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RESUMO 

SANTOS, Ana Caroline Pinho. Desempenho e características de carcaça e da carne de 

cordeiros alimentados com silagem de bagaço de laranja. Sergipe: UFS, 2014. 52 p. 

(Dissertação – Mestrado em Zootecnia) 

 

RESUMO: O trabalho objetivou-se avaliar o efeito da substituição do milho pela silagem 

de bagaço de laranja (SBL) no desempenho, características de carcaça e da carne, 

componentes do peso vivo, composição tecidual da perna de cordeiros da raça Santa 

Inês. Vinte cordeiros não castrados, com média de peso vivo (PV) inicial de 24,56 kg e 

aproximadamente cinco meses de idade, foram confinados até que atingissem 33 kg, 

alimentados com dietas contendo níveis crescentes de SBL em substituição ao milho (0, 

33, 66 e 100% MS). A ingestão de matéria seca (IMS) em gramas foi influenciada 

(P<0,05) pela substituição do milho pela SBL, os níveis de 66% e 100% apresentaram 

médias semelhantes, 870,22 g/dia e 726,02 g/dia respectivamente. A IMS no nível 33% 

foi semelhante ao nível sem inclusão e aos demais níveis (915,96 g/dia). Houve 

diferença significativa (P<0,05) para o peso vivo (PV) final em relação aos níveis de 

substituição, o nível com 100% diferiu (30,12 kg) do nível sem a SBL, sendo 

semelhantes aos níveis de 33% e 66% de substituição. O PV ao abate sofreu influência 

(P<0,05) da dieta, o nível com 100% diferiu dos demais níveis, com média de 28,90 kg. 

O peso de carcaça quente e peso de carcaça fria foram influenciados (P<0,05) pela 

substituição do milho pela SBL, o nível com 100% apresentou menor peso, com 13,60 

kg e 13,41kg, respectivamente, diferindo dos demais níveis. Houve diferença 

significativa (P<0,05) para o peso da paleta, costela e lombo em relação aos níveis de 

substituição do milho pela SBL.  O nível de 100% de substituição apresentou um menor 

peso de paleta (1,267 kg), costela (1,844 kg) e lombo (0,470 kg) diferindo do nível 

66%. Os níveis de 0% e 33% apresentaram valores semelhantes aos demais níveis, tanto 

para paleta quanta para o lombo. Para a costela, o nível de 100% diferiu do nível 33%, 

os níveis de 0% e 66% foram semelhantes aos demais. O peso da pele sofreu influência 

(P<0,05) da substituição do milho pela SBL, o nível de 100% de substituição apresentou 

peso inferior (1,924 kg) em relação ao nível 0% (2,253 kg), os níveis 33% e 66% 

apresentaram pesos semelhantes ao nível de 0% e 100%, com médias de 2,053 kg e 2,14 

kg respectivamente. Houve diferença significativa (P<0,05) para o peso da língua, o 

nível de 0% apresentou um peso inferior (51,6 g) em relação aos níveis 33% e 66% de 

substituição (76,8 g e 71,8 g), o nível de 100% apresentou peso semelhante aos demais 

níveis (71,6 g). O coração foi influenciado (P<0,05) pela substituição do milho pela 

SBL, o nível sem a SBL apresentou peso superior (151 g) em relação ao nível de 100% 

(118,4 g), os níveis 33% e 66% apresentaram pesos semelhantes aos demais níveis 

(141,8 g e 140 g). Houve diferença significativa (P<0,05) para fígado em relação aos 

níveis de substituição. O nível 0% apresentou peso superior (592 g) em relação aos 

níveis 33% e 100% (481,8 g e 458,8 g), o nível de 66% apresentou peso semelhante aos 

demais níveis (518,6 g). A silagem pode ser utilizada como uma fonte alternativa na 

alimentação de ovinos Santa Inês em até 66% de substituição do milho nas condições 

em que foi desenvolvido esse trabalho. 
 

Palavras-chave: cor, ovinos, pH, rendimentos, Santa Inês 
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ABSTRACT 

SANTOS, Ana Caroline Pinho. Performance and carcass characteristics and meat from 

lambs fed with silage of orange. UFS, 2014. 52 p. (Dissertation – Master in Zootecnia) 

 

ABSTRACT: The work aimed to evaluate the effect of substitution of corn for silage of 

orange (SBL) on performance, carcass characteristics and meat in live weight 

components, tissue composition of the leg of Santa Inês lambs. Twenty not castrated, 

with average live weight (LW) of 24.56 kg and approximately five months of age, were 

kept until they reached 33 kg, fed diets containing increasing levels of SBL replacing 

corn (0, 33 , 66 and 100% MS). The dry matter intake (DMI) in grams was influenced 

(P <0.05) by the substitution of corn by SBL, the levels of 66% and 100% showed 

similar means, 870.22 g / day and 726.02 g / day respectively. IMS at 33% level was 

similar to that without the inclusion level and the other levels (915.96 g / day). There 

was a significant difference (P<0.05) for the final PV in relation to replacement levels, 

the level 100% differed (30.12 kg) level without SBL, and similar levels of 33% and 

66% of substitution. The PV slaughter was influenced (P<0.05) the substitution of corn 

by SBL, the level 100% differed from the other levels, with an average of 28.90 kg. The 

hot carcass weight and cold carcass weight were influenced (P<0.05) by the substitution 

of corn by SBL, the 100% level showed lower weight, 13.60 kg and 13.41 kg, 

respectively, differed significantly levels. There was a significant difference (P<0.05) 

for the weight of the pallet, rib and loin from the levels of substitution of corn by SBL. 

The level of 100% substitution showed a lower weight palette (1.267 kg), rib (1.844 kg) 

and loin (0.470 kg) differing level of 66%. Levels of 0% and 33% showed similar 

values to other levels, both how palette for loin. For the rib, the level of 100% differed 

from the 33% level, the levels of 0% and 66% were similar to the others. The weight of 

skin was influenced (P<0.05) the substitution of corn for silage of orange (SBL), the 

level of 100% substitution showed lower weight (1.924 kg) compared to the 0% level 

(2.253 kg) levels 33% and 66% showed similar level of 0% and 100% weight, with 

averages of 2.053 kg and 2.14 kg respectively. There was a significant difference 

(P<0.05) for the tongue weight, the level of 0% had lower weight (51.6 g) compared to 

levels 33% and 66% replacement (76.8 g and 71.8 g) the level of 100% was similar to 

other levels (71.6 g) weight. The heart was influenced (P <0.05) by the substitution of 

corn by SBL, the level without the SBL showed higher weight (151 g) compared to the 

level of 100% (118.4 g), levels 33 and 66% % had similar weights at other levels (141.8 

g and 140 g). There was a significant difference (P <0.05) for the liver compared to 

replacement levels. The 0% level showed higher weight (592 g) compared to levels 33% 

and 100% (481.8 g and 458.8 g), the level of 66% was similar to other levels (518.6 g) 

weight. Silage can be used as an alternative source of supply in Santa Ines sheep up to 

66% replacement of maize in the conditions under which this work was developed. 

 

Keywords: color, incomes, pH, Santa Ines, sheep  

 

 

 

 

 



9 
 

 

1. Introdução 

A ovinocultura no Brasil tem potencial para aumentar sua produção, contudo o 

consumo de carne ovina no país ainda é pouco expressivo quando comparado aos outros 

tipos de carne. Este fato é atribuído à desorganização da cadeia produtiva de carne 

ovina, onde ainda se produzem animais que são abatidos tardiamente, afetando assim a 

qualidade química e organoléptica da carne e interferindo de forma negativa no hábito 

de consumo pela população.  

No Nordeste esses problemas são mais evidenciados, onde a criação é baseada em 

sistemas extensivos. Segundo Barroso et al. (2006), a terminação de ovinos em 

pastagem, praticada na maioria das propriedades rurais do semiárido nordestino, tem-se 

mostrado ineficiente em grande parte dos sistemas de produção, pois, este processo está 

submetido às irregularidades na disponibilidade de forragem da caatinga, ocasionando 

longos períodos para os animais alcançarem o peso de abate.  

Atualmente se preconiza abate precoce dos animais, onde o cordeiro é a categoria 

em destaque, com objetivo de obter animais mais pesados em um menor tempo. A 

terminação de cordeiros em confinamento, aliada ao uso de dietas com alto teor de 

concentrado, permite que os animais expressem rapidamente seu potencial, 

direcionando grande parte dos nutrientes ingeridos para deposição dos tecidos 

(músculos e gordura), resultando em carcaças de melhor qualidade, com conformação e 

acabamento superiores a animais criados em pastagem. Esta prática também desvincula 

a produção de cordeiros da sazonalidade na produção de forrageiras, permitindo que 

sejam ofertados animais com acabamento e pesos adequados ao longo de todo o ano.  

Visto que a alimentação constitui a base para o sucesso produtivo do sistema de 

confinamento, devem-se adotar estratégias que visem aumentar a eficiência de 

utilização dos nutrientes, aliada à redução dos custos com alimentação, levando à busca 

por ingredientes que possam substituir os concentrados, sem prejudicar ou até mesmo 

melhorar o desempenho animal. 

Os resíduos agroindustriais surgem como uma alternativa para a alimentação de 

ruminantes. Segundo Lousada Júnior et al. (2005) com a expansão da fruticultura na 

região Nordeste, impulsionada pelo aumento significativo do uso de irrigação localizada 

para culturas frutíferas, vem tornando a região uma das maiores produtoras e 

exportadoras de frutas do Brasil. Dentro desta nova visão do potencial agropecuário 



10 
 

nordestino, houve também um aumento na quantidade de agroindústrias se instalando 

na região, e no volume de resíduos do processamento de frutas com potencial uso na 

ração de ruminantes. 

O bagaço de laranja aparece como uma opção para ser fornecido na alimentação 

dos ruminantes, como uma forma de baratear o custo da dieta, além de poder dar um 

destino correto do resíduo, visto que o bagaço, em muitos casos, é descartado de forma 

indiscriminada no ambiente. O bagaço de laranja é considerado um alimento 

concentrado energético (HUBER, 1981) com características de fermentação ruminal 

peculiares, devido ao seu alto conteúdo em carboidratos estruturais (VAN SOEST, 

1994). 

 

2. Referencial Teórico 

 

2.1 Sistema de produção 

Segundo o IBGE (2011) o efetivo de ovinos no Brasil foi de 17,6 milhões de 

cabeças, representando aumento de 1,6% sobre o número registrado em 2010. O estado 

do Rio Grande do Sul detinha 22,6% do rebanho nacional, na sequência, vinham Bahia 

(17,4%), Ceará (12,1%), Pernambuco (9,34%) e o Piauí com 8,01%. Esses cinco 

estados representam 70% do efetivo nacional de ovinos. No Nordeste são encontrados 

10.110.352 ovinos, dentre esses 168.801 animais em Sergipe, representando 1,67% do 

rebanho de ovinos no Nordeste. 

A alimentação é um fator de extrema importância quando se deseja obter sucesso 

na produção animal, pois a dieta pode influenciar o consumo e a digestibilidade dos 

nutrientes e, como consequência o desempenho dos animais, bem como a composição 

corporal e as características de carcaça. Quando existe um déficit na alimentação o 

desempenho dos animais é negativamente afetado, o que normalmente ocorre no 

Nordeste, onde a base alimentar decorre de um sistema de criação extensivo, sofrendo 

grandes influências das secas constantes, ocorrendo escassez de forragem, 

consequentemente afetando o ganho de peso dos animais, aumentando assim o tempo de 

abate.  

Logo, torna-se necessário aprimorar o manejo, de forma que os índices de 

produção melhorem. Uma opção a ser adotada é a terminação dos animais em 

confinamento, uma vez que possibilita variações na manipulação do sistema de 
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produção, em conjunto com diversificações na alimentação oferecida aos cordeiros e no 

próprio manejo dos animais (KLEIN JÚNIOR et al., 2008). Fernandes et al. (2008) e 

Ribeiro et al. (2009) constataram que a terminação de cordeiros em pastejo exclusivo 

apresentam carcaças com características insatisfatórias para a comercialização, quando 

comparados a diferentes sistemas de terminação.  

Outra alternativa seria o uso de concentrados na dieta de ovinos, seja em 

confinamento, ou a pasto, que tem sido empregado como uma forma de melhorar o 

desempenho dos animais, com redução no tempo de abate, proporcionando maior 

eficiência de produção do sistema. A valorização da carcaça depende, entre outros 

fatores, da relação peso corporal e idade de abate, cujo objetivo é a obtenção de pesos 

maiores em idades menores, de forma a atender às exigências do mercado consumidor 

(PEREIRA et al., 2010). Contudo, o uso de grãos onera os custos de produção, tornando 

necessário buscar alimentos alternativos que supram as necessidades nutricionais dos 

animais, barateando o custo com a alimentação, sem afetar o desempenho.  

Em virtude do incentivo da fruticultura e das indústrias de beneficiamento 

instaladas no Nordeste, existe uma crescente disponibilidade de subprodutos oriundos 

do processamento de sucos tropicais. Deste modo a utilização desses resíduos torna-se 

uma alternativas para alimentação dos animais, além de contribuir no controle de 

resíduos poluentes ao meio ambiente, diminuir custos com a alimentação, bem como, 

diminuir a pressão sobre o uso de grãos, disponibilizando-os para a população humana 

(PORTUGAL, 2002). A ensilagem de resíduos provenientes da agroindústria frutícola 

vem surgindo como uma alternativa às culturas tradicionais, tendo como vantagem um 

baixo custo de aquisição do material a ser ensilado.  

 

2.2 Bagaço de Laranja 

O Brasil é responsável por aproximadamente 30% da produção de laranja in 

natura e por 60% da produção de suco de laranja de todo o mundo. É o líder no ranking 

mundial, segundo estimativas da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos 

Cítricos (CitrusBR). De acordo com o IBGE São Paulo é responsável pela maior parte 

da produção nacional de laranja, com mais de 75% (FATIMA PIRES, 2012). 

O bagaço de laranja é rico em pectina, que tem rápida e alta degradação, porém 

não acidifica com intensidade o ambiente ruminal, em virtude de o produto final de sua 

degradação ser o ácido acético (VAN SOEST, 1994). Constitui uma alternativa para ser 
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usado na alimentação animal como uma opção aos grãos, diminuindo assim os custos e 

eliminando resíduos com potencial de poluição ambiental (ÍTAVO et al., 2000; 

TEIXEIRA, 2001). Contudo não deve ser fornecida aos animais de forma 

indiscriminada.  

Nas regiões do país onde a citricultura representa uma grande atividade, sempre 

há uma grande disponibilidade de bagaço de laranja na época de colheita por parte das 

indústrias de processamento. O bagaço de laranja in natura pode ser utilizado na dieta 

dos animais nas propriedades rurais próximas as indústrias processadoras, que não 

realizam o processo de secagem do bagaço para a produção da polpa cítrica peletizada 

(SOUZA, 2006). 

O bagaço de laranja pode ser fornecido aos animais na forma in natura, úmida 

prensada, na forma de silagem ou peletizada. A polpa cítrica úmida prensada (PCUP) é 

obtida após a adição de óxido ou hidróxido de cálcio, prensagem e moagem da polpa 

cítrica in natura. Este processo reduz a umidade da polpa, no entanto, a PCUP ainda 

mantém uma alta umidade (75% de água), com isso requer adequada forma de 

conservação, podendo ser conservada na forma de silagem, porém ocorrem perdas de 

matéria seca decorrentes da fermentação, que podem superar os 15% (PEREIRA et al., 

2005). Uma alternativa de diminuir as perdas na hora da ensilagem, é a pre-secagem do 

material in natura, aumentando o teor de matéria seca, melhorando sua estocagem. 

De acordo com Teixeira et al. (2009), além da forma peletizada seca, há interesse 

das empresas, principalmente as pequenas, em desenvolver mercados para a polpa 

úmida, com matéria seca entre 15 e 20%, visto que o investimento em secadores pode 

chegar a 50% do investimento total de uma fábrica de processamento de suco. 

Pereira et al. (2007) avaliando o desempenho e características de carcaça de 

cordeiros Santa Inês recebendo polpa cítrica úmida prensada (PCUP) em substituição à 

silagem de milho, concluíram que é possível substituir a silagem de milho por PCUP até 

o nível de 75% sem afetar a carcaça dos cordeiros. Foram encontrados os melhores 

ganhos de pesos no nível de 48%. A utilização da polpa cítrica úmida prensada em 

substituição à silagem de milho depende de fatores econômicos e da disponibilidade do 

produto em cada região. 

Segundo Pinto et al. (2007) o bagaço de laranja pode ser bem conservado na 

forma de silagem quando apresenta teores de matéria seca ao redor de 26%. A silagem 

de bagaço de laranja, quando comparada com a silagem de milho, apresentou bom 

padrão de fermentação com pouca alteração nos valores nutricionais, podendo ser 
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utilizada a partir de dez dias após a ensilagem. Estes autores observaram elevada 

digestibilidade in vitro da matéria seca, proteína bruta e fibra em detergente neutro, 

sendo uma boa alternativa para alimentação de ruminantes durante os períodos de 

escassez de alimentos. E pelas qualidades fermentativas e nutricionais observadas, a 

utilização do bagaço, na forma de silagem, deve ser considerada em regiões próximas às 

indústrias esmagadoras, como alternativa para alimentação de ruminantes. 

 

2.3 Raça Santa Inês 

A raça Santa Inês é nativa do Nordeste brasileiro, sendo resultado de cruzamentos 

alternados com as raças mais antigas do Nordeste como Morada Nova (vermelha e 

branca), Criola e a Bergamácia (ARCO, 2013).  

A raça Santa Inês surgiu como uma excelente alternativa para os criadores 

brasileiros que buscavam animais de grande porte, com pelo curto, produtivos e 

adaptados às condições do Brasil. além dessas características, o ovino Santa Inês é 

bastante fértil, prolífico e precoce, se destacam pela habilidade materna e pela excelente 

capacidade leiteira (PESSOA et al. 2003). Possuem pelagem variada (preta, vermelha, 

branca e suas combinações), apresentando indivíduos machos adultos com média de 

peso vivo entre 90 a 100 kg e as fêmeas adultas entre 60 a 70 kg de peso vivo. As 

aptidões incluem carne e pele (SILVA SOBRINHO, 2001). 

As fêmeas da raça Santa Inês por apresentarem boas características maternas são 

bastante utilizadas em cruzamentos industriais, normalmente elas são cruzadas com 

reprodutores de raças de corte, como o Dorper, White Dorper, Texel, Ideal, que 

conferem ganho de peso elevado às crias mestiças, além de melhorar as características 

de carcaça, para produção de cordeiros para abate precoce. 

Segundo Zundt et al. (2006) avaliando o desempenho e características de carcaça 

de cordeiros Santa Inês confinados, constataram que os valores para peso de carcaça 

quente e fria foram satisfatórios, pois se encontraram na faixa (15 kg) de preferência da 

maioria dos consumidores brasileiros. Os índices de compacidade da carcaça e da perna 

apresentaram valores expressivos e indicaram boa deposição de tecido muscular por 

unidade de comprimento para cordeiros da raça Santa Inês. 

Fernandes et al. (2011) avaliando o desempenho e características qualitativas da 

carcaça e da carne de cordeiros terminados em confinamento alimentados com dietas 

contendo soja grão ou gordura protegida, observaram que a soja grão e a gordura 
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protegida, ao ser utilizadas em dietas para terminação de cordeiros Santa Inês, 

proporcionaram melhor desempenho dos animais e carcaças mais pesadas sem interferir 

na qualidade da carne. 

 

2.4 Características de carcaça 

Entende-se por carcaça o corpo do animal abatido por sangria, depois de retirada a 

pele e vísceras, sem a cabeça e porções distais das extremidades das patas dianteiras e 

traseiras, podendo ocorrer algumas variações entre países, de acordo com o uso e 

costumes locais (PÉREZ & CARVALHO, 2007). 

O estudo das carcaças é uma avaliação de parâmetros relacionados com medidas 

objetivas e subjetivas em relação à mesma e deve estar à porção comestível. Segundo 

Perez & Carvalho (2007) a carcaça da espécie ovina pode representar 40% a 50% ou 

mais do peso vivo, podendo ser alterado em função dos valores intrínsecos relacionados 

ao próprio animal: idade, sexo, base genética, morfologia, peso ao nascimento e peso ao 

abate, e também pelos fatores extrínsecos: alimentação, manejo, fidelidade e 

homogeneidade das pesagens e realização de jejum pré-abate, além dos fatores 

relacionados com a própria carcaça: peso, comprimento, compacidade, conformação e 

acabamento. 

Com o aumento no consumo da carne ovina crescem também as exigências do 

mercado consumidor, fato que mostra a importância de se conhecerem os fatores que 

interferem nas características físicas e químicas da carne, pois estas determinam sua 

qualidade e aceitabilidade (MARTÍNEZ-CEREZO et al., 2005). 

Algumas metodologias foram desenvolvidas para se avaliar carcaça, e estas são 

divididas em avaliação de características quantitativas: comprimento de carcaça, área do 

músculo Longissimus dorsi (AOL), espessura da gordura subcutânea (EGS) e 

rendimento, e características qualitativas: cor, textura, o grau de marmoreio o qual está 

associado com a maciez da carne, a textura e a conformação. 

A medida da área de olho de lombo (AOL) ou área do músculo Longíssimus dorsi, 

apresenta uma correlação positiva com a quantidade de carne vendável da carcaça, ao 

passo que a espessura de gordura subcutânea (EGS) correlaciona-se positivamente com 

a quantidade total de gordura acumulada no corpo do animal (PÉREZ & CARVALHO, 

2007). Segundo Cezar & Souza (2010) a AOL tem sido utilizada tradicionalmente como 

uma boa estimativa da musculosidade e está diretamente correlacionada com a relação 
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músculo/osso nos cortes mais valiosos da carcaça. Ela é medida através do corte 

transversal entre a 12ª e 13ª costela, obtendo o músculo Longissiumus dorsi.  

Silva Sobrinho et al. (2005) avaliando os parâmetros quantitativos  da carcaça e da 

carne de cordeiros submetidos a dois sistemas de formulação de ração (INRA e AFRC) 

encontraram as seguintes medidas de AOL: 12,00 cm² para INRA e 12,33 cm² pra 

AFRC, sendo que estes valores não diferiram entre si. Pereira et al. (2010) avaliando as 

características e rendimentos da carcaça e de cortes em ovinos Santa Inês alimentados 

com diferentes concentrações de energia metabolizável (2,08 EM; 2,28 EM; 2,74 EM e 

2,69 EM), encontraram efeito linear crescente para esse parâmetro, indicando que nos 

maiores níveis energéticos os cordeiros apresentaram maior musculosidade na carcaça.  

A espessura de gordura subcutânea (EGS), situada entre a pele e os músculos, é 

um ótimo indicador de qualidade, não só por agregar mais sabor à carne, mas 

principalmente por proteger a carcaça contra o frio das câmaras, durante o processo de 

resfriamento, evitando assim o escurecimento e o enrijecimento dos cortes mais 

superficiais. A EGS é geralmente pequena, entre 1 a 2 mm para carcaças de cordeiros 

com média de peso entre 12-15 kg de peso frio (Bueno et al. 2000, Rodrigues et al. 

2008 e Cartaxo et al. 2009). Valores entre 2-3mm são mais adequados, por não serem 

excessivo e garantirem qualidade de armazenamento e sensorial ao produto. A espessura 

de gordura subcutânea (EGS) foi medida através de um paquímetro digital sobre o 

tecido adiposo que reveste o músculo Longissimus, entre a 12ª e 13ª costelas.   

A espessura de gordura subcutânea está relacionada com o grau de acabamento 

das carcaças, possuindo um impacto positivo sobre as características da carne, como 

cor, sabor, suculência, quando há acabamento suficiente. Quando o acabamento é 

insatisfatório, as carcaças ficam desprotegidas, gerando problemas que depreciam a 

qualidade da carne, como o escurecimento, perda de água e encurtamento das fibras, 

que acarreta prejuízos para a maciez da carne. Em ovinos, como se deseja abater 

animais precoces (cordeiros), torna-se necessário adotar estratégias para que melhore a 

cobertura de gordura, visto que a gordura é depositada mais tardiamente em relação ao 

músculo. A alimentação energética é uma opção para melhorar essa ausência de 

gordura, segundo Santos et al. (2002) o nível energético pode ser o principal 

determinante da deposição de gordura na carcaça. 

Vieira et al. (2010) não observaram diferença para o grau de acabamento dos 

cordeiros entre os  níveis de substituição do farelo de soja pelo farelo de mamona 

destoxificado (0%, 50%, 75% e 100%), apresentando média de 2,20 (em uma escala de 
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1 a 4), como estes autores trabalharam com dietas isoenergéticas esperava-se que essa 

variável não fosse influenciada.  

Existem diferenças quanto ao genótipo (raças e cruzamentos) dos animais, em 

relação aos diferentes depósitos de gordura corporal. Animais de raças melhoradas para 

corte depositam maior quantidade de gordura na carcaça (subcutânea, intramuscular e 

intermuscular). No entanto, os animais de aptidão laneira, leiteira ou aqueles que 

sofreram menor influência de seleção para corte (Morada Nova e Santa Inês), depositam 

maior proporção de gordura visceral e menor proporção de gordura na carcaça. 

O rendimento de carcaça é que determina o maior ou menor custo da carne para o 

consumidor, motivo para despertar o interesse dos produtores para esse parâmetro, 

incentivando aos que investem nessa atividade. Conforme Sañudo & Sierra (1993), o 

rendimento de carcaça pode ser influenciado por fatores intrínsecos ao animal (base 

genética, sexo, idade, morfologia, peso de sacrifício, modo de nascimento, etc.) e por 

fatores extrínsecos (fidelidade e homogeneidade das pesagens, tipo de jejum e tempo, 

sistemas de alimentação e manejo), além de outras particularidades como a presença ou 

não de aspas e o grau de limpeza do velo. 

Maiores rendimentos de carcaça são desejáveis no sistema de produção de carne, 

tendo em vista que maiores proporções de cortes sejam oferecidos ao consumidor e 

proporcione maiores lucros ao produtor. Brochier & Carvalho (2009) encontraram 

valores de 9,17%; 9,177%; 7,90%; 9,18% e 8,75% para pescoço; 20,19%; 20,82%; 

18,97%; 20,35% e 20,61% para paleta, 36,57%; 37,625%; 34,87%; 36,77% e 35,72% 

para costilhar, 33,99%; 33,120%; 32,71%; 33,66% e 34,64% para perna mais lombo 

para os níveis de 0%, 25%, 50%, 75% e 100% de resíduo úmido de cervejaria, 

respectivamente. Os pesos do perna mais lombo, paleta, costilhar e pescoço, foram 

influenciados negativamente com as proporções crescentes do resíduo úmido de 

cervejaria na dieta. 

Além das características da carcaça faz-se necessário as avaliações da carne, 

visando melhorar o produto final. Dentre os parâmetros qualitativos da carne tem-se a 

cor, que é uma variável fundamental, pois está relacionada com sua atratividade, apesar 

de não afetar a palatabalidade, ela é um dos primeiros atributos a ser observados pelo 

consumidor, portanto apresenta grande importância na decisão na hora de efetuar a 

compra.  

A cor pode ser medida através do aparelho colorímetro que afere a cor conforme o 

sistema CIELAB, esse sistema se baseia em leituras de L*, a* e b*, onde L* está 
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relacionado com a luminosidade da carne, variando de 0 a 100 (preto total a branco 

total, a* tendência de variação da cor verde a vermelha e b* tendência de variação da 

cor azul a amarela. Segundo Osório et al. (2009) o exercício físico influi na cor da 

carne, animais em pastoreio à campo, exigem do organismo maior oxigenação e terá 

maior quantidade de pigmentos, consequentemente, carne mais escura, em relação aos 

alimentados em confinamento (sem busca de alimento). Os animais lactantes 

apresentam carnes mais claras, pela anemia produzida, já que o leite não tem ferro.  

Dentre as características sensoriais da carne, a maciez é apontada como a mais 

importante para sua aceitabilidade.  Para os fatores ante-mortem que comprovadamente 

atuam sobre a maciez da carne destacam-se raça ou genótipo, alimentação, idade, sexo, 

aplicação de promotores de crescimento e manejo pré-abate. Entre os fatores post-

mortem, destacam-se aqueles inerentes ao abate industrial, como o resfriamento e a 

velocidade de redução do pH muscular, uma vez que o frio interfere diretamente nos 

processos bioquímicos post-mortem responsáveis pela transformação de músculos em 

carne (FELÍCIO, 1997). 

A impressão geral da maciez para o paladar inclui a textura e envolvem três 

aspectos, a facilidade de penetração da carne pelos dentes, a facilidade com a qual a 

carne se fragmenta e, a quantidade de resíduo que permanece após a mastigação 

(LAWRIE, 2005). 

A composição centesimal da carne é outro método de avaliação quantitativo 

essencial. Trata-se de analisar os teores de umidade, proteína, minerais e lipídeos 

presentes na carne. De acordo com Prata (1999), a composição centesimal da carne 

ovina apresenta valores médios de 75% de umidade, 19% de proteína, 4% de gordura e 

1,1% de matéria mineral.  

A alimentação pode influenciar as características da carne e da gordura. 

Alimentação rica em concentrados produz carne com maior teor de gordura, 

aumentando a suculência e a maciez da mesma, variando a composição em ácidos 

graxos (CAÑEQUE et al., 1989). Rowe et al. (1999) avaliando o efeito de diferentes 

sistemas de terminação na composição centesimal da carne de cordeiros, observaram 

maior deposição de gordura (10,79%) no músculo Longissimus dorsi nos animais que 

foram alimentados com dieta concentrada em comparação àqueles que foram 

alimentados com pastagem, que apresentaram 6,85% de gordura na carne. 
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4. Desempenho e características de carcaça de cordeiros alimentados com 

silagem de bagaço de laranja 

Performance and carcass characteristics of lambs fed with silage of orange 

 

Discente PROZOOTEC - UFS 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos Av. Marechal Rondon, s/n Jardim 

Rosa Elze - CEP 49100-000 - São Cristóvão/SE 

 

4.1 Resumo: Avaliou-se a substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja 

(SBL) no desempenho e características de carcaça de cordeiros da raça Santa Inês. Vinte 

cordeiros não castrados, com média de peso vivo (PV) inicial de 24,56 kg e 

aproximadamente cinco meses de idade, foram confinados até que atingissem 33 kg, 

alimentados com dietas contendo níveis crescentes de SBL em substituição ao milho (0, 

33, 66 e 100% MS). A ingestão de matéria seca (IMS g/d) foi influenciada (P<0,05) pela 

substituição do milho pela SBL, os níveis de 66% e 100% apresentaram médias 

semelhantes, o nível de 33% foi semelhante ao nível 0% e aos demais níveis. Houve 

diferença significativa (P<0,05) para o PV final em relação aos níveis de substituição, o 

nível com 100% diferiu (30,12 kg) do nível sem a SBL, sendo semelhantes aos níveis de 

33% e 66% de substituição. O PV ao abate foi influenciado (P<0,05) pela dieta, o nível 

com 100% (28,90 kg) diferiu dos demais níveis. O peso de carcaça quente e fria foram 

influenciados (P<0,05) pela dieta, o nível com 100% apresentou menor peso diferindo 

dos demais níveis. Houve diferença significativa (P<0,05) para o peso da paleta, costela 

e lombo. A silagem de bagaço de laranja pode substituir o milho na porcentagem de até 

66% nas dietas de cordeiros, sem afetar as características de carcaça. 

 

Palavras-chave: conversão alimentar; ganho de peso; rendimentos; resíduos; Santa Inês 
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4.2 Abstract: We evaluated the replacement of corn for silage of orange (SBL) on 

performance, and carcass characteristics of lambs Santa Ines. Twenty lambs uncastrated, 

mean PVI of 24.56 kilograms and approximately five months of age, were kept until 

they reached 33 kg, fed diets containing increasing levels of SBL replacing corn (0, 33, 

66 and 100% MS). The dry matter intake (DMI g / d) was influenced (P <0.05) by the 

substitution of corn by the SBL, the levels of 66% and 100% showed similar means, the 

level of 33% was similar to the level 0% and other levels. There was a significant 

difference (P <0.05) for PVF in relation to replacement levels, the level 100% differed 

(30.12 kg) level without SBL, and similar levels of 33% and 66% replacement . The 

slaughter weight was influenced (P <0.05) by the diet, the level of 100% (28.90 kg) 

differed from the other levels. The weight of hot and cold carcass were influenced (P 

<0.05) by the diet, the level 100% had lower weight differing from the other levels. 

There was a significant difference (P <0.05) for the weight of the palette, rib and loin. 

The orange peel silage can replace corn in the percentage of up to 66% in the diets of 

lambs without affecting carcass characteristics. 

 

 

Keyword: feed conversion; weight gain; income; residue; Santa Ines 
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4.3 INTRODUÇÃO 

Dentro do sistema de produção animal, geralmente a alimentação é responsável 

pelos maiores custos, principalmente quando se utiliza o concentrado como fonte 

principal da dieta, que, apesar de ter elevado valor nutricional, onera o custo, levando à 

necessidade de utilização de fontes alimentares alternativas mais econômicas.  

Para a nutrição de ruminantes, os resíduos agroindustriais surgem como opção, 

visto que estes seriam destinados de forma indiscriminada para o meio ambiente. O 

bagaço de laranja aparece como uma alternativa, sendo um subproduto do 

processamento da laranja, compreendendo 42% do total da fruta. Seu valor nutricional 

para a alimentação de ruminantes é alto, semelhante aos grãos, com 83 a 88% de NDT, 

7,0% de PB, 23% de FDN, 22% de FDA, 3% de lignina e 84% de digestibilidade 

aparente da matéria seca (VAN SOEST, 1994), porém possui um baixo teor de matéria 

seca, em torno dos 23%. 

Pinto et al. (2007) avaliando a silagem de bagaço de laranja e silagem de milho 

em diferentes períodos de armazenamentos observaram que a SBL apresentou elevada 

digestibilidade in vitro da matéria seca, proteína bruta e fibra em detergente neutro, 

sendo uma alternativa a ser utilizada na alimentação de ruminantes durante os períodos 

de escassez de alimentos. Rodrigues et al. (2008) avaliando a substituição do milho por 

polpa cítrica em rações com alta proporção de concentrado para cordeiros Santa Inês 

confinados, concluíram que a substituição de um terço do milho por polpa cítrica 

melhora o consumo de matéria seca e o desempenho de cordeiros alimentados com alta 

proporção de concentrado. Entretanto, a adição de polpa cítrica diminui a 

digestibilidade aparente da MS e da PB, com aumento da digestibilidade da FDN, não 

alterando o metabolismo de nitrogênio. 

A ovinocultura no Nordeste é considerada uma atividade tradicional, por possuir o 

maior rebanho do país. Com isso a demanda por carne ovina tende a aumentar, 

impulsionando a ampliação da produção de cordeiros para o abate, gerando a 

necessidade de melhoria nas técnicas de manejo. A comercialização da carcaça e da 

carne depende, além do peso, da forma como é apresentada ao consumidor. Logo a 

aparência do produto constitui fator importante para sua aceitação no mercado. 

A avaliação de carcaça surge como uma complementação do desempenho animal, 

analisando as características quantitativas e qualitativas da carcaça, com o objetivo de 

observar possíveis alterações no produto final. Portanto as carcaças devem ser avaliadas 
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com base no peso, rendimentos, espessura da gordura, área de olho de lombo, entre 

outras.  

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho e as características 

de carcaça de cordeiros Santa Inês, confinados recebendo dietas contendo silagem do 

bagaço de laranja em substituição ao milho. 

 

4.4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido nas instalações do confinamento da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão – SE, durante os meses de março a maio de 

2013.  

Foram avaliados três níveis de substituição do milho (matéria seca) pela silagem 

do bagaço de laranja (SBL) na dieta de cordeiros da raça Santa Inês, em fase de 

terminação. As dietas experimentais tinham relação volumoso:concentrado de 50:50 e 

foram constituídas por feno de Tifton 85 (Cynodon spp.) como volumoso, farelo de soja, 

milho triturado e níveis crescentes de silagem de bagaço de laranja (SBL), 

caracterizando os tratamentos: I) 0% de SBL; II) 33% de SBL em substituição ao milho; 

III) 66% de SBL em substituição ao milho e IV) 100% de SBL em substituição ao 

milho. Para atender as exigências nutricionais dos animais para mantença e permitir 

ganho de peso médio diário de 200 gramas, as dietas foram formuladas para serem 

isoproteicas contendo 12% PB e isoenergéticas com 62% de NDT, de acordo com o 

NRC (2007). 

Na Tabela 1 estão apresentados a composição nutricional dos ingredientes 

(silagem de bagaço de laranja (SBL), milho, farelo de soja e feno de Tifton) das dietas. 

As análises de matéria seca (MS), matéria mineral (MM) e proteína bruta (PB) foram 

realizadas de acordo com Silva e Queiroz (2006), a fibra em detergente neutro (FDN), 

fibra em detergente ácido (FDA) foram de acordo com a metodologia de Goering e Van 

Soest (1970). Estimou-se os Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) conforme equação de 

regressão para silagens sem aditivos proposta por Capelle et al., (2001), cuja equação é: 

NDT = 99,39 – 0,7641 FDN(observado).  
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Tabela 1. Composição nutricional (% MS) dos ingredientes das dietas  

  Ingredientes 

Nutrientes  SBL Milho Farelo de Soja Feno de Tifton 

MS  22,57 84,93 84,32 84,00 

MO  95,58 99,31 94,80 92,37 

PB  7,60 7,00 44,37 5,60 

MM  4,42 0,69 5,20 7,63 

FDN  36,08 29,16 14,17 68,01 

FDA  21,34 2,58 11,54 33,62 

NDT¹  77,00 79,00 75,00 47,42 

¹ Estimado pelas equações propostas por Capelle et al. (2001) 

 

Antes da ensilagem o bagaço de laranja foi disposto sobre uma lona plástica em 

uma camada de aproximadamente 10 cm de altura, permanecendo ao sol por 

aproximadamente seis horas, a uma temperatura média de 28ºC. O bagaço de laranja foi 

revirado a cada duas horas, este processo teve como objetivo remover parte da umidade, 

que tem como finalidade restringir a proliferação dos microrganismos indesejáveis 

durante o processo de conservação através da ensilagem e reduzir a incidência de 

fermentações secundárias desagradáveis (butírica).  

Após esse processo o bagaço foi moído em máquina forrageira até ser obtido um 

tamanho de partícula de 6 cm e então ensilado. A silagem foi produzida a partir da 

compactação do bagaço de laranja pré-seco em tonéis de plásticos medindo 200 litros, 

que posteriormente foram vedados hermeticamente durante 80 dias, quando então a 

silagem foi fornecida aos cordeiros.  

Diariamente o feno de Tifton 85 foi moído em máquina forrageira, para facilitar a 

apreensão pelos animais, e a silagem de bagaço de laranja era retirada dos tonéis para 

serem misturadas com os demais ingredientes da dieta. 

As dietas foram fornecidas duas vezes ao dia, as 7:30h e as 16:30h. As 

quantidades ofertadas foram ajustadas diariamente a partir do controle de ingestão da 

MS, que foi determinado pela diferença entre a quantidade de dieta ofertada e as sobras 

coletadas, mais 5% de sobras. Os animais passaram por período de 10 dias de adaptação 

às dietas e às instalações. Para acompanhamento do desempenho e ajuste da quantidade 

de dieta a ser fornecida, os animais foram pesados semanalmente, após serem 
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submetidos a jejum de sólidos por um período de 12 horas. O tempo médio do 

confinamento foi de 60 dias com média de peso vivo final de 33 kg. 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores da composição percentual dos 

ingredientes e a composição nutricional das dietas.  

 

Tabela 2. Composição percentual dos ingredientes e composição nutricional em matéria 

seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), matéria mineral (MM), fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e nutrientes digestíveis totais 

(NDT) das dietas experimentais (% MS) 

Ingredientes 
 

Níveis de substituição do milho pela Silagem de Bagaço de 

Laranja (%) 

 

 0 33 66 100 

SBL¹  0,00 11,66 23,33 35,00 

Milho  35,00 23,33 11,67 0,00 

Farelo de Soja  15.00 15,01 15,01 15,00 

Feno de Tifton  50.00 50.00 50.00 50.00 

Composição Nutricional das dietas  

MS  84,37 77,10 69,82 66,76 

MO  95,16 94,73 94,29 93,86 

PB  11,90 11,98 12,05 12,11 

MM  4,83 5,27 5,71 6,14 

FDN  46,33 47,14 47,95 48,76 

FDA  19,44 21,63 23,82 26,01 

NDT²  62,61 62,38 62,14 61,91 

¹ Silagem de Bagaço de Laranja; ² Estimado pelas equações propostas por Capelle et al. (2001) 

 

Para avaliação do desempenho dos animais foi determinado o ganho de peso total 

(GPT) através da fórmula GPT = PVfinal – PVinicial, assim como ganho de peso diário 

(GPD) pela fórmula GPD= GPTotal / nº de dias do confinamento e a conversão 

alimentar pela relação entre consumo de matéria seca (MS) e ganho de peso, pela 

fórmula CA = QMSC/GP, em que: QMSC = quantidade total de MS consumida e GP= 

ganho de peso. 
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Para as avaliações de carcaça, os animais foram submetidos a 12 horas de jejum 

de sólidos, sendo posteriormente pesados para obtenção do peso vivo ao abate (PVA). 

Em seguida ocorreu à insensibilização com a pistola de dardo cativo, usada entre o 

occipital e o atlas, provocando uma concussão cerebral promovendo injúria no Sistema 

Nervoso Central, levando o animal a perda dos sentidos. 

Logo após a insensibilização, foi realizada a sangria pelo corte da veia jugular e 

da artéria carótida. Posteriormente os animais foram esfolados, eviscerados e tiveram 

cabeça e patas retiradas para obtenção da carcaça quente, que foi assim pesada para 

obtenção do peso de carcaça quente (PCQ), o rendimento de carcaça quente foi 

calculado pela fórmula RCQ= PCQ/ PVA * 100. O trato digestório (TD), que se 

constituiu de rúmen, retículo, omaso, abomaso, intestino delgado, intestino grosso, foi 

pesado cheio, depois esvaziado, lavado e pesado novamente para determinar, por 

diferença, o peso do conteúdo do trato digestório (CTD= TD cheio - TD vazio).  

A partir da diferença entre o PVA e CTD foi determinado o peso de corpo vazio 

(PCV= PVA - CTD), calculando assim o rendimento verdadeiro de carcaça (RV= 

PCQ/PCV *100). As carcaças foram resfriadas em câmara fria por 24h a 4ºC, 

posteriormente pesadas para a obtenção do peso da carcaça fria (PCF) e calculado seu 

rendimento (RCF= PCF/ PVA* 100) e a perda de peso por resfriamento (PR = (PCQ-

PCF/ PCQ)*100).  

As carcaças foram divididas longitudinalmente ao meio através de uma serra fita, 

dando origem a duas meias carcaças (Osório et al., 1998). Na meia carcaça esquerda, a 

partir do corte transversal entre a 12ª e a 13ª costela, foi obtida a medida da área de olho 

de lombo (AOL), no músculo Longissimus dorsi, pelo traçado do contorno do músculo 

em folha de papel vegetal, para posterior determinação da área em aparelho medidor de 

área foliar modelo Ci202, utilizando-se a média de três leituras. A espessura de gordura 

subcutânea (EGS) foi medida através de um paquímetro digital sobre o tecido adiposo 

que reveste o músculo Longissimus, entre a 12ª e 13ª costelas.  

Para determinar o rendimento dos cortes, a meia-carcaça esquerda resfriada foi 

seccionada em cinco regiões anatômicas, denominadas cortes comerciais: pescoço, 

paleta, costilhar, lombo e perna, segundo adaptações das metodologias de Silva 

Sobrinho (1999). O cálculo do rendimento (%) foi determinado pelo peso do corte em 

relação ao peso da meia carcaça fria (RCorte = peso do corte / peso da ½ carcaça* 100). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e quando 

apresentado significância a 5% foi utilizado o teste Tukey para comparação de médias, 
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utilizando o programa estatístico Assistat 7,6 beta (2009). Previamente a ANOVA, 

foram realizadas análises de regressão para ajustar as equações de predição do 

rendimento de carcaça, da medida da AOL, da EGS e rendimento dos cortes em função 

do nível de ingestão da SBL, porém as equações apresentaram coeficientes de 

determinação (r
2
) extremamente baixos e não se ajustaram. 

 

4.5 RESULADO E DISCUSSÃO 

Estão apresentadas na Tabela 3 as variáveis de desempenho dos cordeiros em 

função da substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja. 

 

Tabela 3. Médias para peso vivo inicial (PVI), peso vivo final (PVF), peso vivo ao 

abate (PVA), ganho de peso diário (GPD), ingestão de matéria seca em gramas (IMS 

g/dia), conversão alimentar (CA) e dias de confinamento (DC) de cordeiros Santa Inês 

em função da substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja (SBL) 

Item 
Nível de substituição do milho pela SBL (%) 

CV (%) 

0 33 66 100 

PVI (kg) 25,56 25,52 25,60 24,80 8,20 

PVF (kg) 34,40  a 33,64 ab 34,28 ab 30,12 b 7,10 

PVA (kg) 33,56  a 32,88 a 33,50 a 28,90 b 6,45 

GPD (g) 173,60 137,20 146,00 92,20 36,06 

IMS (g/dia) 1146,34  a 915,96 ab 870,22 b 726,02 b 16,36 

CA 6,89 6,85 6,35 9,67 31,47 

DC 52,40 59,80 61,40 66,20 14,63 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Houve diferença significativa (P<0,05) para o peso vivo final em relação aos 

níveis de substituição. O nível 0% apresentou peso superior (34,40 kg) e foi semelhante 

aos níveis de 33% e 66% de substituição, diferindo do nível com 100% (30,12kg). 

Houve diferença significativa (P<0,05) para o peso vivo ao abate. O nível com 100% de 

substituição diferiu dos demais níveis, e apresentou valor médio de 28,90 kg. O peso 

vivo final foi menor para o nível de 100% de substituição do milho pela SBL, 

consequentemente o peso vivo ao abate também apresentou peso inferior em 

comparação aos demais níveis. O peso ao abate tem sido associado à qualidade da 
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carcaça, referindo à proporção de músculos e gordura, assim como, às preferências dos 

consumidores e os aspectos relativos às questões econômicas.  

Não houve diferença significativa (P>0,05) para o ganho de peso diário, no 

entanto, o ganho de peso tendeu a diminuir com a substituição do milho pela silagem de 

bagaço de laranja, variando de 173,60g (0%) para 92,20g (100%). O valor médio foi de 

137g, ficando abaixo do preconizado pelo NRC (2007) que é de 200g/ dia para animais 

nesta categoria. Segundo Mertens (1994) as diferenças na ingestão ocasionam 60 a 90% 

das variações no desempenho animal, fato que foi observado no trabalho. 

A ingestão de matéria seca em gramas/dia sofreu influência (P<0,05) da 

substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja. À medida que aumentaram os 

níveis de substituição da SBL diminuíram a ingestão de matéria seca. Os níveis de 66% 

e 100% apresentaram médias semelhantes (870,22 g/dia, 726,02 g/dia respectivamente), 

diferindo do nível sem inclusão da SBL. O nível de 33% foi semelhante aos demais 

níveis. A ingestão de matéria seca pode estar relacionada à porcentagem de Fibra em 

Detergente Ácido (FDA) da dieta, visto que ocorreu um aumento entre os níveis, 

passando de 19,44% de FDA (0%) para 26,01% (100%). A FDA consiste na parte 

indigestível da fibra, se o teor da FDA é alto na dieta provavelmente a ingestão é 

afetada. Mertens (1982) relatou que a FDN é inversamente correlacionada à 

digestibilidade, enquanto que a FDA contém maior proporção dos constituintes fibrosos 

indigestíveis. Henrique et al. (1998) verificaram que, quando a polpa cítrica foi 

adicionada em grande quantidade na dieta (55% na MS) de bovinos em confinamento, 

houve redução da ingestão de MS e consequente redução no ganho de peso. 

A conversão alimentar apresentou valor médio de 7,44 e não foi influenciada 

(P>0,05) pelos níveis de substituição. Contundo, em valor absoluto, observou-se maior 

valor para a conversão no nível de 100% de substituição (9,67), esse comportamento 

pode estar relacionado a um desempenho inferior dos animais nesse nível. Os valores do 

presente trabalho estão abaixo aos encontrados por Carvalho et al. (2006) (CA: 10) e de 

acordo com os encontrados por Ferreira et al. (2009) (CA: 7,27).  

Os dias de confinamento não foram influenciados (P>0,05) pelos níveis de 

substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja e foi em média de 60 dias. 

Contudo, ao se considerar os valores numéricos, houve uma diferença de 14 dias entre o 

nível sem silagem de bagaço de laranja e o nível de 100% de substituição. Maior tempo 

de confinamento pode ter sido influenciado pela menor ingestão de matéria seca dos 
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animais com a substituição do milho pela SBL, afetando o ganho de peso e 

consequentemente peso vivo final. 

Os pesos de carcaça quente e fria foram influenciados (P<0,05) pelo aumento de 

substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja e os animais do nível com 

100% de substituição apresentaram pesos inferiores (13,60 kg e 13,41kg, 

respectivamente) aos demais níveis (Tabela 4). Os pesos de carcaça quente e fria estão 

relacionados com os pesos vivo final e peso vivo ao abate, visto que estes diferiram no 

nível com 100% de substituição e consequentemente afetaram os pesos da carcaça. 

 

Tabela 4. Valores médios para pesos de carcaça quente (PCQ) e fria (PCF), rendimentos 

da carcaça quente (RCQ) e fria (RCF), rendimento verdadeiro (RV), perda de peso por 

resfriamento (PPR), área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura subcutânea 

(EGS) de cordeiros Santa Inês em função da proporção de substituição do milho pela 

silagem de bagaço de laranja. 

Item 
Nível de substituição do milho pela SBL (%) 

CV (%) 

0 33 66 100 

PVA (kg) 33,56 a 32,88 a 33,50 a 28,90 b 6,45 

PCQ (kg) 15,76 a 15,60 a 15,32 a 13,60 b 6,22 

PCF (kg) 15,53 a 15,42 a 15,13 a 13,41 b 6,26 

RCQ (%) 46,98 47,49 45,71 47,13 5,10 

RCF (%) 46,29 46,95 45,17 46,57 5,25 

RV (%) 55,80 56,99 55,27 56,86 4,13 

PPR (%) 1,48 1,16 1,19 1,17 19,81 

AOL (cm²) 15,24 15,98 16,96 14,12 24,06 

EGS (mm) 1,72 1,87 1,59 1,49 16,73 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Os rendimentos de carcaça quente e fria não foram influenciados (P>0,05) pela 

substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja e apresentaram valores médios 

de 46,83% e 46,24%, respectivamente, podendo ser considerados bons valores para a 

raça Santa Inês. Esse fato pode ser explicado pela relação volumoso:concentrado da 

dieta que foi de igual proporção (50:50) para todos os níveis. Segundo Silva Sobrinho et 

al. (2008) o principal fator que confere valor à carcaça é o rendimento, o qual depende 
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do conteúdo do trato gastrintestinal, com média de 13% do peso corporal em ovinos, 

variando de acordo com a alimentação do animal previamente ao abate. Os valores 

encontrados no presente trabalho foram superiores ao encontrados por PEREIRA et al. 

(2007) (RCQ: 44,63%) e inferiores aos encontrados por RODRIGUES et al. (2011) 

(RCQ: 48,95% e RCF: 47,17% ). Conforme Silva & Pires (2000), maior rendimento de 

carcaça ovina é encontrado em animais mais jovens, visto que com o avançar da idade 

há um aumento do trato gastrintestinal, diminuindo assim o rendimento de carcaça. 

O rendimento verdadeiro não apresentou diferença significativa (P>0,05) em 

função dos níveis de substituição, e apresentou valor médio de 56,23%. Maiores 

rendimentos de carcaça são desejáveis no sistema de produção de carne, para que 

maiores proporções de cortes sejam proporcionados ao consumidor e gere maiores 

lucros ao produtor. 

A perda de peso por resfriamento não apresentou diferença significativa (P>0,05) 

com a substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja e apresentou média de 

1,25%.  Um fato positivo, pois quanto menor a perda de peso por resfriamento, mais 

valorizada a carcaça se torna, visto que esta perda está diretamente relacionada com o 

grau de acabamento das carcaças, ajudando na proteção da carcaça contra o frio da 

câmara frigorífica. Os valores do presente trabalho foram inferiores aos observados por 

CUNHA et al. (2008) (2,1%) e RODRIGUES et al. (2008) (2,11%). 

A área de olho de lombo não foi influenciada (P>0,05) pela substituição do milho 

pela silagem de bagaço de laranja, apresentando média de 15,57 cm². A área de olho de 

lombo é considerada um indicador de musculosidade do animal, estando relacionado 

com os cortes mais rentáveis da carcaça (Cézar & Souza, 2010). Os valores encontrados 

no presente trabalho são superiores aos encontrados por DANTAS et al. (2008) (AOL: 

9,16).  

A espessura de gordura subcutânea não apresentou diferença significativa 

(P>0,05) em relação aos níveis de substituição do milho pela silagem de bagaço de 

laranja, com média de 1,67mm. O que é desejável, visto que a gordura é um importante 

elemento de proteção da carcaça contra os efeitos adversos do frio, protegendo-a dos 

efeitos negativos da baixa temperatura de resfriamento e congelamento e da perda 

excessiva de água pela formação de cristais de gelo dentro das células (SAÑUDO et al., 

2000; RODRIGUES et al., 2006). Valores semelhante ao presente trabalho foi 

encontrado por RODRIGUES et al. (2008) (1,65mm), e foram superiores aos 

encontrados por CUNHA et al. (2008) (1,10mm). 
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Estão apresentados na Tabela 5 os valores médios para pesos e rendimentos de dos 

cortes. 

Tabela 5. Valores médios para pesos em kg e rendimentos de pescoço (PESC), paleta 

(PAL), costilhar (COST), lombo (LOM) e perna (PER) de cordeiros Santa Inês, em 

função os níveis de substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja (SBL)  

Item 
Nível de substituição do milho pela SBL (%) 

CV (%) 

0 33 66 100 

PESC (kg) 0,801 0,747 0,617 0,603 19,32 

PESC (%) 10,34 9,37 8,06 8,79 19,15 

PAL (kg) 1,441 ab 1,416 ab 1,516 a 1,267 b 7,30 

PAL (%) 18,49 17,81 19,88 18,53 6,57 

COST (kg) 1,984 ab 2,258 a 1,989 ab 1,844 b 9,85 

COST (%) 25,43 28,35 26,04 26,92 7,05 

LOM (kg) 0,610 ab 0,587 ab 0,615 a 0,470 b 13,88 

LOM (%) 7,81 7,35 8,06 6,87 11,33 

PER (kg) 2,600 2,534 2,538 2,364 9,72 

PER (%) 33,31 31,76 33,19 34,47 5,13 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

O peso da paleta, costela e lombo foram influenciados (P<0,05) pela substituição 

do milho pela SBL. O nível de 100% de substituição apresentou peso de paleta inferior 

(1,267 kg) em relação ao nível de 66% (1,516 kg), os níveis de 0% e 33% apresentaram 

valores semelhantes aos demais níveis.  

Para a costela o nível de 100% proporcionou menor peso (1,844 kg) diferindo do 

nível de 33%, os valores médios dos níveis 0% e 66% foram semelhantes aos demais. 

Assim como o nível de 100% apresentou peso inferior do lombo (0,470 kg) diferindo do 

nível 66%, e os níveis de 0% e 33% apresentaram médias semelhantes aos demais 

níveis. Valores semelhante ao presente trabalho foi encontrado por PEREIRA et al. 

(2007). 

Pode-se observar que com a substituição do milho pela SBL houve um aumento 

para o peso do lombo e da paleta (66%) e a perna não apresentou diferença, o que é 
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considerado um resultado positivo, já que esse cortes são de maior valor comercial, o 

que contribui para o aumento da rentabilidade dos produtores. 

Não houve influência (P>0,05) da substituição para os rendimentos dos cortes, 

com médias de 9,14% de pescoço, 18,68% de paleta, 26,68% de costela, 7,52 % de 

lombo, 33,18% de perna, respectivamente. Vale ressaltar que a perna, considerada o 

corte mais nobre da carcaça ovina, contribuiu com o maior rendimento (33,18%), 

possivelmente em virtude da maior quantidade de tecido muscular desse corte em 

comparação aos demais (MARQUES et al., 2007), seguido do costilhar, apresentando 

média de 26,68%, da paleta com média 18,68%, do pescoço com 9,14% e lombo com 

7,52%. O rendimento dos cortes sofre influência do sexo e peso do animal, da idade, da 

raça, tendo como antecedente o estado nutricional, sendo que a proporção dos cortes da 

carcaça difere em função dos diferentes estágios de maturidade de cada raça. 

Os custos com as rações foram reduzidos à medida que foi substituído o milho 

pela silagem de bagaço de laranja (Tabela 6), os níveis 66% e 100% apresentaram os 

menores custo da ração (R$0,97 e R$0,91 respectivamente), este fato foi atribuído ao 

menor custo da silagem (R$0,43/kg) em comparação ao milho (R$0,95/kg). O custo 

total da ração também foi menor nos níveis 66% e 100% (R$50,73 e R$42,76 

respectivamente). Foi observado um menor custo com a ração para ganhar um quilo de 

carne no nível de 66% de substituição (R$9,54/kg) em relação aos demais.  

 

Tabela 6. Viabilidade econômica da substituição do milho pela silagem do bagaço de 

laranja em dietas para cordeiros em confinamento 

Item  
Níveis de substituição % 

0 33 66 100 

Custo da ração (R$/kg de MS) 1,09 1,03 0,97 0,91 

Custo total com ração (R$) 65,48 56,29 50,73 42,76 

Rendimento de carcaça fria (%) 46,29 46,95 45,17 46,57 

*Custo/ganho (kg de carne) em R$ 11,55 10,80 9,54 11,62 

Lucro ($) -8,52 3,20 22,24 -8,27 

*Custo com ração para ganhar um quilo de carne 

 

Em relação ao lucro (receita – despesas), os níveis 33% e 66% de substituição 

apresentaram saldo positivo (R$3,20 e R$22,24, respectivamente), destacando-se o 

nível de 66% de substituição por ter apresentado um maior lucro, contudo, os níveis 0% 
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e 100% apresentaram saldo negativo, podendo ser explicado pelos maiores custos por 

ganho (kg de carne) nesses níveis. Com isso pode-se afirmar que a substituição do 

milho pela SBL barateou os custos com a dieta devido ao preço mais acessível do 

bagaço de laranja em relação ao milho e pela sua disponibilidade na região (Sergipe), 

sendo recomendado ser substituído ao milho em até 66%.   

 

4.6 CONCLUSÃO 

 

A silagem de bagaço de laranja pode ser substituída pelo milho em até 66%, visto 

que o desempenho dos animais e as características de carcaça não foram afetados até 

esse nível, tornando-o mais viável economicamente, nas condições em que foi 

desenvolvido o presente trabalho.  

Contudo, vale ressaltar que a utilização da silagem de bagaço de laranja depende 

de fatores econômicos e da disponibilidade do produto em cada região.  
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5. Componentes do peso vivo, composição tecidual da perna e características 

da carne de cordeiros alimentos com silagem de bagaço de laranja 

 

Components of body weight, leg tissue composition, and meat characteristics of 

lambs feed with silage of orange 

 

Dissente PROZOOTEC – UFS 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos 

Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze – CEP 49100-000 – São Cristóvão – SE 

 
 

5.1 Resumo: Avaliou-se a substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja 

(SBL) nos componentes não carcaça, composição tecidual da perna e qualidade de carne 

de cordeiros da raça Santa Inês em confinamento, alimentados com silagem de bagaço 

de laranja em substituição ao milho. Vinte cordeiros não castrados, com média PVI de 

24,56 kg e aproximadamente cinco meses de idade foram confinados até que atingissem 

33 kg, alimentados com dietas contendo níveis crescentes de SBL em substituição ao 

milho (0, 33, 66 e 100% MS). O peso da pele sofreu influência (P<0,05) da substituição 

do milho pela SBL, o nível de 100% de substituição apresentou peso inferior (1,924 kg) 

em relação ao nível 0%. Houve diferença significativa (P<0,05) para o peso da língua, o 

nível de 0% apresentou um peso inferior (51,6 g) em relação aos níveis 33% e 66% de 

substituição. O coração foi influenciado (P<0,05) pela dieta, o nível 0% apresentou peso 

superior (151 g) em relação ao nível de 100%. Houve diferença significativa (P<0,05) 

para fígado em relação à dieta. O nível 0% apresentou peso superior (592 g) em relação 

aos níveis 33% e 100%. Não houve diferença significativa (P>0,05) para as demais 

variáveis. A silagem pode ser utilizada na alimentação de ovinos Santa Inês em até 66% 

de substituição do milho nas condições em que foram desenvolvidos esse trabalho. 

 

Palavras-chave: cor, pH, gordura, maciez, músculo  
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5.2 Abstract: We evaluated the replacement of corn for silage of orange (SBL) in the 

non-housing components, the leg tissue composition and meat quality of lambs Santa 

Ines, fed silage of orange replacing corn. Twenty lambs uncastrated, mean PVI of 24.56 

kilograms and approximately five months of age were confined until they reached 33 

kg, fed diets containing increasing levels of SBL replacing corn (0, 33, 66 and 100% 

MS) . The weight of skin was influenced (P <0.05) by the substitution of corn by SBL, 

the level of 100% substitution showed lower weight (1.924 kg) compared to the 0% 

level. There was a significant difference (P <0.05) for the tongue weight, the level of 

0% had lower weight (51.6 g) compared to levels 33% and 66% substitution. The heart 

was influenced (P <0.05) by diet, level 0% showed higher weight (151 g) compared to 

the 100% level. There was a significant difference (P <0.05) for liver in relation to diet. 

The 0% level showed higher weight (592 g) compared to levels 33% and 100%. There 

was no significant difference (P> 0.05) for the other variables. The silage can be fed to 

Santa Ines sheep up to 66% replacement of maize in the conditions under which this 

work was developed. 

 

Key words: color, fat, muscle, pH, softness 
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5.3 INTRODUÇÃO 

Apesar da carne ovina ser uma fonte de proteína de alto valor biológico, só será 

competitiva frente às carnes de outras espécies se o produtor disponibilizar no mercado 

carne de animais jovens (cordeiros), criados de maneira adequada para obtenção de 

carcaças de primeira qualidade (BROCHIER & CARVALHO, 2009).  

Torna-se necessário que a produção de cordeiros seja eficaz, sendo que uma opção 

é a terminação em confinamento com o intuito de abater os animais mais precocemente, 

com elevado ganho de peso e melhores características de carcaça e de carne.  

Os constituintes básicos da carcaça são os músculos, os ossos e a gordura, cada 

tecido tem um impulso de desenvolvimento em uma fase diferente da vida do animal. O 

tecido ósseo apresenta crescimento mais precoce, o muscular, intermediário e o adiposo 

mais tardio de acordo com a maturidade fisiológica (SILVA SOBRINHO et al. 2008). É 

importante considerar também os componentes não carcaça, que são os constituintes do 

peso do corpo vazio, ou seja o conjunto de órgãos, vísceras, trato digestório e outros 

subprodutos (pata, pele, cabeça) obtidos após o abate dos animais e que não 

permanecem na carcaça, e esses se destacam por agregar valor ao produto final, 

principalmente no Nordeste onde é comum a utilização das vísceras e órgãos na 

alimentação. 

Dentre os vários fatores que influenciam as características da carcaça e da carne 

destacam-se a idade dos animais, alimentação, raça, manejo pré-abate, acabamento, 

entre outros, tornando imprescindíveis as avaliações químicas e físicas da carne, 

visando conhecer o efeito desses fatores no produto final. Através da composição 

química podemos conhecer os teores de umidade, proteína, minerais e lipídeos presentes 

na carne. Animais jovens apresentam maiores quantidades de água e menores de 

gordura, sendo que as concentrações de proteína, cinzas e água decrescem com o 

avançar da idade e o grau de engorda (BERG e BUTTERFIELD, 1976). Já na avaliação 

da composição física são aferidos a perda por cocção, a textura, cor, pH, sendo variáveis 

importantes para a comercialização da carne, já que a suculência, coloração adequada e 

a maciez são critérios que atraem o consumidor na hora de efetuar a compra. 

Portanto, o trabalho teve com objetivo avaliar os componentes do peso vivo, a 

composição tecidual da perna e as características da carne de cordeiros da raça Santa 

Inês em confinamento, alimentados com silagem de bagaço de laranja em substituição 

ao milho. 
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5.4 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido nas instalações da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), São Cristóvão – SE e no Laboratório de Análise de alimentos e Nutrição 

Animal (LANA) na Universidade Estadual de Maringá (UEM), Paraná, no período de 

março a setembro de 2013. 

Vinte cordeiros Santa Inês não castrados, com peso vivo inicial médio de 24,56 kg 

e aproximadamente cinco meses de idade foram identificados, pesados, desinfetados 

com vermífugo contendo Ivermectina. Os animais foram distribuídos ao acaso em baias 

individuais com 2m², teladas, com chão batido, cobertas e com área de solário, contendo 

comedouro, bebedouro e saleiro. 

As dietas experimentais tinham relação volumoso:concentrado de 50:50 e foram 

constituídas por feno de Tifton 85 (Cynodon spp.) como volumoso, farelo de soja, milho 

triturado e níveis crescentes de silagem de bagaço de laranja (SBL), caracterizando os 

tratamentos: I) 0% de substituição do milho pela SBL; II) 33% de SBL em substituição 

ao milho; III) 66% de SBL em substituição ao milho e IV) 100% de SBL em 

substituição ao milho. Para atender as exigências nutricionais dos animais para 

mantença e permitir ganho de peso médio diário de 200 gramas, as dietas foram 

formuladas para serem isoproteicas contendo 12% PB e isoenergéticas com 62% de 

NDT, de acordo com o NRC (2007). 

Na Tabela 1 estão apresentados a composição nutricional das dietas. As análises 

de matéria seca (MS), matéria mineral (MM) e proteína bruta (PB) foram realizadas de 

acordo com Silva e Queiroz (2006), a fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 

detergente ácido (FDA) foram de acordo com a metodologia de Goering & Van Soest 

(1970). Estimou-se os Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) conforme equação de 

regressão para silagens sem aditivos proposta por Capelle et al., (2001), cuja equação é: 

NDT = 99,39 – 0,7641 FDN (observado).  

O tempo médio do confinamento foi de 60 dias e os animais apresentaram média 

de peso vivo final de 33 kg. Antes do abate foram avaliados os escores corporais dos 

cordeiros de forma subjetiva. A avaliação foi realizada com o animal vivo e em pé, 

procedendo-se a palpação na região lombar, atribuindo-se uma nota através da escala de 

pontos variando de 1 a 5 (escore 1= muito magra ou emaciada, escore 2= magra, escore 

3= moderada, escore 4= gorda e escore 5= muito gorda ou obesa). 
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Tabela 1. Composição percentual dos ingredientes e nutricional das dietas 

experimentais (% MS) 

Ingredientes 
 

Níveis de substituição do milho pela Silagem de Bagaço de 

Laranja (%) 

 0 33 66 100 

SBL¹  0,00 11,66 23,33 35,00 

Milho  35,00 23,33 11,67 0,00 

Soja  15.00 15,01 15,01 15,00 

Feno de Tifton  50.00 50.00 50.00 50.00 

Composição Nutricional das dietas 

MS  84,37 77,10 69,82 66,76 

MO  95,16 94,73 94,29 93,86 

PB  11,90 11,98 12,05 12,11 

MM  4,83 5,27 5,71 6,14 

FDN  46,33 47,14 47,95 48,76 

FDA  19,44 21,63 23,82 26,01 

NDT²  62,61 62,38 62,14 61,91 

¹ Silagem de Bagaço de Laranja; ² Estimado pelas equações propostas por Capelle et al. (2001) 

 

Antes do abate os cordeiros foram submetidos a 12 horas de jejum de sólidos, 

sendo posteriormente pesados para obtenção do peso vivo ao abate (PVA). Em seguida 

ocorreu à insensibilização com a pistola de dardo cativo, usada entre o occipital e o 

atlas, provocando uma concussão cerebral promovendo injúria no Sistema Nervoso 

Central, levando o animal a perda dos sentidos. 

Logo após foi realizada a sangria pelo corte da veia jugular e da artéria carótida. 

Posteriormente procedeu-se a retirada e pesagem individual dos componentes não 

carcaça, retirando-se toda a pele, cabeça, patas, coração, trato digestório, pulmão mais 

traqueia, língua, rins, baço, aparelho reprodutor com a bexiga, fígado. O trato digestório 

(TD) foi inicialmente pesado cheio e, em seguida, foi esvaziado, lavado e novamente 

pesado, para determinação do peso do conteúdo do TD. 

Após a obtenção da carcaça foi medido o pH (pH inicial) no músculo Longissimus 

dorsi, entre a 12ª e a 13ª costela da meia carcaça esquerda, com eletrodo de penetração. 

Em seguida as carcaças foram resfriadas a 4ºC, para determinação do pH após resfriado 
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(pH final). Foi avaliada também a cor da carne através do colorímetro digital, aparelho 

que afere a cor conforme o sistema CIELAB, esse sistema se baseia em leituras de L*, 

a* e b*, onde L* está relacionado com a luminosidade da carne, variando de 0 a 100 

(preto total a branco total); a* é a tendência de variação da cor verde a vermelha; b* é a 

tendência de variação da cor azul a amarela. As leituras foram feitas na área de olho de 

lombo em três posições distintas, de tal forma que praticamente toda a superfície da área 

de olho de lombo fosse amostrada, utilizando como valores finais as médias das leituras. 

Na sequência, os Longíssimos dorsi e as pernas foram retirados das meias-

carcaças esquerdas, sendo embalados individualmente e armazenados em freezer para 

posteriores avaliações instrumentais. As pernas foram descongeladas, pesadas e 

submetidas à dissecação para determinar a composição tecidual, que consiste na 

separação do músculo, osso, gordura e resíduos (tendões, vasos, nervos e outros), de 

acordo com o método descrito por Silva Sobrinho (1999), para determinação da relação 

músculo:osso, músculo:gordura. Embora a dissecação da carcaça inteira seja o método 

mais preciso, ele é trabalhoso e oneroso, sendo mais comum a desossa dos principais 

cortes como paleta e perna, por apresentarem alta correlação com a composição da 

carcaça, sendo um bom indicador da proporção desses tecidos na carcaça (OLIVEIRA 

et al. 1998). 

A textura da carne foi medida através da força de cisalhamento, pelo método de 

cisalha de Warner-Bratzler Shear Force. Antes de realizar a textura, os Longíssimos 

dorsi foram descongelados sob refrigeração a 4ºC durante 24 horas, pesados, 

acondicionados em papel alumínio e assados em forno grill até atingir temperatura 

interna de 70º C, sendo monitorados por um termômetro digital. Posteriormente, foram 

novamente pesados, para obter a perda de peso por cocção (PPC), após foram cortados 

paralelamente às fibras musculares, com auxílio de uma faca. A força de cisalhamento 

foi registrada pelo texturômetro, acoplado a um acessório Warner-Bratzler, medindo a 

força máxima necessária para cisalhar a amostra, a média da força dividido por 9,8 

representa o valor da dureza de cada amostra, expressa em kgf. 

Foi realizada a composição centesimal dos Longíssimos dorsi, sendo determinado 

o teor de umidade, proteína, cinzas e lipídeos. Pesou-se uma amostra de dois gramas de 

carne in natura em uma balança analítica, em seguida foi levada a estufa de circulação 

de ar por 24h a 105º C. Posteriormente foi pesado para obter a matéria seca e por 

diferença a umidade. O teor de cinzas foi obtido, de forma sequencial a matéria seca, 

pela queima da amostra a 600ºC por 4 h na mufla. A proteína foi realizada através do 
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método de Kjedhal, pesando-se 0,1 g de amostra, digerida, destilada e titulada, sendo 

estas determinações obtidas em duplicata de acordo com a A.O.A.C. (2000). Os lipídeos 

foram analisados através da metodologia descrita por Bligh & Dyer (1959). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA). Quando 

apresentado significância a 5% foi utilizado o teste Tukey para comparação de médias, 

utilizando-se o programa estatístico Assistat 7,6 beta (2009). Previamente a ANOVA, 

foram realizadas análises de regressão para ajustar as equações de predição dos 

componentes não carcaça, composição tecidual da perna, composição química e física 

da carne em função do nível de ingestão da SBL, porém as equações apresentaram 

coeficientes de determinação (r
2
) extremamente baixos e não se ajustaram. 

 

5.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os valores médios dos componentes não carcaça (pele, cabeça, patas, sangue, 

fígado, aparelho reprodutor, trato digestório, pulmão + traqueia, língua, coração, rins e 

baço) estão apresentados na Tabela 2.  

O peso da pele sofreu influência (P<0,05) da substituição do milho pela silagem 

de bagaço de laranja (SBL), o nível de 100% de substituição apresentou peso inferior 

(1,924 kg) em relação ao nível 0% (2,253 kg), os níveis 33% e 66% apresentaram pesos 

semelhantes aos demais níveis, com médias de 2,053 kg e 2,14 kg respectivamente.  

A pele de ovinos da raça Santa Inês é considerada de boa qualidade e contribui 

com grande porcentagem em relação ao peso corporal ao abate dos cordeiros. Segundo 

Barros & Simplício (2001) quando avaliadas as peles dos animais resultantes dos 

cruzamentos em apreço, constatou-se que aquelas provenientes de mestiças Santa Inês 

foram as únicas que não apresentaram restrições para fins industriais. As demais peles 

foram consideradas de inferior qualidade, sendo que as dos mestiços de Suffolk foram 

consideradas imprestáveis para fins industriais, por apresentarem muitas estrias na flor. 

A pele e o trato digestório juntamente com seu conteúdo têm grande participação 

nos não componentes da carcaça. 

Houve diferença significativa (P<0,05) para fígado em relação aos níveis de 

substituição. O nível sem a silagem apresentou peso superior (0,592 kg) em relação aos 

níveis 33% e 100% (0,482 kg e 0,459 kg), o nível de 66% apresentou peso semelhante 

aos demais níveis (0,518 kg). 
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Tabela 2. Valores médios dos pesos dos componentes não carcaça de cordeiros Santa 

Inês alimentados com silagem de bagaço de laranja em substituição do milho 

Item 
Nível de substituição do milho pela SBL (%) 

CV (%) 

0 33 66 100 

PVA 33,56 a 32,88 a 33,50 a 28,90 b 6,45 

Pele (kg) 2,253 a 2,053 ab 2,147 ab 1,924 b 8,61 

Cabeça (kg) 1,920 1,789 1,843 1,679 8,57 

Patas (kg) 0,791 0,754 0,751 0,742 9,18 

Sangue (kg) 1,227 1,082 1,105 1,262 15,24 

Fígado (kg) 0,592 a 0,482 b 0,518 ab 0,459 b 14,53 

Ap. Reprodutor (kg) 0,366 0,319 0,351 0,252 48,38 

TD (kg) 7,413 7,323 7,670 6,641 13,90 

Pulm + traqueia (kg) 0,556 0,473 0,526 0,463 15,56 

Língua (kg) 0,051 b 0,076 a 0,071 a 0,071 ab 20,94 

Coração (kg) 0,151 a 0,141 ab 0,140 ab 0,118 b 13,02 

Rins (kg) 0,096 0,085 0,093 0,082 10,67 

Baço (kg) 0,061 0,053 0,052 0,049 20,01 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

O peso da língua foi influenciado (P<0,05) pela substituição do milho pela SBL, o 

nível de 0% apresentou um peso inferior (51,6 g) em relação aos níveis 33% e 66% de 

substituição (0,076 kg e 0,071 kg), o nível de 100% apresentou peso semelhante aos 

demais níveis (0,071 kg).  

O peso do coração foi influenciado (P<0,05) pela substituição do milho pela SBL, 

o nível sem a SBL apresentou peso superior (0,151 kg) em relação ao nível de 100% 

(0,118 kg), os níveis 33% e 66% apresentaram pesos semelhantes aos demais níveis 

(0,141 kg e 0,140 kg). Os órgãos e as vísceras apresentam diferentes velocidades de 

crescimento, em comparação a outras partes do corpo do animal, e são influenciados 

principalmente pela composição química da dieta e seu nível energético (Kamalzadeh et 

al., 1998). Órgãos como fígado, coração e baço apresentam elevada taxa metabólica, 

essa atividade é intensificada quando há aumento do nível da dieta. Consequentemente 

estes órgãos apresentam um desenvolvimento maior para atender a demanda do 

metabolismo dos nutrientes, esse fato pode ser observado nesse trabalho, onde no nível 

0% de substituição do milho pela silagem de laranja, o coração e o fígado apresentaram 
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maiores pesos e decresceram nos demais níveis, visto que a silagem de bagaço de 

laranja se comportou como um volumoso no organismo dos animais devido à presença 

de pectina. 

Os valores médios para peso da pele, do fígado e do coração apresentaram pesos 

inferiores no nível de 100% de substituição, o que pode ser explicado pelo menor peso 

vivo ao abate (PVA) dos animais neste nível, refletindo em um menor desenvolvimento 

do animal, apresentando menor peso dos órgãos e suportando menores demandas 

fisiológicas de um peso corporal inferior (GOMES et al., 2012).  

De acordo com Louvandini et al. (2007), órgãos e vísceras possuem diferentes 

velocidades de crescimento durante a vida do animal, quando comparados a outras 

partes do corpo e pode estar relacionado à composição química dos alimentos, 

especialmente, ao teor de energia. Apesar disso, a condição semelhante da energia e 

proteína das rações proporcionou diferenças entre órgãos e vísceras em decorrência do 

menor consumo de matéria seca nos níveis de substituição (1146,34g; 915,96g; 

870,22g; 726,02g para os níveis 0, 33, 66 e 100%) do milho pela silagem de bagaço de 

laranja. 

Não houve diferença significativa (P>0,05) para peso da cabeça, patas, sangue, 

aparelho reprodutor, trato digestório, pulmão mais traqueia, rins e baço que 

apresentaram médias de 1,80 kg, 0,76 kg, 1,169 kg, 0,322 kg, 7,262 kg, 0,505 kg, 0,089 

kg e 0,054 kg, respectivamente. Um fato positivo, visto que a substituição não interferiu 

no tamanho desses componentes e consequentemente não interviram nos rendimentos 

de carcaça, que é a relação entre o peso da carcaça quente e fria e o peso vivo do 

animal, visto que quanto maiores os órgãos e vísceras menores serão os rendimentos de 

carcaça. 

Pereira et al. (2007) avaliando os componentes não carcaça de cordeiros Santa 

Inês recebendo polpa cítrica úmida prensada em substituição a silagem de milho, não 

encontraram diferença entre os níveis (0%, 25% 50% e 75%), com valores  médios de 

1,76 kg para cabeça; 0,97 kg para patas; 3,28 kg para pele; 0,18 kg para coração; 0,76 

kg para fígado; 0,75 kg para pulmão + traqueia; 0,10 kg para rins; 0,065 kg para baço e 

3,35 kg para o trato digestório. Concluíram que a polpa cítrica úmida prensada pode 

substituir a silagem de milho em até 75% sem afetar as características de carcaças e dos 

componentes não carcaça de cordeiros terminados em confinamento. 

Segundo Frescura et. al. (2005) os componentes não carcaça são de grande 

importância, podem ser utilizados como fator de interesse comercial, pois possibilitam 
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maior valorização do animal abatido e maior motivação aos cuidados sanitários do 

rebanho e consiste em alternativa alimentar para a população, principalmente no 

Nordeste.  

O escore de condição corporal variou de 2,65 a 2,75. Não houve diferença 

significativa (P>0,05) para a composição do músculo, osso, gordura e resíduos, que 

apresentaram valores médios de 60,72%; 21,21% e 12,62%, 3,65% respectivamente 

(Tabela 3). Contundo ao se considerar os valores numéricos, observou-se que à medida 

que aumentava o nível de SBL em substituição ao milho, aumentava o peso relativo dos 

músculos e diminuía o peso relativo da gordura, sendo inversamente proporcionais. Este 

resultado está de acordo com Kempester et al. (1986) ao afirmarem que o músculo e a 

gordura variam de forma inversa na carcaça dos animais. 

 

Tabela 3. Composição tecidual da perna de cordeiros Santa Inês em função ao nível de 

substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja (SBL) 

Item Nível de substituição do milho pela SBL (%) CV (%) 

0 33 66 100 

Músculo (%) 
58,63 61,00 60,07 62,23 

7,44 

Osso (%) 
21,58 20,55 19,83 22,87 

10,83 

Gordura (%) 
14,25 13,82 11,95 10,47 

24,23 

Resíduos (%) 
4,10 2,62 5,18 2,69 

41,65 

¹M:O (%) 2,77 3,02 3,06 2,74 16,52 

²M:G (%) 
4,15 4,98 5,34 6,16 30,89 

¹Relação músculo:osso; ²Relação músculo:gordura. Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem 

entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Não houve diferença significativa (P>0,05) para a relação músculo:osso e 

músculo:gordura, com valores médios de 2,89% e 5,15%, respectivamente. A relação 

músculo:osso fornece o índice de musculatura de carcaça e, quando alta, está associada 

à musculosidade superior. Teoricamente, maior relação músculo:osso pode decorrer de 

ossos mais leves, ao invés de músculos mais pesados (OSÓRIO et al., 1996).  

Na Tabela 4 encontram-se os valores médios da composição física da carne de 

cordeiros Santa Inês em função da substituição do milho pela silagem de bagaço de 

laranja. 
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Não houve diferença (P>0,05) para o pH inicial e o pH final e os valores médios 

foram 6,73 e 5,59, respectivamente. O pH é uma variável muito importante pois está 

relacionado com a qualidade da carne, em condições normais ocorre a redução do pH, 

que está em tono de 7,0 no animal vivo, e após 24 horas deverá está em torno de 5,4 a 

5,7. Essa redução do pH é resultado da utilização das reservas de glicogênio via 

glicólise, que tem como produto final o ácido lático. Sob condições anormais, como o 

estresse pré abate, essa queda pode ser acelerada nas primeiras horas após o abate ou o 

pH pode não baixar e ficar em torno de 6,0 após as 24 horas, ocorrendo assim anomalias 

na carne (Carne PSE (pálida, mole e exudativa) ou DFD (dura, firme e seca)).  

 

Tabela 4. Valores médios para pH inicial (pH I), pH final (pH F), cor (L* a* e b*), 

perda de peso por cocção (PPC) e força de cisalhamento (FC) em cordeiros Santa Inês 

em função da substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja 

Item Nível de substituição do milho pela SBL (%) CV (%) 
0 33 66 100 

pH Inicial 
6,68 6,84 6,91 6,51 

4,85 

pH Final 
5,63 5,60 5,85 5,31 

6,36 

L* 
28,27 24,99 29,01 30,54 

14,28 

a* 
10,58 9,67 10,64 11,05 

15,55 

b* 
6,36 5,97 6,24 6,54 

15,22 

PPC % 
2,10 2,00 2,00 1,40 

58,10 

FC kgf 2,93 2,12 2,46 2,50 27,99 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

 

A cor da carne não foi influenciada (P>0,05) pela inclusão da silagem de bagaço 

de laranja, com médias para L* de 28,20; a* de 10,48; b* de 6,28. A carne apresentou 

uma coloração mais escura (L* 28,20) em relação aos padrões normais da carne ovina, 

visto que quanto mais próximo de 100 for L*, mais clara é a carne. Em ovinos são 

descritos valores médios de 31,36 a 38,0 para L*; 12,27 a 18,01 para a* e 3,34 a 5,65 

para b* (BRESSAN et. al. 2001). As cores das carnes variam de acordo com as 

espécies, as carnes de bovinos apresentam cor vermelho cereja brilhante, carnes de 

ovinos são vermelhas pálidas, de suínos são rosa acinzentado, de frangos variam de 

branco cinza a vermelho pálido.  

Vieira et al. (2010) avaliando as propriedades físicas e sensoriais da carne de 

cordeiros Santa Inês, terminados em dietas com diferentes níveis de caroço de algodão 
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integral, encontraram valores médios de pH final (5,8), L* (48,67), a* (9,72), b* (9,92) 

e força de cisalhamento (4,92 kgf/cm²). 

A perda de peso por cocção (PPC) não apresentou diferença (P>0,05) entre os 

níveis de substituição do milho pela SBL, com média de 1,87%. A PPC caracteriza-se 

como importante parâmetro de avaliação da qualidade da carne. Associa-se ao 

rendimento no preparo para o consumo e influencia a suculência da carne. 

Não houve diferença significativa (P>0,05) para a força de cisalhamento, com 

média de 2,50 kgf. Segundo Bickerstaffe et al. (1997), avaliando cortes comerciais de 

bovinos, ovinos e suínos, classificaram a carne ovina como muito macia, quando 

apresentasse força de cisalhamento de até 8 Kgf/cm², sendo aceitável variando de 8 e 11 

Kgf/cm² e dura acima de 11 Kgf/cm². Com isso, pode-se perceber que as carnes dos 

cordeiros do presente trabalho são consideradas muito macias, visto que sua força de 

cisalhamento foi de apenas 2,50 kgf. Valores superiores foram encontrados por Costa et 

al. (2011) que avaliando a qualidade física e sensorial da carne de cordeiros Santa Inês, 

Santa Inês x Dorper e Sem Raça Definida alimentados com rações formuladas com duas 

relações volumoso:concentrado, encontraram valores variando de 4,9 a 5,4 kgf/cm², 

classificando as carnes de cordeiro avaliados como macias. 

Na Tabela 5 estão apresentados os valores médios da umidade, proteína, cinzas e 

lipídeos das carnes de cordeiros Santa Inês em função da substituição do milho pela 

silagem de bagaço de laranja. 

 

Tabela 5. Valores médios da composição química da carne (matéria natural) de 

cordeiros Santa Inês em função da substituição do milho pela silagem de bagaço de 

laranja 

Item Nível de substituição do milho pela SBL (%) CV (%) 

0 33 66 100 

Umidade (%) 72,51 71,99 71,70 72,29 2,01 

Proteína (%) 23,32 22,23 23,21 22,84 5,58 

Cinzas (%) 1,15 1,40 1,23 1,17 23,94 

Lipídeos (%) 2,50 3,14 4,02 3,19 29,79 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P<0,05) pelo teste de Tukey. 

 
Não foram encontradas diferenças significativas (P>0,05) nos teores de umidade, 

proteína, cinzas e lipídeos entre as carnes nos diferentes níveis, com médias de 72,12%, 
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22,9%, 1,24% e 3,21%, respectivamente. O teor em proteínas com alto valor biológico é 

uma característica positiva da carne ovina (Pilar et al., 2002), assim como o de lipídios, 

que, além de ter elevado valor energético, é composto por ácidos graxos essenciais e 

influencia na qualidade da carne, sendo que um maior grau de saturação induz a uma 

menor qualidade (Mahgoub et al. 2002). Os valores do presente trabalho estão 

semelhantes ao encontrados por Freire et al. (2010) que encontraram para a composição 

centesimal da carne de ovinos Santa Inês (30 kg PV) valores médios de 70,1% para 

umidade, 26,7% para proteína, 2,64% para lipídeos e 1,53% para matéria mineral. 

 

5.6 CONCLUSÃO 

A silagem de bagaço de laranja pode ser utilizada como uma fonte alternativa na 

alimentação de ovinos Santa Inês em até 66% de substituição do milho, sem afetar os 

componentes não carcaça, a composição tecidual da perna e as características físicas e 

químicas da carne, nas condições em que foi desenvolvido esse trabalho. 
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