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INTRODUÇÃO 

 

A criação de animais tem papel significativo para os pequenos agricultores de 

países em desenvolvimento, pois ela provê elementos essenciais à economia, tais como: 

tração animal, transporte, esterco como fertilizante e combustível, alimento, fibras, couro, 

poupança e renda, pela venda de animais e produtos. No caso particular de pequenos 

ruminantes, têm-se observado forte associação entre a criação desses animais e a 

permanência dos agricultores familiares no meio rural. 

Nos últimos anos, a criação de ovinos no Brasil tem apresentado mudanças 

relativas às principais regiões produtoras e aos sistemas de produção. Estas mudanças têm 

sido provocadas não apenas devido as dificuldades no mercado de lã, no caso da região 

Sul, mas também pela mudança nos hábitos de consumo da população que tem exigido 

produtos de maior qualidade e pelo custo que representa a alimentação dentro dos sistemas 

de produção. A produção, anteriormente localizada no Sul do país, visando e priorizando a 

produção de lã em sistemas extensivos, tem migrado para outras regiões onde tem sido 

adotados sistemas de produção mais intensivos, que incluem confinamento, suplementação 

e comedouros seletivos (creep feeding).  

Na região Nordeste do Brasil, que também é uma região tradicional na produção de 

ovinos, a busca do consumidor por produtos de maior qualidade e a prolongada estação 

seca tem levado os produtores a investir em sistemas mais tecnificados de produção. 

Entretanto, a intensificação tem mostrado custo elevado devido à necessidade dos 

produtores em utilizar insumos externos em sua propriedade, o que eleva muito os custos 

de produção.  

Em épocas em que a escassez de chuvas se mostra mais longa, a produção desses 

animais decai devido à ausência das pastagens e à falta de conhecimento técnico de 

conservação de forragens, do potencial e da utilização de forrageiras adaptadas às 

condições edafoclimáticas da região semiárida. Assim sendo, os efeitos defasados pelos 

baixos índices pluviométricos têm provocado o êxodo rural e o abandono de uma das mais 

importantes e antigas atividades da região semiária: a criação de caprinos e ovinos, uma 

das poucas formas de resistência e subsistência do homem do campo nordestino. 

ARAÚJO et al. (2004) relataram que a alimentação de ovinos pode chegar a 60% 

dos custos de produção animal, logo, a utilização adequada de potenciais forrageiros 

adaptados às condições da região semiárida, por ovinos, pode reduzir os custos de 

produção, principalmente pela redução nos dispêndios com alimentos concentrados. A 
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utilização de forrageiras adaptadas a região e que apresentem boa produtividade e 

qualidade podem ser alternativas para os produtores, visando à diminuição de custos. Neste 

âmbito, algumas forrageiras tem se destacado, citando os sistemas de produção locais, 

sendo algumas delas, a gliricídia (Gliricidia sepium), a leucena ( Leucaena leucocephala), 

a algaroba (Prosopis julifora). A gliricídia tem sido utilizada na região semiárida na 

alimentação de ovinos e bovinos em sistemas silvipastoris e também na forma de silagem e 

de feno, alcançando boa produtividade de matéria seca por hectare, alta qualidade de 

forragem e boa aceitação pelos animais. A gliricídia é uma leguminosa arbórea que vem 

sendo estudada e aplicada na nutrição de animais ruminantes. Sua principal fonte de 

nutrientes é a proteína, chegando a valores próximos a 30% proteína bruta na matéria seca 

(GOMEZ et al., 1995). 

O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da substituição em níveis crescentes 

do concentrado por silagem de gliricídia na alimentação de ovinos Santa Inês confinados, 

sobre o desempenho, o consumo e as características das carcaças dos animais na região 

semiária sergipana. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A carne ovina e caprina e o leite de cabras representam a maior fonte de proteína do 

agricultor e dos habitantes das cidades pequenas do Nordeste do Brasil. Os ovinos e 

caprinos, pela sua presença em criatórios de pequenos agricultores desenvolveram na 

sociedade nordestina o paradigma de “coisa de pobre”. Atualmente este conceito vem 

mudando e criadores de bovinos do Nordeste passam a criar também os ovinos e caprinos 

como alternativa de renda na propriedade (COUTO, 2001). 

A pecuária têm se constituído, ao longo tempo, em função das condições edafo- 

climáticas desfavoráveis, na atividade básica das populações rurais distribuídas nos 95 

milhões de hectares da região semiárida nordestina. As lavouras têm sido consideradas 

apenas como um sub-componente inexpressivo dos sistemas de produção predominantes, 

em face de sua maior vulnerabilidade as limitações ambientais. O rebanho nordestino, 

embora expressivo (26,3 milhões de bovinos, 12 milhões de caprinos e 8,1 milhões de 

ovinos), segundo o IBGE (2009), apresenta níveis de produtividade bastante baixos.  

Os rebanhos caprinos e ovinos de corte do semiárido apresentam níveis 

acentuadamente reduzidos de desempenho, condicionados pelo baixo nível tecnológico que 

caracteriza seus sistemas de produção. Na realidade, na maioria das unidades, essas 

atividades caracterizam muito mais uma economia de subsistência e/ou mercantil simples, 

voltada para o autoconsumo familiar e venda de eventuais excedentes em circuitos de 

comercialização em que o caprino-ovinocultor não possui o mínimo poder de barganha 

(GUIMARÃES FILHO et al., 2000). 

Guimarães Filho e Soares (1992) citam para bovinos sob sistema tradicional de 

caatinga, índices anuais de parição em torno de 40%, taxas de mortalidade de bezerros 

acima de 15% e peso vivo médio ao abate de 340 kg, aos 4 -5 anos de idade. Para caprinos 

e ovinos, os números são também indicadores de um pobre desempenho, onde Guimarães 

Filho (1983) cita intervalos entre partos superiores a 300 dias e taxas de mortalidade de 

neonatos de 35% ao ano. 

Como agravante, quase a totalidade dos ovinos e caprinos são criados 

extensivamente na caatinga e se alimentam somente de vegetação nativa, o que incorreu a 

esse bioma grandes áreas em estado de degradação bastante avançado, e o superpastejo tem 

contribuído de forma significativa para esse quadro (PEREIRA FILHO et al., 2007). 
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Apesar de possuir uma vasta extensão territorial com áreas favoráveis à exploração 

da ovinocultura, o Brasil elevou a importação de carne ovina de 2,3 mil toneladas em 1982, 

para 14,7 mil toneladas em 2000, registrando um crescimento acima de 600% (ACCOBA, 

2004a). Atualmente, cerca de 50% da carne ovina consumida no Brasil é proveniente de 

países como o Uruguai, a Argentina e a Nova Zelândia, revelando o enorme potencial a ser 

explorado neste setor produtivo (ACCOBA, 2004b). 

Os aspectos sociais e mercadológicos para ovino-caprinocultura nordestina são 

inegavelmente favoráveis. Entretanto, o desempenho zootécnico desta atividade ainda é 

muito baixo, principalmente, pela forte dependência que os sistemas de produção tem da 

vegetação nativa da caatinga, fonte alimentar básica, quando não única, dos rebanhos. A 

acentuada redução anual na oferta de forragem, durante as estações secas, é o principal 

fator determinante do nível de produtividade (ARAÚJO, 2003). 

As pastagens são o principal alimento dos rebanhos do Semiárido, predominando 

áreas de pastagem nativa em relação às de pastagens cultivadas em todos os estados, 

exceto no norte de Minas Gerais (GIULIETTI et al., 2004). 

A vegetação nativa dos sertões nordestinos é rica em espécies forrageiras em seus 

três estratos, herbáceo, arbustivo e arbóreo. Estudos têm revelado que acima de 70% das 

espécies botânicas da caatinga participam significativamente da composição da dieta dos 

ruminantes domésticos. Em termos de grupos de espécies botânicas, as gramíneas e 

dicotiledôneas herbáceas perfazem acima de 80% da dieta dos ruminantes, durante o 

período chuvoso (MOREIRA et al., 2007). Porém, à medida que a estação seca progride e 

com o aumento da disponibilidade de folhas secas de árvores e arbustos, estas espécies se 

tornam cada vez mais importantes na dieta, principalmente dos caprinos e ovinos. 

Estrategicamente, as espécies lenhosas são fundamentais no contexto de produção e 

disponibilidade de forragem no semiárido nordestino (ARAÚJO FILHO et al., 1995). 

Nogueira et al., (2010) relatam que na caatinga encontra-se um grande potencial de 

espécies forrageiras que contribuem relevantemente para a composição das dietas de 

ovinos. Entretanto, pesquisas também indicam que os valores de proteína bruta e de 

digestibilidade decrescem, enquanto os teores de fibra e lignina aumentam, a medida que a 

estação seca progride. Este decréscimo na qualidade da dieta é resultado do processo 

normal de maturação das forragens. Assim, em razão da flutuação quantitativa e 

qualitativa, a caatinga, por si só parece ser insuficiente para fornecer os requerimentos 

energéticos e protéicos dos animais durante todo o ano. 
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Buscando melhorar a alimentação dos animais que pastejam a caatinga, alguns 

trabalhos de manipulação dessa vegetação têm sido realizados e têm potencializado a 

produção de forragem, quer pelo incremento da produção do estrato herbáceo, quer pela 

maior acessibilidade da forragem disponível, possibilitando aumento da produtividade 

animal (MESQUITA et al., 1988). 

Essa manipulação da vegetação da caatinga, segundo Souza (2004), apresenta 

potencial para aumentar a produtividade na região semiárida. O objetivo principal deste 

manejo é direcionar a produção de forragem para o estrato da vegetação mais acessível aos 

animais, que é o estrato herbáceo e o arbustivo. Por meio de diferentes medidas de manejo, 

se é possível alcançar esse objetivo. Um dos aspectos mais importantes a se considerar é a 

adoção de uma pressão de pastejo adequada para evitar o desaparecimento de espécies 

forrageiras. 

Ainda conforme Souza (2004), o ajuste da lotação animal é a principal ferramenta de 

manejo, todavia, outra medida importante é o acompanhamento de espécies indicadoras, 

que são aquelas consideradas de maior relevância na área. Deve-se monitorar a dinâmica 

da participação dessas espécies na composição botânica da pastagem após a adoção de 

determinada prática de manejo. Essa é uma maneira eficaz de se avaliar se as medidas de 

manejo adotadas trarão, ou não, resultados satisfatórios. 

Segundo Oliveira (1981), pode-se dizer que a introdução desta forrageira, nestas 

áreas, foi o marco inicial de uma nova era para pecuária que aí se desenvolve, visto que 

esta atividade passou da exploração extrativista de vegetação da caatinga como forragem, 

cuja a oferta é bastante irregular para uma pecuária mais estável com a oferta mais regular 

de alimento. 

Estudos realizados pela Embrapa Semiárido e por outras instituições de pesquisa e 

ensino do Nordeste mostram que o cultivo e a utilização de forrageiras arbóreas ou 

arbustivas introduzidas e adaptadas as condições edafo-climáticas da região, parece ser o 

ideal para amenizar e superar o problema da estacionalidade de alimento, através dos 

processos de conservação e armazenamento de forragens (SÁ et al., 2004).  

Entretanto, segundo Lima e Maciel, 2006, no caso dos rebanhos de caprinos e ovinos 

no Nordeste brasileiro, as propriedades rurais denotam uma frágil estrutura de suporte 

alimentar, por explorarem quase exclusivamente os pastos nativos, ter reduzida utilização 

de pastos cultivados, alto custo dos concentrados comerciais e ausência de tradição no 

armazenamento de forragens, nas formas de feno e silagem. Observam-se, ainda, secas 

periódicas e a errática distribuição das chuvas. 
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Nogueira et al., (2010) comentam que devido a falta de planejamento na produção e 

armazenamento de forrageiras estratégicas para serem utilizadas no período seco, a maioria 

dos agricultores do semiárido recorre à utilização dos concentrados comerciais para a 

tentativa de manutenção da produção de seus rebanhos. 

No Brasil, a principal fonte de energia utilizada para compor os concentrados é o 

milho, entretanto, é um alimento que sofre grande variação de preço ao longo do ano 

devido à sua intensa utilização na alimentação humana e nas dietas de monogástricos 

fazendo com que os preços desse produto atinjam níveis elevados, inviabilizando na 

maioria das vezes seu uso como fonte energética para alimentação animal (HALL, 2001). 

Segundo Melo (2006), os alimentos concentrados normalmente utilizados, como o 

milho e farelo de soja, têm sido as principais fontes de energia e proteína, respectivamente. 

Entretanto, ao se considerar a necessidade de suplementação dos animais no período de 

escassez de forragens, o alto custo e a baixa disponibilidade na região, a utilização desses 

alimentos leva a uma considerável elevação no custo de produção. Na tentativa de se evitar 

a competição por alimentos entre o homem e os animais, e baratear os custos de produção, 

vem sendo pesquisada, com bastante freqüência, a utilização de fontes alternativas de 

carboidratos e proteína, como os subprodutos da agroindústria, mandioca, cana-de-açúcar e 

plantas forrageiras bem adaptadas às condições edafo-climáticas da região semiárida, como 

é o caso da gliricídia. 

A produção de alimentos para os rebanhos se constitui no maior desafio à pecuária 

nas regiões semiáridas, principalmente pela variabilidade e incertezas climáticas, tornando 

a exploração de forrageiras uma atividade de alto risco, além de competir com a agricultura 

tradicional (ARAÚJO, 2002). 

Várias alternativas tecnológicas têm sido apontadas, visando-se aumentar o suporte 

forrageiro para os rebanhos do Semiárido. Nesse sentido, é inquestionável o valor de 

práticas como a manipulação da vegetação lenhosa da caatinga e a utilização de plantas 

exóticas adaptadas à região para formação de pastagens, bancos de proteína e confecção de 

feno e/ou silagem (ARAÚJO FILHO; SILVA, 1994). 

O estrato arbustivo-arbóreo da caatinga, formado por grande número de espécies, é 

um recurso forrageiro importante que, por razões de equilíbrio ambiental, estará sempre 

presente nos sistemas pecuários desse ecossistema. O estrato herbáceo da caatinga também 

é considerado recurso forrageiro considerável em termos quantitativos e qualitativos; é 

recomendado para sua maior disponibilidade, na utilização das ferramentas de 

manipulação da vegetação lenhosa, rebaixamento e raleamento, favorecendo, assim, o 
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desenvolvimento desse estrato da caatinga que, em condições naturais, permanece bastante 

sombreado, o que limita, sobremaneira, sua disponibilidade e utilização (SÁ; SÁ, 2006). 

Relatos científicos sugerem que algumas espécies nativas da caatinga, sob forma de 

feno, silagem ou mesmo“in natura”, podem ser consideradas recursos de uso estratégico 

para a alimentação dos rebanhos da região, principalmente no período seco. Diante disso, o 

cultivo orientado dessas espécies, de forma isolada ou em consórcios, somados a outras 

tecnologias, pode aumentar a possibilidade de sucesso dos sistemas de produção pecuária 

do Semiárido nordestino (ARAÚJO et al., 2003). 

O uso racional de recursos forrageiros adaptados é apontado como uma das 

alternativas para se elevar a eficiência da produção animal na região. Assim, um dos 

objetivos da pesquisa agropecuária desenvolvida no Semiárido tem sido a identificação e 

avaliação de plantas introduzidas e adaptadas, com potencial forrageiro para utilização 

nessas áreas de sequeiro (BARROS et al., 1997). 

As leguminosas constituem-se numa excelente fonte de proteína e fibra para os 

ruminantes e sua utilização como suplementação protéica é bastante difundida. Entre as 

leguminosas arbustivas e arbóreas cultivadas nos trópicos, as mais utilizadas como fonte de 

forragem para os rebanhos são a gliricídia e a leucena. Embora a leucena seja mais 

palatável que a gliricídia, existe mais problemas na sua implantação e dificuldade na 

confecção de fenos e silagens, que são algumas das alternativas de utilização dessas 

forrageiras, pelo menor tamanho de suas folhas e facilidade de soltarem dos ramos, 

dificultando seu armazenamento (SOUZA et al., 1999). 

A gliricídia é uma leguminosa arbórea de porte médio, nativa do México, América 

Central e Norte da América do Sul, com crescimento rápido e enraizamento profundo, o 

que lhe confere notável tolerância à seca. É considerada como espécie de múltiplo uso, 

prestando-se, basicamente, aos propósitos: forragem, reflorestamento, adubação verde e 

cercas vivas, entre outros (CARVALHO FILHO et al., 1997). 

Gliricidia sepium (Jacq.) Steud., vulgarmente conhecida como gliricídia no Brasil, é 

também denominada como madero negro, mata ratón, madre de cacao, no México e em 

países da América Central (ESCOBAR, 1996). 

Seu nome cientifico vem do latim glis (rato) e do verbo caedo (matar) em referência 

ao pó da casca e das sementes, usado como raticida (SIMONS E STEWART, 1994). 

Embora tenha se disseminado em muitos países tropicais da África e Ásia, tornando-

se adaptada nas Filipinas, a gliricídia ainda permanece pouco estudada no Brasil. Por outro 

lado, observações realizadas em escala experimental e operacional no Campo 
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Experimental de Nossa Senhora da Glória, região semiárida de Sergipe, evidenciaram 

atributos suficientemente comprovados, que justificam sua divulgação (CARVALHO 

FILHO et al., 1997). 

Os primeiros estudos do comportamento da Gliricidia sepium no Nordeste foram 

realizados na zona úmida da Bahia e no semiárido de Pernambuco e Sergipe. Na Bahia, 

Silva (2000), observou que as produções de matéria seca da gliricídia (11,70 t/ha), plantada 

através de mudas provenientes de sementes, foram superiores as obtidas de plantas vindas 

de estacas (7,89 t/ha). Por outro lado, os teores de P e N na matéria seca decresceram 

sensivelmente com a idade da planta, passando de 4,0 e 43,4 g/kg aos 45 dias, para 1,5 e 

26,0 g/kg aos 180 dias, respectivamente para P e N. 

A gliricídia desenvolve-se melhor em condições quentes e úmidas, tendo seu 

crescimento limitado por baixas temperaturas, podendo, entretanto, tolerar prolongados 

períodos de seca. Não necessita de solos férteis, embora exiba melhor desempenho 

naqueles de boa fertilidade e profundos o suficiente para um bom enraizamento, fator 

determinante da maior ou menor produção e manutenção de folhagem verde no período 

seco. A principal vantagem da gliricídia é a facilidade com que pode ser estabelecida, 

tendo em vista que, além das possibilidades do plantio por mudas ou diretamente por 

sementes, pode também ser propagadas por estaquias, além de ser menos susceptível ao 

ataque de formigas cortadeiras (QUINTERO de VALLEJO, 1993; DRUMONT et al., 

1999) 

Entre os múltiplos usos agrossilvipastoris que podem ser dados à gliricídia, podem-se 

destacar o consórcio com palma, milho e feijão, a formação de cercas vivas, forrageiras e 

bancos de proteína, como fonte alimentar para ruminantes em pastejo. 

Outra opção de uso da gliricídia, ainda dentro do conceito de bancos de proteína, 

seria o estabelecimento de bosques, permitindo neste caso, que as plantas atinjam porte 

arbóreo, em espaçamento maiores, (como por exemplo 4 x 4 m) com colonização dos 

espaços entre plantas, por gramíneas cultivadas ou nativas. Nesse sistema, a maior parte da 

copa ficaria indisponível para pastejo direto, devendo ser utilizada através de podas da 

folhagem e dos ramos finos e fornecimento aos animais, em circunstâncias emergenciais 

que, obviamente, não exploram todo o potencial de produção de forragem da planta, mas 

propiciam benefícios adicionais do sombreamento para o rebanho e de melhoramento do 

solo subjacente, além de estacas e lenha para uso na propriedade (CHODHOKAR, 1982; 

DUNSDON, 1992). 
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O material comestível (folhas e ramos finos) produzido pela gliricídia pode ser 

conservado na forma de silagem ou feno. O processo de fenação é extremamente simples, 

consistindo na poda da folhagem, que pode ser deixada em terreiro de chão batido, a 

exemplo do que se faz com feijão, para secar ao sol até o "ponto de cura" (antes de ficar 

quebradiça), quando então o material fenado pode ser armazenado. No processo de 

ensilagem apenas as folhas e extremidades dos ramos são utilizadas. Esse material é 

colhido manualmente, e colocado sob pressão (pisoteamento), em tambores metálicos de 

200 litros e hermeticamente fechados após o enchimento (CARVALHO FILHO et 

al.,1997; CARVALHO FILHO, 1999). 

A incorporação da gliricídia em sistemas agrossilvipastoris tem sido um dos temas de 

pesquisa dos trabalhos conduzidos no semiárido e tabuleiros costeiros do Nordeste. Em 

muitas localidades do semiárido, a maior validade destes sistemas é aumentar a 

produtividade das áreas ocupadas com a palma forrageira, principal fonte de alimento para 

os animais nos períodos de estiagem, e melhorar a oferta de alimentos para o arraçoamento 

dos animais nesses períodos (RANGEL et al., 2001).  

O cultivo da gliricídia em consórcio com gramíneas, para pastejo direto pelos 

animais em regime rotacionado, surge como uma opção bastante promissora para aumentar 

a produtividade e sustentabilidade das pastagens nos tabuleiros costeiros. Nesse sistema a 

leguminosa funciona com um duplo propósito: melhoria da fertilidade do solo e 

complemento alimentar dos rebanhos. Durante o período das águas, ocorre normalmente 

uma baixa aceitação da gliricídia pelos animais, sendo a biomassa proveniente de folhas e 

ramos podada e deixada no solo para decomposição. Com o avanço da estação seca ocorre 

a diminuição da qualidade do capim e a gliricídia passa a ser um excelente complemento 

alimentar (RANGEL et al., 1997, RANGEL 1998).  

A gliricídia, no que se refere ao seu valor como forrageira, possui em sua folhagem, 

alto valor protéico, variando de 20 a 30% de proteína bruta (CHODHOKAR, 1982; 

DUNSDON, 1992). 

Costa et al., (2009) ao analisar as folhas da gliricídia encontrou valores de 23,11; 

24,11; 38,81; 24,30% para teores de matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente 

neutro e fibra em detergente ácido, respectivamente. 

A utilização da gliricídia como um suplemento protéico, reduz o custo da 

alimentação animal e suas folhas são uma importante fonte de nitrogênio não protéico, 

peptídeos e aminoácidos para o crescimento de microrganismos no rúmen (ESCOBAR 

1996). 
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Carew (1983) avaliou o uso de Gliricidia sepium como único alimento para 

pequenos ruminantes, durante 21 semanas, utilizando no experimento ovelhas e cabras. 

Para ambas as espécies houve perda de peso nas três primeiras semanas e recuperação com 

ganho de peso nas semanas subseqüentes, apresentando ganhos médios diários de 29 

gramas para ovelhas e 14 gramas para cabras, não encontrando nenhum efeito adverso à 

saúde dos animais. 

Díaz et al., (1995) compararam o efeito da substituição parcial de 37% de polidura de 

arroz por forragem fresca de Gliricidia sepium (24,3% de proteína bruta) em cordeiros 

mestiços da raça West-African, desmamados, pesando em média 11 kg, tendo como dieta 

basal feno moído de Cynodon sp., concluindo que o consumo do feno não foi afetado, mas 

houve um aumento significativo no consumo da matéria seca total, e que a suplementação 

parcial com folhas de gliricídia permitiu reduzir a utilização de polidura de arroz no nível 

estudado. 

Costa et al., (2009) avaliando folhas frescas de Gliricídia sepium (GS) associadas ou 

não ao capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum. cv. Napier) (CE) por ovinos da raça 

Santa Inês em que os tratamentos consitiram de: T1 = CE à vontade, T2 = 2% sobre o peso 

vivo com base na MS de GS + CE à vontade, T3 = = 4% sobre o peso vivo com base na 

MS de GS + CE à vontade e T4 = GS à vontade, concluíram que a inclusão de folhas de 

gliricídia como suplemento em dietas de capim-elefante eleva o ganho de peso dos animais 

e melhora a conversão alimentar. 

A conservação, sob a forma de silagem, da biomassa de gliricídia relativa a folhas e 

ramos tenros, produzida durante a estação chuvosa no semiárido, é uma estratégia de 

grande valor para a suplementação de vacas de leite, alimentadas com palma forrageira 

como volumoso básico no período de estiagem (CARVALHO FILHO, 1999).  

Ainda segundo o mesmo autor, a silagem de gliricídia, adicionada de uréia, é uma 

das formas de reduzir custos de alimentação com a compra de concentrados. Produções em 

torno de 10 kg de leite/vaca/dia foram obtidas durante a época seca em Nossa Senhora da 

Glória - SE, em vacas alimentadas com palma forrageira desidratada, suplementadas com 

silagem de gliricídia ou de leucena e 100g de uréia/vaca/dia. Apesar de um consumo médio 

diário de 13 kg de MS/vaca, os animais perderam peso durante a fase experimental, o que 

foi considerado aceitável para um curto período, considerando-se o potencial produtivo e o 

estádio fisiológico dos animais. 

Segundo Chodhokar (1982) e Dunsdon (1992), diferentemente da leucena, a 

gliricídia não é prontamente aceita nas primeiras vezes em que é fornecida "in natura", 
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sobretudo para bovinos. É necessário um período de adaptação para que os animais a 

consumam satisfatoriamente, o que pode ser acelerado com o murchamento da folhagem, 

procedimento que melhora sua palatabilidade. Essas redução no consumo “in natura” da 

gliricídia, segundo Costa et al., (2009) deve-se ao odor provocado pela liberação dos 

compostos fenólicos voláteis de suas folhas. Os efeitos tóxicos dessa leguminosa são 

atribuídos à presença de cumarina e sua conversão em produto hemorrágico, o dicumerol, 

por bactérias, durante sua fermentação (Omakanye et al., 2001). Entretanto, estes mesmos 

autores, concordam que é possível resolver este problema após realização de uma 

desidratação.  

Segundo Ford (1987), a gliricídia pode ser utilizada sem nenhum problema na 

alimentação de ruminantes, mas é potencialmente tóxica para a maioria dos não 

ruminantes. De acordo com Drumond e Carvalho Filho (2005), existe algumas restrições, 

quanto ao uso da gliricídia, como por exemplo, ela não ser tão palatável quanto outras 

forrageiras. Ainda segundo os mesmos autores, quando consorciada com gramíneas, a 

gliricídia requer manejo intensivo sob rotação, que não é uma prática muito comum entre 

os produtores nordestinos e que para formação do consórcio em pastagens de gramíneas já 

estabelecidas, é requerida uma série de práticas de manejo não muito aceitas entre os 

criadores. Quando estabelecida em conjunto com a gramínea, exige um período de 

descanso antes de sua utilização, maior do que para pastagens de gramíneas solteiras. 

Os resultados das pesquisas mostram a eficiência da substituição do alimento 

concentrado por silagem de gliricídia em dietas para vacas leiteiras e ovinos de raças 

diferentes, faltando entretanto estudos em relação a utilização da silagem de gliricídia 

como fonte protéica em dietas para cordeiros em crescimento e em associação com outros 

alimento e níveis de utilização, para que posteriormente, possa-se difundir ao produtor 

rural mais uma alternativa alimentar, caso seja economicamente viável, para a exploração 

da atividade da ovinocultura no Nordeste Sergipano e Brasileiro. 
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CAPÍTULO 1 

 

Substituição do concentrado por níveis crescentes de silagem de gliricídia na 

alimentação de cordeiros 

Resumo - Objetivou-se avaliar a substituição do concentrado pela silagem de Gliricídia 

(Gliricidia sepium) em dietas de cordeiros em fase de crescimento sobre o consumo de 

matéria seca, ganho de peso, conversão alimentar . Foram utilizados 27 cordeiros da raça 

Santa Inês, não castrados, recém desmamados, com peso médio inicial de 14,5 kg e com 

idade aproximada de quatro meses, oriundos do rebanho da Embrapa Semiárido. Os 

animais foram submetidos a quatro tratamentos em relação a matéria seca, sendo estes: 1 - 

silagem de milho (60%) + concentrado (40%); 2 - silagem de milho (60%) + silagem de 

gliricídia (13,3%) + concentrado (26,7%); 3 - silagem de milho (60%) + silagem de 

gliricídia (26,7%) + concentrado (13,3%) e Tratamento 4 - silagem de milho (60%) + 

silagem de gliricídia (40%). O delineamento utilizado foi o Inteiramente Casualizado com 

4 tratamentos e com número variável de repetições, sendo a unidade experimental o 

cordeiro. Os pesos foram iguais entre os diferentes tratamentos nas pesagens iniciais, 

apresentando diferença significativa apenas no peso final, onde os cordeiros que foram 

alimentados com a dieta contendo concentrado, independente do nível, apresentaram 

rendimento semelhante (P>0,05) e superior (P<0,05) a dieta que recebeu apenas gliricídia. 

Os ganhos médios de cordeiros foram maiores (P<0,05) para os animais que receberam 

concentrado em relação aos demais tratamentos. Para peso vivo antes e depois do jejum, os 

animais dos tratamentos que consumiam concentrado, obtiveram pesos maiores (P<0,05) 

que o tratamento onde os animais não consumiam concentrado. As perdas no jejum não 

foram diferentes (P>0,05) entre os tratamentos. Os pesos de carcaça quente e fria foram 

maiores (P<0,05) para os animais do tratamento que não consumia silagem de gliricídia e 

para os cordeiros do tratamento que consumia 26,7% de concentrado em relação ao 

tratamento que consumia silagem de gliricídia, sendo que o tratamento que consumia 

13,3% de concentrado, não apresentou diferença dos demais (P>0,05). Os rendimentos de 

carcaça quente e fria, tanto de fazenda quanto comercial, apresentaram diferença 

significativa (P<0,05) entre os tratamentos, onde os dois tratamentos onde os animais 

consumiam mais concentrado apresentaram valores maiores que os demais. Em relação aos 

cortes comerciais, carcaças oriundas de tratamentos que ingeriam concentrado tiveram 

pesos absolutos mais elevado para os cortes, entretanto, em relação ao peso percentual, não 

existiu diferença significativa (P>0,05). 

 

Termos para indexação: ovinos, consumo, ganho de peso, semiárido 

 

Replacement of the concentrate by different levels of gliricidia silage in lambs feeding 

Abstract: This study aimed to evaluate the partial substitution of concentrate for gliricidia 

silage (Gliricidia sepium) in diets of lambs during growth on nutrient intake, daily weight 

gain, and feed conversion. Were used 27 Santa Inês lambs not castrated, weaned, with an 

average initial live weight of 14.5 kg and aged approximately four months from the flock 

of „Embrapa Semiárido‟. The animals were subjected to four treatments in relation to dry 

matter substitution, 1 - corn silage (60%) + concentrate (40%) 2 - corn silage (60%) + 

gliricidia silage (13.3% ) + concentrate (26.7%), 3 - corn silage (60%) + gliricidia silage 

(26.7%) + concentrate (13.3%) and 4 - corn silage (60%) + silage Gliricídia (40%). The 

experimental design was randomized with four treatments and variable number of 



 

19 
 

repetitions and  the experimental unit was one lamb. The live weights were similar among 

the four different treatments in the initial weighing, showing a significant difference only 

in the final weight, where the lambs that were fed with diets containing concentrate, 

regardless of the level, showed similar or higher performance (P> 0.05)  than lambs 

receiving only gliricidia. The daily weight gain of lambs was higher for those fed 

concentrate than other treatments. For body weight before and after fasting, treatments that 

consumed concentrate were higher (P <0.05) than the treatment without addition of 

concentrate, except for the exclusive treatment between the silage and the treatment they 

consumed fewer concentrated in body weight during fasting (P> 0.05) Losses in the fasting 

were not different (P> 0.05) between treatments. The hot and cold carcass weight were 

higher (P <0.05) for the treatment that did not consume gliricidia silage and in the 

treatment that consumed 26.7% concentrate related to the treatment that consumed silage 

gliricidia, and the treatment consumed 13.3% of concentrate. The hot and cold carcass 

yield were different (P <0.05) between treatments, where the two treatments who 

consumed more concentrate showed higher values than the others. Regarding the 

commercial cuts of carcasses treatments consuming concentrate had higher absolute 

weights, however, in the percent of weight, there was no significant difference (P> 0.05). 

 

Keywords: ovine, intake, weight gain, semiarid. 
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Introdução 

 

 O elevado potencial produtivo dos ovinos e o crescente mercado consumidor de 

carne ovina de qualidade são fatores que estimulam a realização de pesquisas com ovinos 

no Brasil (PIRES et al., 2000). O criatório de pequenos ruminantes é uma das mais 

importantes atividades econômicas do semiárido brasileiro que ocupa 86% da região 

Nordeste Brasileira. Mesmo com adversidades climáticas, o rebanho ovino do Nordeste é 

de 9,38 milhões de cabeças, o que corresponde a 58,5% do efetivo do Brasil (IBGE, 2009). 

 Os sistemas de criação de ovinos no Brasil e no mundo são extremamente variáveis, 

sendo possível encontrar desde animais confinados em um sistema intensivo até animais 

criados extensivamente, muitas vezes quase em estado selvagem. Não há um sistema 

padrão que possa funcionar adequadamente em todas as regiões, pois as condições 

climáticas, taxas de lotação, área disponível para a criação e disponibilidade e qualidade de 

forragens são muito diferentes (SÁ et al., 1997). 

 A criação de ovinos no Brasil tem apresentado mudanças quanto as principais 

regiões produtoras e também relativas aos sistemas de produção (FIGUEIREDO, 2002). O 

semiárido nordestino tem sido apontado como de grande potencial para atividades da 

ovinocaprinocultura, sendo o sistema de produção adotado, em grande parte das 

propriedades rurais, o semi-extensivo ou extensivo, que em médio prazo, devido à 

excessiva lotação animal em limites superiores à capacidade de suporte das pastagens, 

exerce forte pressão sobre a vegetação existente e sobre o solo devido ao pisoteio, 

comumente no período seco (ANDRADE et al., 2006). 

Segundo PINTO et al. (2005) a crescente procura pela carne ovina e por outros 

produtos desta espécie requer melhorias nos sistemas de produção, principalmente no 

desempenho produtivo do rebanho, necessitando de estudos que permitam atender as 

necessidades nutricionais desses animais a um baixo custo de produção. Para estes mesmos 

autores, via de regra, as práticas alimentares no período de estiagem são realizadas com 

animais estabulados, devido a escassez de pastos. Entretanto, animais terminados em 

confinamentos exigem uma alimentação de elevado valor nutritivo, condição indispensável 

quando se objetiva atingir níveis elevados de ganho de peso e obter carcaças ovina de 

melhor qualidade, independente da região. 

 A carcaça é o componente do peso vivo de maior valor comercial, entretanto, os 

demais (pele, cabeça, patas, vísceras verdes e vermelhas), também chamados componentes 
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não constituintes da carcaça, freqüentemente representam uma parte ponderal mais 

importante que a carne (FRAYSSE & DARRE, 1990). 

 De acordo com SÁ e SÁ (2006), o sistema de produção de cordeiros afeta em muito 

as características de carcaça. A idade que o animal atinge o peso de abate, sexo, e 

principalmente a alimentação utilizada na fase de recria e engorda dos cordeiros, são 

fatores importantes a serem considerados para melhorar a qualidade final do produto. As 

dietas baseadas em pastagens são mais baratas, entretanto, as taxas de crescimento são 

menores, e o animal vai para o abate com uma idade avançada. Já no confinamento, as 

dietas são mais caras, porém, o ganho de peso e a conversão alimentar são melhores. Ainda 

segundo os mesmo autores, se os cordeiros engordados no confinamento forem castrados, 

ou se as dietas forem muito ricas em concentrados, ou então, se o peso estipulado para o 

abate for muito elevado, poderá ocorrer uma alta deposição de gordura na carcaça dos 

animais, o que não é desejável. 

 Para NOTTER (2000) é prioritário maximizar a capacidade produtiva do ovino e, 

em conseqüência, o desfrute dos rebanhos. Neste sentido, o confinamento torna-se um 

aliado para os sistemas de produção ovina no semiárido do Nordeste Brasileiro por 

permitir a produção de carne de boa qualidade, também na época de carência alimentar, 

disponibilizar forragem das pastagens para as diversas categorias animais do rebanho, 

agilizar o retorno do capital aplicado além de contribuir para a produção de peles de 

primeira qualidade. 

 A intensificação da atividade da ovinocultura tem mostrado custo elevado devido a 

necessidade dos produtores de utilizar insumos externos a sua propriedade, o que eleva 

muitos os custos de produção. 

 O desempenho do animal depende do nível de nutrientes ingeridos, o que está 

diretamente relacionado ao consumo do alimento (VAN SOEST, 1994). 

Consequentemente, segundo SANTOS (1995), uma das maneiras de se obter bom 

desempenho com ovinos, a custos economicamente viáveis, é pelo uso de forragem 

volumosa de boa qualidade. As silagens têm boa aceitabilidade por ovinos, destacando-se 

as de milho e sorgo granífero.  

          Para GOMES et al. (2000), mesmo que haja disponibilidade de pastagens no período 

seco, a queda na qualidade das forrageiras acarreta redução do consumo, em função da 

diminuição da digestibilidade e da densidade de nutrientes, principalmente proteína e 

fósforo. 
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 De acordo com SUSIN (1996), a silagem de milho é um excelente alimento para a 

produção intensiva de cordeiros, porém se faz necessária uma suplementação protéica e 

energética. Segundo SANTOS et al. (2010), a utilização de forrageiras adaptadas a região e 

que apresentem boa produtividade e qualidade podem ser alternativas para os produtores 

para diminuição dos custos. Neste âmbito, algumas plantas tem se destacado, citando-se 

nos sistemas de produção locais principalmente a gliricídia (Gliricidia sepium), a palma 

forrageira (Opuntia sp. e Nopalea sp) a leucena (Leucaena leucocephala) e a algoraba 

(Prosopis juliflora). 

 As leguminosas constituem-se em uma excelente fonte de fibra e proteína utilizadas 

na alimentação de ruminantes. A gliricídia (Gliricídia sepium (Jacq) Walp), leguminosa 

adaptada às condições edafoclimáticas da região semiárida, apresenta folhagem com alto 

valor protéico, variando de 20 a 30% de proteína bruta (RANGEL et al., 2000). 

 Segundo COSTA et al. (2009), a utilização da gliricídia como um suplemento 

protéico, reduz o custo da alimentação animal e suas folhas são uma importante fonte de 

nitrogênio não protéico, peptídeos e aminoácidos para o crescimento de microrganismos no 

rúmen. CARVALHO FILHO et al. (1997) afirmaram que a gliricídia não é prontamente 

aceita nas primeiras vezes em que é fornecida “in natura”, reação natural causada pelo 

odor provocado pela liberação dos compostos fenólicos voláteis de suas folhas, porém é 

possível resolver esse problema após desidratação (COSTA et al., 2009). 

 COMBELLAS et al. (2002) analisaram o consumo e aceitabilidade de gliricídia e 

seu efeito como suplemento protéico sobre o ganho de peso de ovinos em crescimento, 

recebendo como dieta basal capim de corte, comparados com animais suplementados com 

130 g/dia de farinha de pescado. Não encontraram diferenças significativas tanto no 

consumo como no ganho de peso dos animais suplementados com gliricídia e aqueles com 

farinha de pescado. 

 Como já citado anteriormente, o custo da atividade pecuária é grande com a 

alimentação, sobretudo quando se utiliza fonte suplementar como o milho e farelo de soja 

que apresentam, em geral, alto custo, tornando-se necessária a utilização de fontes 

alimentares alternativas que possuam elevado valor nutricional.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o consumo de matéria seca, o ganho de peso, 

conversão alimentar e as características de carcaça de cordeiros Santa Inês confinados 

alimentados com dietas compostas por silagem de milho e diferentes proporções de 

silagem de gliricídia e concentrado. 
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Material e métodos 

 

 O experimento foi conduzido durante os meses de fevereiro a maio de 2012 no 

Campo Experimental da Embrapa Semiárido, localizado no município de Nossa Senhora 

da Glória, região nordeste do Brasil, oeste do Estado de Sergipe, micro-região do alto 

sertão do São Francisco. Apresenta latitude S: 10°13‟06”, longitude W: 37º25‟13”, 

altitude: 291m e clima megatérmico semiárido com precipitações médias anuais de 702,4 

mm3 e temperatura média anual de 24,2 °C com período de chuva se estendendo do mês 

de março ao mês de agosto (SEMARH, 2012).  

 Foram utilizados 32 borregos da raça Santa Inês, não castrados, recém- 

desmamados, com peso médio inicial de 14,5 kg e com idade aproximada de quatro meses, 

oriundos do rebanho da Embrapa Semiárido. Os animais foram submetidos a quatro 

tratamentos em relação a matéria seca, e as dietas estão apresentadas na Tabela 1. 

  

Tabela 1. Composição percentual das dietas e em PB, FDN, FDA, Ca e P. 

 Dieta 1 Dieta 2 Dieta 3 Dieta 4 

Silagem de milho (SM) 60 60 60 60 

Concentrado (C) 40 26,7 13,3 0 

Silagem de gliricídia (SG) 0 13,3 26,7 40 

 Composição química percentual 

% PB 11,63 12,07 12,30 12,53 

% FDN 36,24 37,78 41,34 43,88 

% FDA 20,65 23,76 26,90 30,01 

Trat.1 – 60% de SM e 40% de C; Trat.2 – 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.3 

– 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.4 – 60% de SM e 40% de SG. 

 

Os animais foram pesados, separados para os diferentes tratamentos e neles foi 

aplicado vermífugo para controle dos parasitos internos. Após sorteio, os animais foram 

distribuídos em baias medindo 1,5 x 1,0 metro onde foi disponibilizado água e sal mineral 

à vontade. Cinco animais não se adaptaram aos tratamentos e foram retirados do 

experimento, sendo 2 animais do tratamento 1, 2 animais do tratamento 2 e 1 animal do 

tratamento 4. No final, foram avaliados 27 animais. 

O período experimental foi de 87 dias sendo 15 dias de adaptação dos animais as 

dietas experimentais e o restante coleta experimental. A silagem de milho foi 
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confeccionada no campo experimental de Nossa Senhora da Glória, em silos tipo trincheira 

e a silagem de gliricídia foi confeccionada no campo experimental de Pedro Arle, 

pertencente a Embrapa Tabuleiros Costeiros, acondicionadas em tambores plásticos de 200 

litros. O concentrado oferecido tinha 19,13 % de PB, sendo composto por 77% de milho 

moído, 21% de farelo de soja e 2% calcário calcítico. 

 As dietas foram fornecidas “ad libitum” duas vezes ao dia, sempre às 8h e às 16h, 

procedendo-se à pesagem do alimento fornecido e das sobras para estimativa do consumo 

diário individual. A quantidade fornecida foi ajustada diariamente, considerando 10% a 

15% de sobras. As variáveis avaliadas no confinamento foram o peso vivo (kg), o 

crescimento ponderal dos cordeiros (kg/dia), o consumo de alimentos e as perdas no jejum 

(% do peso vivo). A partir do consumo e ganho de peso foi calculada a conversão 

alimentar (kg de matéria seca consumida/kg de ganho de peso vivo). 

Foram feitas análises químicas dos ingredientes das dietas experimentais e amostras 

das rações oferecidas foram coletadas semanalmente, sendo feitas amostras compostas para 

posterior análise química dos nutrientes onde foi determinado a matéria seca (MS), 

proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro e ácido (FDN e FDA), cálcio (Ca) e fósforo 

(P) e a digestibilidade “In vitro” da matéria seca (DIVMS) para os volumosos. Os 

resultados estão expressos na Tabela 2. As análises MS, PB, DIVMS, Ca e P foram 

determinadas segundo a metodologia descrita por Silva & Queiroz (2002). As frações da 

parede celular fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), foram 

determinadas segundo as metodologias descritas por Van Soest et al. (1991). As análises 

foram realizadas no laboratório de Nutrição Animal e no laboratório de Fertilidade de 

Solos e Nutrição de Plantas, ambos da Embrapa Tabuleiros Costeiros.  

 O sal mineral utilizado foi comprado no comércio, de uso específico para ovinos, 

da marca Tortuga®, sendo a especificação do fabricante: Ca 120 g/kg; P 87 g/kg; S 

18g/kg; Zn 3800 mg/kg; Fe 1800 mg/kg; Mn 1300 mg/kg. 

 Das sobras de rações coletou-se uma alíquota diária de 10%, considerando-se cada 

semana uma amostra composta que foi levada ao laboratório para determinação da matéria 

seca total. Os animais foram pesados no início e a cada 21 dias, sendo as pesagens 

realizadas em balança mecânica, sempre às 8:30 da manhã. Posteriormente, tais dados 

foram utilizados para o cálculo do ganho médio diário. Ao final do período experimental 

os animais foram abatidos. Anteriormente ao abate, os animais foram mantidos em jejum 

de sólidos por 14 horas e em seguida pesados para determinação peso vivo jejum (PV 

jejum), respectivamente.  
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 Após o abate registrou-se o peso da carcaça quente (PCQ) que foi obtido logo após 

a retirada dos órgãos internos e do trato digestório. O rendimento da carcaça quente (RCQ) 

também foi determinado, sendo este a razão entre o peso da carcaça quente (PCQ/PV 

jejum) x 100. 

 Posteriormente, as carcaças foram transportadas para uma câmara frigorífica (4°C), 

onde permaneceram pendurados pelos tendões da perna em ganchos de metal por um 

período de 24 horas, ao final do qual, foram pesadas para obtenção do peso da carcaça fria 

(PCF) e se determinou o rendimento da carcaça fria: razão entre o peso da carcaça fria 

(PCF/PV jejum) x 100, em seguida, com estes dados foi determinada a perda de peso da 

carcaça por resfriamento (índice de quebra): ((PCQ-PCF)/PCQ) x 100. O comprimento da 

carcaça foi mensurado de acordo com OSÓRIO et al. (2000) e a partir dele foi calculada a 

compacidade da carcaça que é a relação entre o peso de carcaça fria e o comprimento da 

carcaça, que neste caso foi expressa em Kg/cm linear.  

 Após estes procedimentos, as carcaças foram divididas longitudinalmente ao meio 

com serra elétrica, sendo a meia carcaça esquerda seccionada em quatro cortes principais 

de acordo com as recomendações de OSÓRIO et al. (1998), sendo estes: pescoço, paleta ou 

braço, perna ou quarto e costilhar. O pescoço foi separado da carcaça em sua extremidade 

inferior entre a última vértebra cervical e a primeira torácica. A paleta foi obtida por 

intermédio da secção da região axilar, através do corte dos tecidos que unem a escápula e o 

úmero à região torácica da carcaça. O costilhar resultou de dois cortes, o primeiro entre a 

última vértebra cervical e a primeira torácica, e o segundo entre a última vértebra torácica e 

a primeira lombar. A perna foi separada da carcaça em sua extremidade superior entre a 

última vértebra lombar e a primeira sacral. À medida que os cortes foram retirados das 

carcaças, os seus pesos eram mensurados para posterior estimativa percentual (%) da 

participação dos mesmos nas carcaças resfriadas. 

 Para determinar a área de lombo (AOL) (cm2), foi colocado uma folha de 

transparência sobre uma das extremidades do lombo do animal entre a 12ª e 13ª costelas e 

desenhado sobre ela o contorno do músculo Longissimus dorsi , o que possibilitou a 

posterior obtenção da área em aparelho de leitura de área foliar (LI - 3100 Li-cor, Area 

Meter). 
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Tabela 2. Composição bromatológica dos ingredientes das dietas experimentais expressos 

em % da matéria seca. 

 Silagem de milho Silagem de gliricídia Milho grão Farelo de soja 

MS 40,04 27,27 85,92 87,77 

PB 6,97 20,88 10,37 53,08 

FDN 49,90 34,85 16,29 13,79 

FDA 30,44 29,36 4,69 10,62 

Ca 0,36 2,14 0,02 0,82 

P 0,13 0,15 0,29 0,65 

DIVMS 56,97 60,34 - - 

 

 Para a determinação do teor protéico utilizou-se a metodologia baseada na 

avaliação do nitrogênio total, feita pelo processo de digestão KJEDAHL-MICRO (VIANA 

et al. 2008 ). 

 O delineamento experimental foi o Inteiramente Casualizado com 4 tratamentos e 

com número variável de repetições, conforme explicado anteriormente, sendo a unidade 

experimental o cordeiro, estando de acordo com o modelo matemático abaixo: 

 

Yij = μ + Ti + eij 

 

Onde: 

Yij = observação do animal j (repetição), recebendo o tratamento i; 

μ = média geral 

Ti = efeito do tratamento i aplicado ao animal j. 

eij = erro aleatório associado a cada observação 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de regressão linear e exponencial que 

não mostraram sentido biológico e nem significância para os níveis de silagem de gliricídia 

nas dietas. Então procedeu-se a aplicação da Análise de Variância a partir do comando 

Lsmeans do SAS (2007) e quando o modelo mostrou diferença significativa (P<0,05) foi 

aplicado teste T (pdiff) entre os tratamentos, sendo considerados diferentes quando a 

probabilidade foi menor que 5%. 
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Resultados e discussão 

 

Na Tabela 3 estão apresentados os peso médios de cordeiros alimentados com 

diferentes níveis de silagem de gliricídia. Verifica-se que os pesos foram iguais entre os 

diferentes tratamentos nas quatro pesagens iniciais, apresentando diferença significativa 

apenas no peso final, onde os cordeiros que foram alimentados com a dieta contendo 

concentrado, independente do nível, apresentaram rendimento semelhante (P>0,05) e 

superior (P<0,05) a dieta que recebeu apenas gliricídia.  

RAZZ E CLAVERO (1997) substituíram concentrado comercial por feno de 

gliricídia e encontraram um incremento de 13,9% na produção para vacas leiteiras a favor 

dos animais alimentados com gliricídia, diferente do estudo em questão, onde o 

fornecimento de concentrado proporcionou maior ganho de peso médio diário nos 

cordeiros.  

 

Tabela 3. Médias de peso vivo médio (kg) de cordeiros Santa Inês alimentados com dietas 

contendo diferentes níveis de silagem de gliricídia. 

 P1 P2 P3 P4 P5 

Trat. 1 14,5 17,4 20,6 23,0 25,8a 

Trat. 2 15,6 18,6 21,3 24,7 27,5a 

Trat. 3 14,9 17,5 19,9 22,5 25,3a 

Trat. 4 15,1 16,4 18,0 19,7 21,2b 

CV% 18,1 16,9 15,6 15,8 15,4 

P 0,9242 0,6252 0,2629 0,1058 0,0388 

Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna apresentam diferença estatística 

(P<0,05) pelo teste T (Pdiff). 

Trat.1 – 60% de SM e 40% de C; Trat.2 – 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.3 

– 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.4 – 60% de SM e 40% de SG. 

 

Na Tabela 4 estão apresentados os ganhos médios diários de peso (g/dia) de 

cordeiros alimentados com diferentes níveis de silagem de gliricídia. Os ganhos médios 

diários de peso (GMD) de cordeiros foram maiores para os animais que receberam 

concentrado em relação ao tratamento sem concentrado, com exceção no segundo período 

que o tratamento sem concentrado apresentou semelhança com tratamento com 13,3% de 

concentrado e no terceiro período que apresentaram semelhança com o tratamento onde 
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havia apenas concentrado (40%) e com o tratamento com 13,3% de concentrado. Para o 

ganho médio de todo período experimental, o tratamento com silagem de gliricídia 

apresentou GMD mais baixo (P<0,05) que os demais tratamentos. 

COSTA (2008) substituiu concentrado por silagem de gliricídia em dietas para 

cordeiros em três tratamentos (100, 50 e 0% de substituição) e encontrou maiores ganhos 

de peso para cordeiros alimentados com concentrado, corroborando com o presente 

trabalho. Para as dietas exclusivas com silagem de gliricídia, o autor encontrou GMD de 

40g/dia, valor inferior a este trabalho onde encontramos 82g/dia. As dietas apenas com 

silagem de gliricídia possuem um teor menor de energia que as que contém concentrado 

(mesmo com substituição parcial), podendo isto explicar menor desempenho nos estudos.  

 

Tabela 4. Médias de ganho médio diário de peso (g/dia) de cordeiros Santa Inês 

alimentados com dietas contendo diferentes níveis de silagem de gliricídia. 

 
GMD 

1º período 

GMD 

2º período 

GMD 

3º período 

GMD 

4º período 
GMD geral 

Trat. 1 137a 146a 128ab 220a 151a 

Trat. 2 141a 123a 179a 226a 160a 

Trat. 3 126a 107ab 137ab 224a 140a 

Trat. 4 63b 71b 90b 119b 82b 

CV% 22,8 36,3 33,72 43,07 20,39 

P 0,001 0,0182 0,0153 0,0755 0,0001 

Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna apresentam diferença estatística 

(P<0,05) pelo teste T (Pdiff). 

Trat.1 – 60% de SM e 40% de C; Trat.2 – 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.3 

– 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.4 – 60% de SM e 40% de SG. 

 

RIOS et al. (2005) avaliando a Gliricidia sepium “in natura” como substituto do 

alimento concentrado para cordeiros em crescimento encontraram valor médio de GMD 

56g/dia e na dieta que recebeu apenas concentrado como suplementação obteve GPD de 

54g/dia, valor inferior ao apresentado no corrente trabalho (que foi de 151g/dia). Segundo 

os mesmos autores, o uso de matérias primas alternativas a compra de insumos apresentou 

resposta positiva, visto não ter ocorrido diferença nos ganho de peso (P<0,05) entre a 

gliricídia e o concentrado. 
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COMBELLAS (2002) avaliando o efeito da suplementação de borregas com 

leguminosa arbustivas (leucena e gliricídia “in natura) encontrou ganhos de peso da ordem 

de 86 g/dia e 102 g/dia, respectivamente. 

A tabela 5 contém os dados referentes ao consumo por peso vivo (CPV), consumo 

por peso metabólico (COM) e conversão alimentar de cordeiros (CA) alimentados com 

diferentes níveis de silagem de gliricídia. Os valores encontrados para consumo de 

alimento por peso vivo e consumos por peso metabólico não apresentaram diferença 

significativa (P>0,05) entre os tratamentos. Em relação a conversão alimentar os 

tratamentos onde houve a inclusão de concentrado apresentaram melhores valores. Como o 

consumo não apresentou diferença significativa (P>0,05), os dados de conversão são 

explicados pelo menor GMD, que no tratamento sem concentrado foi menor (P<0,05) entre 

todos os tratamentos. 

 

Tabela 5. Médias de consumo de matéria seca por peso vivo (CPV), consumo de matéria 

seca por peso metabólico (CPM) e conversão alimentar (CA) de cordeiros 

alimentados com diferentes níveis de silagem de gliricídia. 

 CPV (%) CPM (g/kg
0,75

) CA* 

Trat. 1 2,86 60,25 3,86a 

Trat. 2 3,18 67,90 4,31a 

Trat. 3 3,01 63,43 4,49a 

Trat. 4 2,75 56,39 5,79b 

CV% 11,30 11,13 13,57 

P 0,1852 0,0676 0,0003 

Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna apresentam diferença estatística 

(P<0,05) pelo teste T (Pdiff). 

* (Kg consumido/kg ganho de peso) 

Trat.1 – 60% de SM e 40% de C; Trat.2 – 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.3 

– 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.4 – 60% de SM e 40% de SG. 

 

Tanto a qualidade quanto o teor de proteína na dieta podem afetar o consumo pelos 

ruminantes, alterando não só o mecanismo físico como o fisiológico (Van Soest et al., 

1991). RIBEIRO et al. (2003), observaram que os ovinos que receberam como fonte 

volumosa a combinação de silagem de milho com feno de aveia, apresentaram consumo de 

matéria seca superior (108 g/ kg PV
0,75

 e 3,16 % PV) aos observados com os dos animais 
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que receberam exclusivamente silagem de milho (97 g/ kg PV
0,75

 e 2,88 %PV) como fontes 

de volumoso.  

Quanto a conversão alimentar os animais dos três tratamentos onde houve inclusão 

de concentrado não diferiram entre si (P<0,05), tendo diferença estatística (P>0,05) em 

relação ao tratamento onde os animais consumiam apenas silagem (40% de silagem de 

gliricídia na dieta). Esta relação favorece a uma maior efetividade na conversão animal do 

concentrado em relação à silagem de gliricídia, devido ao maior teor energético. 

NUSSIO et al. (2001) reportam que o aumento da quantidade de alimento ofertado 

permite que os animais selecionem as porções mais palatáveis e nutritivas, no caso a 

gliricídia, e pelo efeito associativo entre alimentos de diferentes qualidades nutritivas, 

quando o alimento de melhor qualidade (gliricídia com 38,81% de FDN e 24,11% de PB) 

interfere no consumo e digestibilidade de alimentos de menor qualidade (capim elefante 

com 61,64% de FDN e 12% de PB).  

Os dados do presente trabalho estão em discordância aos encontrados por 

TESORERO E COMBELLAS (2003), que avaliando o efeito da suplementação de 

bezerros com Gliricidia sepium e concentrado, observaram que quando aumentaram a 

quantidade de  gliricídia fresca na dieta melhoraram os valores de conversão alimentar. 

Costa (2008) encontrou valores que variaram entre 15,58 (dietas com SG) e 7,06 (dietas 

com concentrado), sendo que neste estudo encontramos valores melhores, sendo estes entre 

3,86 e 5,79. 

A Tabela 6 contém os dados referentes às avaliações realizadas nas carcaças dos 

cordeiros experimentais. Para peso vivo antes e depois do jejum, os tratamentos que 

consumiam concentrado, obtiveram pesos maiores (P<0,05) que o tratamento sem adição 

de concentrado, excetuando-se a entre o tratamento exclusivo com silagem e o tratamento 

que consumia menor quantidade de concentrado no peso vivo em jejum (P>0,05). Em 

relação as perdas no jejum, os valores não foram diferentes (P>0,05) entre os tratamentos. 

Os pesos de carcaça quente e fria foram maiores (P<0,05) para o tratamento que não 

consumia silagem de gliricídia e para o tratamento que consumia 26,7% de concentrado em 

relação ao tratamento que consumia silagem de gliricídia, sendo que o tratamento que 

consumia 13,3% de concentrado, não apresentou diferença dos demais (P>0,05). 

Em estudo realizado por COSTA (2008), foi encontrado valores para rendimento de 

carcaça quente que variaram de 41,73% a 46,50% ao substituir o concentrado da dieta por 

silagem de gliricídia na alimentação de cordeiros Santa Inês. Estes valores são próximos 

aos encontrados neste experimento (41,01% a 44,68%). Os rendimentos de carcaça quente 
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e fria, tanto de fazenda quanto comercial, apresentaram diferença significativa (P<0,05) 

entre os tratamentos, onde os dois tratamentos onde os animais consumiam mais 

concentrado, apresentaram valores maiores que animais que cosumiam silagem de 

gliricídia. Isto não corrobora com o estudo de COSTA (2008) que não encontrou diferença 

entre os tratamentos. 

A perda no resfriamento foi semelhante (P>0,05) entre os tratamentos, não 

concordando com DANTAS et al. ( 2008), que comentaram que o incremento da 

suplementação de concentrado na dieta de cordeiros Santa Inês em regime de pasto, nas 

condições de clima semiárido, possibilita a obtenção de carcaças mais pesadas, com 

melhores rendimentos e menor perda de peso durante o resfriamento. A perda está 

relacionada com a cobertura de gordura subcutânea, que não apresentou diferença 

significativa e explica semelhante perda). 

A Tabela 6 contém os dados referentes as características da carcaça de cordeiros 

Santa Inês alimentados com dietas contendo diferentes níveis de silagem de gliricídia. 

O comprimento de carcaça não apresentou diferença significativa (P>0,05) entre os 

tratamentos, exceto o tratamento em que os animais não consumiam concentrado, que 

apresentou diferença significativa em relação a todos os outros (P<0,05). Entretanto, a 

compacidade de carcaça foi diferente (P<0,05) entre os tratamentos, onde o tratamento 

com maior quantidade de concentrado foi superior ao tratamento com gliricídia e ao 

tratamento com 13,3% de concentrado. MUNIZ (1997), trabalhando com cordeiros 

alimentados em pastagem de azevém, encontrou valores para compacidade da carcaça que 

variaram de 0,198 kg/cm para cordeiros Corriedale ate 0,245 kg/cm para cordeiros Texel x 

Corriedale, valores similares a este trabalho. De acordo com MUNIZ (2003), maior 

compacidade revela maior porção de peso por centímetro o que, em carcaças de mesmo 

comprimento, representaria melhor qualidade, exceto em casos extremos de 

engorduramento da carcaça. O crescimento diferenciado dos animais afeta a compacidade, 

mostrando que os animais que consumiram concentrado, mesmo em substituição parcial, 

apresentaram melhor compacidade da carcaça. SIQUEIRA et al. (2001) destaca 

compacidade superior para animais sacrificados com maior peso, fato também verificado 

neste trabalho, com os animais que receberam maior nível de suplementação, que 

apresentaram maiores peso, indicando maior deposição de tecido muscular e adiposo, 

provavelmente em consequência do maior aporte de nutrientes, na dieta dos animais 

suplementados. 
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Tabela 6. Médias de peso vivo sem jejum (PVJ), peso vivo após jejum (PVAJ), perdas no 

jejum (PJ), peso de carcaça quente (PCQ), peso de carcaça fria (PCF), 

rendimento de fazenda carcaça quente (RFQ), rendimento de fazenda de carcaça 

fria (RFF), rendimento comercial de carcaça quente (RCQ), rendimento 

comercial de carcaça fria (RCF), perdas no resfriamento (PF), comprimento de 

carcaça (CC), compacidade da carcaça (COMPAC), área de lombo (AOL) e 

espessura de gordura subcutânea (EGS) de cordeiros Santa Inês alimentados 

com dietas contendo níveis diferentes de silagem de gliricídia. 

Característica Trat1 Trat2 Trat3 Trat4 CV% P 

PVJ (Kg) 25,77a 27,53a 25,3a 21,17b 15,4 0,0388 

PVAJ (Kg) 24,47a 25,43a 23,0ab 19,74b 15,56 0,0429 

PJ (Kg) 4,95 7,71 8,91 7,01 35,04 0,0597 

PCQ (Kg) 11,53a 11,92a 10,13ab 8,73b 16,70 0,0129 

PCF (Kg) 11,15a 11,58a 9,78ab 8,49b 17,04 0,0147 

RFQ (%) 44,68a 43,10a 40,05b 41,01b 3,84 <0,0001 

RFF (%) 43,30a 41,88a 38,66b 39,87b 3,93 <0,0001 

RCQ (%) 47,03a 46,68a 44,00b 44,10b 2,44 <0,0001 

RCF (%) 45,55a 45,37a 42,46b 42,86b 2,70 <0,0001 

PF (%) 3,15 2,86 3,48 2,78 28,56 0,4311 

CC (Cm) 54,48a 55,50a 54,18a 51,00b 5,32 0,0465 

COMPAC (g/cm linear) 204,56ab 207,51a 179,08bc 165,42c 12,54 0,0089 

AOL (cm²) 9,42 9,69 8,97 8,40 15,02 0,3112 

EGS (mm) 1,83 1,67 1,75 1,43 42,21 0,7424 

Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha apresentam diferença estatística 

(P<0,05) pelo teste T (Pdiff). 

Trat.1 – 60% de SM e 40% de C; Trat.2 – 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.3 

– 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.4 – 60% de SM e 40% de SG. 

A tabela 7 expressa os dados referentes as avaliações dos cortes realizados nas 

carcaças, sendo eles: quartos, paleta, costilhar e pescoço. Em relação ao peso dos corte, o 

tratamento com maior quantidade de concentrado (40%) e o tratamento com 26,7% de 

concentrado apresentaram maiores peso que o tratamento com 40% de silagem de 

gliricídia. Entretanto, quando expresso em % da carcaça, os valores encontrados não são 

diferentes (P>0,05) estatisticamente. 
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Tabela 7. Médias de peso dos cortes da carcaça (kg) e em porcentagem em relação a 

carcaça de cordeiros Santa Inês alimentados com dietas contendo níveis 

diferentes de silagem de gliricídia. 

Característica Trat 1 Trat 2 Trat 3 Trat 4 CV% P 

Quartos (kg) 3,69a 3,88a 3,35ab 2,95b 16,4 0,0326 

Paletas (kg) 2,28a 2,32a 1,95ab 1,77b 19,92 0,0247 

Costilhares (kg) 4,13a 4,27a 3,54ab 3,01b 19,08 0,0138 

Pescoço (kg) 1,04a 1,09a 0,92ab 0,74b 20,44 0,0155 

% Quartos 33,13a 33,56a 34,56a 34,81ª 3,91 0,0983 

% Paletas 20,44a 20,16a 20,04a 20,92ª 4,67 0,333 

% Costilhares 37,08a 36,86a 36,10a 35,40ª 3,36 0,0758 

% Pescoço 9,34a 9,42a 9,30a 8,86ª 9,58 0,6654 

Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha apresentam diferença estatística 

(P<0,05) pelo teste T (Pdiff) 

Trat.1 – 60% de SM e 40% de C; Trat.2 – 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.3 

– 60% de SM, 26,7% de C e 13,3% de SG; Trat.4 – 60% de SM e 40% de SG. 

 

Segundo REIS et al. (2001), os cortes podem ser agrupados de acordo com as regiões 

anatômicas: cortes de primeira, que compreendem a perna e o lombo; de segunda, a paleta 

e as costelas; e de terceira, com costelas descobertas, baixos e pescoço. FUENMAYOR–

MORON & CLAVERO (1999) observaram maiores rendimentos para perna, lombo e 

costelas, nas carcaças de cordeiros terminados exclusivamente em confinamento ou com 

suplementação a pasto, quando comparadas às carcaças de cordeiros terminados em regime 

de pasto, sendo que, nas dietas de melhor qualidade, o peso vivo ao abate foi superior 

(21,90kg) aos animais criados em regime de pasto (16,26kg), corroborando como presente 

trabalho.  Entretanto, GONZAGA NETO et al. (2006), ao avaliarem os efeitos de 

diferentes níveis de concentrado, (30, 45 e 60%), na dieta de cordeiros Morada Nova em 

confinamento, observaram crescimento linear para peso de todos os cortes, em função do 

aumento do concentrado na dieta.  
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COSTA et al. (2009) encontrou maiores valores para peso dos cortes em cordeiros 

alimentados com concentrado em relação a cordeiros alimentados com gliricídia e com 

substituição parcial da gliricídia por concentrado, corroborando parcialmente com o 

presente trabalho, onde de todos os cordeiros que consumiam concentrado apresentarem 

peso maior para os cortes e não houve entre os tratamentos com diferentes níveis de 

concentrado. Isto pode ser explicado pelo desempenho semelhante entre os tratamentos 

onde os animais consumiam concentrado. COSTA et al. (2009) também não encontrou 

diferença significativa (P>0,05) entre os cortes em relação a proporção da carcaça, o que 

concorda com este estudo. 

 

CONCLUSÕES 

 

A substituição parcial do concentrado por silagem de gliricídia em dietas para 

cordeiros não afeta o desempenho dos animais. 

A dieta onde o concentrado foi substituído totalmente apresenta desempenho inferior 

aos demais. 
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