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RESUMO 
COSTA JR., Braz Melo. Qualidade da silagem de gramíneas tropicais e desempenho de 
cordeiros Santa Inês: UFS, 2012. 42p. (Dissertação - Mestrado em Agroecossistemas). 
 
No Nordeste a base da alimentação dos ovinos é a caatinga, entretanto, a produção de forragens é 
abundante e de boa qualidade na época das chuvas enquanto que no período seco a qualidade e 
disponibilidade são reduzidas. Uma das formas de se minimizar a variação da disponibilidade de 
alimentos é fazer uso da conservação de forragem, sendo que a forma mais comum é a ensilagem. 
Esse trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho de cordeiros Santa Inês 
alimentados com silagens de gramíneas tropicais e a influência dessas silagens sobre a composição 
da carcaça e dos componentes não carcaça. Foram usados 16 cordeiros da raça Santa Inês 
distribuídos nos seguintes tratamentos: silagem de milho (testemunha); silagem de capim elefante 
(Pennisetum purpureum cv Napier), com 15% de fubá de milho; silagem de Brachiaria brizantha 
cv MG5 com 15% de fubá de milho; silagem de Panicum máximum cv Tanzânia com 15% de fubá 
de milho. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos e 
quatro repetições. Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos para as 
variáveis ganho de peso total, peso de carcaça quente, peso de carcaça fria, rendimento de carcaça 
quente, rendimento de carcaça fria, espessura de gordura e área de olho de lombo e ingestão de 
matéria seca. Os animais tratados com silagem de capim elefante apresentaram melhor ganho de 
peso médio diário, conversão alimentar e eficiência alimentar que os animais tratados com silagem 
de Tanzânia (P<0,05), entretanto em relação aos outros não houve diferença significativa. Em 
relação à variável perda por resfriamento os animais tratados com silagem de capim elefante 
apresentaram maior perda. Não houve diferença significativa entre os tratamentos para pescoço, 
paleta, lombo, serrote e costela. Em relação aos órgãos não houve diferença para rins, baço, língua, 
coração, órgãos genitais, retículo/rúmen, omaso, cabeça e patas. Os animais alimentados com 
silagem de milho apresentaram maior proporção de fígado e de couro que os demais. Animais 
alimentados com silagem de capim elefante apresentaram pulmões, intestino delgado e gordura 
cavitária mais pesados enquanto os animais alimentados com silagem de Tanzânia obtiveram maior 
proporção de omaso e sangue. Concluímos, portanto que os animais alimentados com dieta 
contendo silagem de capim Tanzânia apresentam baixo ganho de peso médio diário, menor 
conversão alimentar e menor eficiência. A utilização de silagem de milho, de capim elefante e de 
MG-5 na alimentação de cordeiros, em confinamento, proporcionam bom desempenho aos animais 
bem como de rendimento de carcaça e de seus cortes. A utilização de silagens de gramíneas 
tropicais não altera o desenvolvimento normal de vísceras, gordura cavitária e peso de corpo vazio. 
 
Palavras chave: carcaça, ganho de peso, nutrição, ovinos 
_____________ 
Comitê Orientador: Alfredo Acosta Backes – UFS (Orientador), Jailson Lara Fagundes – UFS. 
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ABSTRACT 
COSTA JR., Braz Melo. Quality of tropical grass silage and performance of lambs Santa Inês. 
UFS, 2012. 42p. (Dissertation - Master Program in Agroecossistemas). 

 
In the Northeast the staple diet of sheep is the caatinga, however, forage production is abundant and 
of good quality during the rainy season while in the dry season the quality and availability are 
reduced. One way to minimize the variation of the availability of food is to make use of preserving 
forage, and the most common form is ensiling. This study was to evaluate the performance of 
lambs Santa Inês fed with tropical grass silage and the influence of these silages on carcass 
composition and non-carcass components. We used 16 lambs Santa Inês distributed in the 
following treatments: corn silage (control), e elephant grass (Pennisetum purpureum cv Napier) 
silage, with 15% of corn meal; Brachiaria brizantha cv MG5 silage with 15% of corn meal, 
Panicum maximum cv Tanzania silage with 15% of corn meal. The experimental design was 
completely randomized with four treatments and four replications. There were no significant 
differences among treatments for total weight gain, hot carcass weight, cold carcass weight, hot 
carcass yield, cold carcass yield, fat thickness and rib eye area and dry matter intake. Animals 
treated with elephant grass silage showed higher average daily gain, feed conversion and feed 
efficiency that animals treated with Tanzania grass silage (P <0.05), though not in relation to other 
significant difference. In relation to the variable loss by cooling animals treated with elephant grass 
silage had higher loss. There was no significant difference between treatments for neck, shoulder, 
loin, rib, and saw. For organs there was no difference in kidney, spleen, tongue, heart, genitals, 
reticulum / rumen, omasum, head and feet. Animals fed corn silage had higher proportion of liver 
and other leather. Animals fed with elephant grass silage had lungs, small intestine and cavitary fat 
heavier while animals fed with Tanzania grass silage had higher proportion of omasum and blood. 
We therefore conclude that animals fed with diet containing Tanzania grass silage has low average 
daily gain, lower feed conversion and lower efficiency. The use of corn silage, elephant grass silage 
and MG-5 silage in the feeding of lambs in confinement, to provide good performance as well as 
animal carcass and its cuts. The use of tropical grass silage does not affect the normal development 
of organs, cavitary fat and empty body weight.  
 
Key word:  carcass, lamb, nutrition, weight gain 
_____________ 
Guidance Committee: Alfredo Acosta Backes – UFS (Orientador), Jailson Lara Fagundes – UFS.
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INTRODUÇÃO 

 

A criação de ovinos na região Nordeste brasileira constitui-se como uma das atividades 

econômicas mais importantes por servir de fonte de renda e de subsistência às famílias de pequenos 

agricultores de baixa renda. 

O Nordeste possui 9.566.776 cabeças de ovinos o que representa cerca de 57% do rebanho 

nacional (IBGE, 2010). O estado de Sergipe possui cerca de 1% do rebanho nacional com um total 

de 168.674 animais dos quais praticamente a totalidade são deslanados e com aptidão para carne e 

pele (IBGE, 2010). A maior parte deste rebanho está localizada no semiárido, região que 

compreende 57,53% do território e cerca de 40% da população nordestina (BRASIL. SUDENE, 

2011). Para atender com eficiência essa população ovina é necessário ter alimentação abundante e 

de qualidade. 

A base da alimentação dos ovinos é a caatinga, entretanto devido à influência da escassez e 

da má distribuição das chuvas a produção de forragens é abundante e de boa qualidade na época 

das chuvas enquanto que no período seco, maior parte do ano, a qualidade e disponibilidade são 

reduzidas.  

Uma das formas de se amenizar a variação da disponibilidade de alimentos é fazer uso da 

conservação de forragem na época em que há excesso do produto, com bom valor nutricional, para 

uso nos períodos de escassez. No Nordeste uma técnica comum de conservação de forragem é a 

ensilagem que consiste em armazenar a forragem verde e suculenta, na ausência de ar, em 

depósitos próprios chamados silos no qual é conservada mediante fermentação anaeróbica (láctica). 

A forrageira mais utilizada para ensilagem é o milho que é uma cultura anual, exigente em 

tratos culturais e em regularidade no regime de chuvas, tornando-se consequentemente uma forma 

cara e nem sempre viável de fornecer forragem conservada para os animais. Diante da dificuldade 

econômica na produção de milho para ensilagem é necessário descobrir forrageiras alternativas 

com custo de produção mais baixo. Dentre essas existem as forrageiras tropicais que poderia servir 

para esse fim.  

A silagem de forrageiras tropicais poderá servir na suplementação de animais em pastejo, 

no período seco, ou para viabilizar a terminação dos cordeiros através do confinamento, reduzindo 

a idade ao abate, melhorando a qualidade da carne e diminuindo a sazonalidade na oferta de 

animais para abate na região semiárida do Nordeste brasileiro. 

Outro ponto muito importante é a questão ambiental pois é sabido que o bioma caatinga é 

dos mais frágeis e que apesar de se adaptar muito bem a essa vegetação os ovinos, criados de forma 

extensiva ocupam grandes áreas e prejudicam a brotação de novas plantas. Com a intensificação da 
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atividade, através da terminação dos cordeiros em regime de confinamento, busca-se reduzir o 

impacto que a ovinocultura causa no ecossistema do semiárido nordestino através da utilização de 

menores extensões de terra e pelo uso de forrageiras cultivadas de clima tropical. Com a utilização 

dessas gramíneas, por serem perenes, reduz-se também a movimentação do solo, o que 

conseqüentemente reduz a perda deste principalmente por erosão.  

Importante salientar ainda que a utilização de gramíneas tropicais, em comparação com o 

milho, na confecção de silagem implica na redução do uso de insumos não renováveis, tais como 

combustíveis fósseis, fertilizantes químicos e defensivos, tornando a atividade menos suscetível à 

variação de preço desses insumos. 

Através do presente trabalho objetivou-se avaliar o desempenho de ovinos alimentados 

com silagem de gramíneas tropicais e a influência dessas na composição da carcaça e dos 

componentes não carcaça. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A região semiárida é caracterizada por apresentar precipitação média anual igual ou 

inferior a 800 mm com distribuição irregular, insolação média de 2.800 h/ano, temperaturas médias 

anuais em torno de 27°C, além de alta evaporação.  A vegetação predominante é o Ecossistema 

Caatinga (BRASIL. SUDENE, 2011). Nesta região a terminação de ovinos exclusivamente a pasto 

praticada na maioria das propriedades rurais tem-se mostrado ineficaz, pois este sistema está 

submetido à irregularidade na disponibilidade de forragem da caatinga ocasionando longos 

períodos para alcançarem o peso de abate. Por outro lado, há uma grande demanda de carne ovina o 

que requer práticas voltadas para o aumento da produtividade da espécie e para a oferta de seus 

produtos (BARROSO et al. 2006). Uma forma de minimizar essa sazonalidade na disponibilidade 

de forragem para os animais é fazendo uso das técnicas de conservação de forragem, tais como 

fenação e ensilagem. A mais utilizada na região é a ensilagem. 

A ensilagem é o processo de armazenamento da forragem úmida. A planta é aproveitada 

em seu estado de desenvolvimento onde é conciliado boa produtividade e valor nutritivo. Com isso, 

em uma silagem bem feita, são minimizadas as perdas de matéria seca, de energia e da fração 

protéica da forrageira. Desse modo, conserva-se o valor nutritivo e as características o mais 

próximo possível aos da forragem original (CAVALCANTE & NEIVA, 2005). 

Segundo Evangelista e Rocha (2001) dois são os princípios básicos para a conservação do 

material ensilado: paralisação da respiração pela ausência de ar e inibição da fermentação pelo 

abaixamento do pH. As bactérias atuam sobre os carboidratos solúveis (açúcares), transformando-

os em ácidos, principalmente ácido láctico e acético, que abaixam o pH impedindo que as bactérias 

indesejáveis continuem a fermentação, pois estas não resistem à acidez elevada. 

O ideal seria que as forrageiras a serem ensiladas possuíssem teores acima de 15% de 

carboidratos solúveis, condição satisfeita pelo milho (EVANGELISTA & ROCHA, 2001). Porém 

não satisfeita pela maioria das forrageiras tropicais e portanto, nessas gramíneas, se faz necessário 

o uso de aditivos ricos em carboidratos não estruturais, como fubá de milho ou melaço em pó, para 

melhorar o perfil fermentativo em silagens dessas gramíneas (ANDRADE & MELOTTI, 2004). O 

uso de silagens de gramíneas tropicais é uma prática comum na produção de ruminantes no Brasil 

como forma de utilização do excedente da produção forrageira do período chuvoso para reduzir o 

problema de escassez de alimento no período seco (CARVALHO JR. et al. 2009). 

Entre as gramíneas tropicais mais usadas no Brasil e que podem ser estudadas para 

confecção de silagem se encontram as dos gêneros Panicum, Brachiaria e Pennisetum. Conforme 
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Pereira e Rezende (2008), os gêneros Brachiaria e Panicum são os mais representativos nas 

pastagens brasileiras. 

Segundo Cano et al. (2004) o capim Tanzânia apresenta alto potencial de produção de 

massa seca e bom valor nutritivo, principalmente com a altura do dossel forrageiro entre 40 e 

50cm. Em experimento conduzido com o objetivo de avaliar o desempenho, as características de 

carcaça e a viabilidade econômica do confinamento de bovinos alimentados com silagem dos 

capins Tanzânia ou marandu, com 0 e 10% de polpa cítrica peletizada, em comparação à silagem 

de milho, Coan et al. (2008) concluíram que a adição de polpa cítrica peletizada no processo de 

ensilagem dos capins Tanzânia e marandu promovera resultados de desempenho animal bastante 

satisfatórios.  

Castro et al. (2010) pesquisando cinco diferentes idades de corte para o capim Tanzânia 

recomenda o corte do capim entre as idades de 42 a 63 dias de crescimento para a confecção de 

silagem, tomando por base os resultados encontrados para produtividade, composição agronômica, 

composição bromatológica e cinética de fermentação ruminal dessa forrageira. Trabalhando com 

capim Tanzânia na engorda de ovinos à pasto Pompeu et al. (2009) encontraram a seguinte 

composição química da fração folha do capim Tanzânia: MS 22,1%; MO 78,4%; PB 10,1%; FDN 

71,3%; FDA 43,0%; hemicelulose 28,3%; EE 13,2% e carboidratos totais 72,6%, obtendo ganho de 

peso diário médio de 70,3g para os animais que receberam apenas a pastagem como fonte de 

nutrientes. 

A Brachiaria brizantha cv Marandu também pode ser usada na confecção de ensilagem 

como verificado no trabalho de Evangelista et al. (2004), com silagem de capim marandu com e 

sem emurchecimento, concluíram que o ensilado após emurchecimento de 1,3 a 3,0 horas pode ser 

satisfatoriamente armazenado na forma de silagem, conciliando vantagens operacionais e de 

qualidade da forragem. Silva et al. (2005), em silagem de braquiária Marandu sem 

emurchecimento, obtiveram teores de 21,91% de MS; 6,62% de carboidratos não fibrosos e 9,0% 

de proteína bruta e depois de ensilada constatou que a mesma apresentou pH de 4,97 ± 0,08. 

Entretanto a silagem produzida apresentou forte odor de amônia refletindo a forte presença de N-

amoniacal, proporção de 30,01% do N total, devido à proteólise, em conseqüência do alto teor de 

umidade e baixo teor de carboidratos solúveis. 

O capim elefante (Pennisetum purpureum) surge como outra gramínea tropical de alto 

potencial de produção de massa seca, grande aceitação pelos animais e se adapta muito bem às 

condições de clima e solo de praticamente todo Brasil (FARIAS, 1999). Atualmente é considerada 

uma das forrageiras mais produtivas e nutritivas dentre as gramíneas e tem sido muito importante 

para alimentação dos ruminantes. Devido a sua elevada produtividade pode atingir, dependendo do 
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solo e pluviosidade, uma produção de até 300 toneladas de matéria verde por ha/ano 

(CARVALHO, 1985). 

Andrade e Melotti (2004), em trabalho utilizando silagens de capim elefante com 

emurchecimento prévio de 6 horas (temperatura ambiente de 28°C e umidade relativa do ar de 

27%) e outra não, obtiveram para a amostra sem emurchecimento teor de carboidratos solúveis de 

9,87% com 15,29% de matéria seca na forragem e após a abertura do silo 2,4% de ácido lático, 

0,3% de ácido acético e 0,0% de ácido butírico. Para a amostra com emurchecimento obtiveram 

9,65% de carboidratos solúveis e 19,99% de matéria seca e após aberto o silo 1,81% de ácido 

lático, 0,3% de ácido acético e 0,02% de ácido butírico, não apresentando diferença significativa 

entre as amostras (P<0,05). 

Ferreira et al. (2004) trabalhando com capim elefante, ensilado quando a forragem 

apresentava aproximadamente 80 dias e emurchecidos por um período de 12 horas, obtiveram os 

seguintes teores: MS 23,1%; MO 83,2%; PB 3,6%; EE 2,2%; FDN 77,2%; FDA 48,0%; 

hemicelulose 29,2%, pH 4,7 e nitrogênio amoniacal 13,2%. Resultados semelhantes aos 

encontrados por Souza et al. (2003) que trabalharam com silagem de capim elefante cultivar 

Cameroon, feita quando a gramínea estava com altura média de 1,80, com corte rente ao chão e 

sem pré-secagem: pH 4,46, FDN 72,89%; FDA 46,61; hemicelulose 26,28% e lignina 5,71%.  

Na produção de carne ovina, o cordeiro é potencialmente a categoria de melhores 

características de carcaça e consequentemente de maior aceitabilidade pelo consumidor. 

Normalmente o cordeiro apresenta maior eficiência de ganho de peso e maior qualidade de carcaça, 

principalmente nos primeiros seis meses de vida, sendo que essas características podem ser 

otimizadas pelo uso de sistemas adequados de terminação (RIBEIRO et al., 2002).  

A terminação de cordeiros em confinamento apresenta uma série de benefícios, como 

redução da mortalidade, abate mais precoce, melhor qualidade de carcaça e consequentemente 

melhores preços pagos pelo consumidor (URANO et al., 2006). Nesse sistema de confinamento o 

uso da silagem é comum e tem proporcionado bom desempenho. Vale salientar que ao se usar 

silagem de gramíneas tropicais o custo de produção pode ser reduzido significativamente. Isso 

porque o custo de produção de silagem de milho é superior ao custo de produção de silagem de 

gramíneas tropicais. 

Em relação aos componentes não carcaça, Menezes et al. (2008) avaliando cordeiros sob 

pastejo não observaram diferenças significativas entre os tratamentos. Da mesma forma, Medeiros 

et al. (2008) avaliando o efeito dos níveis de concentrado sobre os componentes não carcaça de 

ovinos confinados concluíram que os pesos e rendimentos desses componentes não foram alterados 

pelos planos nutricionais. Já Carvalho et al. (2005) avaliando a influência da suplementação 
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concentrada sobre os componentes não carcaça de cordeiros concluíram que houve aumento dos 

pesos de sangue, pele, patas, coração, pulmão + traquéia e gordura interna com o aumento do nível 

de concentrado. 
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RESUMO 
COSTA JR., Braz Melo. Desempenho e características da carcaça de cordeiros Santa Inês 
alimentados com silagens de gramíneas tropicais. In: Qualidade da silagem de gramíneas 
tropicais e desempenho de cordeiros Santa Inês. UFS, 2012. Cap. 2. 42p. (Dissertação - 
Mestrado em Agroecossistemas). 
 
Objetivou-se avaliar o desempenho de cordeiros da raça Santa Inês alimentados com silagens de 
forrageiras tropicais. Foram usados 16 cordeiros, distribuídos aleatoriamente nos seguintes 
tratamentos: silagem de milho (testemunha); silagem de capim elefante (Pennisetum purpureum cv 
Napier) com 15% de fubá de milho; silagem de Brachiaria brizantha cv MG5 com 15% de fubá de 
milho; silagem de Panicum maximum cv Tanzânia com 15% de fubá de milho. Todas as dietas 
foram complementadas com ração concentrada de forma que as mesmas fossem isoprotéicas e 
isoenergéticas. Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) entre os tratamentos para 
as variáveis: ganho de peso total, peso de carcaça quente, peso de carcaça fria, rendimento de 
carcaça quente, rendimento de carcaça fria, espessura de gordura, área de olho de lombo e ingestão 
de matéria seca total. Os animais alimentados com silagem de capim elefante apresentaram melhor 
ganho de peso médio diário que os animais tratados com silagem de Tanzânia (P<0,05), entretanto 
em relação aos animais dos demais tratamentos não houve diferença significativa. As carcaças dos 
animais tratados com silagem de capim elefante apresentaram maior perda por resfriamento de que 
as carcaças dos animais dos demais tratamentos. Os animais tratados com silagem de capim 
elefante apresentaram conversão alimentar e eficiência alimentar  superiores (P<0,05) aos animais 
tratados com silagem de Tanzânia, entretanto em relação aos outros não houve diferença 
significativa. Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos para os componentes 
da carcaça: pescoço, paleta, perna, lombo, serrote e costela. Concluímos portanto que os animais 
alimentados com dieta contendo silagem de capim Tanzânia apresentam baixo ganho de peso 
médio diário, menor conversão alimentar e menor eficiência. A utilização de silagem de milho, de 
capim elefante e de MG-5 na alimentação de cordeiros, em confinamento, proporcionam bom 
desempenho aos animais bem como de rendimento de carcaça e de seus cortes. 
 
Palavras chave: carcaça, ganho de peso, nutrição, ovinos 
_____________ 
Comitê Orientador: Alfredo Acosta Backes – UFS (Orientador), Jailson Lara Fagundes – UFS.  
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ABSTRACT 
COSTA JR., Braz Melo. Performance and carcass characteristics of Santa Ines lambs fed with 
silage by different tropical grass. In: Quality of tropical grass silage and performance of lambs 
Santa Inês. UFS, 2012. Chapter 2. 42p. (Dissertation - Master Program in Agroecossistemas). 

 
The objective was to evaluate the performance of lambs of Santa Inês breed fed with tropical 
forage silages. We used 16 lambs were randomly distributed in the following treatments: corn 
silage (control), elephant grass silage (Pennisetum purpureum cv Napier) with 15% corn meal, 
Brachiaria brizantha cv MG5 silage with 15% of corn meal, Panicum maximum cv Tanzania with 
15% of corn meal. All diets were supplemented with concentrate feeds so that they were 
isoproteinic and isoenergetic. There were no significant differences between treatments for the 
variables: total weight gain, hot carcass weight, cold carcass weight, hot carcass yield, cold carcass 
yield, fat thickness, loin eye area and total dry matter intake. Animals treated with elephant grass 
silage showed higher average daily gain that animals treated with Tanzania grass silage (P <0.05), 
however in relation to animals of the other treatments did not differ. The carcasses of animals 
treated with elephant grass silage had higher loss by cooling that the carcasses of other treatments. 
The animals treated with elephant grass silage had feed conversion and feed efficiency higher (P 
<0.05) better than animals treated with Tanzania grass silage, however for the other there were no 
difference. There was no significant difference among treatments for carcass components: neck, 
shoulder, leg, loin, rib, and saw. Therefore we conclude that animals fed a diet containing Tanzania 
grass silage have low average daily gain, lower feed conversion and lower efficiency. The use of 
corn silage, elephant grass silage and MG-5 silage in the feeding of lambs in confinement to 
provide good performance as well as animal carcass and its cuts. 
 
Key word:  carcass, lamb, nutrition, weight gain 
_____________ 
Guidance Committee: Alfredo Acosta Backes – UFS (Orientador), Jailson Lara Fagundes – UFS. 
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INTRODUÇÃO 

 

A criação de ovinos na região nordeste brasileira apresenta-se como uma importante 

atividade econômica e social tendo em vista ser exercida em sua maioria por pequenos agricultores, 

como já relatado por Nogueira Filho e Alves (2002), e consequentemente servindo tanto como 

fonte de renda como de proteína animal para as suas famílias. 

Entretanto, sabe-se das dificuldades dessa atividade na região Nordeste devido às 

sazonalidades do regime de chuvas e da dificuldade em obter forragem de qualidade e em 

quantidade para os animais nos períodos de estiagem, haja vista a maioria dos criatórios estarem na 

região semiárida onde a média de pluviosidade anual está abaixo de 800 mm de chuva (BRASIL. 

SUDENE, 2011).  

A principal fonte de forragem para ovinos é a vegetação de caatinga que apresenta baixa 

produtividade de massa verde além de concentrar a produção durante o curto período de chuvas da 

região. Uma alternativa para quebrar a sazonalidade da produção de forragem e, consequentemente, 

a variação na produção durante os meses do ano, além de melhorar a qualidade da carne e das 

carcaças desses ovinos é lançar mão das técnicas de conservação de forragem, tais como ensilagem 

e fenação. 

Na região Nordeste uma técnica de conservação bastante utilizada é a ensilagem tendo 

como forrageira principal o milho. Entretanto em anos de chuvas mais irregulares que o normal 

nem mesmo o milho consegue ser produzido por ser uma cultura exigente em umidade do solo, 

além de possuir custo de implantação elevado significando um investimento alto para os padrões da 

maioria dos criadores da região. Uma alternativa seria a utilização de gramíneas tropicais para a 

confecção dessa silagem, aproveitando-se de parte da produção dessas gramíneas na época das 

chuvas e reduzindo o problema de escassez no período seco. As principais gramíneas tropicais 

cultivadas no Brasil são as dos gêneros Panicum, Brachiaria e Pennisetum.  

Uma vantagem da implementação da técnica de ensilagem seria a intensificação da 

produção já que os ovinos ao serem confinados durante o período seco não teriam seu desempenho 

interrompido, reduzindo assim a idade de abate. Nesse sentido teríamos o ganho de peso 

intensificado e provavelmente, melhores rendimentos de carcaça, além de poder aumentar a 

capacidade de lotação nas propriedades e consequentemente a renda do produtor. Além disso, é 

sabido que a melhor carne é aquela fornecida por animais jovens, diante disto a utilização do 

confinamento na fase de terminação de cordeiros reduziria a idade ao abate desses animais, 

melhorando a qualidade da carne, além de diminuir a sazonalidade na produção e possibilitar a 

padronização dos animais ofertados aos abatedouros. 
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Através do presente trabalho objetivou-se avaliar o desempenho de cordeiros inteiros da 

raça Santa Inês alimentados com silagens de gramíneas tropicais e a influência dessas silagens na 

composição e rendimento de carcaça.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido na área de confinamento do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), no município de São Cristóvão/SE. A região possui clima 

quente e úmido, com temperatura média anual de 26°C e pluviosidade média de 1530 mm/ano.  

Foram usados 16 cordeiros da raça Santa Inês com idade média de 120 dias e peso vivo 

inicial médio de 20,34 kg. Esses animais foram distribuídos aleatoriamente nos seguintes 

tratamentos: silagem de milho (testemunha); silagem de capim elefante (Pennisetum purpureum cv 

Napier), com 15% de fubá de milho como aditivo; silagem de Brachiaria brizantha cv MG5 com 

15% de fubá de milho; silagem de Panicum maximum cv Tanzânia com 15% de fubá de milho. O 

experimento foi realizado em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com quatro 

tratamentos e quatro repetições, sendo cada animal uma repetição. 

Os ovinos foram identificados individualmente por colares numerados e alojados em baias 

individuais com piso de terra batida providas de comedouro e bebedouro. 

Os animais passaram por um período de adaptação à dieta, à alimentação e ao manejo de 

15 dias, período pré-experimental. O período experimental não teve tempo fixo, tendo durado até o 

momento em que os referidos animais atingiam o peso vivo final de 28 kg, sendo portanto variável 

de tratamento para tratamento. Houve exceção apenas quanto ao Tratamento 1 (silagem de milho) 

em que os animais foram abatidos com peso final de 24 kg devido a quantidade desse volumoso 

não ter sido suficiente para que os animais atingissem peso vivo de 28 kg. As pesagens dos animais 

foram feitas a cada 21 dias após jejum de sólidos de 16 horas. 

As dietas foram formuladas conforme NRC 2007 para serem isoprotéicas com 13% de 

proteína e isoenergéticas. A relação volumoso:concentrado foi de 50:50, sendo que as dietas foram 

oferecidas aos animais em duas refeições (manhã e tarde) e ajustadas diariamente em função da 

sobra que foi estabelecida em 10% do oferecido. Na tabela 1 tem-se a composição de cada dieta do 

experimento. 

 

Tabela 1 – Composição das dietas fornecidas por tratamento. 

Alimentos Milho Capim elefante Tanzânia MG-5 

Silagem (%) 50,00 50,00 50,00 50,00 

Fubá de milho (%) 33,00 30,00 41,00 38,00 

Farelo de soja (%) 12,35 15,35 10,07 10,91 

Sal (%) 0,41 0,43 0,43 0,43 

Fosfato bicálcico (%) 0,81 0,67 0,75 0,50 

Material inerte (%) 3,45 3,57 0,00 0,00 
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Como material inerte foi utilizado areia lavada e seca em estufa a 105°C. 

A água foi fornecida ad libitum aos animais e diariamente os bebedouros eram lavados e 

reabastecidos. 

As sobras de alimentos foram pesadas diariamente para a determinação do consumo. 

Semanalmente essas sobras foram amostradas para posteriores análises laboratoriais.  

As amostras dos alimentos fornecidos foram colhidas semanalmente, sendo acondicionados 

em sacos plásticos, identificados e armazenados em freezer. Ao final do experimento foi formada 

uma amostra composta e desta retirada uma sub-amostra de aproximadamente 250 gramas para 

futuras análises laboratoriais. Parte das amostras das silagens foram destinadas para a determinação 

do potencial hidrogeniônico (pH) e percentual de nitrogênio amoniacal (N-NH3) em relação ao 

nitrogênio total, segundo metodologia descrita por Silva e Queiroz (2002). Os ácidos graxos 

voláteis (AGV), ácido lático, acético e butírico, foram quantificados em cromatógrafo a gás, 

segundo a metodologia descrita por WILSON (1971), com modificação de BOIN (1975). Outra 

parte das amostras, junto com as sobras e concentrados, foram submetidas à pré-secagem em estufa 

com ventilação forçada de ar à 55°C durante 72 horas, sendo posteriormente trituradas em moinhos 

de facas, tipo Willey com peneira 1 mm e armazenados em frascos de plástico devidamente 

fechados e etiquetados. As obtenções dos teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), 

matéria mineral (MM) e proteína bruta (PB) foram feitas segundo metodologia descrita por Silva e 

Queiroz (2002). 

Foram calculados a ingestão de matéria seca total (IMST) através da seguinte fórmula IMS 

= (Consumo total - Sobras total). O ganho de peso médio diário (GMD) foi obtido dividindo-se o 

ganho de peso total (GPT) no período pelo número de dias de confinamento do animal (GMD = 

GPT/dias). A conversão alimentar (CA) foi calculada pela fórmula CA = consumo IMST/GPT 

onde GPT é obtido diminuindo-se o peso vivo ao abate (PVA) do peso inicial (PI). A eficiência 

alimentar (EA) foi obtida através da fórmula EA = (GPT/IMST)x100.  

O abate foi realizado após prévio jejum de sólidos de 16 horas, com posterior pesagem do 

animal para a obtenção do PVA. Em seguida o animal foi imobilizado e após insensibilizado por 

concussão cerebral seguida da secção das veias jugulares e artérias carótidas. 

Após a sangria e esfola os animais foram eviscerados e através da pesagem de sangue, 

couro, cabeça, patas, fígado, rins, pulmões, baço, língua, coração e órgãos genitais além de 

rúmen/retículo, omaso, abomaso, do intestino grosso e intestino delgado cheios e posteriormente 

vazios, se obteve o peso de corpo vazio (PCV), que indica quanto pesa o animal sem o conteúdo 

gastrointestinal (CGI), além de obtermos o peso do CGI. 
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Após a evisceração e esfola pesou-se a carcaça e determinou-se o peso de carcaça quente 

(PCQ). Em seguida, essas carcaças foram transportadas para câmara frigorífica a 4°C, onde foram 

mantidas por 24 horas e posteriormente pesadas e determinado o peso de carcaça fria (PCF) 

O rendimento de carcaça quente (RCQ) foi obtido através da fórmula RCQ= (PCQ/PVA) × 

100 e o rendimento de carcaça fria (RCF) através da fórmula RCF= (PCF/PVA) × 100. 

 Com base no peso da carcaça fria, foi determinada a porcentagem de perda de peso por 

resfriamento (PPR) através da fórmula PPR=[(PCQ–PCF)/PCQ]×100]. 

Após o período de resfriamento a meia carcaça esquerda foi seccionada em seis cortes 

comerciais, segundo metodologia descrita por Cezar e Sousa (2007) e por Sousa et al. (2009), como 

demonstrado na Figura 1 do Anexo A. Os cortes foram obtidos da seguinte forma: Perna - peça 

separada da carcaça por meio de um corte que separa a última vértebra lombar (sétima vértebra 

lombar) da primeira vértebra sacral. Lombo - peça obtida através de três cortes, o primeiro 

resultante de um corte em linha reta iniciando no flanco e terminando na extremidade cranial do 

manúbrio do externo. O segundo é dado entre a última vértebra torácica e a primeira vértebra 

lombar. O terceiro separa a última vértebra lombar da primeira vértebra sacral. Costela - peça que 

resulta de três cortes. O primeiro aplicado na obtenção do pescoço. O segundo corte é dado entre a 

última vértebra torácica e a primeira vértebra lombar. O terceiro efetuado na obtenção do serrote. 

Serrote - obtida por meio de um corte em linha reta iniciando no flanco e terminando na 

extremidade cranial do manúbrio do externo. Pescoço - peça separada da carcaça por meio de um 

corte oblíquo e paralelo à apófise espinhosa da primeira vértebra torácica e a primeira costela e 

outro corte efetuado entre a última vértebra cervical e a primeira torácica. Paleta - corte obtido por 

meio da secção dos tecidos que unem a escápula e o úmero à região torácica. 

Realizou-se um corte transversal entre 12ª e 13ª vértebras na meia-carcaça esquerda, 

expondo a secção transversal do músculo longissimus dorsi, e com o uso de película plástica 

transparente, foi determinada a área de olho de lombo (AOL). Por meio da obtenção, com régua, da 

largura máxima (A) e da profundidade máxima (B), foi determinada a área de acordo com a 

fórmula (AOL = (A/2*B/2)π) descrita por Cesar e Souza (2007) (Figura 2 – Anexo A) 

  A espessura de gordura subcutânea na carcaça (EG) foi medida com paquímetro no 

mesmo corte transversal entre a 12ª e 13ª costelas utilizado para mensurar a AOL (CEZAR & 

SOUZA, 2007) (Figura 2 – Anexo A). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e quando houve efeito 

significativo para os parâmetros avaliados utilizou-se o teste Tukey, em nível de 5% de 

probabilidade, utilizando-se o pacote estatístico SAS (2000). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios da composição bromatológica e do pH das silagens fornecidas estão 

descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Médias de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM), 
pH, nitrogênio amoniacal (N-NH3), ácido lático, ácido acético e ácido butírico das silagens de 
gramíneas tropicais 
Item Milho Capim elefante MG-5 Tanzânia CV 

MS (%) 28,16a 22,35c 24,80b 20,27d 2,19 

MM (%) 4,21c 4,74c 8,21b 10,00a 5,19 

MO (%) 95,79a 95,26a 91,79b 90,00c 0,38 

PB (%) 5,59b 6,08a 5,68b 4,39c 1,21 

pH 4,44a 4,64a 5,16a 5,48a 12,56 

N-NH3/NT1 7,40c 8,85c 15,70b 21,08a 8,16 

Ácido lático2 3,58a 2,91b 1,23c 1,05c 14,12 

Ácido acético2 0,85c 1,01c 4,85b 6,71a 18,10 

Ácido butírico2 0,09c 0,15c 1,61b 2,27a 40,82 

Letras diferentes, na mesma linha, diferem significativamente entre si (P<0,05). 
1 N-NH3 em percentagem de nitrogênio total. 
2 Ácido lático, ácido acético e ácido butírico em percentagem da matéria seca. 

 

Em relação ao pH a silagem de milho e de capim elefante apresentaram valores próximos 

ao ideal que é em torno de quatro, as silagens de MG-5 e de Tanzânia ficaram distante desse valor 

ideal entretanto não houve diferença significativa entre os tratamentos. Todas as silagens 

apresentaram teores de MS inferiores ao desejado para uma silagem de boa qualidade que é na 

faixa de 30 a 35% de MS, sendo a silagem de milho superior às demais. Para a PB a silagem de 

capim elefante apresentou teores superiores às demais e a de Tanzânia inferior.  

O teor de nitrogênio amoniacal (N-NH3) da silagem de Tanzânia foi superior (P<0,05) aos 

valores encontrados nas demais silagens. Entretanto, os valores de N-NH3 das silagens de milho e 

de capim elefante foram menores, porém não havendo diferença entre si. Em relação aos teores de 

ácido lático os da silagem de Tanzânia foram inferiores (P<0,05) ao da silagem de MG-5 e essa 

inferior às demais. Para o ácido acético e butírico os valores encontrados para a silagem de 

Tanzânia foram superiores (P<0,05) aos da silagem de MG-5 e os dessa superior (P<0,05) às 

demais.  

De acordo com Coan et al. (2007), quanto ao teor de nitrogênio amoniacal (% do 

nitrogênio total), as silagens são classificadas em muito boa quando os valores são inferiores a 
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10%; aceitável quando se mantêm entre 10 e 20% e insatisfatória quando acima de 20%. De acordo 

com esse parâmetro as silagens de milho e de capim elefante classificaram-se como muito boas, de 

MG-5 como aceitável e a de Tanzânia como insatisfatória.  

A silagem de capim Tanzânia apresentou baixos teores de MS, PB, ácido lático e maiores 

teores de ácido acético e ácido butírico além de elevado pH, evidenciando a qualidade inferior 

dessa silagem e explicando em parte o pior desempenho dos animais alimentados com dieta 

contendo essa silagem. Forragens a serem ensilados com baixos teores de MS apresentam maior 

possibilidade de ocorrer fermentações indesejáveis e consequentemente redução da PB por 

proteólise com consequente aumento no nitrogênio amoniacal. Fato que ocorreu no presente 

trabalho onde o pH da silagem de Tanzânia manteve-se elevado proporcionando condições para 

que houvesse fermentação acética e butírica, o que pode ser comprovado pelos altos índices desses 

ácidos orgânicos encontrados na silagem. Outro fator que colabora na redução dos teores de PB em 

processos de ensilagem de forrageiras com baixo teor de MS é a elevada perda de líquido celular. 

Em relação à ingestão de matéria seca, no presente trabalho os tratamentos não 

apresentaram diferenças significativas (P>0,05) (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Médias de ingestão de matéria seca total (IMST), conversão alimentar (CA) e eficiência 
alimentar (EA) de cordeiros alimentados com silagens de gramíneas tropicais 

Silagens 
Variável 

Milho Capim elefante MG-5 Tanzânia 

CV 

IMST (kg) 31,70a 25,10 a 31,84 a 29,47 a 21,59 

CA  8,03 ab 5,67 b 6,72 ab 12,35 a 37,51 

EA (%) 12,55 ab 17,72 a 14,99 ab 9,46 b 16,85 

Letras diferentes, na mesma linha, diferem significativamente entre si (P<0,05). 
 

Entretanto para a conversão alimentar assim como para a eficiência alimentar os animais 

tratados com dieta contendo silagem de capim elefante apresentaram CA e EA superior (P<0,05) 

aos animais que receberam silagem de capim Tanzânia e não diferiram dos animais tratados com 

silagem de milho ou MG-5.  

Em trabalho que avaliava o desempenho de cordeiro Santa Inês confinados Ribeiro et al. 

(2011) obtiveram animais com CA de 4,29 quando alimentados com dieta com 16,29% de PB, já 

Moreno et al. (2010) trabalhando com animais da raça Ile de France obteve cordeiros com CA de 

2,98, em ambos os experimentos a CA obtida foi melhor do que o observado no presente trabalho. 

Araújo Filho et al. (2010) trabalhando com cordeiros de três genótipos em regime de confinamento 

obtiveram animais com EA iguais a: Santa Inês 14,92%, Morada Nova 13,55 e Dorper x Santa Inês 
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14,62 resultados inferiores aos obtidos pelos animais alimentados com silagem de capim elefante, 

semelhantes aos animais alimentados com silagens de milho e MG-5 e superiores aos obtidos pelos 

animais alimentados com silagem de capim Tanzânia no presente trabalho. 

Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) entre os tratamentos para as 

variáveis ganho de peso total (GPT), peso de carcaça quente (PCQ), peso de carcaça fria (PCF), 

rendimento de carcaça quente (RCQ), rendimento de carcaça fria (RCF), espessura de gordura 

(EG) e área de olho de lombo (AOL) (Tabela 4). 

Em relação PVA e ao GPT não houve diferença porque os animais inicialmente tinham 

tamanhos semelhantes e foram abatidos à medida que alcançavam o peso pré estabelecido, tendo 

variado apenas o número de dias em que cada animal ficou confinado.  

Os animais tratados com silagem de capim elefante apresentaram melhor GMD que os 

animais tratados com silagem de Tanzânia (P<0,05), entretanto em relação aos animais dos demais 

tratamentos não houve diferença significativa. Em relação à variável perda por resfriamento (PPR), 

as carcaças dos animais tratados com silagem de capim elefante apresentaram maior perda por 

resfriamento apresentando diferença significativa (P<0,05) em relação às carcaças dos animais dos 

demais tratamentos. 

 
Tabela 4 – Peso vivo ao abate (PVA), Ganho de peso total (GPT), ganho de peso médio diário (GMD), peso 

de carcaça quente (PCQ), peso de carcaça fria (PCF), rendimento de carcaça quente (RCQ), 
rendimento de carcaça fria (RCF), perda por resfriamento, espessura de gordura (EG), área de 
olho de lombo (AOL) de cordeiros alimentados com silagens de gramíneas tropicais 

Silagens 
Variável 

Milho Capim elefante MG-5 Tanzânia 
CV 

Peso vivo ao abate (kg) 24,07ª  26,80ª  23,60ª  22,57ª  18,46 

Ganho de peso total (kg) 3,98 a 4,48 a 4,70 a 2,49 a 40,20 

Ganho de peso médio diário (g) 102ab 161a 112ab 49b 32,05 

Peso de carcaça quente (kg) 10,48 a 11,30 a 9,84 a 9,50 a 19,78 

Peso de carcaça fria (kg) 10,35 a 11,02 a 9,75 a 9,38 a 20,16 

Rendimento carcaça quente (%) 44,00 a 42,25 a 41,75 a 41,75 a 4,32 

Rendimento carcaça fria (%) 43,00 a 41,00 a 40,75 a 41,50 a 4,49 

Perda por resfriamento (%) 1,23a 2,42 b 1,02 a 1,33 a 34,58 

Espessura de gordura (mm) 0,33 a 0,36 a 0,40 a 0,52 a 38,72 

Área de olho de lombo (cm²) 10,55 a 13,81 a 10,36 a 12,15 a 23,70 

Letras diferentes, na mesma linha, diferem significativamente entre si (P<0,05)  
 

 

O GMD de todos os tratamentos do presente trabalho ficou abaixo do preconizado pelo 

NRC (2007) para ovinos dessa categoria, que recomenda de 250 a 300g de ganho de peso por dia. 
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Os animais do tratamento silagem de milho apresentaram GMD inferior ao obtido pelos animais 

usados nos trabalhos de Bueno et al. (2004), Cunha et al. (2001), Moreno et al. (2010) e Ribeiro et 

al. (2002) que obtiveram ganhos de 263,1; 295; 294,64 e 175 g, respectivamente. 

O GMD obtido com silagem de capim elefante no presente trabalho é semelhante ao 

observado por Carvalho Jr. et al. (2009) que trabalhando com cordeiros Santa Inês alimentados 

com silagem de capim elefante aditivada com 15% de farelo de mandioca obtiveram GMD de 

140,5 g. 

Furusho-Garcia et al. (2010) trabalhando com cordeiros Santa Inês alimentados com dieta 

contendo 14,34% de proteína bruta (PB) composta de feno de Tifton e concentrado conseguiram 

GMD de 194 g, acima dos GMD obtidos no presente trabalho. Entretanto, Oliveira et al. (2009) 

avaliando cordeiros Santa Inês alimentados com silagem de cana de açúcar e concentrado na 

proporção de 50:50 obtiveram GMD de 75,01 g, resultado inferior aos obtidos no presente trabalho 

com animais alimentados com dieta envolvendo silagem de milho, de capim elefante e de MG-5 e 

superior ao obtido com animais alimentados com silagem de Tanzânia.  

A silagem de Tanzânia apresentou menor GMD, provavelmente devido ao maior teor de 

umidade da forrageira, o que conferiu uma silagem de aspecto e odor indesejados, o que sinaliza a 

existência de fermentação butírica ao invés de lática. Talvez por esse fato verificou-se também que 

os animais desse tratamento foram os que ingeriram menor quantidade de MS, o que também deve 

ter influenciado no desempenho dos mesmos. 

O rendimento de carcaça apresentado pelos animais dos quatro tratamentos está dentro do 

previsto para a espécie ovina, que segundo Silva Sobrinho (2001) deve situar-se entre 40 e 50%, 

variando, segundo o mesmo autor, de acordo com idade, sexo, raça, cruzamento, peso ao nascer e 

peso ao abate. Sousa et al. (2009) obtiveram em cordeiros Santa Inês terminados em confinamento 

RCQ de 45,3% e RCF de 42,4%, valores semelhantes aos encontrados no presente trabalho. 

Valores pouco superiores foram encontrados por Furusho-Garcia et al. (2010), trabalhando com 

animais Santa Inês puros terminados em confinamento onde obtiveram RCQ de 47,97% e RCF de 

46,13%. 

Os valores verificados para PPR no presente trabalho estão abaixo dos verificados por 

Sousa et al. (2009) que observaram valores de 6,3% e por Furusho-Garcia et al. (2010) que 

verificaram valores de 3,85%. As carcaças dos animais tratados com dietas contendo silagem de 

capim elefante apresentaram maior PPR, provavelmente devido à baixa EG apresentada por esses 

animais aliada à provável contaminação por água de lavagem no momento da pesagem da carcaça 

quente, pois o tempo de escorrimento dessa água pode ter sido curto. 
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Os valores observados para EG indicaram um acabamento de carcaça não adequado, pois 

segundo Silva Sobrinho (2001) esta medida deve estar entre 3,0mm e 5,0mm para carcaças de 

ovinos. Trabalhando com cordeiros Santa Inês terminados em confinamento, Sousa et al. (2009) 

observaram EG de 1,8 mm, superior aos encontrados no presente trabalho, que variou entre 0,33 

mm para os animais tratados com silagem de milho até 0,52 mm para os animais alimentados com 

dieta contendo silagem de Tanzânia. Isso pode ter acontecido, talvez, pelo fato de o GPT dos 

animais terem sido baixos e, provavelmente, com uma grande proporção de músculo no ganho de 

peso. A IMST dos animais foram baixas e consequentemente pouca ingestão de nutrientes o que 

pode explicar o pouco ganho de peso e os baixos valores de EG.  

Os valores encontrados para AOL não foram influenciados pela dieta no presente trabalho, 

resultado semelhante aos obtidos por Cartaxo et al. (2011) e Cunha et al. (2001).  

As silagens de capim elefante e MG-5, quando balanceadas com ração concentrada de 

forma a tornar a dieta isoprotéica e isoenergética, não interferem nas frações da carcaça dos 

mesmos, em comparação com animais alimentados com silagem de milho podendo ser oferecidas a 

ovinos sem reduzir o desempenho animal e sem influenciar nos cortes da carcaça.  

Não foi verificado efeito significativo (P>0,05) da dieta em relação às frações da carcaça: 

pescoço, paleta, perna, lombo, serrote e costela (Tabelas 5 e 6). 

 

Tabela 5 – Pesos médios (kg) dos cortes comerciais de ovinos Santa Inês alimentados 
com silagens de gramíneas tropicais. 

Silagens 
Variável 

Milho Capim elefante MG-5 Tanzânia 

CV 

Pescoço (kg) 0,380a 0,452 a 0,385 a 0,340 a 24,48 

Paleta (kg) 1,010 a 1,062 a 0,925 a 0,948 a 17,58 

Perna (kg) 1,729 a 1,868 a 1,674 a 1,614 a 19,81 

Lombo (kg) 0,569 a 0,436 a 0,498 a 0,456 a 30,00 

Serrote (kg) 0,725 a 0,708 a 0,624 a 0,587 a 34,97 

Costela (kg) 0,653 a 0,752 a 0,683 a 0,619 a 24,46 

 Letras diferentes, na mesma linha, diferem significativamente entre si (P<0,05)  
 

Como demonstrado em alguns trabalhos (FERNANDES et al., 2011), animais com pesos 

semelhantes apresentam a mesma proporcionalidade em seus cortes, como no presente trabalho os 

animais foram abatidos ao atingir um peso pré-determinado isso fez com que não houvesse 

diferença entre os tratamentos para o peso das frações. Vale salientar que mesmo sendo em valores 

absolutos, isto é, sem levar em consideração a análise estatística, os cortes das carcaças dos animais 

dos tratamentos alimentados com dieta contendo silagens de Tanzânia e MG-5 apresentaram os 
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menores pesos, embora essa diferença não tenha sido clara quando avaliado o rendimento dos 

cortes. 

Também não foi constatada diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos para o 

rendimento percentual das frações da carcaça: pescoço, paleta, perna, lombo, serrote e costela 

(Tabela 6). Resultado semelhante foi obtido por Cartaxo et al. (2009) ao comparar os rendimentos 

de cortes de cordeiros Santa Inês com cruzados Santa Inês x Dorper, onde animais de pesos 

semelhantes apresentaram rendimentos semelhantes.  

 
Tabela 6 – Rendimento (%) dos cortes comerciais de ovinos Santa Inês alimentados com 

silagens de gramíneas tropicais 
Silagens 

Variável 
Milho Capim elefante Tanzânia MG-5 

CV 

Pescoço (%) 7,32a 8,12 a 7,82 a 7,39 a 11,69 

Paleta (%) 19,55 a 19,29 a 19,19 a 20,34 a 3,80 

Perna (%) 33,39 a 34,02 a 34,41 a 34,39 a 3,28 

Lombo (%) 11,00 a 8,05 a 10,07 a 9,44 a 17,25 

Serrote (%) 13,91 a 12,91 a 12,42 a 11,97 a 20,31 

Costela (%) 12,59 a 13,60 a 13,87 a 13,05 a 5,70 

Letras diferentes na mesma linha diferem significativamente entre si (P<0,05). 
  

Dantas et al. (2008) avaliando carcaças de cordeiros Santa Inês submetidos a três diferentes 

níveis de suplementação concluíram que animais melhor alimentados apresentam peso ao abate 

maior e consequentemente cortes mais pesados em comparação com animais que receberam 

menores níveis de suplementação, entretanto não verificaram diferença significativa entre os cortes 

para os animais dos três níveis de suplementação, resultado semelhante ao do presente trabalho.  
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CONCLUSÕES 

 

Os animais alimentados com dieta contendo silagem de capim Tanzânia apresentam baixo 

ganho de peso médio diário, menor conversão alimentar e menor eficiência.  

A utilização de silagem de milho, de capim elefante e de MG-5 na alimentação de 

cordeiros, em confinamento, proporciona bom desempenho aos animais bem como de rendimento 

de carcaça e de seus cortes. 
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RESUMO 
COSTA JR., Braz Melo. Influência das silagens de forrageiras tropicais no desenvolvimento dos 
componentes não carcaça de cordeiros Santa Inês. In: Qualidade da silagem de gramíneas 
tropicais e desempenho de cordeiros Santa Inês. UFS, 2012. Cap. 3. 42p. (Dissertação - 
Mestrado em Agroecossistemas). 

 
Objetivou-se avaliar a influência de silagens de gramíneas tropicais fornecida a cordeiros da raça 
Santa Inês sobre o desenvolvimento dos componentes não carcaça. Foram usados 16 cordeiros, 
distribuídos aleatoriamente nos seguintes tratamentos: silagem de milho (testemunha); silagem de 
capim elefante (Pennisetum purpureum cv Napier) com 15% de fubá de milho; silagem de 
Brachiaria brizantha cv MG5 com 15% de fubá de milho e silagem de Panicum maximum cv 
Tanzânia com 15% de fubá de milho. Todas as dietas foram complementadas com ração 
concentrada de forma que as mesmas fossem isoprotéicas e isoenergéticas. Não foram observadas 
diferenças significativas (P>0,05) entre os tratamentos para as variáveis: sangue, couro, cabeça, 
patas, intestino grosso, peso de corpo vazio, gordura cavitária, fígado, rins, baço, língua, coração, 
órgãos genitais e retículo/rúmen. Os animais tratados com silagem de capim elefante apresentaram 
os pulmões e o intestino delgado mais desenvolvido e o omaso maior que os animais tratados com 
silagem de MG-5, no entanto os animais tratados com silagem de Tanzânia apresentaram o 
abomaso mais pesado. A utilização de silagens de gramíneas tropicais não altera o 
desenvolvimento normal de vísceras, gordura cavitária e peso de corpo vazio. Dentre as gramíneas 
tropicais a silagem de capim elefante apresenta melhores resultados no desenvolvimento de 
vísceras e órgãos. 
 
Palavras chave: capim elefante, órgãos, ovinos, tanzânia 
_____________ 
Comitê Orientador: Alfredo Acosta Backes – UFS (Orientador), Jailson Lara Fagundes – UFS.  
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ABSTRACT 
COSTA JR., Braz Melo. Influence of tropical forage silage in the development of non-carcass 
components of Santa Ines lambs. In: Quality of tropical grass silage and performance of lambs 
Santa Inês. UFS, 2012. Chapter 3. 42p. (Dissertation - Master Program in Agroecossistemas) 

 
The objective was to evaluate the influence of tropical grass silage fed to lambs of Santa Ines breed 
on the development of non-carcass components. It was used 16 lambs randomly distributed in the 
following treatments: corn silage (control),  elephant grass (Pennisetum purpureum cv Napier) 
silage with 15% of corn meal as an additive; Brachiaria brizantha cv MG5 silage with 15% of corn 
meal, Panicum maximum cv Tanzania silage with 15% of corn meal. All diets were supplemented 
with concentrate feeds in order that they were isoproteinic and isoenergetic. There were no 
significant differences among treatments for the variables: blood, hide, head, legs, large intestine, 
empty body weight, cavitary fat, liver, kidneys, spleen, tongue, heart, genitals and reticulum/rumen. 
The animals fed with elephant grass silage showed lung and small intestine heavier and most 
developed omasum than animals treated with MG-5 silage, however the animals treated with 
Tanzania silage showed the abomasum heavier. The use of tropical grass silage does not affect the 
normal development of organs, cavitary fat and empty body weight. Among the tropical grass 
silage of elephant grass provides the best results in the development of intestines and organs. 
 
Key word: elephant grass, lamb, organs, tanzania 
_____________ 
Guidance Committee: Alfredo Acosta Backes – UFS (Orientador), Jailson Lara Fagundes – UFS. 
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INTRODUÇÃO 

 

A criação de ovinos no Nordeste brasileiro constitui-se como uma das atividades 

econômicas mais importantes por servir de fonte de renda e de subsistência às famílias de pequenos 

agricultores. Por outro lado os componentes não carcaça, ainda pouco valorizados, podem ser 

utilizados como fator de interesse comercial, pois possibilita maior valorização do animal abatido e 

consequentemente maior rentabilidade para o produtor, além de consistir em alternativa alimentar 

para as populações carentes. 

Os componentes não carcaça são representados por todos os componentes corporais 

(sistema digestório, sangue, pele, cabeça, patas, pulmões com traquéia, fígado, coração, rins, baço, 

gorduras cavitárias e órgãos reprodutivos) excetuando-se a carcaça. O peso relativo desses 

componentes não carcaça é bastante significativo, variando entre 40 e 60% do peso vivo, sendo 

influenciado por fatores como raça, idade, peso vivo, sexo e alimentação. Portanto, conhecer 

fatores que alterem o desenvolvimento desses componentes é importante para conhecer os motivos 

que direta ou indiretamente alteram o rendimento de carcaça, o peso da pele e demais componentes 

não carcaça de interesse econômico. 

A ovinocultura nordestina, na sua maioria, apresenta baixos índices de produtividade em 

decorrência das flutuações na disponibilidade e qualidade das pastagens, devido principalmente à 

má distribuição de chuvas ao longo do ano, resultando em elevada idade dos animais ao abate. A 

modernização da atividade na região passa pela interrupção da sazonalidade no fornecimento de 

alimento para os rebanhos durante o ano. Uma maneira de garantir o fornecimento de forragem aos 

animais na estação seca é a ensilagem na época das chuvas para utilização desta na seca na 

terminação dos cordeiros em confinamento.  

Dessa forma estudos sobre alternativas alimentares para ovinos em épocas de escassez de 

forragem e a influência dessas dietas sobre o desenvolvimento dos componentes não carcaça 

podem ajudar no entendimento da produção de carne ovina, olhando o animal como um todo, tanto 

a carcaça como os componentes não carcaça. 

Avaliar o desenvolvimento dos componentes não carcaça de cordeiros Santa Inês, 

terminados em sistema de confinamento, alimentados com silagens de gramíneas tropicais foi o 

objetivo pelo qual foi conduzido o presente trabalho. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido na área de confinamento do Departamento de Zootecnia da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), no município de São Cristóvão/SE. A região possui clima 

quente e úmido, com temperatura média anual de 26°C e pluviosidade média de 1530 mm/ano.  

Foram usados 16 cordeiros da raça Santa Inês com idade média de 120 dias e peso vivo 

inicial médio de 20,34 kg. Esses animais foram distribuídos aleatoriamente nos seguintes 

tratamentos: silagem de milho (testemunha); silagem de capim elefante (Pennisetum purpureum cv 

Napier), com 15% de fubá de milho como aditivo; silagem de Brachiaria brizantha cv MG5 com 

15% de fubá de milho e silagem de Panicum máximum (cv Tanzânia) com 15% de fubá de milho. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e 

quatro repetições.  

Os ovinos foram identificados individualmente por colares numerados, receberam 

vermífugo e foram alojados em baias individuais com piso de terra batida providos de comedouro e 

bebedouro. 

Os animais passaram por um período de adaptação à dieta, à alimentação e ao manejo com 

duração de 15 dias, período pré-experimental. O período experimental não teve tempo fixo, tendo 

durado até o momento em que os animais atingiam o peso vivo final de 28 kg, sendo portanto 

variável de tratamento para tratamento. Houve exceção apenas quanto ao tratamento envolvendo 

silagem de milho em que os animais foram abatidos com peso final de 24 kg, devido o volumoso 

não ter sido suficiente para que os animais atingissem peso vivo de 28 kg. As pesagens dos animais 

foram feitas a cada 21 dias após jejum de sólidos de 16 horas. 

As dietas foram formuladas para serem isoprotéicas, com 13% de proteína, e 

isoenergéticas. A relação volumoso:concentrado foi de 50:50, sendo que as dietas foram oferecidas 

aos animais em duas refeições (manhã e tarde) e ajustadas diariamente em função da sobra que foi 

estabelecida em 10% do oferecido. A composição da dieta está demonstrada na tabela 7.  

 

Tabela 7 – Composição das dietas fornecidas por tratamento. 

Alimentos Milho Capim elefante Tanzânia MG-5 

Silagem (%) 50,00 50,00 50,00 50,00 

Fubá de milho (%) 33,00 30,00 38,00 38,00 

Farelo de soja (%) 12,33 15,33 10,82 10,99 

Sal (%) 0,41 0,43 0,43 0,43 

Fosfato bicálcico (%) 0,81 0,67 0,75 0,58 

Material inerte (%) 3,45 3,57 0,00 0,00 
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Como material inerte foi utilizado areia lavada e seca em estufa a 105°C. 

A água foi fornecida ad libitum aos animais e diariamente os bebedouros eram lavados e 

reabastecidos. 

As sobras de alimentos foram pesadas diariamente para a determinação do consumo. 

Semanalmente essas sobras foram amostradas para posteriores análises laboratoriais.  

O abate foi realizado após prévio jejum de sólidos de 16 horas, com posterior pesagem do 

animal para a obtenção do peso vivo ao abate (PVA). Em seguida o animal foi imobilizado e depois 

insensibilizado por concussão cerebral seguida da secção das veias jugulares e artérias carótidas. 

Após a sangria e esfola os animais foram eviscerados e suas vísceras e órgãos, pesados 

individualmente para obtenção do peso de corpo vazio (PCV) e dos pesos dos componentes não 

carcaça. 

O PCV, que indica quanto pesa o animal sem o conteúdo gastrointestinal, foi obtido 

diminuindo-se do peso vivo ao abate (PVA) o peso referente ao conteúdo gastrointestinal, da 

bexiga (B) e da vesícula biliar (VB) (PCV = PVA - conteúdo do TGI + B + VB) (CEZAR & 

SOUSA, 2007). 

Durante a sangria o sangue foi coletado em recipiente tarado e assim determinado o peso 

do sangue do animal. Foram pesados ainda o couro, a cabeça, patas, fígado, rins, pulmões, baço, 

língua, coração e órgãos genitais além do rúmen/retículo, omaso, abomaso, intestinos delgado e 

grosso cheios e vazios. Foi pesada também a gordura cavitária. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e quando houve efeito 

significativo para os avaliados utilizou-se o teste de comparação de média Tukey, em nível de 5% 

de probabilidade, utilizando-se o pacote estatístico SAS (2000). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios da composição bromatológica e do pH das silagens fornecidas estão 

descritos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Médias de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), matéria orgânica (MO), matéria mineral 
(MM), pH, nitrogênio amoniacal (N-NH3), ácido lático, ácido acético e ácido butírico das 
silagens de gramíneas tropicais 

Item Milho Capim elefante MG-5 Tanzânia CV 

MS (%) 28,16a 22,35c 24,80b 20,27d 2,19 

MM (%) 4,21a 4,74a 8,21b 10,00c 5,19 

MO (%) 95,79a 95,26a 91,79b 90,00c 0,38 

PB (%) 5,59b 6,08a 5,68b 4,39c 1,21 

pH 4,44a 4,64a 5,16a 5,48a 12,56 

N-NH3/NT1 7,40c 8,85c 15,70b 21,08a 8,16 

Ácido lático2 3,58a 2,91b 1,23c 1,05c 14,12 

Ácido acético2 0,85c 1,01c 4,85b 6,71a 18,10 

Ácido butírico2 0,09c 0,15c 1,61b 2,27a 40,82 

Letras diferentes, na mesma linha, diferem significativamente entre si (P<0,05). 
1 N-NH3 em percentagem de nitrogênio total. 
2 Ácido lático, ácido acético e ácido butírico em percentagem da matéria seca. 

 

Em relação ao pH a silagem de milho e de capim elefante apresentaram valores próximos 

ao ideal que é em torno de quatro, as silagens de MG-5 e de Tanzânia ficaram distante desse valor 

ideal entretanto não houve diferença significativa entre os tratamentos. Todas as silagens 

apresentaram teores de MS inferiores ao desejado para uma silagem de boa qualidade que é na 

faixa de 30 a 35% de MS, sendo a silagem de milho superior às demais. Para a PB a silagem de 

capim elefante apresentou teores superiores às demais e a de Tanzânia inferior.  

O teor de nitrogênio amoniacal (N-NH3) da silagem de Tanzânia foi superiores (P<0,05) 

aos valores encontrados nas demais silagens. Entretanto, os valores de (N-NH3) das silagens de 

milho e de capim elefante foram menores, porém não havendo diferença entre si. Em relação aos 

teores de ácido lático os da silagem de Tanzânia foram inferiores (P<0,05) ao da silagem de MG-5 

e essa inferior às demais. Para o ácido acético e butírico os valores encontrados para a silagem de 

Tanzânia foram superiores (P<0,05) aos da silagem de MG-5 e os dessa superior (P<0,05) às 

demais.  

De acordo com Coan et al. (2007), quanto ao teor de nitrogênio amoniacal (% do 

nitrogênio total), as silagens são classificadas em muito boa quando os valores são inferiores a 
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10%; aceitável quando se mantêm entre 10 e 20% e insatisfatória quando acima de 20%. De acordo 

com esse parâmetro as silagens de milho e de capim elefante classificaram-se como muito boa, a de 

MG-5 como aceitável e a de Tanzânia como insatisfatória.  

A silagem de capim Tanzânia apresentou baixos teores de MS, PB, ácido lático e maiores 

teores de ácido acético e ácido butírico além de elevado pH, evidenciando a qualidade inferior 

dessa silagem e explicando em parte o pior desempenho dos animais alimentados com dieta 

contendo essa silagem. Forragens a serem ensilados com baixos teores de MS apresentam maior 

possibilidade de ocorrer fermentações indesejáveis e consequentemente redução da PB por 

proteólise com consequente aumento no nitrogênio amoniacal. Fator ocorrido no presente trabalho 

onde o pH da silagem de capim Tanzânia manteve-se elevado proporcionando condições favoráveis 

para que ocorresse fermentação acética e butírica o que pode ser comprovado pelos altos índices 

desses ácidos orgânicos encontrados nessa silagem Outro fator que pode ter colaborado na redução 

do teor de PB no processo de ensilagem dessa forrageira com baixo teor de MS é a elevada perda 

de líquido celular. 

Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos no desenvolvimento dos 

componentes não carcaça: sangue, couro, cabeça, patas, intestino grosso, conteúdo gastrointestinal 

(CGI), peso de corpo vazio (PCV) e gordura cavitária (Tabela 9).   

 
Tabela 9 – Peso médio do sangue, couro, cabeça, patas, intestino delgado, intestino grosso, conteúdo 

gastrointestinal, peso de corpo vazio e gordura cavitária de cordeiros Santa Inês confinados com 
silagem de gramíneas tropicais 

Silagens 
Variáveis 

Milho Capim elefante MG-5 Tanzânia 
CV 

Sangue (g) 885a 1.088 a 969 a 970 a 29,67 

Couro (g) 1.535 a 1.553 a 1.379 a 1.350 a 20,02 

Cabeça (g) 1.519 a 1.613 a 1.453 a 1.287 a 12,70 

Patas (g) 797 a 790 a 745 a 740 a 13,70 

Intestino delgado (g) 709 b 927 a 613 bc 537 c 11,30 

Intestino grosso (g) 377 a 424 a 343 a 337 a 16,98 

Conteúdo gastrointestinal (g) 4.852 a 5.696 a 5.009 a 4.707 a 19,44 

Peso de corpo vazio (kg) 19,21 a 21,10 a 18,59 a 17,86 a 18,95 

Gordura cavitária (g) 570 a 327 a 502 a 530 a 37,53 

Letras diferentes, na mesma linha, diferem significativamente entre si (P<0,05)  
 

Já em relação ao intestino delgado os animais alimentados com dieta contendo silagem de 

capim elefante apresentaram peso desse órgão superior aos encontrados nos animais dos demais 

tratamentos. Os animais alimentados com dietas contendo silagem de milho apresentaram o peso 
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do intestino delgado superior aos alimentados com silagem de Tanzânia e semelhante aos animais 

alimentados com silagem de MG-5. 

Esses resultados se devem ao fato de que silagens de melhor qualidade fornecem mais 

nutrientes e proporcionam maiores reações metabólicas e, consequentemente, tendem a possuir 

maior absorção de nutrientes, por conseguinte maior desenvolvimento do intestino delgado, local 

onde ocorre maior parte da digestão e principalmente absorção dos nutrientes, estimulando dessa 

forma o desenvolvimento desse órgão. Resultados semelhantes foram obtidos por Carvalho et al. 

(2005) onde a medida que aumentava-se o nível de suplementação da dieta aumentava-se o peso 

dos componentes não carcaça.  

Em trabalho semelhante Menezes et al. (2008) não encontraram diferenças significativas 

entre os pesos e as percentagens dos componentes não carcaça de cordeiros Santa Inês alimentados 

com três forrageiras tropicais sob pastejo, diferindo do presente trabalho. Já Medeiros et al. (2008), 

trabalhando com cordeiros Morada Nova em regime de confinamento, concluíram que dietas com 

maiores níveis de concentrado elevaram o peso em kg e percentualmente em relação ao PVA do 

sangue, fígado, intestino delgado, patas e pele. Esses autores ainda concluíram que o aumento do 

nível de suplementação eleva o PCV e reduz o conteúdo gastrointestinal.  

Importante ressaltar que mesmo não tendo apresentado diferenças significativas entre os 

tratamentos para a deposição de gordura cavitária os animais alimentados com silagem de capim 

elefante apresentaram menores teores dessa gordura. Essa gordura tem função de reserva energética 

para ser mobilizada nos períodos de escassez de alimentos, não tem valorização comercial e 

também são pouco utilizadas para consumo humano. Osório et al. (2002) relataram que a 

distribuição de gordura, inclusive cavitária, segue modelos diferentes de desenvolvimento, sendo 

que para cada genótipo existe uma idade e um peso ótimo de abate pra o qual a proporção de 

gordura será suficiente para conferir à carcaça as melhores características de conservação e à carne 

as ótimas propriedades organolépticas. 

Quando comparados os pesos dos componentes não carcaça em relação ao PVA 

verificamos que alguns componentes apresentaram diferença significativa (P<0,05). Não houve 

diferença significativa (P>0,05) para os componentes cabeça, patas, intestino grosso, conteúdo 

gastrointestinal e PCV. Em relação ao sangue os animais alimentados com dieta contendo silagem 

de Tanzânia apresentaram maior proporção (P<0,05) de sangue que os demais. Isso é explicado 

devido os animais desse tratamento terem sido abatidos com peso vivo menor, isto é, em média os 

animais desse tratamento não atingiram o peso pré-estabelecido para o abate e, portanto, quando o 

valor é expresso em proporção de PVA este apresenta-se maior  (Tabela 10).  
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Tabela 10 – Proporção do sangue, couro, cabeça, patas, intestino delgado, intestino grosso, conteúdo 
gastrointestinal, peso de corpo vazio e gordura cavitária em relação ao peso vivo ao abate 
(PVA) de ovinos Santa Inês alimentados com silagem de gramíneas tropicais. 

Silagens 
Variáveis 

Milho Capim elefante MG-5 Tanzânia 
CV 

Sangue (%) 3,68b 4,06ab 4,13ab 4,27a 6,08 

Couro (%) 6,38a 5,80b 5,82b 5,94ab 3,69 

Cabeça (%) 6,31a 6,06 a 6,25 a 5,81 a 8,18 

Patas (%) 3,31a 2,95a 3,20a 3,36a 8,99 

Intestino delgado (%) 2,94b 3,46a 2,67bc 2,43c 8,18 

Intestino grosso (%) 1,57a 1,58a 1,47a 1,50a 7,05 

Conteúdo gastrointestinal (%) 20,17a 21,25a 21,62a 20,76a 10,05 

Peso de corpo vazio (%) 79,83a 78,75a 78,38a 79,24a 2,66 

Gordura cavitária (%) 2,37b 1,23a 2,04ab 2,26ab 21,17 

Letras diferentes, na mesma linha, diferem significativamente entre si (P<0,05)  
 

Animais alimentados com dieta tendo a silagem de milho como volumoso apresentaram 

maior proporção (P<0,05) de couro que os demais, provavelmente devido os animais desse 

tratamento terem tamanho maior o que influenciou diretamente no valor quando apresentado em 

proporção ao PVA.  

Os animais alimentados com capim elefante apresentaram maior proporção (P<0,05) de 

intestino delgado que os demais, confirmando a influência desse volumoso no desenvolvimento 

desse órgão como já relatado anteriormente. Em relação à gordura cavitária, da mesma forma que 

para os valores dados em peso, os animais alimentados com dieta contendo capim elefante 

apresentaram maior proporção (P<0,05) que os demais. 

Não houve diferença estatística (P>0,05) entre os tratamentos para o peso do fígado, rins, 

baço, língua, coração, órgãos genitais e retículo/rúmen vazio. Entretanto, para pulmões, omaso e 

abomaso houve diferença significativa (P<0,05) (Tabela 11).  

Em relação aos pulmões os animais tratados com silagem de capim elefante apresentaram 

peso superior (P<0,05) para esse órgão em relação aos animais dos demais tratamentos, resultado 

semelhante aos obtidos por Carvalho et al. (2005), Furusho-Garcia et al. (2003), Menezes et al. 

(2008) e Medeiros et al. (2008) onde o peso dos pulmões foi influenciado pelo peso corporal dos 

animais, provavelmente o maior peso final médio dos animais tratados com silagem de elefante em 

relação aos demais, tiveram relação na proporção dos pulmões. 
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Os animais tratados com dieta contendo silagem de capim elefante apresentaram maior 

peso para omaso que os animais tratados com silagem de MG-5, porém não diferindo dos demais 

tratamentos.  

 

Tabela 11 – Peso médio dos órgãos de ovinos Santa Inês alimentados com silagens de gramíneas tropicais 
Silagens 

Variáveis 
Milho Capim elefante MG-5 Tanzânia 

CV 

Fígado (g) 461 a 438 a 395 a 416 a 14,38 

Rins (g) 76 a 94 a 73 a 70 a 15,13 

Pulmões (g) 374 b 536 a 351b 456b 17,19 

Baço (g) 43 a 50 a 44 a 40 a 20,21 

Língua (g) 62 a 83 a 65 a 66 a 15,59 

Coração (g) 107 a 120 a 105 a 93 a 16,36 

Órgãos genitais (g) 290 a 237 a 196 a 220 a 34,10 

Retículo/rúmen(g) 596 a 743 a 646 a 573 a 20,12 

Omaso (g) 64 ab 81 a 58 b 70 ab 14,06 

Abomaso (g) 192 ab 181 ab 138 b 206 a 15,99 

Letras diferentes, na mesma linha, diferem significativamente entre si (P<0,05)  
  

Medeiros et al. (2008) obtiveram diferença significativa para o desenvolvimento do omaso 

em cordeiros Morada Nova em regime de confinamento, eles relatam que dietas com maior nível 

de concentrado proporcionaram uma redução nos pesos do omaso. Eles ainda concluíram que 

dietas ricas em FDN apresentam maior tempo de retenção no rúmen/retículo e no omaso, 

estimulando o desenvolvimento da musculatura e crescimento de suas lâminas para manter o fluxo 

omasal. Dessa forma, é provável que no presente trabalho um dos fatores que podem ter 

influenciado no desenvolvimento desigual do omaso entre os tratamentos foram às diferenças na 

digestibilidade das silagens, onde forragens de menor digestibilidade proporcionam uma menor 

taxa de passagem, favorecendo o desenvolvimento do omaso. Isso pode ser evidenciado pela 

ingestão de matéria seca, que mesmo não apresentando diferença significativa foi menor nos 

animais alimentados com silagem de capim elefante, seguidos pelos alimentados com Tanzânia, 

milho e por último, animais alimentados com silagem de MG-5. 

Em relação ao abomaso os animais alimentados com silagem de Tanzânia apresentaram 

maior peso desse órgão em relação aos animais tratados com MG-5 e não diferiram dos demais. 

Isso ocorreu provavelmente devido a uma maior ingestão de grãos pelos animais dos tratamentos 

onde o volumoso era silagem de milho e silagem de Tanzânia, ocasionando uma maior fermentação 

e consequentemente maior produção de gases que podem ter se acumulado no abomaso 
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estimulando o desenvolvimento desse órgão. No caso do milho devido à presença de grãos das 

espigas ensiladas e no caso dos animais tratados com silagem de Tanzânia devido ao fator 

seletividade, já que foi percebido que os animais desse tratamento selecionavam o concentrado da 

dieta. 

Na tabela 12 é mostrada a proporção dos órgãos em relação ao PVA. 

 

Tabela 12 – Proporção dos órgãos em relação ao peso vivo ao abate (PVA) de ovinos Santa Inês 
alimentados com silagem de gramíneas tropicais. 

Silagens 
Variáveis 

Milho Capim elefante MG-5 Tanzânia 
CV 

Fígado (%) 1,92ª  1,64c 1,69bc 1,88ab 5,86 

Rins (%) 0,32ª  0,35ª  0,32ª  0,32ª 11,22 

Pulmões (%) 1,55b  2,01ª  1,50b  2,03ª  5,05 

Baço (%) 0,18ª  0,19ª  0,20ª  0,18ª  13,24 

Língua (%) 0,26ª  0,31a  0,28ª  0,31ª  18,99 

Coração (%) 0,45ª  0,45ª  0,45ª  0,42ª  5,70 

Órgãos genitais (%) 1,20ª  0,87ª  0,79ª  0,96ª  24,92 

Retículo/rúmen (%) 2,48ª  2,78ª  2,73ª  2,54ª  7,13 

Omaso (%) 0,27ª  0,30ª  0,26ª  0,32ª  16,18 

Abomaso (%) 0,80ab 0,68bc 0,59c 0,94ª  12,09 

 Letras diferentes, na mesma linha, diferem significativamente entre si (P<0,05). 
 

Não foi verificada diferença significativa (P>0,05) para a relação órgão PVA para os rins, 

baço, língua, coração, órgãos genitais, retículo/rúmen e omaso. Animais alimentados com silagem 

de milho apresentaram o fígado proporcionalmente mais pesado (P<0,05) que os demais, como a 

glândula é responsável pelo metabolismo, isso mostra que houve maior atividade metabólica, 

devido provavelmente a maior quantidade de grãos presente nesta dieta.  

Em relação aos pulmões, os animais alimentados com dieta contendo silagem de capim 

elefante e Tanzânia apresentaram maior peso (P<0,05) proporcional desse órgão em relação ao 

PVA que os animais alimentados com as demais silagens. Para o abomaso os animais alimentados 

com dieta contendo silagem de Tanzânia apresentaram maior peso (P<0,05) proporcional para esse 

órgão ao passo que os animais alimentados com silagem de MG-5 apresentaram menor peso 

proporcional desse órgão. 
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CONCLUSÕES 

 

A utilização de silagens de gramíneas tropicais não altera o desenvolvimento normal de 

vísceras, gordura cavitária e peso de corpo vazio. 
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Figura 1 – Principais linhas de retaliação da meia carcaça esquerda ovina.  Fonte: Cezar e Sousa (2007) 
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Figura 2 – Metodologia de mensuração da área de olho de lombo (AOL) e espessura de gordura (EG). Fonte: 
Gonzaga Neto et al. (2006) 
 
 
 
 

 
Figura 3 - Área de olho de lombo (AOL). Fonte: Cezar e Sousa (2006) 
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Figura 4 - Cortes comerciais de ovinos - perna 
Fonte: Cezar e Sousa (2007) 
 

 
Figura 5 - Cortes comerciais de ovinos - lombo 
Fonte: Cezar e Sousa (2007) 
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Figura 6 - Cortes comerciais de ovinos - pescoço 
Fonte: Cezar e Sousa (2007) 
 

 
Figura 7 - Cortes comerciais de ovinos - paleta 
Fonte: Cezar e Sousa (2007) 
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Figura 8 - Cortes comerciais de ovinos - serrote 
Fonte: Cezar e Sousa (2007) 
 
 

 
Figura 9 - Cortes comerciais de ovinos - costela 
Fonte: Cezar e Sousa (2007) 
 


