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RESUMO  
 

A produção de volumosos para a alimentação animal através do sistema de 
integração lavoura-pecuária é uma alternativa para a recuperação de pastagens 
degradadas e para a produção de volumosos conservados de alta qualidade. Neste 
sistema, o consorcio de gramíneas com leguminosas pode ser uma estratégia para a 
produção de silagem, pois a fixação biológica de nitrogênio incrementa os teores e a 
disponibilidade desse nutriente no solo, consequentemente, melhorando o valor 
nutricional da silagem. Pesquisas em busca de alternativas para volumosos de 
melhor qualidade são fundamentais para a eficiência dos sistemas de produção de 
cordeiros, principalmente para o confinamento, pois a alimentação representa o 
maior custo neste sistema. O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito de 
volumosos, provindo de um sistema de integração lavoura-pecuária, sobre o 
desempenho, digestibilidade, produção de metano e dióxido de carbono entérico, 
comportamento ingestivo e a análise de custos da terminação de cordeiros ½ Dorper 
e ½ Santa Inês em confinamento, com dietas contendo concentrado e diferentes 
silagens (silagem de milho exclusivo, silagem de milho + Urochloa brizantha cv. 
Marandu e silagem de milho + Urochloa brizantha cv. Marandu + guandu-anão). O 
ganho médio diário (kg/dia), assim como o período em que os cordeiros 
permaneceram confinados, não foi influenciado pelas diferentes dietas. A utilização 
da silagem proveniente do consórcio do milho, Marandu e guandu-anão na dieta de 
cordeiros, proporcionou aumento no consumo de matéria seca (kg/dia) e acresceram 
os tempos dispendidos para ruminação, mastigação e distribuição da fibra 
fisicamente efetiva. As dietas mostraram rentabilidade favorável na terminação de 
cordeiros em confinamento; entretanto, o maior retorno econômico foi obtido com o 
sistema em que os animais foram alimentados com silagem de milho exclusivo. A 
dieta contendo silagem de milho em consórcio com Marandu e guandu-anão 
proporcionou aumento do consumo de proteína bruta (kg/dia) quando comparada a 
silagem de milho (0,273 e 0,238, respectivamente). O potencial de produção de 
gases de efeito estufa, foi inferior para as dietas contendo as silagens de milho em 
consórcio, principalmente no consórcio de milho com Marandu e guandu-anão, que 
reduziu a emissão de metano e dióxido de carbono em 37,86 e 28,05%, 
respectivamente. A utilização de animais capazes de apresentar melhores ganhos 
diários de peso vivo, em confinamento, aliado ao sistema de integração lavoura-
pecuária, pode ser eficiente economicamente e ambientalmente, diminuindo a taxa 
de emissão de metano. Os consórcios do milho com Marandu e/ou guandu-anão 
forneceu alimento de qualidade, melhorando a digestão fermentativa do rúmen de 
cordeiros em confinamento. A intensificação da produção de carne pode diminuir a 
produção de metano por quilo de carne produzida. 

 
 

Palavras-chave: Confinamento. Cordeiro. Desempenho animal. Guandu-anão.  
Metano. 

 

 
 



 

 
CORNS SILAGE IN CONSORTIUMS WITH TROPICAL FORAGE AND LEGUME IN 

LAMBS TERMINATION 
 
 

ABSTRACT 
 

The production of forage to the feeding through the integrated crop-livestock 
system (ILP) is an alternative for the recovery of degraded pastures and the 
production of silage high quality. The consortium of grasses with legumes can be a 
strategy for the production of silage because the biological nitrogen fixation increases 
the levels and the availability of this nutrient in the soil, thus improving the nutritional 
value of the silage. Research in search of alternatives to bulky best quality are 
fundamental to the efficiency of sheep production systems, primarily for the 
confinement because food represents the largest cost in this system. The aimed of 
this study was to evaluate the effect of silage, coming from a crop-livestock 
integration system on performance, digestibility, production of CH4 and CO2 in vitro, 
feeding behavior and cost analysis termination lambs ½ Dorper ½ Santa Inês in 
feedlot, with diets consist of concentrated and different silages (corn silage; corn 
silage + Urochloa brizantha cv. Marandu and corn silage + Urochloa brizantha cv. 
Marandu + pigeon pea). Average daily gain (kg/day) and the period during which the 
lambs were confined, was not influenced by the different diets. The use of silage from 
corn consortium with Marandu and pigeon pea in the diet of lambs led to an increase 
in dry matter intake (kg/day) and further compounded the times spent for ruminating, 
chewing and distribution of physically effective fiber. Diets showed favorable 
profitability in finishing lambs in confinement; however, the greatest economic return 
was obtained with the system in which the animals were fed with silage corn. The 
diet containing corn silage in consortium with Marandu and pigeon pea provided 
increased crude protein intake (kg/day) compared to corn silage (0,273 and 0,238, 
respectively). The potential production of greenhouse gases, was lower for diets 
containing corn silage in consortium, especially in maize intercropped with Marandu 
and pigeon pea which reduced the emission of methane and carbon dioxide in 37,86 
and 28,05%, respectively. The use of animals able to present best daily gains of live 
weight in confinement, coupled with crop-livestock integration system can be 
economically and environmentally efficient, reducing methane emission rate. 
Consortia of corn with Marandu and/or pigeon pea provided quality food, improving 
the fermentative digestion from the rumen of lambs in confinement. The 
intensification of beef production may decrease methane production per kilogram of 
meat produced. 
 
 
Keywords: Animal performance. Feedlot. Lambs. Methane. Pigeon pea. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A pecuária brasileira ocupa 25% da área total do Brasil, que corresponde a 

220 milhões de hectares, dos quais cerca de 50% encontram-se em processo de 

degradação e 25% com baixa capacidade de suporte (taxa de lotação menor ou 

igual a 0,75 UA ha-1 ano-1) (OBSERVATÓRIO DO PLANO A.B.C., 2014).  

 O esgotamento da fertilidade do solo, em consequência da ausência de 

reposição de nutrientes, tem sido apontado como uma das principais causas da 

degradação de pastagens cultivadas (COSTA et al., 2009). Como alternativas para 

minimizar este problema têm surgido novas práticas culturais, que se baseiam no 

cultivo simultâneo de espécies.  

 O sistema de integração lavoura-pecuária (ILP) fundamenta-se na produção 

consorciada de culturas de grãos, especialmente o milho, sorgo e milheto, com 

forrageiras tropicais, principalmente as do gênero Panicum e Urochloa, sendo um 

dos destaques deste sistema a possibilidade de recuperação de pastagens 

degradadas, a recuperação da qualidade física do solo (MACEDO; ARAÚJO, 2012) 

e a disponibilidade de volumosos de qualidade para a produção animal (pastagem e 

silagem).  

De acordo com Moraes et al. (2014), nos últimos anos houve um crescente 

aumento nas pesquisas relacionadas ao sistema ILP, o que se refletiu no aumento 

do número de publicações em todo o mundo neste tópico. Nos anos entre 1986 e 

1990, a taxa de publicação anual foi de 3,2 publicações ano-1, bem abaixo das 83,6 

publicações ano-1 registrado entre os anos de 2009 e 2013. Contudo, poucos 

estudos avaliaram o componente animal (5,4%) dentro do sistema integrado, sendo 

ainda mais escasso os trabalhos que envolvem os componentes solo/planta/animal 

(4,67%) (MORAES et al., 2014). 

 No sistema de ILP, o consorcio de gramíneas com leguminosas para a 

confecção de silagem, visa a melhoria do valor proteico, podendo reduzir os custos 

com a alimentação, visto que os alimentos concentrados constituem a fração mais 

onerosa da dieta, devendo ser utilizados somente para corrigir as deficiências 

nutritivas dos alimentos volumosos fornecidos aos animais (OLIVEIRA et al., 2005).  

Pesquisas em busca de alternativas para volumosos de melhor qualidade são 

fundamentais para a eficiência dos sistemas de produção de cordeiros, 
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principalmente para o confinamento, pois a alimentação representa um dos maiores 

custos neste sistema.  

Desta forma, tornam-se oportunos estudos que integrem a efetividade da 

terminação de cordeiros em confinamento utilizando volumosos provenientes do 

consórcio de milho com leguminosas para intensificar os sistemas de produção, a 

fim de se obter produtos de melhor qualidade e com menor custo. Visto que a 

utilização deste consórcio na formulação de dietas de ovinos de alta exigência 

nutricional, não é uma prática muito usual na ovinocultura nacional e internacional, 

tornando-se necessário pesquisas que avaliem a digestibilidade da dieta, o 

desempenho animal e os custos de produção, assim como os processos envolvidos 

na produção de gases entérico, como o metano e o dióxido de carbono.  

O trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito de volumosos, provindo de um 

sistema de integração lavoura-pecuária, na terminação de cordeiros em 

confinamento sobre o desempenho, comportamento ingestivo, digestibilidade, 

produção de CH4 e CO2 entérico, e a análise de custos da terminação, com dietas 

constituídas por concentrado e diferentes silagens. 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA 

1.2.1 Produção de silagem na integração lavoura-pecuária  
 

A integração lavoura-pecuária (ILP) pode ser definida como a diversificação, 

rotação, consorciação e/ou sucessão das atividades de agricultura e de pecuária 

dentro da propriedade rural (ALVARENGA; NOCE, 2005), constituindo um mesmo 

sistema, de tal maneira que há benefícios para ambas.  

Além da diversificação das atividades e recuperação dos solos degradados ou 

em processo de degradação, o sistema integrado também pode ser utilizado para 

confecção de silagem, evitando a escassez de alimentos para os animais durante a 

entressafra. Dentre as culturas mais utilizadas nos consórcios para a confecção de 

silagem, o milho (Zea mays) se destaca em virtude de suas características 

fermentativas, devido ao elevado teor de carboidratos solúveis (PIRES et al., 2009). 

É importante ressaltar que, na conservação de forragem por meio de 

ensilagem, deve haver preocupação com o padrão de fermentação do material 

ensilado. Essa atenção está relacionada ao fato de que o processo fermentativo de 

gramíneas perenes, como o capim-braquiária, tem alguns entraves, como baixos 
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teores de matéria seca e de carboidratos solúveis e elevado poder-tampão 

(NUSSIO, 2001). Assim, o consorcio de forrageiras tropicais com a cultura do milho 

pode auxiliar na qualidade da silagem, adequando os padrões fermentativos da 

mesma (LEONEL et al., 2009). 

No consórcio, o principal nutriente limitante para a cultura é o nitrogênio, pois 

está diretamente envolvido no crescimento e produtividade do material a ser 

ensilado, entretanto, a utilização de fertilizantes nitrogenados pode tornar-se inviável 

em virtude de seus altos preços (CHIODEROLI et al., 2015). Nesse sentido, uma 

alternativa para suprir a demanda de nitrogênio dos solos é aumentar a qualidade da 

forrageira através da inclusão da leguminosa no consórcio. Gonçalves et al. (2002) 

ao realizarem o consórcio de gramíneas com leguminosas, encontraram maiores 

rendimentos nas forragens, teores de proteína bruta, cálcio e fósforo, mostrando a 

eficiência da técnica e suas vantagens contribuintes. 

Dentre as leguminosas, o guandu-anão (Cajanus cajan) pode ser uma opção 

para beneficiar o sistema de consórcio do milho com braquiária. Ferreira et al. (2015) 

observou que a produção de matéria seca do milho não diferiu quando consorciado 

exclusivamente com Urochloa brizantha ou com Urochloa brizantha e o guandu-

anão, demonstrando que a leguminosa não afetou a produtividade. Portanto, o 

guandu pode ser uma alternativa para proporcionar maior diversidade na cobertura 

de solo, além de aumentar o teor de proteína do material ensilado.  

Avaliando o desempenho de novilhos de corte em confinamento, Obeid et al. 

(1992) trabalharam com silagens oriundas de consórcio de milho e leguminosas e 

citaram maior consumo da matéria seca, assim como maior ganho de peso diário 

quando os animais receberam silagens do consórcio. Na literatura, ainda são 

escassos os trabalhos que avaliam o efeito da utilização de silagens provenientes 

dos consórcios de milho com leguminosa na alimentação de cordeiros, sobre os 

diferentes aspectos da produção em confinamento. 

Pressupõe-se que a associação de gramínea com leguminosa melhoraria a 

degradação de matéria seca no rúmen e, portanto, aumentaria a energia disponível 

destes alimentos aos animais, pelo possível incremento na disponibilidade de 

nitrogênio aos microrganismos. Esse fato pode interferir diretamente na redução da 

suplementação energética (DAMASCENO et al., 2002). 

A adequação dos nutrientes a serem supridos na alimentação é fator 

imprescindível no desempenho animal, ressaltando sempre a importância do 
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crescimento microbiano para a nutrição dos ruminantes. O conhecimento das 

frações carboidrato e proteína são também muito importantes no aspecto nutricional, 

visto que é parte fundamental na formulação de dietas balanceadas (BUMBIERIS 

JUNIOR et al., 2007), e o melhor sinergismo entre essas fontes pode maximizar o 

desempenho animal. 
 

1.2.2 Emissão de gases de efeito estufa por ruminantes no sistema de 
integração lavoura-pecuária 

 
A principal fonte de metano (CH4) da pecuária brasileira é a fermentação 

entérica dos animais, sendo que as emissões oriundas da decomposição das 

dejeções em pastagens são pequenas; essas fontes correspondem a 62,5% e a 

1,6% das emissões antrópicas desse gás, respectivamente (BRASIL, 2009). 

Estudos com ruminantes demonstram que a emissão de CH4 depende da 

quantidade de alimento ingerido e da qualidade da dieta, sendo que, geralmente, 

dietas com elevada digestibilidade proporcionam maior consumo com menor 

emissão de CH4 por unidade de alimento ingerido do que dietas de baixa qualidade 

(OLIVEIRA et al., 2007; PEDREIRA et al., 2009).  

Além de ser caracterizado como um importante gás de efeito estufa (15% do 

aquecimento global) a mitigação do CH4 tem relação direta com a eficiência da 

fermentação ruminal em virtude da perda de carbono e, consequentemente, perda 

de energia, influenciando o desempenho animal (BORGES; PASCHOAL, 2011). 

Por ser um ambiente extremamente redutor, o rúmen utiliza a produção de 

CH4 como principal via de remoção de íon hidrogênio (H+). Caso haja acumulo de 

H+, há alta inibição dos sistemas enzimáticos dos microrganismos, principalmente os 

que envolvem a regeneração de nicotinamida adenina dinucleotídeo (RUSSEL, 

2002). 

Os substratos mais importantes para metanogênese são o higrogênio (H2) e o 

dióxido de carbono (CO2). O ciclo de formação do CH4 pelas bactérias Archaea 

metanogênicas a partir do CO2 envolve a captação de quatro moléculas de H2 (CO2 

+ 4 H2  CH4 + 2 H2O). As archaebactérias são também capazes de utilizar o H2 na 

redução de moléculas de formato, acetato, metilamina e metanol para a produção de 

CH4 (MOSS, 1993; WOLIN et al., 1997). 
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A produção de acetato e butirato, predominante durante a fermentação de 

carboidratos fibrosos, resulta em liberação líquida de H2 e favorece a metanogênese 

(MACHADO, 2010). A alimentação dos ruminantes pode alterar os padrões 

fermentativos no rúmen, principalmente no que diz respeito a relação 

acetato:propionato, podendo intensificar ou diminuir a produção de gases de efeito 

estufa. Isto porque a redução na relação acetato:propionato, torna o rúmen 

energeticamente mais eficiente e reduz a geração de CH4. As vias metabólicas de 

propionato, além de não gerar H+ como acontece com as rotas de produção de 

acetato e butirato, utilizam H+ como substrato, desta forma, o aumento na produção 

de propionato compete com as bactérias metanogênicas pelo mesmo substrato 

(MOSS et al., 2000).  

A busca por sistemas de produção eficientes, que reduzam a emissão de 

gases de efeito estufa por unidade de produto, tem sido uma das perspectivas da 

pecuária mundial. É importante destacar que essas perspectivas estão relacionadas 

à redução da idade de abate e ao melhor aproveitamento do alimento 

(BEAUCHEMIN et al., 2008).  

Animais com baixas taxas de ganho de peso ou até mesmo com perda de 

peso, implica na produção de gases de efeito estufa com menor eficiência de 

produção, elevando a emissão de CH4 por quilograma de carne produzido. Almeida 

e Medeiros (2013), comentaram que quanto maior o nível de produção, menor a 

porcentagem da energia perdida como CH4. Sendo assim, o grande desafio no 

sistema produtivo de ruminantes é desenvolver dietas e sistemas de manejo que 

minimizem a produção de CH4, possibilitando maior eficiência produtiva.  

A recuperação de pastagens degradadas pelo sistema de integração lavoura-

pecuária, traz benefícios econômicos e produtivos devido à melhora no valor 

nutritivo da forragem (DIAS-FILHO, 2014). Além de auxiliar no aumento da taxa de 

lotação (UA/ha), diminuindo a emissão de gases de efeito estufa por área, permite a 

produção de volumosos de qualidade (forragem e silagem) que podem melhorar a 

eficiência de utilização pelo animal e reduzir o potencial de produção de CH4 e CO2 

entérico.  

Lal (2001) enfatiza que a mudança no uso da terra e a degradação do solo possuem 

uma contribuição importante no enriquecimento da atmosfera em CO2. O sistema de 

plantio direto utilizado na integração lavoura, além de auxiliar na eficiência produtiva, 

ainda auxilia no sequestro de carbono (C) pelas pastagens no solo, em função do 



15 
 

crescimento radicular que é um dos drenos de C com grande potencial no Brasil 

(ALMEIDA; MEDEIROS, 2013). 

1.2.3 Desempenho e comportamento ingestivo de ruminantes 
 
Os ruminantes requerem volumosos em suas dietas para maximizar a 

produção e se manterem saudáveis, em virtude da manutenção de ambiente estável 

no rúmen (GERON, 2013). A fibra é fundamental por manter as condições ótimas do 

rúmen, pois altera as proporções de ácidos graxos de cadeia curta, estimula a 

mastigação e mantém o pH em níveis adequados para a atividade microbiana 

(MERTENS, 1992). Por outro lado, a fibra pode ser definida nutricionalmente como a 

fração indigestível ou lentamente digestível dos alimentos, que ocupa espaço no 

trato gastrintestinal dos animais (MOUSQUER, 2013) e, dessa forma, limita a 

ingestão de alimentos.  

De acordo com Nussio et al. (2003), a ingestão potencial de matéria seca da 

silagem é determinada pelo tipo de forragem, composição química e digestibilidade 

no momento da colheita, mas a extensão na qual esse potencial é alcançado 

depende das modificações das frações carboidratos e de compostos nitrogenados 

durante a fermentação, bem como da deterioração durante a fase de exposição ao 

oxigênio.  

A produção animal depende do consumo de nutrientes para atender as 

exigências conforme a produção desejada e a ingestão de matéria seca é a base 

para o suprimento de nutrientes (CASTRO et al., 2007), onde, a maximização do 

consumo de alimento é um componente chave na formulação de dietas e estratégia 

de alimentação para otimizar a rentabilidade da produção, pois o desempenho 

animal é, primeiramente, definido como consumo voluntário, já que este determina o 

nível de ingestão de nutrientes (VAN SOEST, 1994). 

 A fibra, especificamente a fibra em detergente neutro, está relacionada tanto 

ao efeito de enchimento quanto à densidade energética do alimento, podendo ser 

utilizada para relacionar os mecanismos de regulação de consumo, em uma mesma 

escala (MERTENS, 1992). A formulação de dietas com base na fibra em detergente 

neutro, embora alcance um dos mais importantes objetivos no balanceamento de 

ração, que é definir o limite máximo da proporção volumoso:concentrado, não 

contribui para estabelecer diferenças na fibra, que são associadas a cinéticas de 
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digestão e passagem ou às características físicas da fibra, como tamanho de 

partícula (MERTENS, 1997).  

Oliveira et al. (2011) comentaram que esta relação pode ser considerada 

individual para cada ambiente sob estudo, pois não considera diferenças no valor 

nutricional de volumosos em diferentes estádios de maturação, tamanho de partícula 

e características da fibra que afetam a atividade mastigatória (fibra fisicamente 

efetiva).  

A fibra fisicamente efetiva é importante pois estimula a ruminação e os 

compostos presentes na saliva, bicarbonatos e fosfatos, geram um equilíbrio entre 

os ácidos produzidos durante a fermentação e a secreção de substâncias 

tamponantes, os quais determinam o pH ruminal (SILVA; NEUMANN, 2012).  

A redução do pH no rúmen tem efeito direto sobre a ingestão de energia e a 

absorção de proteína, o qual são fatores que limitam a produção de ruminantes. 

Além disso, a fibra também estimula a motilidade ruminal, que é importante por 

aumentar o contato do substrato com as enzimas extracelulares dos microrganismos 

do rúmen, auxiliar na ruminação e na renovação de conteúdo ruminal e incremento 

na taxa de passagem. A taxa de passagem tem importantes consequências, pois 

altera a eficiência da produção microbiana e, taxas de passagem mais rápidas 

favorecem o crescimento microbiano.  

De acordo com Oliveira et al. (2011) a fibra fisicamente efetiva influi nos 

períodos e frequências de ruminação, ócio, consumo alimentar, ingestão de água e, 

consequentemente, interfere na cinética ruminal e no fluxo da digesta. Estes fatores 

podem determinar a qualidade do volumoso e variam conforme a fonte utilizada, 

podendo refletir em mudanças na resposta fisiológica ao manejo alimentar de 

cordeiros confinados e, consequentemente, na qualidade do produto final, a carne. 

O conceito de FDNfe foi adotado pelo NRC (2000) que indicou a necessidade 

de inclusão de 20% de FDNfe na dieta de bovinos de corte. Para ovinos, a mesma 

recomendação foi adotada pelo NRC (2007), no entanto, poucos estudos foram 

realizados com esta espécie (CARVALHO et al., 2006; BRANCO et al., 2011). 

Em sistema de confinamento, o entendimento do comportamento ingestivo é 

de grande importância para estudos com ruminantes, pois possibilita ajustar o 

manejo alimentar para obtenção de melhor desempenho produtivo (COSTA, 2008).  

Normalmente são utilizadas diferentes dietas, grupos genéticos específicos e uma 

infinidade de aditivos alimentares, gerando diferentes respostas em ingestão de 
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matéria seca, conversão alimentar e ganho de peso, surgindo a necessidade de 

melhor entendimento do comportamento alimentar de animais confinados 

(ARRIGONI et al., 2013), uma vez que este está intimamente relacionado com 

desempenho técnico e maior retorno econômico. 

Os ruminantes respondem de forma diferente às dietas ou alimentos e 

ajustam o comportamento alimentar de acordo com suas necessidades nutricionais, 

sobretudo de energia (ARRIGONI et al., 2013). Estudos sobre alimentação animal 

mostram que os animais podem reconhecer o valor energético dos alimentos e 

podem avaliar o custo energético de obter alimento. 

Segundo Carvalho (2005), a capacidade e o hábito de seleção observada nos 

pequenos ruminantes decorrem da adaptação dessas espécies às condições 

ambientais e possibilitam, através da seleção mais eficiente da forragem, a ingestão 

de uma dieta com menor teor de alimentos fibrosos, com isso mais digestíveis. Os 

ovinos são capazes de diferenciar os alimentos por aspectos como tamanho, cheiro, 

forma e outras características sensoriais, sendo assim mais seletivos. 
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2 EFEITO DE SILAGENS PRODUZIDAS EM SISTEMA INTEGRADO NA 
TERMINAÇÃO DE CORDEIROS EM CONFINAMENTO 

RESUMO  
O objetivo do estudo foi avaliar o efeito das silagens de milho, provenientes 

de sistema de integração lavoura-pecuária, em consórcios com Urochloa brizantha 

cv. Marandu e guandu-anão, na dieta de cordeiros em confinamento sobre o 

desempenho, o comportamento ingestivo e os custos da terminação. Foram 

utilizados 24 cordeiros machos não castrados ½ Dorper ½ Santa Inês, com idade 

média de 2 meses e aproximadamente 17 kg de peso corporal. As três dietas 

experimentais isoproteicas (18% PB na matéria seca) foram fornecidas na relação 

volumoso:concentrado 40:60 e denominadas de tratamentos: silagem de milho 

exclusivo (SM), silagem de milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu 

(SMU) e silagem milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu e guandu-

anão (SMUG). O ganho médio diário (kg/dia), assim como o período em que os 

cordeiros permaneceram confinados, não foi influenciado pelas diferentes dietas. A 

utilização da silagem proveniente do consórcio do milho, Marandu e guandu-anão na 

dieta de cordeiros, proporcionou aumento no consumo de matéria seca (kg/dia) e 

acresceram os tempos dispendidos para ruminação, mastigação e distribuição da 

fibra fisicamente efetiva. As dietas mostraram rentabilidade favorável na terminação 

de cordeiros em confinamento; entretanto, o maior retorno econômico foi obtido com 

o sistema em que os animais foram alimentados com silagem de milho exclusivo. 

 

Palavras-chave-  Confinamento.  Guandu-anão.  Ovinos.  Urochloa brizantha 

 

Effect of silage produced in integrated system in the lambs finishing in feedlot 
 

ABSTRACT  

The aimed of this study was to evaluate the effect of corn silage, from crop-

livestock integration system, in consortia with Urochloa brizantha cv. Marandu and 

pigeon pea, about the performance, the ingestive behavior and the economic viability 

of confinement finishing with the different diets. 24 males ½ Dorper ½ Santa Inês 

was utilized, with age of 2 months and initial body weight of approximately 16 kg. The 

treatments were corn silage exclusive (SM), corn silage in consortium with Urochloa 
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brizantha cv. Marandu (SMU) and corn silage in consortium with Urochloa brizantha 

cv. Marandu and pigeon pea (SMUG). All the diets was constitued with 40% 

roughage and 60% concentrate and isoproteics (18%). Average daily gain (kg/day) 

and the period during which the lambs were confined, was not influenced by the 

different diets. The use of silage from corn consortium, Marandu and pigeon pea in 

the diet of lambs led to an increase in dry matter intake (kg/day) and further 

compounded the times spent for ruminating, chewing and distribution of physically 

effective fiber. Diets showed favorable profitability in finishing lambs in confinement; 

however, the greatest economic return was obtained with the system in which the 

animals were fed with silage corn. 

 

Keywords- Feedlot.  Pigeon pea.  Sheep.  Urochloa brizantha 

 

2.1 INTRODUÇÃO 
 Com o crescimento da população mundial, existe a necessidade de aumentar 

a eficiência dos sistemas de produção de alimentos, nos quais a produção de 

proteína de origem animal assume grande importância (CARVALHO et al., 2007).  

O cordeiro é a categoria animal que fornece carne de melhor qualidade, 

maiores rendimentos de carcaça e maior eficiência de produção. Dentre os sistemas 

de terminação de cordeiros, o confinamento pode ser a melhor alternativa para 

potencializar a alta velocidade de crescimento que essa categoria animal apresenta. 

No entanto, este sistema apresenta altos custos de produção, principalmente 

aqueles relacionados à alimentação, que constitui um fator determinante no aspecto 

financeiro (BARROS et al., 2009). 

Uma alternativa para reduzir os custos de produção é a utilização de 

volumosos de alta qualidade. Moreno et al. (2010) avaliaram a digestibilidade de 

cordeiros alimentados com silagem de milho ou cana-de-açúcar e dois diferentes 

níveis de concentrado e concluíram que o tipo de volumoso influencia mais a 

digestibilidade dos nutrientes que sua proporção na dieta. 

Os ruminantes requerem volumosos em suas dietas para maximizar a 

produção e se manterem saudáveis, em virtude da manutenção de ambiente estável 

no rúmen (GERON, 2013). A fibra é fundamental por manter as condições ótimas do 

rúmen, pois altera as proporções de ácidos graxos de cadeia curta, estimula a 
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mastigação e mantém o pH em níveis adequados para a atividade microbiana 

(MERTENS, 1992). 

A produção de volumosos para a alimentação animal através do sistema de 

integração lavoura-pecuária (ILP) é uma alternativa para a recuperação de 

pastagens degradadas e para a produção de volumosos conservados de alta 

qualidade. O sistema de ILP fundamenta-se na produção consorciada de culturas de 

grãos, especialmente o milho, sorgo e milheto, com forrageiras tropicais, 

principalmente as do gênero Panicum e Urochloa, tanto no sistema de plantio direto 

(SPD) como no convencional. O guandu-anão é uma leguminosa que pode 

beneficiar o sistema de consórcio do milho com braquiária por meio do fornecimento 

de nitrogênio (SOUZA et al., 2015), além de melhorar a qualidade nutricional do 

material para ensilagem, principalmente da proteína. 

Considerando os altos custos da proteína da dieta, a economia da produção 

animal é altamente dependente da eficiência de sua utilização. Castro et al. (2007) 

comentaram que a maximização do consumo de alimento é extremamente 

importante na formulação de dietas e estratégia de alimentação para otimizar a 

rentabilidade da produção, pois o desempenho animal é, primeiramente, definido 

como consumo voluntário, já que este determina o nível de ingestão de nutrientes 

(VAN SOEST, 1994).  

O objetivo do estudo foi avaliar o efeito das silagens de milho, provenientes 

de sistema de integração lavoura-pecuária, em consórcios com Urochloa brizantha 

cv. Marandu e guandu-anão, sobre o desempenho, o comportamento ingestivo e 

análise econômica da terminação de cordeiros em confinamento.  

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Setor de Ovinocultura e Caprinocultura da 

Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), localizada no município de Ilha Solteira, estado de São Paulo (20°22’S e 

51°22’W, altitude de 335m), de acordo com as normas da Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA), sob Protocolo Nº 07/2014/CEUA.  

Foram utilizados 24 cordeiros machos não castrados ½ Dorper ½ Santa Inês, 

com idade média de 2 meses e peso corporal inicial de aproximadamente 17 kg. Os 

animais foram mantidos em galpão coberto com piso de terra batida em gaiolas de 
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madeira individuais (0,87 m2) de piso ripado, equipadas com comedouros individuais 

e bebedouros coletivos, onde permaneceram até atingirem 35 kg de peso corporal.  

O volumoso foi produzido na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) no 

Setor de Produção Vegetal, da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira 

(FEIS/UNESP), localizada no município de Selvíria, Mato Grosso do Sul, Brasil 

(20°18’S e 51°22’W, altitude de 370 m). O solo da área experimental, segundo o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMPRESA BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUÁRIA- EMBRAPA, 2006) é um LATOSSOLO VERMELHO 

distroférrico típico muito argiloso. O tipo climático da região é Aw, caracterizado 

como tropical úmido com estação chuvosa no verão e seca no inverno, segundo 

classificação de Köppen. Os valores de precipitação pluvial (mm) e temperaturas 

(ºC) máxima, média e mínima da área de cultivo, durante o período de produção dos 

volumosos, constam na Figura 1. A área foi irrigada por aspersão (pivô central), 

considerando-se o intervalo hídrico ótimo para as culturas em estudo. 

 
Figura 1-  Dados climáticos obtidos junto à estação meteorológica da Fazenda de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da FEIS/UNESP, Selvíria, Mato Grosso do Sul 

 
Fonte: o próprio autor.  

 

A densidade de semeadura do milho em torno de 3,0 sementes por metro, 

almejando uma população em torno de 66.000 plantas, do Híbrido Simples DKB 390 

YG, recomendado para a região. Para o consórcio com a leguminosa, o guandu-

anão (Fava Larga) foi semeado no mesmo momento do milho, nas entrelinhas, no 
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espaçamento de 0,45 m, utilizando de 6 a 8 sementes por metro. Como adubação 

de semeadura foram aplicados 350 kg ha-1 do formulado 08-28-16. 

As sementes de Urochloa foram acondicionadas no compartimento do 

fertilizante da semeadora e depositadas na profundidade de 0,06 m, no 

espaçamento de 0,45 m utilizando-se aproximadamente 7 kg ha-1 de sementes 

puras viáveis (VC de 72%). Desta forma, as sementes do capim se localizaram 

abaixo das sementes de milho e/ou do guandu-anão, seguindo as recomendações 

de Kluthcouski et al. (2000), com o objetivo de retardar a emergência da gramínea 

forrageira em relação às culturas produtoras de grãos a fim de diminuir a provável 

competição das espécies no período inicial de desenvolvimento das culturas. 

O milho em consórcio foi colhido quando as plantas de milho estavam com 

35% de MS. O material foi picado com o auxílio do triturador em partículas médias 

de 2,5 cm com colhedora de forragem JF-90, modelo Z-10 a 40 cm do nível do solo. 

O material foi ensilado em tambores de plástico de 200 l, compactado por pisoteio e 

posteriormente vedados. Após a abertura dos silos, foram retiradas amostras para 

determinação da composição bromatológica das silagens (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Composição bromatológica (% MS) das silagens. 

  

Variável (%) 

 

     Silagens 

Milho 

exclusivo 

Milho e 

braquiária 

Milho, 

braquiária e 

Guandu-anão 

Matéria seca original 
43,49 42,13 46,41 

Fibra insolúvel em detergente neutro 30,73 32,44 43,25 

Fibra insolúvel em detergente ácido 17,46 19,03 28,05 

Lignina 1,49 3,30 3,61 

Proteína bruta 7,50 7,90 7,30 

Extrato etéreo 3,92 3,88 3,38 

Cinzas 3,68 3,68 5,15 

Carboidrato não fibroso 54,17 52,10 40,92 

Nutrientes digestíveis totais 70,97 70,26 65,75 
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No período pré-experimental, com duração de 14 dias, os animais foram 

pesados, identificados e suas fezes coletadas para análise de OPG (ovos por grama 

de fezes), através da técnica descrita por Gordon e Whitlock (1939). Após a 

vermifugação com anti-helmíntico, os animais foram distribuídos nos tratamentos 

(dietas). As três dietas experimentais isoproteicas (18% PB na matéria seca) foram 

formuladas de acordo com o NRC (1985) e fornecidas na relação 

volumoso:concentrado 40:60 e denominadas de tratamentos: silagem de milho 

exclusivo (SM), silagem de milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu 

(SMU) e silagem milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu e guandu-

anão (SMUG). No período pré-experimental, também foi realizada a adaptação dos 

animais às dietas, utilizando-se uma quantidade inferior de ureia (0,5%) até atingir 

1,5% da dieta total (Tabela 2), utilizada para ajustar os teores de proteína bruta (PB). 

 

Tabela 2 - Ingredientes e composição nutricional (% MS) das dietas experimentais.  

       Dietas 

 

Milho 

exclusivo 

Milho e 

Marandu 

Milho, Marandu e 

Guandu-anão 

Ingredientes (%)  

Silagem 40,00 40,00 40,00 

Farelo de soja 18,00 18,00 18,00 

Grão de milho moído 35,00 35,00 35,00 

Melaço 3,00 3,00 3,00 

Ureia 1,50 1,50 1,50 

Núcleo mineral (1) 2,50 2,50 2,50 

Nutrientes (%) 

Fibra insolúvel detergente neutro 24,10 24,78 29,11 

Proteína Bruta 18,25 18,41 18,17 

Extrato etéreo 3,76 3,75 3,55 

Matéria mineral 6,21 6,20 6,79 

Carboidrato não fibroso 43,68 42,87 38,38 

Nutrientes digestíveis totais 73,74 73,45 71,65 
1) Núcleo mineral (nutrientes/ kg): cálcio 155g; fósforo 65g; enxofre 12g; magnésio 6g; sódio 115g; cobalto 

175mg; cobre 100mg; ferro 1.000mg; flúor 650mg; iodo 175mg; manganês 1.400mg; níquel 42mg; selênio 27mg; 

zinco 6.000mg. 
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No período experimental, os animais receberam duas refeições diárias, as 

6:30 e as 16:00 horas, registrando-se as quantidades de volumoso e concentrado 

ofertadas e as sobras no dia seguinte, admitindo-se 10% de sobras, para 

determinação do consumo de matéria seca e de nutrientes. A mistura do volumoso e 

concentrado foi realizada manualmente no momento da alimentação. Retirou-se 

duas vezes por semana amostras das silagens e do concentrado, visando maior 

homogeneidade do material fornecido aos animais durante todo o experimento, 

enquanto as sobras foram amostradas e pesadas diariamente, formando-se 

amostras compostas no início, meio e fim do experimento. 

As amostras de silagem e as sobras foram secas em estufa de ventilação 

forçada a 60-65ºC por 72 horas. Após a secagem, as amostras foram moídas em 

moinho de faca (Willey) com peneira de crivo de 1 mm e analisadas para a 

determinação dos teores de matéria seca (MS) na estufa de ventilação forçada a 

105ºC por 24 horas. Destas amostras foram analisados os teores de proteína bruta 

(PB), extrato etéreo (EE), cinzas (CZ), fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e 

fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), conforme procedimentos descritos por 

Silva e Queiroz (2002), das silagens, concentrado e sobras. 

Para análises das fibras foram utilizadas amostras de 0,5 g que foram 

acondicionadas em sacos de TNT-100, com medidas de 6 x 6 cm (CASALI et al., 

2009), mergulhadas em solução de detergente neutro e levadas à autoclave 

regulada para 105°C por 60 minutos (PELL; SCHOFIELD, 1993). Após este período, 

os saquinhos contendo os resíduos foram lavados duas vezes com água fervente e 

duas vezes com acetona e colocadas para secar (105°C por 12 horas), esfriados e 

pesados. O teor de carboidratos totais (CT) foi calculado de acordo com Sniffen et 

al. (1992), como CT = 100 – (%PB + %EE + %CZ), enquanto os teores de 

carboidratos não fibrosos foram obtidos pela fórmula CNF = CT – FDN. Os teores de 

NDT foram estimados segundo equação proposta por Capelle et al. (2001). A fração 

de fibra fisicamente efetiva (FDNfe) das silagens foi obtida multiplicando-se a 

proporção de partículas retidas nas peneiras de 19 mm e 7,8 mm do Penn State 

Particle Size Separator (SPPS) pelo teor da FDN da dieta, como descrito por Yang e 

Beauchemin (2006). 

Para avaliar o desempenho animal, as pesagens foram realizadas a cada 14 

dias, sendo que os animais permaneciam em jejum por 12 horas antes de cada 

procedimento de pesagem. A conversão alimentar foi calculada pela fórmula: 
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consumo total (kg de matéria seca) / ganho de peso durante o período (kg). O 

comportamento ingestivo foi avaliado através de observação visual a cada cinco 

minutos, durante 24 horas, para determinação do tempo despendido em ingestão, 

ruminação e ócio, conforme metodologia citada por Johnson e Combs (1991). 

Durante a observação noturna dos animais, o ambiente foi mantido com iluminação 

artificial.  

Os resultados referentes aos fatores do comportamento ingestivo foram 

obtidos utilizando-se as seguintes equações: EIMS = CMS/TI e EIFDN = CFDN/ TI 

em que EIMS (g MS ingerida/h) e EIFDN (g FDN ingerida/h) = eficiência de ingestão; 

CMS (g) = consumo diário de matéria seca; CFDN (g) = consumo diário de FDN; TI 

= tempo gasto em ingestão diariamente. ER MS = CMS/TRU e ERUFDN = 

CFDN/TRU em que ERUMS (g MS ruminada/h) e ER FDN (g FDN ruminada/h) = 

eficiência de ruminação; CMS (g) = consumo diário de matéria seca; CFDN (g) = 

consumo diário de FDN; TRU (h/dia) = tempo gasto em ruminação diariamente. TMT 

= TI + TRU em que TMT (min/dia) = tempo de mastigação total. 

Para o cálculo do custo de produção, considerou-se a estrutura do custo 

operacional de produção utilizada pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA), 

proposta por Matsunaga et al. (1976), o qual calcula-se o custo operacional efetivo 

(COE), com a utilização de mão de obra, correspondente aos dias de confinamento 

e insumos, correspondentes à alimentação no período. Para a composição do custo 

operacional total (COT), foi incorporada a depreciação, calculada pelo método linear, 

proporcional ao tempo de vida útil de cada item correspondente à instalação, bem 

como outras despesas, referente a 5% do COE. 

Os indicadores de lucratividade utilizados no trabalho foram os considerados 

por Martin et al. (1998): Receita Bruta (RB), que se constitui no produto da sua 

produção final em carcaça, pelo preço unitário (R$ 16,00/kg carcaça), simulando um 

lote de 100 animais; Margem Líquida (ML), correspondente entre a diferença da 

receita e o custo operacional total;  Índice de Lucratividade, que se refere à 

proporção da receita bruta, que se constitui em recursos disponíveis, em relação à 

margem bruta obtida. Ainda reportou-se ao ponto de nivelamento da produção, 

caracterizado pela capacidade mínima de produção para cobertura dos custos totais 

de produção, bem como ao preço de equilíbrio, resultante do custo total de produção 

sobre a produtividade obtida. 
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Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, sendo que os animais 

foram blocados de acordo com o peso corporal e distribuídos aleatoriamente em três 

tratamentos (tipos de silagem). Os dados foram submetidos à análise de variância, 

com auxílio do pacote estatístico Statistical Analysis System 9.0 (SAS, 2002). As 

médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey. 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O ganho médio diário (kg/dia) e o período de confinamento dos cordeiros 

alimentados com dietas contendo diferentes silagens, não apresentaram diferenças 

significativas (P>0,05), conforme Tabela 3. Contudo, o consumo de matéria seca 

(kg/dia) foi superior (P<0,01) para os animais que receberam silagem de milho 

consorciado com Marandu e guandu-anão, ou seja, consumiram maior quantidade 

de matéria seca (kg/dia) para atingir os mesmos ganhos médios diários que os os 

cordeiros que receberam as demais dietas. O aumento no consumo de matéria seca 

promoveu maior (P<0,05) conversão alimentar e, consequentemente, redução na 

eficiência alimentar da dieta contendo silagem de milho, Marandu e guandu-anão.  

 

Tabela 3 - Consumo e desempenho de cordeiros terminados em confinamento 

recebendo dietas com diferentes volumosos. 

Variável Dietas dms CV (%) 

Milho 

exclusivo 

Milho e 

Marandu 

Milho, 

Marandu e 

Guandu-anão 

 

Peso inicial (kg) 17,79 17,33 17,21 2,996 13,63 

Peso final (kg) 36,76  35,57  35,61  1,287 2,84 

CMS (1) (kg/dia) 1,309 b 1,439 ab 1,505 a 0,163 9,09 

CMS (%/PC (2)) 3,56 b 4,07 a 4,23 a 0,461 9,26 

Dias de confinamento 56 59 63 20,54 17,68 

GMD (kg/dia) 0,349 0,325 0,300 0,061 2,06 

CA 3,79 b 4,53 ab 5,10 a 0,945 16,78 

EA 0,268 a 0,227 ab 0,201 b 4,291 14,70 
Letras distintas na mesma linha, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. CV = 

coeficiente de variação. (1)Consumo matéria seca (2)peso corporal. Fonte: elaboração do próprio autor. 
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De acordo com Allen (2000), vários são os fatores que podem influenciar o 

consumo da dieta, dentre eles, a fibra desempenha importante função no controle do 

consumo voluntário e, consequentemente, a ingestão de nutrientes. A silagem de 

milho consorciado com Marandu e guandu-anão (SMUG) apresentou maior teor de 

fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) (Tabela 1) quando comparada as demais 

silagens estudadas, apesar das leguminosas apresentaram menor teor de fibra do 

que as gramíneas. O maior teor de FDN para silagem de milho em consorcio com a 

leguminosa, pode estar associada a alta temperatura (Figura 1) no período de 

desenvolvimento inicial, o que provocou a competição entre as culturas, levando ao 

estiolamento da leguminosa.  

De acordo com Silva et al. (2009), a relação folha:caule, bem como as 

maiores concentrações de lignina no caule em relação à folha, pode estar 

relacionado ao maior consumo de matéria seca. Isto porque o aumento dos teores 

de fibra insolúvel na dieta pode provocar diminuição no tempo de passagem da 

digesta pelo trato gastrintestinal, decorrente da estimulação física da fibra, sobre as 

paredes do trato gastrintestinal, aumentando a motilidade e diluindo a energia da 

dieta, levando a um aumento do consumo voluntário (WARNER, 1981).  

Silva e Neumann (2012) comentaram que outros fatores podem influenciar o 

consumo da dieta, como as diferenças no valor nutricional dos volumosos em 

diferentes estádios de maturação, tamanhos de partículas e características da FDN 

que afetam a atividade mastigatória (fibra fisicamente efetiva).  

Os valores médios para a fibra fisicamente efetiva (FDNfe) das silagens e 

retenção de partículas pela peneira superior, mediana e inferior do Penn State 

Particle Size Separator estão apresentados na Tabela 4. A silagem de milho, 

Marandu e guandu-anão apresentou maior proporção de FDNfe devido ao maior 

tamanho das partículas (superior a 7,8 mm) e teor de FDN.  

Beauchemin e Yang (2005) relataram que com o aumento do comprimento 

das partículas de forragem aumenta-se a ingestão de FDNfe, mas a ingestão de 

matéria seca não é afetada. O mesmo não pode ser observado no presente estudo, 

pois o maior tamanho das partículas da silagem de milho, Marandu e guandu-anão 

influenciou o consumo de matéria seca (Tabela 3).  
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Tabela 4 - Valores (%) de fibra fisicamente efetiva (FDNfe) e de tamanho de 

partículas das silagens experimentais. 

Variável Dietas dms CV (%) 

Milho 

exclusivo 

Milho e 

Marandu 

Milho, Marandu 

e Guandu-anão 

FDNfe 16,91 c 18,67 b 26,77 a 0,480 10,83 

Superior (> 19 mm) 5,27 c 5,56 b 6,22 a 0,066 10,92 

Mediana (> 7,8 mm) 50,13 c 52,55 b 56,09 a 0,442 10,66 

Inferior (<7,8 mm) 44,27 a 41,96 b 37,31 c 0,606 10,70 
Letras distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. CV = 

coeficiente de variação. Fonte: elaboração do próprio autor. 

 

Cardoso et al. (2006) concluíram que o teor ideal de FDN na dieta de 

cordeiros em crescimento é de aproximadamente 30%, ou o equivalente a 22% de 

FDNfe. Neste contexto, a silagem de milho e a silagem de milho com Marandu 

apresentaram valores inferiores, ao recomendado pelo autor, para FDNfe (16,91 e 

18,67%, respectivamente) e FDN (24,10 e 24,78%, respectivamente). 

Os resultados referentes às médias do tempo para ruminação e alimentação, 

tempo de mastigação total, eficiência de ingestão e eficiência de ruminação são 

apresentados na Tabela 5. Não foi observado diferença (P>0,05) no tempo de 

alimentação (min/dia) entre os tratamentos. No entanto, o tempo gasto pelos animais 

para a atividade de ruminação (min/dia) foi superior (P<0,01) quando alimentados 

com dietas contendo silagem de milho, Marandu e guandu-anão. De acordo com 

Van Soest (1994), o tempo despendido para ruminação é proporcional ao teor de 

parede celular dos volumosos. 

Silva e Neumann (2012) observaram que o número de mastigação por dia e o 

tempo de mastigação, incluindo o tempo de ingestão e ruminação, foram 

linearmente aumentados com o aumento da FDNfe da dieta, concordando com os 

resultados para o tempo de ruminação e mastigação observados para a dieta 

contendo SMUG (Tabela 5). 

A utilização de 26,77% FDNfe (Tabela 4) foi o suficiente para influenciar os 

períodos de ruminação e mastigação dos animais (Tabela 5). Além disso, o aumento 

do tempo despendido para a mastigação total (ruminação e alimentação) e menor 

tempo em ócio, também pode ser observado.  
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Tabela 5 - Comportamento ingestivo de cordeiros terminados em confinamento 

recebendo dietas contendo as diferentes silagens experimentais. 

Variável Dietas dms CV (%) 

Milho 

exclusivo 

Milho e 

Marandu 

Milho, 

Marandu e 

Guandu-anão 

 

Ruminação (min/dia) 410,00 b 381,43 b 541,88 a 105,08 18,71 

Alimentação (min/dia) 170,63 196,43 244,38 76,39 21,63 

TMT (1) (min/dia) 580,63 b 577,86 b 786,25 a 108,82 15,33 

Ócio (min/dia) 864,38 a 867,14 a 658,75 b 108,82 10,84 

Ei (2) MS (g MS/h)  505,26 493,67 382,15 175,96 24,33 

Ei FDN (g FDN/h) 121,31 118,56 111,43 42,99 23,13 

ER (3) MS (g MS/h) 201,76ab 215,01 a 153,74 b 50,14 20,03 

ER FDN (g FDN/h) 48,62 53,29 44,75 12,51 19,72 
Letras distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. CV = 

coeficiente de variação (1) Tempo de mastigação total (2) Eficiência de ingestão (3) Eficiência de 

ruminação. Fonte: elaboração do próprio autor. 

 

De acordo com Welch (1986), durante o consumo e a ruminação, a 

mastigação é a maior responsável pela trituração e consequente redução no 

tamanho das grandes partículas. Desta forma, o tempo despendido com a 

mastigação tem sido uma das medidas mais estudadas e utilizadas para avaliar a 

efetividade da fibra, por causa dos efeitos positivos que ela tem sobre a secreção de 

saliva, processo de trituração de alimentos, consumo de matéria seca, entre outros. 

Alimentando cordeiros com dietas contendo diferentes teores de FDNfe (25, 

31, 37 e 45%), Cardoso et al. (2006) observaram que o tempo de ruminação 

aumentou 450, 472, 508 e 501 min/dia, respectivamente. O mesmo resultado pode 

ser observado no presente estudo, em que os diferentes teores de FDNfe (16,91, 

18,67 e 26,77%) influenciaram (P<0,05) nos períodos de ruminação 410; 381, 43 e 

541,88 min/dia, respectivamente. 

De acordo com Forbes (2003) estas variações do comportamento ingestivo 

podem ocorrer, pois os ruminantes possuem a capacidade de modificar um ou mais 

componentes do seu comportamento, com a finalidade de minimizar os efeitos de 
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condições alimentares desfavoráveis, conseguindo, assim, suprir seus requisitos 

nutricionais para a mantença e produção. 

Não foi observada influência das dietas (P>0,05) sobre a eficiência de 

ingestão de matéria seca (Ei MS) e FDN (Ei FDN), expressas em g MS/h e g FDN/h, 

respectivamente. No entanto, a eficiência de ruminação de matéria seca (ER MS), 

em g MS/h, foi inferior para a dieta contendo silagem de milho, Marandu e guandu-

anão. Isto pode estar associado ao aumento da concentração de constituintes da 

parede celular (lignina) da dieta contendo a silagem com leguminosa. 

Silva et al. (2005) afirmaram que a eficiência de ruminação do alimento é 

afetada positivamente pela elevação da matéria seca da dieta, porém o mesmo não 

pode ser observado no presente estudo. A dieta com base na silagem de milho, 

Marandu e guandu-anão como volumoso, teve maior teor de matéria seca quando 

compara as demais dietas estudas, contudo apresentaram menor eficiência de 

ruminação de matéria seca. 

De acordo com Cardoso et al. (2006), o aumento de constituintes fibrosos 

eleva o número de mastigações merícicas por bolo alimentar e, consequentemente, 

o tempo despendido com a ruminação, reduzindo a frequência de ruminações. 

Segundo Fontenelle et al. (2011), o prolongamento da atividade de ruminação nem 

sempre compensa a redução na eficiência de ruminação.  

A análise econômica da terminação de cordeiros em confinamento é 

apresentada na tabela 6.  As silagens provenientes do sistema de integração 

lavoura-pecuária (SMU e SMUG) apresentaram o mesmo custo de produção 

(R$/kg), inferior à silagem de milho, R$ 0,05 e 0,08, respectivamente. O custo 

operacional efetivo (COE) foi favorável ao sistema de terminação em que os animais 

foram alimentados com dieta contendo SM (R$ 16.823,74).   

O COE mais elevado das dietas contendo SMU e SMUG, apesar do menor 

custo com o volumoso (Tabela 6), pode ser explicado pelo maior tempo de 

confinamento dos animais e consumo de matéria seca (Tabela 3), elevando os 

custos com mão de obra e alimentação, principalmente com o concentrado, fração 

mais onerosa da dieta. 

Consequentemente, o sistema em que os animais foram alimentados com 

dietas contendo SMU e SMUG, apresentou menor índice de lucratividade (34,63 e 

32,13%, respectivamente), maior ponto de equilíbrio (66 e 68 cordeiros, 

respectivamente) e maior preço de equilíbrio (R$10,61 e 10,89 respectivamente).  
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Tabela 6 - Estimativa de custo da terminação de cordeiros em confinamento 

recebendo dietas com diferentes silagens. 

Descrição Quantidade 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor total (R$) 

Milho 

exclusivo 

Milho e 

Marandu 

Milho, 

Marandu e 

Guandu-anão 

A – Mão de obra DC (1) 70,00 3.920,00 4.130,00 4.410,00 

B – Insumos      

SM 40% CT (2) 0,08/Kg 234,75 -- -- 

SMU 40% CT 0,05/Kg -- 169,92 -- 

SMUG 40% CT 0,05/Kg -- -- 187,24 

Concentrado 60% CT 0,45/Kg 1.980,72 2.293,92 2.527,74 

C – Aquisição animais 100 (17 kg) 6,50/Kg 9.750,00 9.750,00 9.750,00 

Custo operacional efetivo – COE (R$) 15.885,47 16.343,84 16,874.98 

Outras despesas*  794,27 717,19 843,75 

Depreciação  144,00 144,00 144,00 

Custo operacional total – COT (R$) 16.823,74 17.204,03 17.862.73 

Receita bruta - RB (R$) 100 16,00/kg 26.320,00 26.320,00 26.320,00 

Margem líquida – ML (R$) 9.496,26 9.115,97 8.457,27 

Índice de Lucratividade (%) 36,08 34,63 32,13 

Ponto de equilíbrio (cordeiros abatidos) 64 66 68 

Preço de equilíbrio (R$/kg carcaça) 10,21 10,61 10,89 
 (1) Dias de confinamento (2) Consumo total. Fonte: elaboração do próprio autor. 

 

O ganho do produtor depende da maior disponibilidade de produtos para 

comercialização, buscando obter o maior número possível de cordeiros por ano e 

por hectare de área utilizada para produção de forragem (pastagens, capineira e 

material para ensilagem) e, de outro lado, deve-se buscar o menor custo de 

produção possível, todavia sem prejuízo da qualidade (SANTOS et al., 1999). Sendo 

assim, a avaliação da influência das diferentes silagens sobre o principal produto a 
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ser comercializado, a carcaça e a carne, pode ser uma sugestão para trabalhos 

futuros que irá auxiliar na discussão dos resultados obtidos na análise econômica. 

2.4 CONCLUSÕES  
Dietas contendo silagens provenientes do consórcio do milho com o capim 

Marandu e o guandu-anão podem ser eficientes na terminação de cordeiros em 

confinamento, fornecendo alimento de qualidade sem comprometer o desempenho 

animal.  

Todas as silagens testadas mostraram rentabilidade econômica favorável na 

terminação de cordeiros em confinamento; entretanto, o maior retorno foi obtido com 

a dieta contendo silagem de milho exclusivo. 
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3 POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA E 
DIGESTIBILIDADE IN VITRO DE DIETAS CONTENDO SILAGENS DE MILHO 
CONSORCIADO PARA CORDEIROS EM CONFINAMENTO 

Potential of greenhouse gas production and in vitro digestibility of diets with 
corn silages in consortium for lambs in feedlot  

 
RESUMO  

Objetivou-se com este estudo avaliar o consumo, a digestibilidade in vitro dos 

nutrientes e o potencial de produção dos gases de efeito estufa, de dietas contendo 

silagens provenientes do sistema de integração lavoura-pecuária, na terminação de 

cordeiros em confinamento. Foram utilizados 24 cordeiros machos não castrados ½ 

Dorper ½ Santa Inês, com idade média de 2 meses e aproximadamente 17 kg. As 

dietas experimentais foram isoproteicas (18% PB na matéria seca) e fornecidas na 

relação volumoso:concentrado 40:60 e denominadas de tratamentos: silagem de 

milho exclusivo, silagem de milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu 

e silagem milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu e guandu-anão. 

A dieta contendo silagem de milho em consórcio com Marandu e guandu-anão 

proporcionou aumento do consumo de proteína bruta (kg/dia) em relação a silagem 

de milho (0,273 e 0,238, respectivamente). Não houve variação no consumo de 

nutrientes e na digestibilidade das dietas contendo silagem de milho e silagem de 

milho em consórcio com Marandu. A digestibilidade da proteína bruta na dieta 

contendo silagem de milho, Marandu e guandu-anão foi superior às demais dietas 

observadas.  O potencial de produção de gases de efeito estufa, foi inferior para as 

dietas contendo as silagens de milho em consórcio, principalmente no consórcio de 

milho com Marandu e guandu-anão, que reduziu a emissão de metano e dióxido de 

carbono em 37,86 e 28,05%, respectivamente. A utilização de silagens provenientes 

do sistema de integração lavoura-pecuária, na dieta de cordeiros em confinamento, 

proporciona melhor consumo de nutrientes e menor produção dos gases CH4 e CO2 

entérico. 

 

Palavras-chave - Leguminosa. Metano.  Ovinos.  Milho. 
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ABSTRACT 

The aimed of this study was to evaluate the intake and digestibility in vitro of 

nutrients and the production potential of gases, methane (CH4) and carbon dioxide 

(CO2), in diets containing silage from the integration crop-livestock system (ILP), in 

the termination lambs. 24 lambs were used uncastrated Dorper ½ ½ Santa Inês, with 

an average age of 2 months and about 17 kg. The experimental diets were isoproteic 

(18% crude protein in the dry matter) and provided the forage: concentrate ratio 

40:60 and called treatments: exclusive silage corn, corn silage in consortium with 

Urochloa brizantha cv. Marandu and silage in consortium with Urochloa brizantha cv. 

Marandu and pigeon pea. The diet containing corn silage in consortium with Marandu 

and pigeon pea provided increased crude protein intake (kg/day) compared to corn 

silage (0,273 and 0,238, respectively). There was no variation in nutrient intake and 

digestibility of diets containing corn silage and corn silage in consortium with 

Marandu. The digestibility of crude protein in the diet containing corn silage, Marandu 

and pigeon pea was superior to other diets observed. The potential production of 

greenhouse gases, was lower for diets containing corn silage in consortium, 

especially in consortium with Marandu and pigeon pea, which reduced the emission 

of methane and carbon dioxide in 37,86 and 28,05%, respectively. The use of silage 

from the crop-livestock integration system, in the diet of feedlot lambs, provides 

better nutrient intake and lower production of CH4 and CO2 enteric emissions. 

 
Keywords- Legume. Methane.  Sheep. Corn. 
 

3.1 INTRODUÇÃO 
A busca por sistemas de produção eficientes, que reduzam a emissão de 

gases de efeito estufa por unidade de produto, tem sido uma das perspectivas da 

pecuária mundial. É importante destacar que essas perspectivas estão relacionadas 

à redução da idade de abate e ao melhor aproveitamento do alimento 

(BEAUCHEMIN et al., 2008).  

Além da contribuição do metano (CH4) para o efeito estufa, a produção deste 

gás representa perda energética de 2 a 12% da energia bruta consumida 

(JOHNSON; JOHNSON, 1995). A produção de CH4 pelos ruminantes é decorrente 

da fermentação anaeróbica que ocorre durante o metabolismo de carboidratos, 
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efetuado pela população de microrganismos presentes no rúmen. Estes convertem 

os carboidratos em ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), formando principalmente 

acetato, propionato e butirato, com consequente produção de dióxido de carbono 

(CO2) e CH4 em maior ou menor quantidade, dependendo das concentrações dos 

AGCC produzidos.  

Almeida e Medeiros (2013), comentaram que quanto maior o nível de 

produção, menor a porcentagem da energia perdida como CH4. Animais com baixas 

taxas de ganho de peso ou até mesmo com perda de peso, implica na produção de 

gases de efeito estufa com menor eficiência de produção, elevando a emissão de 

metano (CH4) por quilograma de carne produzido.  

Diversos estudos estão sendo direcionados para a adoção de estratégias de 

mitigação de metano no sistema de produção de carne com o objetivo de não 

comprometer o desempenho animal (RIVERA, 2010; PIRES, 2011; RIGOBELO et 

al., 2014; NEUMANN et al., 2015).  

A recuperação de pastagens degradadas pelo sistema de integração lavoura-

pecuária, traz benefícios econômicos e produtivos devido à melhora no valor 

nutritivo da forragem (DIAS-FILHO, 2014). Além de auxiliar no aumento da taxa de 

lotação (UA/ha), diminuindo a emissão de gases de efeito estufa por área, permite a 

produção de volumosos de qualidade (forragem e silagem) que podem melhorar a 

eficiência de utilização pelo animal e reduzir o potencial de produção de CH4 e CO2 

entérico.  

A manipulação da fermentação ruminal em ruminantes pode ser conseguida 

através do uso de leguminosa na dieta e reduzir a produção de CH4. Isto porque a 

amônia (NH4), resultante da degradação de proteínas, pode combinar com o CO2, 

que é substrato para a produção de CH4, resultando em menor produção. Neste 

contexto, a associação de gramíneas com leguminosas em sistema de integração 

lavoura-pecuária para a produção de silagem, pode ser uma alternativa para 

melhorar a qualidade do volumoso e os padrões fermentativos do rúmen. Possenti et 

al. (2008) observaram que a adição de leguminosa associada a gramínea na dieta 

de ruminantes, demonstrou melhor padrão de fermentação no rúmen de bovinos. 

Objetivou-se com este estudo avaliar o consumo, a digestibilidade in vitro dos 

nutrientes e o potencial de produção dos gases, metano e dióxido de carbono, de 

dietas contendo silagens de milho em consorcio com Urochloa brizantha cv. 

Marandu e guandu-anão, na terminação de cordeiros em confinamento. 
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3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Setor de Ovinocultura e Caprinocultura da 

Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), localizada no município de Ilha Solteira, estado de São Paulo (20°22’S e 

51°22’W, altitude de 335m), de acordo com as normas da Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA), sob Protocolo Nº 07/2014/CEUA.  

Para a determinação do consumo voluntário de matéria seca (MS), matéria 

orgânica (MO), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN) foram 

utilizados 24 cordeiros machos não castrados ½ Dorper ½ Santa Inês, com idade 

média de 2 meses e peso corporal inicial de aproximadamente 17 kg. Os animais 

foram mantidos em galpão coberto com piso de terra batida em gaiolas de madeira 

individuais (0,87 m2) de piso ripado, equipadas com comedouros individuais e 

bebedouros coletivos, onde permaneceram até atingirem 35 kg de peso corporal.  

As três dietas experimentais isoproteicas (18% PB/MS) foram formuladas de 

acordo com o NRC (1985) e fornecidas na relação volumoso:concentrado 40:60 e 

denominadas: silagem de milho  (SM), silagem de milho em consorcio com Urochloa 

brizantha cv. Marandu (SMU) e silagem de milho em consorcio com Urochloa 

brizantha cv. Marandu e guandu-anão (SMUG). A composição bromatológica das 

silagens e das dietas estão apresentadas na Tab. 1 e 2, respectivamente.  

 

Tabela 1-  Composição química e bromatológica (%MS) das silagens. 

  

Variável (%) 

     Silagens 

SM SMU SMUG 

Matéria seca original 
43,49 42,13 46,41 

Fibra insolúvel em detergente neutro 30,73 32,44 43,25 

Fibra insolúvel em detergente ácido 17,46 19,03 28,05 

Lignina 1,49 3,30 3,61 

Proteína bruta 7,50 7,90 7,30 

Extrato etéreo 3,92 3,88 3,38 

Cinzas 3,68 3,68 5,15 

Carboidrato não fibroso 54,17 52,10 40,92 

Nutrientes digestíveis totais 70,97 70,26 65,75 
SM = silagem de milho exclusivo, SMU= silagem de milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu, 

SMUG = silagem de milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu e guandu-anão 
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No período experimental, os animais receberam duas refeições diárias, as 

6:30 e as 16:00 horas. O volumoso e o concentrado ofertados foram pesados 

separadamente e misturados no momento do fornecimento, em cada uma das 

refeições, registrando-se as sobras no dia seguinte, admitindo-se 10% de sobras.  

 

Tabela 2-  Ingredientes e composição nutricional (% MS) das dietas experimentais 

contendo as diferentes silagens. 

       Dietas 

 

SM SMU SMUG 

Ingredientes (%)  

Silagem 40,00 40,00 40,00 

Farelo de soja 18,00 18,00 18,00 

Grão de milho moído 35,00 35,00 35,00 

Melaço 3,00 3,00 3,00 

Ureia 1,50 1,50 1,50 

Núcleo mineral (1) 2,50 2,50 2,50 

Nutrientes (%) 

Fibra em detergente neutro 24,10 24,78 29,11 

Proteína Bruta 18,25 18,41 18,17 

Extrato etéreo 3,76 3,75 3,55 

Matéria mineral 6,21 6,20 6,79 

Carboidrato não fibroso 43,68 42,87 38,38 

Nutrientes digestíveis totais 73,74 73,45 71,65 
SM = silagem de milho exclusivo, SMU= silagem de milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. 

Marandu, SMUG = silagem de milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu e guandu-

anão. (1) Núcleo mineral (nutrientes por quilograma de produto): cálcio 155g; fósforo 65g; enxofre 12g; 

magnésio 6g; sódio 115g; cobalto 175mg; cobre 100mg; ferro 1.000mg; flúor 650mg; iodo 175mg; 

manganês 1.400mg; níquel 42mg; selênio 27mg; zinco 6.000mg. 

 

As determinações das produções dos gases CH4 e CO2 in vitro foram 

realizadas utilizando-se a metodologia proposta por Gastaldi (2003) adaptada para 

ovinos que consiste em três etapas. A primeira etapa consiste no preparo da 

amostra: antes da alimentação foram coletados aproximadamente 500 mL do 

conteúdo ruminal de cada animal, filtrados em tecido de náilon (100 µm) e 
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misturados, formando, assim, um ambiente homogêneo. Em frascos de vidro com 

capacidade de 60 mL, foram adicionados 30 mL da solução tampão + líquido ruminal 

(proporção 2:1) contendo 0,2 g de amostras de cada dieta experimental previamente 

adicionada para servir como substrato para a fermentação microbiana, sendo 

realizadas também a incubação de três bancos, contendo apenas o líquido ruminal, 

sem amostra de ingrediente. A segunda etapa é a de produção e armazenamento 

dos gases: os frascos de virdro contendo as amostras e o líquido ruminal foram 

mantidos por 24 horas em banho-maria à temperatura de 39ºC. A terceira etapa é a 

da análise qualitativa e quantitativa do gás produzido: foi colhida uma alíquota 

diretamente dos recipientes com o auxílio de uma seringa plástica com válvula, com 

capacidade de 1,0 mL, sendo imediatamente injetada em cromatógrafo gasoso 

Trace GC Ultra da Thermo Scientific, equipado com detector de ionização de chama, 

utilizando-se o argônio como gás de arraste com fluxo de 25 mL por minuto e a 

temperatura do forno de 70ºC. A calibração foi realizada com uma mistura padrão de 

gases CH4 e CO2. As áreas dos picos foram integradas utilizando-se o software 

Chromquest 5.0. A conversão da pressão em volume de gás foi realizada utilizando 

a fórmula (THEODOROU et al., 1994): 

 

 Vx = Vj x Ppsi x 0,068, em que: 

 

Vx = volume de gás a 39ºC, em mL; 

Vj = espaço entre a solução e a tampa de cada frasco, em mL; 

Ppsi = pressão cumulativa observada após o período de incubação  

 

O material restante no frasco foi transferido para sacos de náilon (50 µm, 6 x 

12 cm) e lavados em água corrente. Os sacos foram acondicionados em estufa de 

ventilação forçada a 60-65ºC durante 48 horas, para cálculo da degradabilidade 

determinada com base na cinética da produção de gases.  

O preparo dos inóculos para a digestibilidade foi realizado de acordo com 

Tilley e Terry (1963). Para determinação da digestibilidade in vitro foi utilizada a 

metodologia da Incubadora in Vitro MA443/E (Marconi®, Piracicaba, Brasil). 

A solução tampão foi preparada em recipientes pré-aquecidos (39ºC). A 

solução A (g/litro) composta por: 10,0 g KH2P04; 0,5 g MgSO4*7H2O; 0,5 g NaCl; 0,1 

g CaCl2*2H2O e 0,5 g uréia, e a solução B (g/100mL): 15,0 g Na2CO3; 1,0 g 
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Na2S*9H2O. As soluções foram misturadas adicionando-se cerca de 266 mL de 

solução B para 1330 mL de solução A (relação 1:5), a um pH final de 6,8 e 

temperatura de 39ºC. Adicionaram-se cerca de 1600 mL de mistura combinada de 

A/B para cada jarro da Incubadora in vitro.  

As dietas foram moídas em moinho de faca provido de peneira, com crivos de 

2 mm e pesados em triplicada, contendo 0,25 g de amostra por sacos de tecido não 

tecido (TNT-100), com medidas 6 x 6 cm e selados a quente. Em seguida, os sacos 

foram acondicionados nos jarros da Incubadora in vitro que continham inoculo (400 

ml), 1600 ml de solução tampão e 25 sacos de TNT, sendo então incubados por 48 

horas e temperatura de 39ºC. 

Ao término deste período, os jarros foram drenados e os sacos de TNT foram 

lavados no próprio jarro, cinco a seis vezes com água destilada, e o gás contido nos 

sacos foi removido com delicada pressão das mãos sobre os mesmos e colocados 

em estufa a 105 ºC por 12 horas para secagem. 

Os sacos foram pesados com os resíduos para se determinar a matéria seca 

(MS) e o coeficiente de digestibilidade in vitro da MS, tendo sido calculados pela 

diferença do alimento incubado e pelo resíduo, após a incubação, através da 

fórmula: 

 

DIVMS = ((MS do alimento incubado – MS do resíduo) / MS do alimento 

incubado) x 100 

 

As dietas foram analisadas para obtenção dos teores da matéria seca (MS), 

proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), conforme as metodologias 

descritas por (SILVA; QUEIROZ, 2006). 

 Para as avaliações e comparações da produção de CH4 e CO2, digestibilidade 

e degradabilidade entre os as dietas, foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado, com seis repetições para cada dieta avaliada (tratamento). A avaliação 

do consumo foi realizada através do delineamento em blocos casualizados, sendo 

que os animais foram blocados de acordo com o peso corporal e distribuídos 

aleatoriamente em três tratamentos (dietas). Os dados foram submetidos à análise 

de variância, com auxílio do pacote estatístico Statistical Analysis System 9.0 (SAS, 

2002). As médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As médias do consumo (kg/dia) e digestibilidade in vitro da matéria seca (MS), 

matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB) e fibra em detergente neutro (FDN), 

encontram-se na Tabela 3. O consumo de MS, expressos em kg/dia, foi afetado 

(P<0,05) pelas dietas com diferentes silagens, sendo o maior consumo obtido pela 

dieta contendo silagem de milho em consorcio com Urochloa brizantha cv. Marandu 

e guandu-anão (SMUG).  

 
Tabela 3 - Consumo e digestibilidade in vitro dos nutrientes das dietas contendo as 
diferentes silagens. 

Variável 
Dietas 

Dms CV (%) 
SM SMU SMUG 

Consumo (kg/dia)  

MS  1,309 b 1,439 ab 1,505 a 0,163 9,09 

MO 1,23 b 1,35 ab 1,40 a 0,152 9,10 

PB  0,238 b 0,264 ab 0,273 a 0,030 9,09 

FDN  0,558 0,617 0,577 0,068 9,16 

Digestibilidade (%)  

MS 88,76 ab 91,18 a 85,67 b    3,56    3,21 

MO 91,11 ab 93,02 a 88,60 b    2,83    2,47 

PB 83,13 b 81,49 b 87,72 a    3,80    3,58 

FDN 70,43 68,93 67,66    3,54    4,08 
Letras distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. dms= 

diferença mínima significativa. CV = coeficiente de variação. SM = silagem de milho exclusivo, SMU= 

silagem de milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu, SMUG = silagem de milho em 

consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu e guandu-anão. Fonte: elaboração do próprio autor. 

 

O consumo de MS é importante no desempenho de ovinos em confinamento 

e pode ser considerado determinante no aporte de nutrientes necessários para o 

atendimento das exigências de mantença e de ganho de peso dos animais 

(YAMAMOTO et al., 2007). Neste trabalho, o maior consumo de MS da dieta 

contendo SMUG também proporcionou maior consumo de nutrientes em relação a 

dieta contendo silagem de milho (Tab. 3). 
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Os valores observados para o consumo de MS e PB (Tab. 3) foram 

superiores ao estimado por Cabral et al. (2008), 1,210 e 0,174 kg/dia, 

respectivamente, para um ganho médio diário de 300g/dia. Não houve variação 

(P>0,05) para o consumo de FDN (kg/dia), entre os animais alimentados com as 

diferentes dietas, registrando-se valor médio de 0,594 kg/dia. O consumo de PB 

(P<0,05) da dieta contendo SM como volumoso, foi inferior a dieta contendo SMUG 

e pode ser explicado pelo menor consumo de MS e menor digestibilidade da PB 

neste volumoso (Tab. 3).  

O consumo de nutrientes de dieta contendo silagem de milho, segundo 

resultados observados por Moreira et al. (2001), apresentaram valores para proteína 

bruta e fibra insolúvel em detergente neutro (g/dia) de 43,12 e 447,88, 

respectivamente, inferiores aos encontrados neste trabalho (Tab. 3). Moreno et al. 

(2010) também obtiveram resultados inferiores para os parâmetros de consumo de 

matéria orgânica, proteína bruta e fibra insolúvel em detergente neutro de 846,85; 

172,28 e 184,87 g/dia, respectivamente. 

A substituição da SM pela SMU na dieta não alterou (P>0,05) a digestibilidade 

in vitro da MS, MO, PB e FDN, ao passo que a inclusão do guandu-anão (SMUG) 

reduziu (P<0,05) a digestibilidade da MS e MO em relação à dieta contendo SM 

(Tab. 3). A digestibilidade da FDN, no entanto, não diferiu (P>0,05) entre as dietas 

analisadas, embora em comparação as demais silagens, a inclusão da leguminosa 

(SMUG) tenha promovido redução na digestibilidade de quase todos os nutrientes 

avaliados, exceto para a PB, que promoveu um aumento (P<0,05). 

De acordo com Varga et al. (1998), a leguminosa, em um menor tempo de 

retenção ruminal, pode ter maior digestibilidade da MS devido ao seu conteúdo de 

FDN, mesmo que este apresente menor digestibilidade. Esta redução pode estar 

associada, geralmente, a presença de ligninas condensadas e em maior quantidade, 

para um mesmo estádio de maturidade, do que às encontradas em gramíneas 

(GRENET; BESLE, 1991). No entanto, no presente estudo, o teor de FDN da 

silagem contendo leguminosa (SMUG) foi superior quando comparado a SM e SMU 

(Tab. 1). O maior teor de FDN da SMUG pode ter sido a causa da redução na 

digestibilidade da MS da dieta. 

Na tabela 4 estão os resultados da produção de gases, pH e degradabilidade. 

A utilização da dieta contendo SM promoveu maior produção de gases metano (CH4) 

e dióxido de carbono (CO2) entérico por grama de MS, seguido pelas dietas 
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contendo SMU e SMUG. O mesmo resultado foi obtido para a produção de CH4 e 

CO2, expressos em grama de MS degradada. Nogueira et al. (2006), que estudaram 

dietas a base de silagem de milho, concentrado comercial e milho em grão, 

encontraram valores superiores ao deste estudo, para produção de CH4, de 174, 221 

e 284 ml, respectivamente.   

 

Tabela 4 -  Médias das produções de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) 
entérico das dietas experimentais. 

Variável (%) 
Dietas 

dms CV (%) 
SM SMU SMUG 

CH4 mL/g MS 33,65 a 27,82 b 20,91 c 5,10 14,74 

CO2 mL/g MS 156,10 a 137,16 b 112,31 c 9,94 5,83 

CO2/CH4 4,65 5,00 5,90 1,70 26,08 

CH4 mL/g MS degradada 41,37 a 30,43 b 24,36 c 5,90 14,59 

CO2/ mL/g MS degradada 215,26 a 168,32 b 146,81 c 13,00 5,83 

CH4 g/animal/dia  28,79 a 25,90 a 19,56 b 4,02 9,63 

CO2 g/animal/dia 404,40 a 389,90 a 334,11 b 22,17 9,39 

CH4 g/kg PV (1) ganho 83,32 a 81,62 ab 66,27 b 16,98 16,38 

CO2 g/kg PV ganho 1170,00  1228,94  1131,03 107,26 16,46 

pH  6,37 a 6,29 b 6,34 ab 0,04 0,55 

Degradabilidade 77,44 c 87,55 a 82,19 b 4,56 4,39 
Letras distintas na mesma linha, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

dms=diferença mínima significativa. CV = coeficiente de variação. SM = silagem de milho exclusivo, 

SMU= silagem de milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu, SMUG = silagem de 

milho em consórcio com Urochloa brizantha cv. Marandu e guandu-anão. (1) Peso vivo. Fonte: 

elaboração do próprio autor. 

 
Pode-se observar que o consumo (Tab. 3) foi inversamente proporcional a 

produção de gases (Tab. 4). Zotti e Paulino (2009) explicaram que emissões de CH4 

comparadas a diferentes digestibilidades apresentam um elevado grau de variação, 

visto que esse fator é dependente da composição e nível de consumo da dieta. 

Quando é fornecido alimento em baixos níveis de consumo, a emissão de CH4 

aumenta à medida que aumenta a digestibilidade, enquanto que com o consumo 

elevado as emissões de CH4 caem com o aumento da digestibilidade. Os autores 
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ainda comentam que quanto maior a ingestão acima da manutenção, ou quanto 

maior o nível de produção (ganho de peso), menor será o CH4 emitido por unidade 

de produto e assim, maior a eficiência em relação ao CH4. 

Não houve variação (P>0,05) para a relação CO2/CH4 entre os tratamentos 

(Tab. 4). Isto pode ser explicado pelo fato relatado por Miller (1995) que embora o 

acetato seja um importante substrato para a produção de CH4, é pouco as 

metanogênicas que utilizam o grupo metil do acetato para este fim, sendo o H2 e o 

CO2 os substratos mais importantes. 

O pH variou de 6,29; 6,34 e 6,37 para SMU, SMUG e SM, respectivamente, 

considerados dentro da faixa ótima (5,5 a 6,8) para o ambiente ruminal (Tab. 4). O 

pH ótimo para a produção de metano é de 6,0 a 6,5, que corresponde bem ao pH 

natural do rúmen, próximo a neutralidade, essa produção pode ser diminuída pela 

alteração do pH ruminal de acordo com o substrato oferecido ao animal, pois 

modifica a comunidade de microrganismos colonizadores do rúmen (POULSEN;  

JENSEN;  ENGEBERG, 2012). As estimativas de emissão CH4 e CO2, expressos 

em g/animal/dia, mostram que o confinamento de cordeiros alimentados com SMUG, 

produz menos (P<0,05) CH4 e CO2 entérico. O mesmo resultado para a produção de 

CH4, expresso em g/kg de PV ganho, pode ser observado.  

A maior degradabilidade (P<0,05) da dieta contendo SMU está de acordo com 

os valores observados para a digestibilidade (Tab. 3). Deve-se levar em 

consideração que a degradabilidade está relacionada com a digestão e fermentação 

da MS e a digestibilidade in vitro com a digestão e absorção (ZEOULA et al., 2014). 

Sendo assim, possivelmente os outros componentes (PB e FDN) tiveram altas taxas 

de degradação, o que explicaria a elevada taxa de degradação da MS. 

De acordo com Montenegro e Abarca (2000), ruminantes alimentados com 

dietas contendo leguminosas apresentam melhoras nos parâmetros produtivos com 

uma diminuição nas produções de metano. A utilização de silagem de milho em 

consorcio com Marandu e guandu-anão (SMUG) reduziu a emissão de metano e 

dióxido de carbono em 37,86 e 28,05%, respectivamente, quando comparada a 

silagem de milho (SM). A redução na emissão de metano para a dieta contendo 

leguminosa neste estudo foi superior ao encontrado por Possenti et al. (2008), os 

quais avaliaram a adição de Leucaena leucocephala associada ao capim Cynodon 

dactylon cv. coast-cross na dieta de bovinos mestiços e observaram redução de 

12,3% na emissão de metano. 
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3.4 CONCLUSÃO 
Houve melhoria da digestão fermentativa do rúmen através da dieta contendo 

silagem de milho, Marandu e guandu-anão (SMUG), proporcionando aumento do 

consumo voluntário de matéria seca e proteína.  

As silagens provenientes do consórcio do milho com Marandu e/ou guandu-

anão (SMU e SMUG) na dieta de cordeiros, reduzem a produção de metano e 

dióxido de carbono entérico, podendo ser recomendadas como volumosos para a 

terminação em confinamento.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O sistema de integração lavoura-pecuária forneceu alimento de qualidade e 

aumentou a produtividade animal. A utilização de animais capazes de apresentar 

melhores ganhos diários de peso vivo, em confinamento, aliado a este sistema pode 

ser eficiente tanto economicamente quanto ambientalmente, diminuindo a taxa de 

emissão de metano.  

A intensificação da produção de carne com a integração lavoura-pecuária 

pode diminuir a produção de gases de efeito estufa por quilo de carne produzida.  
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