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RESUMO - Quarenta e oito borregos Fj , de ambos os sexos, com 112 dias de idade,
provenientes de cruzamentos de carneiros das ra<;:aSanta Ines (SI), Ile-de-France (IF), Suffolk (SU) e
Hampshire Down (HD), com ovelhas comuns (Crioulas) foram utilizados para avaliar 0 efeito do
gen6tipo e de tres diferentes dietas cuja composi<;:ao maior era 0 feno de leucena, capim-elefante
verde, picado e silagem de milho, bem como 0 efeito da intera<;:aogen6tipo x alimenta<;:ao sobre 0

desempenho dos animais, em confinamento. a experimento teve a dura<;:aode 55 dias. Borregos Y2
SU e Y2 IF apresentaram peso final superior aos Y2 SI (controle). A dieta influenciou 0 peso final
(p<O,Ol), a idade de abate (p<O,05) e os ganhos de pesos medios diano e total (p<O,05), sendo que os-
animais alimentados com dietas contendo feno de leucena e os com silagem de milho nao diferiram
entre si, porem apresentaram urn desempenho superior aos alimentados com dietas contendo capim
elefante. Nao houve efeito significativo da intera<;:aogen6tipo x dieta. Constatou-se que borregos V2
sangue suffolk foram mais precoces para as principais caracteristicas estudadas e que as ra<;:6es
contendo feno de leucena ou silagem de milho proporcionaram urn born desempenho aos animais.
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ABSTRACT - Forty-eight F1 lambs, 112 days old, born from crosses between Santa Ines (SI),
Ile-de-France (IF), Suffolk (SU) and Hampshire Down (HD) with common hair (Creole) ewes from
Ceara State, Brazil, were used to evaluate the effects of the genotype, and of three different diets
containing mainly leucena hay, napiergrass green chop and com silage, as well as the effect of the
genotype x diet interaction on the performance of the lambs in confinement. Lambs V2 SU and V2 IF
showed a final body eight higher than V2 SI (control). Animal fed leucena hay and com silage had
similar final weight, but were heavier then those fed napiergrass. The interaction effect was not
significant. Lambs Y2 SU had the best performance for the main traits evaluated. Confined lambs
showed good performance when fed leucena hay or com silage.
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prodw;;ao de carne ovina, no semi-arido do
Nordeste do Brasil. Nessa regiao, a base do
forrageamento animal e a caatinga, que
sofre influencia de duas esta~6es bem
distintas, a chuvosa e a seca. Durante a
esta~ao chuvosa, 0 alimento disponivel e
abundante e de boa qualidade nutricional.

A fun~ao " produ~ao de carne" e
dependente do genotipo do animal e do
ambiente em que ele vive. A alimenta~ao e
urn dos principais componentes ambientais,
constituindo urn forte fator restritivo na
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No entanto, com a progressao da estas;;ao
seca, nao so a disponibilidade, mas tambem
a qualidade da forragem cai acentuadamente
em virtude do aumento da fras;;ao fibrosa,
aliado ao incremento da lignificas;;ao da
parede celular e a redus;;ao nos teores de
proteina bruta das plantas (Pfister, 1983;
Kirmse, 1985). Em conseqiiencia, os
animais nao conseguem retirar do pasta suas
necessidades para manutens;;ao, passando,
portanto, a perder peso ate 0 inicio da
estas;;ao chuvosa seguinte. Durante este
periodo, as perdas de peso dos animais saD
comuns e altas taxas de mortalidade saD
registradas na literatura. (Figueiredo, 1986;
Oliveira et aI, 1986).

o genotipo do cordeiro constitui urn
importante componente do sistema de
produs;;ao de carne em regime intensivo de
crias;;ao, uma vezque ele influencia a
precocidade, a velocidade de ganho de peso
e a eficiencia alimentar, que estao
diretamente relacionadas com a redus;;aonos
custos de alimentas;;ao, sem relacionar 0 seu
efeito na qualidade da carcas;;a.Borregos de
ras;;as de corte especializadas, tais como
Suffolk e Hampshire Down saD capazes de
alcans;;ar,respectivamente, 23,5 e 20,6 kg de
peso vivo aos 70 dias de idade e 53,5 e 47,5
kg aos 154 dias de idade, cerca de 28,5 e
24,9 kg de carcas;;ae rendimentos de 52,5 e
52,0%. Quando carneiros das ras;;asSuffolk
e Hampshire Down SaD utilizados em
cruzamento industrial com ovelhas de ras;;as
maternas como Finnish Landrace e a
Rambouillet, os borregos podem alcans;;ar,
respectivamente, 17,1 e 16,3 kg de peso
vivo aos 70 dias de idade, 39,2, 37,7 kg aos
154 dias de idade e 50,9 e 49,3 aos 217 dias
de idade (abate), com ganho medio diario
dos 70 aos 217 dias de 254 e 240g e cerca
de 25,7 e 24,9 kg de carcas;;a,e rendimento
de carcas;;a de 50,2 e 50,1%. (Dickerson,
1977).

A pnitica do confinamento vem
sendo estudada pelo Centro Nacional de
Pesquisa de Caprinos (Oliveira et aI., 1986;
Barros et aI., 1990; Barros et aI. 1997) com
a finalidade de aumentar a oferta de carne
durante 0 perfodo de entressafra e colocar
no mercado urn produto padronizado e de
superior qualidade. Os beneficios indiretos
da pnitica do confinamento, como por
exemplo, 0 retorno mais f<lpido do capital
investido e a redus;;aoda pressao de pastejo,
durante a epoca de carencia alimentar, saD
aspectos importantes para a economicidade
da pnitica. Alem disto, manejo e
alimentas;;ao adequados associados a
genotipos de maior potencial para produs;;ao
de carne, SaDfatores importantes no sistema
de produ9ao.

Este trabalho foi conduzido com 0

objetivo de avaliar 0 desempenho de
borregos F1 oriundos de cruzamentos de
carneiros das ra9as Santa Ines (testemunha),
TIe-de-France, Suffolk e Hampshire Down
com ovelhas comuns do Ceara (Crioula), em
confinamento.

Foram utilizados 48 borregos F1

sendo 24 machos castrados e 24 femeas,
provenientes do cruzamento de carneiros
das ra9as Santa Ines (testemunha), TIe-de-
France, Suffolk e Hampshire Down com
ovelhas crioulas, submetidos a tres dietas
alimentares, cuja composi9ao maior de cada
uma era: feno de leucena (Leucaena
leucocephala); capim-elefante (Pennisetum
purpureum) e silagem de milho.

Os animais foram alocados em urn
delineamento inteiramente ao acaso em
esquema fatorial de 4 x 2 x 3 (ras;;ax sexo x
ras;;ao)com duas repetis;;oes, confinados em
baias coletivas com peso vivo medio ao
inicio do experimento de 15,82 kg e idade
em torno de 112 dias. Tanto peso quanto



TABELA 1. Composiqao das diet as oferecidas aos borregos em confinamento.
TABLE 1. Diet composition of lambs in confinement.

Ingredientes (%) Dietas
Diets

Capim-elefante
Napiergrass

34

idade foram balanceados antes do infcio do
experimento. A duraqao do experimento foi
de 55 dias, com infcio em Outubro e
termino em Dezembro de 1989, com urn
perfodo de adaptaqao de 14 dias, ocasiao em
que todos os animais foram vermifugados.

Os animais tiveram livre acesso a
agua e sal mineral e receberam, no cocho,

Leucena
Lucerne

Capim-elefante
Napiergrasas
Si1agem de mi1ho
Corn silage
Feno de leucena
Lucerne hay
Cama de frango
Broiler litter
Mi1ho em grao
Corn
Farelo de soja
Soybain meal
Sal comum
Commun salt
Protefna bruta %
Crud protein

A dieta a base de feno de leucena
constou de uma raqao completa, enquanto
que nas dietas a base de capim-elefante e
silagem de milho, esses volumosos forarn
oferecidos separadamente do concentrado,
devido ao elevado teor de umidade que
continham. Como as raq6es foram
oferecidas "ad libitum", nos tratamentos a
base de capim-elefante e de silagem de
milho procurou-se manter a relaqao
forragemlconcentrado, de forma a nao
alterar as concentraq6es de nitrogenio e de
energia das raq6es. Para tanto, a quantidade

raqao "ad libitum", conforme as dietas
descritas na Tabela 1. 0 consumo de
materia seca foi medido diariamente por
gropo. A conversao alimentar foi estimada
para cada dieta, atraves da relaqao
consumo/ganho de peso.

Silagem de milho
Corn silage

de concentrado oferecida aos ammals foi
definida em funqao do consumo de
forragem no dia anterior.

Semanalmente, eram retiradas
amostras das raq6es para determinaqao de
materia seca e protefna bruta (Association of
Official Analytical Chemists, 1975), fibra
em detergente neutro, hemicelulose,
celulose e lignina, segundo Goering & Van
Soest (1970).

As variaveis estudadas foram peso ao
infcio e ao final do experimento e ganhos de
pesos medios, diano e total. Os dados foram



submetidos a amilises de variancia,
incluindo como vanavelS classificatorias
genotipo, sexo, tipo de nascimento, dieta e
todas as interayoes de segunda ordem,
porem, como elas nao foram significativas,
manteve-se apenas a interayao genotipo x
dieta no modelo estatfstico final.

As comparayoes de interesses entre as
medias foram definidas nos contrastes,
previamente estabelecidos, que comparavam
cada F1 com a F1 testemunha no caso do
genotipo, e dieta urn versus dieta dois e tres
e dieta dois versus dieta tres, no caso de
dieta.

Na Tabela 2, estao apresentadas as
amilises de variancia para os pesos ao inicio
e ao final do experimento, idade de abate,
ganho de peso total e ganho medio diario e,
na Tabela 3 as medias, pelos mfnimos
quadrados, para as variaveis resposta
retromencionadas, de acordo com 0

genotipo, 0 tipo de nascimento, 0 sexo e a
dieta.

TANELA 2. Resumo das analises de variancia para peso ao infcio (PI) e ao final (PF) do
experimento, idade ao abate (IA), ganho de peso diario (GMD), em borregos.

TABLE 2. Sumary of analysis of variance for Initial weight (IW), final weight (FW),
slaughter age (SA), daily weight gain (WGA) and total weight gain (TWG) of
lambs.

Fontes de variayao

Source of variation PI PF
lW Fw

Genotipo 3 17.05* 30.21 *
Genotype
Sexo 1 3.16 14.96
Sex
Dieta 2 2.20 42.27**
Diet
Tipo de nascimento 1 5.15 1.35
Birth kind
Genotipo x dieta 6 0.33 5.06
Genotype X Diet
Residuo 34 3.97 6.28
Residue
CV(%) 12.61 9.75
CV(%)
* (P<0,05); **(P<O,Ol)

GL
DF

Quadrados medios
Mean square

IA
SA

358.71 *

GPT
TWG
5.30

GPD
DWG
0.0017

2.26 31.88**

246.61 * 25.33**

448.94* 1.22

160.61 4.62

92.43 2.76

5.35 16.80



TABELA 3. Medias ajustadas pelos mimimos quadrados para peso ao infcio e ao final do confinamento, peso e idade ao abate e ganho de peso
total e diano de borregos, em confinamento.

TABLE 3. Means adjusted for Square Means to Initial weight, final weught, weight and age at slaugater and daily weight gain for lambs in
confinement.
Parametros I
Parameters

Peso inicial
Initial weight

(kg)

Peso final
Pinal weight

(kg)

Idade de abate
Age at alaugater

(dia)/ (day)

Ganho de peso (kg)
Weight gain

Diano (Daily) Total (Total)l
RaS(ado carneiro (Sheep bred)
Hampshire Down
-Suffolk
-He de Prance
-Santa Ines
Tipode nascimento (Birth kind)
-Simples (Single)
-Duplo (Twin)
Sexo (Sex)
-Macho (Male)
-Pemea (Famale)

Dieta (Diet)
-Peno de leucena
-Lucerne hay
-Capim-elefante
-Napiergrass
-Silagem de rnilho
-Com silage

M€diageral
General means
abMedia na mesma coluna com diferentes sobrescritos diferem (p<O,05), conforme compara~6es de interesse descritas no material
e metodos.
abMeans in the some row with different supercript differ (P<O.05), conform wrote in the material and methods.

16,36 ± 0,69b

15,93± 0,81b

17,92 ± 0,75a

15,07± 0,69b

25,72 ± 0,87a

26,40 ± 1,02b

27,83 ± 0,94b

23,96± 0,8r

187,86 ± 3,sa
175,91 ± 3,9b

186,27 ± 3Y
187,71 ± 3,3a

0,17 ± O,01a
0,19 ± 0,01 a
0,18 ± 0,01 a
0,16 ± 0,01 a

9,33 ± 0,57a

10,47 ± 0,6r
9,90 ± 0,62a

8,88 ± 0,75a

178,24 ± 1,5b

190,64 ± 5,2a
15,68 ± 0,31 a
16,98 ± 1,06a

25,64 ± 0,39a

26,31 ± 1,33a
0,18 ± 0,01 a
0,17 ± 0,02a

9,96 ± 0,26a

9,33 ± 0,88a

16,06 ± 0,56a

16,59 ± 0,66a
26,55 ± 0,70a

25,40 ± 0,83a
0,19 ± oma

0,16 ± 0,01 b

184,21 ± 2,r
184,67 ± 3,3a

10,49 ± 0,46a

8,81 ± 0,55a



Observou-se que a ra9a do carneiro
influenciou 0 peso inicial (P<0,05), 0 peso
final (P<O,OI) e a idade de abate dos
animais (P<0,05), porem nao teve efeito
sobre os ganhos de peso, embora os
borregos Y2 Suffolk - Y2 Crioula tenham
apresentado cerca de 30 gramas a mais no
ganho de peso diario do que os borregos
testemunhas.

Os animais Y2 Ile-de-France - Y2
crioula apresentaram urn peso inicial
superior ao do lote testemunha, com medias
de 17,92 e 15,07kg, respectivamente,
diferen9a impossivel de ser removida,
durante 0 balanceamento do experimento.
Todavia, no peso final, alem destes, tambem
os borregos Y2 Suffolk - Y2 crioula foram
superiores aos do lote testemunha. Nao
houve diferen9a significativa (P<0,05) entre
os borregos Y2 Hampshire Down - Y2 crioula
e 0 grupo testemunha.

Os pesos iniciais (112 dias de idade)
de 16,4, 15,4, 17,9, e 15,1 kg e finais (187
dias de idade) de 25,7, 26,4, 27,8 e 24,0 kg,
respectivamente, para os borregos Y2
Hampshire Down - Y2 crioula, Y2 Suffolk - Y2
crioula, Y2 Ile-de-France - Y2 crioula e Y2
Santa Ines - Y2 crioula estao bem abaixo, dos
pesos reportados por Dickerson (1977), para
carneiros Y2 Suffolk - Y2 Finnish Landrace e
Y2 Hampshire Down - Y2 Finnish Landrace;
que foram, respectivamente, de 17,1 e 16,3
kg aos 70 dias de idade e de 39,2 e 37,7 kg
aos 154 dias de idade. Da mesma forma, os
ganhos medios diarios de 170, 190, 180 e
160 g para os respectivos genotipos, neste
estudo, estao tambem abaixo dos ganhos de
254 e 240g reportados por Dickerson
(1977), respectivamente, para os genotipos
anteriormente descritos.

No Brasil, poucos san os trabalhos
reportados na literatura para estudos
semelhantes. Entretanto, nao foi encontrada
diferen9a significativa no ganho de peso
diario e total de borregos Y2 Suffolk - Y2

crioula, Y2 Hampshire Down - Y2 crioula e Y2
Ile-de-France - Y2 crioula, confinados e
alimentados com capim-elefante e
concentrado (Barros et al. 1994). No
entanto, com exce9ao dos borregos Y2 -
Hampshire Down - Y2 crioula, todos foram
superiores aos borregos testemunha ( Y2
Santa Ines - Y2 crioula) em peso final e
ganho de peso total, e apenas os borregos Y2
Texel - Y2 crioula forarn superiores aos
testemunhas em ganho de peso dicirio. Para
o genotipo Y2 Santa Ines - Y2 crioula, 0

ganho de peso obtido neste estudo (0,16
kgldia) foi superior ao encontrado por
Oliveira et al. (1986) em borregos Santa
Ines puros, confinados com ra90es a base de
restolho de cultura.

Para a variavel idade ao abate, os
ovinos Y2 Suffolk - Y2 crioula forarn os
unicos com idade inferior aos do lote
testemunha (175,91 vs 187,71 dias). Essa
maior precocidade foi resultado indireto do
balanceamento de peso ao infcio do
experimento, isto e, 0 grupo Y2 Suffolk - Y2
crioula continha mais individuos de menor
idade que os demais grupos para manter
peso inicial semelhante aos demais. Essa
afirmativa pode ser refowada, quando se
visualizarn os ganhos de peso dicirio e total.
Em ambas variaveis, os borregos Y2 Suffolk
- Y2 crioula foram os unicos a apresentarem
superioridade sobre os do lote testemunha
(Tabela 3).

o tipo de nascimento influenciou
apenas a idade ao abate (P<0,05). Os
animais que nascerarn de pacto simples
tiveram uma menor idade ao abate (178,24
dias), quando comparados aos de pacto
duplo (190,64 dias).

o sexo do carneiro influenciou 0

ganho de peso diario e total (P<O,OI). Os
machos apresentaram maiores taxas de
ganho de peso que as femeas (Tabela 3).
Efeitos do tipo de nascimento e sexo estao



TABELA 4. Composi.;ao quimica dos volumosos utilizados nas dietas dos borregos.
TABLE 4. Chemical composition of roughage used in diets of lambs.
Nutrientes Volumoso

Feno de leucena Capim-elefante
Roughage

Napiergrass
77,0

de acordo com os resultados relatados
exaustivamente na literatura.

o efeito da dieta alimentar
influenciou os ganhos de peso diario e total,
o peso final e a idade de abate dos animais
(Tabela 2). A ra~ao que continha feno de
leucena em sua composi~ao nao diferiu
daquela em que havia silagem de milho
(P<0,05), sendo as duas superiores a ra~ao a
base de acpim-elefante (P<0,05), em todas
as variaveis de resposta estudadas (Tabela
3). Isto significa dizer que, 0 feno de
leucena e a silagem de milho,
proporcionaram melhor desempenho aos
animais que 0 capim-elefante.

Os dados de Tabela 4 indicam que 0

teor de fibra em detergente neutro do capim-
elefante era muito elevado, correspondendo
a 69 e 16% a mais que 0 da silagem de

Umidade (%)
Maisture
Na base da materia seca
Dry matter basis
• Proteina bruta (%)1
• Crude protein
• Fibra em detergente
neutro (%)2
• Crude fiber
• Hemicelulose (%)2
• Hemicellulose
• Celulose (%)2
• Cellulose
• Lignina (%)2
• Lignin
IAOAC (1975)
2Goering & Van Soest (1970)

Lucerne hay
10,0

milho e do feno de leucena,
respectivamente, 0 que repercutiu
diretamente no consumo de materia seca,
conforme pode ser observado na Tabela 5.
Os resultados auferidos estao em
conforrnidade com Van Soest (1983) que
refere-se ao efeito negativo do teor de fibra
do alimento sobre 0 consumo de materia
seca. As ra~6es eram isonitrogenadas e
isoenergeticas, por conseguinte, os
consumos mais elevados explicam, em
parte, os melhores desempenhos dos
animais. Estes achados estao em harmonia
com os comentarios de Barros (1990), de
que 0 capim-elefante limitou 0 desempenho
de borregos em confinamento, tendo
atribuido a isto, principalmente, 0 elevado
teor de fibra desta forrageira.

Com silage
65,0



TABELA 5. Consumo de materia seca e conversao alimentar dos borregos, por dieta
alimentar1•

TABLE 5. Intake andfeed/gain2 of lambs per diet.
Variaveis Dieta

Diet
Consumo de materia seca
Dry matter intake
• Volumoso (gldia)
• Roughage (g/day)
Concentrado (g/dia)
• Concentrate (g/day)
Total
• (gldia)
• (glkgO,75/dia)
Total
• (g/day)
• (glkgO,75/day)

1178,0
114,3

Conversao alimentar
Feed'gain2

934,8
98,4

997,6
100,8

1Animais confinados em lotes, portanto, dados impropios para analise estatistica.
1Feed lot, so improper dates for statitic analyse.
2Consumo diario de materia seca/ganho de peso diario.
2Daily g dry matter intake/g of life body weight gain.

A conversao alimentar foi semelhante
entre as dietas, com 5,9, 6,2 e 5,5 kg de
alimento por kg de ganho, para as dietas
contendo leucena, capim-elefante e silagem
de milho, respectivamente. Os resultados
obtidos neste estudo assemelham-se aos
auferidos por Barros et al. (1994) com 0

mesmo tipo de animal confinado e
recebendo capim-elefante e concentrado.

As intera~6es simples entre os efeitos
de genotipo, dieta, tipo de nascimento e
sexo, foram inclufdas no modelo de analise
estatfstica, porem seus efeitos nao foram
significativos. A nao existencia de efeito
significativo da intera~ao genotipo x
alimenta~ao, mostra 0 carater aditivo do
genotipo e da alimenta~ao nas condi~6es
atuais dos sistemas de produ~ao utilizados

no Ceara. Isto e, ambos (genotipo e
alimenta~ao) sac fatores decisivos na
melhoria do desempenho dos borregos para
produ~ao de carne e no presente trabalho,
atuaram de forma independente.

Neste estudo, 0 desempenho dos
animais foi mais baixo que 0 esperado, em
rela~ao as informa~6es da literatura
consultada, indicando serem necessarios
maiores estudos com significativa melhoria
no teor de energia das dietas para obten~ao
de ganhos mais rapidos.

1. Carneiros das ra~as Suffolk e TIe-
de-France podem ser empregados, em
cruzamentos com ovelhas crioulasp,ara



aumentar a velocidade de crescimento dos
borregos em confinamento.

2. Os borregos lh Suffolk - Y2 crioula
foram mais precoces para 0 peso de abate
que os animais Y2 Santa Ines - Y2 crioula.

3. As dietas compostas de feno de
leucena ou silagem de milho
proporcionaram melhor desempenho aos
animais em confinamento, que aquela
constituida de capim-elefante.

4. Outtas informa<;6es, tais como,
qualidade de carca<;ae da pe1e bem como a
economicidade do sistema de produ<;ao
necessitam ser estudadas.
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