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TÍTULO: AVALIAÇÃO DO VALOR NUTRITIVO DA SILAGEM DE CAPIM 
ELEFANTE cv. NAPIER (Pennisetum purpureum, Schum) COM DIFERENTES 
NÍVEIS DE LEUCENA cv. CUNNINGHAM (Leucaena leucocephala (Lam) de 
Wit) 
  
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da inclusão de 
leucena na silagem de capim elefante, através da avaliação da composição 
químico-bromatológica, digestibilidade, balanço de nitrogênio e consumo de 
matéria seca. Foram utilizados 5 ovinos machos, castrados, mestiços da raça 
Morada Nova, com idade aproximada de 30 meses e com peso vivo médio de 
29kg. 0 período experimental teve duração de 77 dias, sendo os 14 dias para a 
fase pré-experimental (adaptação dos animais às condições de manejo e ajuste 
de consumo), após o que se iniciou o período de coletas, com duração de 7 
dias, sendo que cada fase experimental ou de coleta foi precedida de um 
período 7 dias para adaptação às novas rações. O delineamento experimental 
utilizado foi em quadrado latino, com 5 tratamentos (0; 10; 20; 30 e 40% de 
leucena) e 5 repetições. Observou-se diferença (P<0,05), para os componentes 
químicos: Matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), 
extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN), Celulose, Hemicelulose 
e Lignina, com as equações de regressão: Y=8,47182 - 0,04956x; Y=91,4886 + 
0,004947x; Y=6,70414 + 0,033308x; Y=1,63728 + 0,002796x; Y=76,82752 - 
0,002656x; Y=42,53216 - 0,024688x; Y=23,46992 - 0,0173759x e Y=10,49544 
+ 0,018336x, entretanto para Matéria seca (MS), fibra em detergente ácido 
(FDA) e energia bruta (EB), não foi observada diferença. Para Digestibilidade 
"in vivo" da MS, MO, PB, EE, FDN, Hemicelulose e EB, não foi observada 
diferença; contudo, foi observada diferença (P<0,05) para Digestibilidade da 
FDA, com Y=48,874 -0,3879x + 0,00535x2. Para balanço de nitrogênio 
observou-se diferença (P<0,05), com Y=6,680594 + 0,367302x e Y=1,9114968 
+ 0,0191137x respectivamente, para nitrogênio ingerido e nitrogênio retido 
grama animal dia. Entretanto, para consumo de MS não foi observada 
diferença. 


