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RESUMO

Barcelos, B. Utilização do resíduo de cervejaria na produção de silagem como
alternativa para alimentação de ruminantes, 2012. 70 f. Dissertação de Mestrado
- Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo,
Pirassununga, 2012.

A fim de avaliar formas de associações do resíduo úmido de cervejaria com uso de
aditivos no processo de ensilagem; e desempenho e digestibilidade de cordeiros a
partir a das associações, foram distribuídos em delineamento inteiramente
casualizado 5 tratamentos com 4 repetições: C: ensilagem de 100% resíduo de
cervejaria; PC15: 15% de polpa cítrica; PC30: 30% de polpa cítrica; CS15: 15% de
casca de soja; CS30: 30% de casca de soja, adicionados com base na matéria
fresca do resíduo de cervejaria. Das silagens foram coletadas amostras para as
análises bromatológicas, pH, poder tampão, nitrogênio amoniacal,

DIVMS e

determinação de ácidos orgânicos (ácidos lático, acético, propiônico, butírico) e perfil
microbiológico. Os dados da silagem foram analisados por meio da Eficiência
Biológica Relativa (EBR), através da técnica do “slope ratio”. Para análise in vivo foi
verificado o desempenho dos animais e digestibilidade. Os dados foram analisados
através do programa computacional Statistical Analysis System (SAS, 2008),
considerando efeitos fixos a inclusão de aditivos e os níveis. As médias dos
tratamentos foram comparadas por contrastes ortogonais. Houve aumento do teor
de MS, carboidratos e poder tampão para os níveis de inclusão; aumento da
digestibilidade in vitro da matéria seca; aumento na relação desejável/indesejável de
ácido lático/ acético e butírico; aumento da população de bactérias ácido lática, e
clostrídeos da silagem. Houve melhora no desempenho com a adição de casca de
soja e polpa cítrica e na digestibilidade in vivo de MS, sendo os melhores resultados
encontrados, em conjunto, para o tratamento da silagem com inclusão de 30% de
polpa cítrica.

Palavras chave: bagaço de malte, casca de soja; nutrição; ovinos; polpa cítrica.

ABSTRACT

Barcelos, B.

Using the brewery residue in the production of silage as a

alternative for ruminants feeding, 2012. 70 F. Term Paper of Master - Animal
Science and Food Engineering University of São Paulo, Pirassununga, 2012.

In order to evaluate the production of silage and the use of additives in the process of
silage of brewery residue, they were distributed in a completely randomized design
treatments 5 and 4 repetitions: C: silage 100% brewery residue; PC15: 15% of citrus
pulp; PC30: 30% of citrus pulp; CS15: 15% of soybean hulls; CS30 mice: 30% of
soybean hulls- added on the basis of the fresh of the residue of brewery. The silage
samples were collected for the qualitative analysis, pH, buffer, ammoniacal nitrogen,
IVDMD and determination of organic acids (Lactic acid, acetic acid, propionic,
butyric) and microbiological profile. The Relative Biological Efficiency (RBE) was
calculated by the slope ratio technique For in vivo analysis was verified the
performance of the animals and digestibility.The data were analyzed by the Statistical
Analysis System (SAS, 2008), whereas fixed effects the inclusion of additives and
levels. The treatment average was compared by orthogonal contrasts There was an
increase in the content of MS, carbohydrates and power buffer from the inclusion;
increase in vivo digestibility of DM and increase of the population of lactic acid
bacteria, clostridium; IVDMD, and the best results, together, for the treatment of
silage with inclusion of 30% of citrus pulp

Key Words: citrus pulp, malt bagasse, nutrition, sheep, soybean hulls.
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1 Introdução

O Brasil apresenta enorme potencial para a produção animal em função de
sua extensão territorial e potencialidades para produzir alimentos, que corresponde
a cerca de 60% do custo da produção animal. No entanto, muitos coprodutos
gerados nas indústrias podem ser utilizados na alimentação animal com custo
acessível.
Aliado ao custo acessível está à produção crescente destes subprodutos
acompanhado do crescimento do país e estes alimentos se não receberem
destinação correta, poderão levar a problemas ambientais.
Resíduos estes, como o subproduto da indústria de cerveja, concentrado
protéico com valor energético, pode ser utilizado na alimentação de ruminantes,
porém por ser um alimento úmido, com baixo teor de matéria seca e de difícil
transporte, é conciliável a ensilagem deste material como técnica de conservação,
pois a fermentação pelas bactérias anaeróbicas produzem ácidos graxos voláteis,
promovendo a queda do pH que desta forma, preserva os nutrientes do material
ensilado.
A fim de aumentar o teor de matéria seca, estimular a fermentação pelo
fornecimento adicional de carboidratos, prevenir ou inibir a fermentação secundária,
elevar os nutrientes da silagem e fornecer condições que favoreçam a atividade de
Lactobacillus e iniba a atividade de Clostridium, o uso de aditivos tem sido proposto
como forma de oportunizar melhores resultados no processo fermentativo de
silagens. Assim, alimentos como a polpa cítrica e casca de soja podem ser
utilizados.
A polpa cítrica, um alimento de alto teor de matéria seca, carboidratos
solúveis e capacidade de absorção de água, facilmente contribui para melhora do
material ensilado, bem como sua disponibilização na região, visto que é um
subproduto da indústria citrícola e estas estão concentradas no Estado de São
Paulo. A casca de soja, além de seu alto teor de matéria seca, possui alto teor de
proteína bruta e fibra de fácil digestibilidade, permitindo uma alimentação vantajosa
com sua utilização.
Uma vez que existe uma grande disponibilidade do resíduo úmido de
cervejaria devido à alta produção de cerveja ao longo do ano e com preço acessível
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na época das águas, atrelados a maior necessidade dos produtores na época da
seca, foi definido o objetivo do projeto.
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1.1 Objetivos

Determinar formas de associações do resíduo de cervejaria com diferentes
alimentos durante o processo de ensilagem.
Avaliar consumo e ganho de peso de cordeiros a partir das associações do
resíduo de cervejaria testado.
Avaliar o coeficiente de digestibilidade das associações testadas através de
ensaio in vivo com cordeiros.
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2 Desenvolvimento

2.1 Revisão de literatura

2.1.1 Panorama da ovinocultura

A ovinocultura está presente na história da humanidade como sendo a atividade
que proporciona a maior fonte de alternativas para subsistência, pois, fornece a lã e
pele para vestuário; carne e leite para alimentação (FERNANDES, 1998).
Está presente em praticamente todos os continentes. A ampla difusão da
espécie se deve principalmente a seu poder de adaptação a diferentes climas,
relevos e vegetações (VIANA, 2008)
A carne de cordeiros vem cada vez mais conquistando novos consumidores,
principalmente nos grandes centros urbanos. A forma que atualmente se
apresentam esses produtos (cortes selecionados, resfriados ou congelados) e a sua
alta qualidade intrínseca, tornam-os quase irresistíveis ao consumidor (QUADROS,
2005).
Os benefícios da prática de confinamento pelo o tempo para o abate, pela maior
eficiência no controle sanitário, pela melhor qualidade das carcaças e peles e pela
manutenção da oferta no período de escassez de forragens (BARROSO et. al.,2006)
também contribuem para maior adoção nos últimos anos.
Visualiza-se este crescimento da ovinocultura nos últimos 10 anos, apresentado
pelo IBGE. De 2002 a 2011 a produção efetiva de cabeças de ovinos passou de
14,2 milhões para 17,6 milhões de cabeças, sendo que, apenas de 2010 para 2011,
houve o aumento de 1,62% do número de ovinos frente as 17,3 milhões em 2010
(PPM, 2011).
Apesar do crescimento da produção de carne nos últimos anos, o Brasil realiza
importações de carne ovina para abastecer o mercado consumidor, visto que a
oferta de carne ainda é insuficiente (VIANA, 2008).
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Porém o consumo de carne ovina ainda considera-se muito baixa ao se
comparar com o consumo de carne bovina, 36,5kg, suína, 10,5kg e frango, 29,9kg
per capita ano (TUPY, 2003), e, segundo Viana (2008), intervenções para fidelizar o
consumidor, como estratégias de marketing que apresentem a carne ovina como
produto seguro de qualidade e variedade de corte deve ocorrer.
Ainda, aliado a disponibilidade de subprodutos proporcionando menor custo ao
produtor, à utilização de resíduos agroindustriais na terminação de cordeiros em
confinamento tem grande potencial, pois pode levar à queda significativa dos custos
de alimentação do confinamento sem que ocorram quedas nos índices produtivos

2.1.2 Recurso alimentar

Para o sucesso do sistema de produção, em que a alimentação dos animais
representa um dos maiores custos da atividade pecuária, é imprescindível o
aprofundamento no segmento nutricional.
Quando não se respeita a relação de compatibilidade entre alimentos e o
animal, o risco de insucessos e prejuízos é grande. Portanto, é necessária adequar
a exploração animal aos recursos alimentares disponíveis, maximizando-se a
conversão da matéria - prima em produtos de origem animal.
Em sistemas menos intensivos, onde a dieta animal baseia-se principalmente no
pasto, o custo da alimentação representa 30 a 50% dos custos da atividade,
enquanto em sistemas mais intensivos, baseados em forragens conservadas e
concentrados, correspondem a mais de 60% (COAN, 2003). Assim, a utilização de
fontes alimentares alternativas de menor custo podem proporcionar diminuição nos
custos de produção, acarretando aumento na lucratividade.
Neste contexto, existe uma grande diversidade de resíduos nos países tropicais
como o Brasil, e a sua exploração pelos técnicos e produtores têm sido crescente
graças aos avanços da ciência no campo da nutrição com tecnologias fundamentais
para a garantia da sustentabilidade dos sistemas pecuários.
Os resíduos agroindustriais, segundo Oliveira (2003), representam um recurso
alimentar passível de aproveitamento na alimentação dos ruminantes. O mesmo
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autor alerta também que a exploração desses resíduos na alimentação animal ainda
é pequena, empírica e representa perda no processo produtivo da empresa, gerando
poluição ambiental em função do montante produzido, pois se não tratados de forma
adequada podem ser danosos à natureza devido a sua alta carga poluidora.
Políticas de produção responsável e sustentável que garantam cuidados ao
meio ambiente é uma tendência mundial defendida por governos, consumidores,
acionistas e financiadores, bem como de grupos não-governamentais (TIBOR &
FELDMAN, 1996). Dentro deste contexto, se uma empresa for capaz de reduzir a
quantidade de poluentes gerados no seu processo, contribuirá para uma maior
preservação do meio ambiente, além da economia nos gastos relacionados à
disposição final dos mesmos.
Porém, uma das grandes dificuldades encontradas é a visão de que o resíduo é
lixo, ou resto de um processo produtivo, e não matéria-prima e energia em potencial
para outro tipo de processo (MATOS & SCHALCH, 2000; PAWLOWSKY, 2002).
No caso das agroindústrias, é fundamental que seja repensada a produção e
destinação dos resíduos, pois podem ser novamente inseridos na cadeia produtiva,
gerando grandes ganhos para a sociedade (SACHS, 2005).
O aproveitamento desses resíduos além de proporcionar uma fonte de renda
alternativa às propriedades rurais e agroindustriais estará contribuindo para a
preservação do meio ambiente e, desta forma, para o desenvolvimento sustentável.
Dentre estes resíduos, existem vários que podem ser utilizados na alimentação
de ruminantes: a polpa cítrica, a casca e o farelo de soja, a torta de algodão e o
resíduo úmido de cervejaria (BROCHIER, 2007).

2.1.2.1

O resíduo úmido de cervejaria

A cevada é o quarto cereal mais semeado do mundo, perdendo para o milho,
arroz e trigo (FAOSTAT, 2011).
Na safra de 2009 foram produzidas de 201 mil toneladas de cevada no Brasil,
que dentre outros destinos, serviu como matéria-prima para produção de toneladas
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de cerveja (FAOSTAT, 2011) e, apenas 7% foi destinado à alimentação animal
(MINELLA et al., 2007).
De acordo com a CETESB (SANTOS, 2005) para cada 100 litros de cerveja
produzidos são gerados 14kg de bagaço de malte.
O Brasil está entre os quatro maiores fabricantes de cerveja do mundo com
produção anual de 10,34 bilhões de litro (SINDCERV, 2010), com taxa anual de
crescimento da ordem de 2,2% ao ano (ROSA et al., 2006), ficando atrás da China,
Estados Unidos e Alemanha.
Com a expansão do mercado cervejeiro brasileiro vem à preocupação com a
geração de resíduos sólidos, sendo o resíduo de cervejaria um subproduto da
indústria cervejeira produzido em grande volume durante todo o ano. Segundo
Fischer (1996), de cada 100 kg de malte de cevada que se utiliza para elaboração
de cerveja, obtém-se de 110 a 120 kg de resíduo úmido de cervejaria, o que
demonstra o grande potencial gerador deste resíduo
O bagaço de malte é obtido durante o processo de mosturação. O processo de
mosturação compreende a moagem, maceração, filtração e fervura do malte com
adição do lúpulo. Pode ser descrito como uma massa resultante da aglutinação da
casca com resíduos durante este processo. Assim, ele pode apresentar maiores
concentrações de proteína e carboidratos do que as encontradas nos cereais de
origem pela inclusão de outros cereais durante o processo. (CLARK, 1987) – Tabela
1.
Tabela 1. Avaliação bromatológica da cevada e do resíduo úmido de cervejaria.

Fonte: Brochier e Carvalho, 2009.

A composição deste resíduo é de principalmente matérias nitrogenadas, fibras e
polissacarídeos, estando presentes também ligninas e lipídeos.
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Segundo Reinold (1997), a composição do resíduo úmido de cervejaria pode ser
representado por: 10% de gorduras, 22% de proteínas, 35% de hemicelulose, 20%
de celulose, 10% de lignina e 3% de cinzas.
Embora os maiores atrativos sejam seus altos valores de proteína e amido,
resultando em valores elevados de energia metabólica, algumas características da
fração protéica vêm sendo estudadas (ARMETANO et al., 1986; VALADARES
FILHO et al., 1990). Dados obtidos de experimentos com vacas em lactação,
ovelhas e carneiros sugerem que 50% ou mais da proteína bruta, escape da
degradação microbiana do rúmen e passe para o intestino delgado (CLARK, 1987).
Esta insolubilidade de parte da fração protéica de alguns alimentos é conhecida na
nutrição de ruminantes como “bypass”.
Os ruminantes possuem a capacidade de transformar resíduos vegetais em
nutrientes. Por ação dos microrganismos do rúmen ocorre a decomposição da
matéria-prima bruta consumida e a síntese de nutrientes assimiláveis pelo
organismo.
Graças à microbiologia e fisiologia ruminal, a polpa úmida de cervejaria pode ser
utilizada na alimentação de ruminantes como concentrado protéico a ser introduzido
na dieta. Aliado o alto valor nutricional, a boa aceitabilidade pelos animais e a
disponibilidade quase constante ao longo do ano, o resíduo de cervejaria tem atraído
muitos dos produtores de leite, principalmente como fonte protéica para vacas em
início de lactação (STERN e ZIEMER, 1993).
De acordo com Santos (2004), citado por Abreu et al. (2004), o bagaço de
cevada tem proporcionado aumento de 30% na produção de leite ao ser incluído na
alimentação de vacas leiteiras.
O efeito do uso de bagaço de malte sobre o consumo, digestibilidade e
desempenho produtivo tem sido estudado com o objetivo de determinar qual a taxa
de inclusão seria mais favorável dentro de um sistema de produção, assim como,
economicamente rentável para o produtor. Segundo estudo realizado por Geron et
al. (2010), a inclusão de até 15% do resíduo de cervejaria fermentado nas rações de
vacas lactantes aumentaria o coeficiente de digestibilidade total da matéria seca,
proteína bruta e extrato etéreo. Brochier e Carvalho (2009) recomendam que a
proporção máxima de substituição do alimento concentrado pelo resíduo úmido de
cervejaria não ultrapasse 31,1%, uma vez que níveis de substituição acima desse
valor promovem regulação física do consumo de matéria seca, em razão do
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aumento da concentração de fibras em detergente neutro nas dietas, o que leva à
redução do ganho de peso dos animais.

2.1.2.2

Limitação do uso do resíduo úmido de cervejaria

O resíduo úmido de cervejaria apresenta baixos teores de matéria seca (MS), e
esta é apontada como a maior limitação para o seu uso economicamente. O
processo de secagem que facilitaria o transporte é caro, o que pode inviabilizar o
seu uso. Muitos autores limitam a utilização deste subproduto a determinadas
distâncias das indústrias (GONÇALVES et al., 2009).
O alto teor de água no resíduo úmido pode resultar em alguns fatores limitantes,
como dificuldade no transporte a longa distância e dificuldades no armazenamento
para uso na alimentação de ruminantes (GONÇALVES et al., 2009)
A rápida biodegradação foi observada por Stern e Ziemer (1993) e segundo
Johnson (1987), em condições de aerobiose, o período máximo de armazenamento
é de 10 dias, sendo os fungos e leveduras os principais agentes responsáveis pela
degradação caracterizada pelo aumento da concentração de componentes da
parede celular com conseqüente redução da digestibilidade do material e da
concentração de carboidratos solúveis. Além disso, há uma intensa degradação de
proteínas, o que eleva a concentração de nitrogênio amoniacal, aminas e ácidos
orgânicos, responsáveis pelo odor desagradável (PEDROSO et al., 2006).
No Brasil, o resíduo de cervejaria é comercializado na forma úmida e
normalmente armazenado em condições aeróbicas de 20 a 30 dias. A prática
adotada na grande maioria das fazendas é a de adicionar sal (NaCl) como forma de
diminuir a ação de microrganismos.
Alternativa para a conservação deste material é a fermentação, ou seja, o
processo de ensilagem.
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2.1.3 Aditivos para a alimentação animal

As pesquisas sobre a substituição ou inclusão de produtos e subprodutos
alternativos na alimentação animal têm se destacado no âmbito da nutrição animal
(DANTAS FILHO, 2007).
O uso de aditivos tem sido proposto como forma de oportunizar melhores
resultados no processo fermentativo de silagens (DIMPÉRIO, 2005). Assim,
alimentos como a polpa cítrica e casca de soja podem ser utilizados.

2.1.3.1

Polpa Cítrica

O Brasil é o maior exportador de suco concentrado de laranja do mundo (FAO,
2012) e a laranja constitui-se na fruta mais produzida no mundo, com uma produção
estimada de 80 milhões de toneladas De acordo com FAO (2010) a produção de
frutas cítricas ultrapassa 23 milhões de toneladas e deste montante a produção
principal é de laranja. Sendo assim, nosso país possui uma grande geração de polpa
cítrica, a qual coincide com a entressafra dos grãos de milho e sorgo.
A composição bromatológica da polpa cítrica caracteriza o produto como
alimento concentrado energético, devido aos 85-90% do valor energético do milho,
não sendo uma boa fonte protéica (NRC, 2001). Possui um teor muito baixo de
amido (DEAVILLE, et. al., 1994), porém um alto teor de carboidratos solúveis, cerca
de 25% da MS segundo Waiman e Dewey (1988), e pectina, carboidrato estrutural
quase totalmente degradável no rúmen (NOCECK, 1991; STERN e ZIEMER, 1993).
De acordo com Van Soest (1994), a inclusão de pectina na dieta em substituição
de parte dos carboidratos não estruturais traz muitos benefícios à nutrição dos
ruminantes: em comparação ao amido, a pectina possui menor propensão em
causar queda de pH ruminal porque a sua fermentação é feita por microrganismos
celulolíticos, favorecendo a produção de acetato e não lactato e propionato, como na
fermentação por microrganismos que degradam o amido.
Em função da sua rápida degradabilidade ruminal, a polpa cítrica é um alimento
interessante para ser utilizado em dietas com elevadas concentrações de proteína
solúvel, contribuindo para um melhor aproveitamento da amônia produzida e
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reduzindo os seus efeitos tóxicos no rúmen. Isto porque quando a velocidade de
síntese de amônia pelos microrganismos supera a sua utilização, há uma elevação
das concentrações de NH3 no rúmen com conseqüente aumento da excreção de
uréia, resultando em perda de proteína (RUSSEL et al., 1992). O padrão de
fermentação da polpa de citros no rúmen parece propiciar o uso eficiente da amônia
e, conseqüentemente, do nitrogênio protéico e não protéico como a uréia
(WING,1982).

2.1.3.2

Casca de Soja

A soja é um grão utilizado na alimentação humana, de animais e entre outras
diversas funcionalidades como produção de biodiesel, este possui larga escala de
produção em vários países do mundo (SOBRINHO, 2012). É um dos produtos
agrícolas mais comercializados no mundo com crescimento médio anual, nos últimos
40 anos, da ordem de cinco milhões de toneladas/ano (CONAB, 2010). O Brasil
produziu

aproximadamente

68,0

milhões

de

toneladas

(IBGE,

2010),

correspondendo a 20% do total produzido em todo o mundo, sendo o 2º maior
produtor mundial em 2010.
Assim como subprodutos como o a polpa cítrica e o resíduo úmido de cervejaria,
a casca de soja apresenta características de alimento intermediário entre volumoso,
por possuir alta concentração de FDN e concentrado, em função de sua alta
digestibilidade.
Vários trabalhos demonstraram as vantagens do uso de casca de soja como
fonte energética para ruminantes em substituição ao milho (FAULKNER et al., 1994,
MANSFIELD & STERN, 1994; IPHARRAGUERRE et al., 2002; MOORE et al., 2002).
Pode ser classificado como um suplemento energético, tendo em vista que a
mesma atinge cerca de 80% do valor energético do milho. Apresenta teores de
proteína bruta em torno de 12% e, é uma fonte rica em lisina (0,71 a 0,72% da MS),
mas apresenta baixas concentrações de metionina e cistina (0,30 a 0,33% da MS)
(CUNNINGHAM et al., 1993).
Em relação à sua fração fibrosa, este alimento possui elevados teores de
celulose e hemicelusose, fato justificado pela espessura da parede celular da casca,
cuja função é proteger o endosperma. Porém, uma característica marcante deste
alimento é a elevada digestibilidade da sua fração fibrosa, atribuída principalmente

26

aos baixos teores de lignina e elevados de pectina (carboidrato estrutural da parede
celular), sendo rápida e extensamente degradada no rúmen. É a pectina o principal
componente da fração de CHO’s não fibrosos (62%), enquanto o amido e açúcares
simples estão presentes em menor proporção (NRC, 2001).

2.1.4 Ensilagem

A silagem tem sido usada como um instrumento auxiliar na manutenção e na
amplificação da produção animal, sobretudo no período de menor produção de
forragens. A estacionalidade de produção de plantas forrageiras demanda o uso de
práticas de conservação de forragens durante o período de crescimento das plantas,
a fim de serem utilizadas durante o período de escassez, minimizando os efeitos da
disponibilidade sazonal de alimentos (ANDRIGUETTO et al., 2002).
O processo de ensilagem compreende a fermentação de determinadas bactérias
sobre os carboidratos solúveis de um alimento. A atividade de fermentação em um
ambiente anaeróbico resulta na formação de compostos capazes de conservar um
determinado alimento ao longo do tempo pelo aumento da acidez (queda do pH).
O silo necessário para a confecção da silagem de resíduo úmido de cervejaria
pode ser o mais simples e barato possível, desde tambores plásticos, até silos de
cobertura ou, de preferência, silos tipo trincheira com paredes de alvenaria.
A compactação do silo não é necessária uma vez que o resíduo apresenta alto
valor de umidade, assim o peso da água promove compactação suficiente para uma
adequada conservação do material.
A vedação de forma correta do silo é primordial para o sucesso da conservação
do resíduo úmido de cervejaria. A inexistência de oxigênio dentro do silo promove a
conservação do material por um período maior (mais de 10 meses) em boas
condições de uso.
Durante a confecção da silagem não é necessária o uso de nenhum outro
alimento ou aditivo para auxiliar o início da fermentação, pois este processo inicia-se
por si só, sob condições adequadas.
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Geron e Zeoula (2007) afirmam que a conservação do resíduo de cervejaria
úmido pelo processo de fermentação anaeróbica preserva as suas qualidades
nutritivas. O resíduo de cervejaria fermentado caracteriza-se como alimento
volumoso com alto teor de carboidratos ligados à parede celular e alto teor de
proteína bruta. A proteína presente no resíduo fermentado é de baixa
degradabilidade ruminal, de alta digestibilidade intestinal e com composição de
aminoácidos essências semelhante ao do farelo de soja. Ainda, o resíduo de
cervejaria úmido e fermentado contém maior teor de ácido linoléico que o farelo de
soja.
Contudo, quanto à qualidade da silagem obtida, é importante observar que a
torta de cevada não apresenta uma das características essências para um processo
eficiente, a umidade controlada, uma vez que sua umidade é em torno de 80%.
A fim de aumentar o teor de matéria seca e obter um produto com umidade entre
28 e 35%, o ideal para ensilagem, costuma-se associar ao resíduo úmido de
cervejaria a polpa cítrica, a casca/ou farelo de soja, a torta de algodão ou a outro
resíduo de baixo custo e ampla oferta de acordo com a região.

2.1.5 A ensilagem e os microrganismos envolvidos

A qualidade da silagem produzida depende do material ensilado, da ausência de
oxigênio e do tipo de microrganismo presente no processo de fermentação e após a
abertura do silo.
Além do substrato adequado, para que exista uma rápida acidificação do
alimento ensilado, é necessária uma população de bactérias satisfatória, sobretudo
de Lactobacillus. Porém, pode haver também a proliferação de microrganismos
prejudiciais à qualidade da silagem, por exemplo, bactérias do gênero Clostridium,
enterobactérias, fungos e leveduras, que podem ainda causar problemas sanitários
aos animais (MUCK, 1988).
A ensilagem com plantas com alto teor de água propicia um ambiente favorável
a proliferação de bactérias do gênero Clostridium e uma conseqüente fermentação
indesejável, pois são responsáveis pela produção de ácido butírico e de outras
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atividades nocivas como a degradação de proteínas. Ainda, a umidade superior a
35% causa maior lixiviação de nutrientes solúveis (ANDRIGUETTO et al., 2002).
A deteriorização da silagem está associada principalmente ao desenvolvimento
de fungos e leveduras, que apresentam grande resistência às variações de pH e, no
caso das leveduras, sobrevivem em meio anaeróbico. As leveduras provocam
intensa liberação de CO2 pelo metabolismo dos açúcares, resultando em perda de
matéria seca, liberação de calor e aumento na concentração de produtos da reação
de “Maillard”.
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2.2 Material e métodos

2.2.1 Experimento 1 - Ensilagem

O estudo foi desenvolvido no Departamento de Zootecnia da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (Campus de
Pirassununga).
Foram utilizados 20 silos de laboratório confeccionados a partir de baldes
plásticos com capacidade de 12 litros, 252 mm de altura e 245 mm de diâmetro
(0,06174 m³). Estes foram estocados verticalmente e em local abrigado.
Após pesagens dos alimentos e misturas dos tratamentos, as respectivas
massas foram colocadas dentro de cada silo e compactadas, sendo os silos
fechados com tampas e, então, pesados. A compactação correspondeu à densidade
de 800 kg de silagem/m3, sendo os silos mantidos por 90 dias em local abrigado.
O experimento foi distribuído em delineamento inteiramente casualizado com 5
tratamentos e 4 repetições, definidas em tratamento controle utilizando apenas a
cevada para ensilagem (TC); inclusão de 15% de polpa cítrica (P15); inclusão de
30% de polpa cítrica (P30); inclusão de 15% de casca de soja (CS15); inclusão de
30% de casca de soja (CS30).
Os subprodutos agrícolas foram adicionados com base na matéria fresca do
resíduo de cervejaria.

2.2.1.1

Análise bromatológica

As análises laboratoriais foram realizadas pelo Laboratório de Nutrição Animal e
Bromatologia do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da USP.
Os silos foram pesados após o fechamento e antes de serem abertos para
posterior determinação das perdas de matéria seca. Os cálculos das perdas por
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fermentação foram realizados através da diferença entre os pesos das massas
obtidos no enchimento e abertura dos silos, multiplicados pelos respectivos teores
de matéria seca. Finalmente as perdas foram transformadas em porcentagem da
massa inicial.
Após a abertura, as massas retiradas de cada silo foram homogeneizadas,
sendo uma parcela separada para determinação da matéria seca, proteína bruta,
componentes da parede celular, carboidratos solúveis, poder tampão e DIVMS.
Outra fração foi congelada imediatamente e outra, ainda, foi colocada em prensa
manual para a extração dos sucos, onde foi determinado o pH (medição em
potenciômetro) e o nitrogênio amoniacal (FOLDAGER, 1977). Parte do suco foi
congelado para posterior determinação do etanol e dos ácidos orgânicos (ácidos
lático, acético, propiônico e butírico) por cromatografia gasosa (ERWIN et al.,1961).
Os parâmetros matéria seca, proteína bruta, componentes da parece celular
(FDN e FDA), digestibilidade in vitro da matéria seca, carboidratos solúveis, poder
tampão, pH, nitrogênio amoniacal, etanol e ácidos orgânicos, foram analisados pelos
métodos de determinação a 55 e 105° C em estufa com circulação forçada de ar
(AOAC, 1980); método Kjeldhal (AOAC, 1980); método Van Soest et. al. (1991);
método Tilley e Terry (1963); método de Johnson et al. (1966); método de Tosi
(1973); medição em potenciômetro; método Foldager (1977) e medidos por
cromatografia gasosa segundo Erwin et al. (1961), respectivamente.

2.2.1.2

Análise microbiológica

Foram efetuadas análises para contagem de bactérias láticas, leveduras,
enterobactérias e clostrídeos.
No primeiro dia após a abertura dos silos foram colhidas amostras de 300 g de
silagem de cada tratamento.
O preparo das amostras incluiu a homogeneização, seguida da diluição de 10 g
de amostra em 90 mL de água peptonada 0,1% e diluições seriadas até 10 -5 para a
posterior semeadura nos meios específicos para cada análise.
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A contagem de bactérias láticas foi efetuada utilizando-se ágar para
Lactobacillus de Man, Rogosa e Sharpe, com semeadura em sobrecamada e
incubação a 30o C por 3 dias (JONSSON, 1991). Para a contagem de leveduras foi
utilizado ágar batata dextrose (PDA) acidificado com ácido tartárico 10% (pH 4,0),
com incubação a 28oC por 3 dias (KURTMAN and FELL, 1998). A contagem de
enterobactérias foi realizada com uso do ágar vermelho violeta bile, com incubação
a 35o C por 2 dias (JONSSON, 1991). Para a análise de clostrídeos na silagem,
utilizou-se ágar clostridial reforçado, com incubação em anaerobiose a 30 o C por 4
dias (TOSI et al., 1982).

2.2.1.3

Digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS)

A técnica in vitro utilizada foi conduzida com base na metodologia descrita por
Tilley e Terry (1963). Os cinco tratamentos foram incubados em duplicata, em tubos
contendo 50mL de solução tamponada (pH final = 6,74), mediante uma relação 4:1
(v/v) de saliva artificial e líquido ruminal. Foram também preparados dois tubos
contendo somente a solução tamponada (“prova-em-branco”) e dois tubos com
amostra de forragem de digestibilidade conhecida (“alimento-padrão”) e incluídos à.
Depois de 48h de incubação, 4mL de ácido clorídrico (HCl) a 7,4% (v/v) e 2mL de
pepsina 1:10.000 a 5% (p/v) foram adicionados em cada tubo e, após novo período
de 48h de incubação, foram realizados procedimentos de filtragem a vácuo,
secagem e pesagem dos resíduos, visando aos cálculos da DIVMS (SILVA e
QUEIROZ, 2002).

2.2.1.4

Análise estatística

Os dados foram analisados por meio do programa computacional Statistical
Analysis System (SAS, 2008), verificando-se anteriormente a normalidade dos
resíduos pelo teste Shapiro-Wilk (PROC UNIVARIATE).
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Os dados (variável dependente) que não atenderam a esta premissa foram
submetidos à transformação logarítmica [Log(X+1)] ou pela raiz quadrada
[RQ(X+1/2)]. Os dados originais ou transformados, quando o procedimento de
transformação foi necessário, foram submetidos à análise de regressão polinomial
pelo procedimento GLM decompondo-se os efeitos em lineares e desvio da
linearidade.
A Eficiência Biológica Relativa (EBR) foi calculada pela técnica do “Slope ratio”
(AMMERMAN et al., 1995), no qual a inclinação da curva de regressão da variável
resposta em função dos níveis de aditivo (0; 15 ou 30%) foi dividida pelo coeficiente
de regressão (Slope) do aditivo padrão (Polpa cítrica), que se assume como tendo
100% de Eficiência Biológica Relativa. A metodologia de comparação de retas foi
utilizada para comparar os coeficientes angulares dois a dois, de forma a gerar a
comparação entre as Eficiências Biológicas Relativa dos aditivos. Segundo
Ammerman et al. (1995), as premissas para cálculo do “slope ratio” são: 1) Efeito de
interação aditivo*teor significativo; 2) Efeito de teor significativo; 3) X0 não
significativo; 4) Efeito de aditivo não significativo (os interceptos devem sair do
mesmo ponto); 5) Efeito de curvatura não significativo (não tem efeito quadrático).
Os valores obtidos para EBR da casca de soja foi considerado diferente da polpa
cítrica, quando a interação entre aditivo e teor foi estatisticamente significativa
(P<0,05).
Como algumas variáveis não respeitaram as premissas efeito de aditivo não
significativo e efeito de curvatura não significativo, não foi possível calcular a EBR.
Desta forma, a abordagem foi diferente. Por derivação matemática das curvas,
foi calculado o ponto crítico para cada aditivo, além do ponto máximo ou mínimo de
cada variável. O ponto crítico (teor de inclusão dos aditivos) foi calculado através da
equação quadrática pela fórmula (–b/2c). Quando o valor do ponto crítico não
superou o valor do teor máximo em estudo, o ponto máximo ou mínimo foi calculado
através da equação, onde se substituiu o x pelo valor do ponto crítico encontrado.
Estes pontos são onde as variáveis foram maximizadas ou minimizadas no teor de
inclusão proposto.
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2.2.2 Experimento 2

2.2.2.1

Teste de desempenho

O experimento foi desenvolvido no Departamento de Zootecnia da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo (Campus de
Pirassununga).
Foram utilizados vinte cordeiros machos, não castrados, da raça ½ sangue
Santa Inês/Dorper, desmamados em média aos 60 dias de idade, com peso médio
de 20 kg, adquiridos de uma mesma propriedade, evitando variações decorrentes de
manejo.
Os animais foram distribuídos aleatoriamente em cinco tratamentos com quatro
repetições.
Antes do início do experimento os animais foram identificados com brincos e
receberam anti-helmíntico. Após o desmame, os cordeiros foram mantidos em
regime de confinamento em baias individuais, semi-cobertas, com piso de cimento e
dimensão 2m² por animal. Todas as baias eram providas de comedouros e
bebedouros individuais, onde foram fornecidos alimentos e água para os animais.
Os tratamentos foram constituídos a base de resíduo úmido de cervejaria e os
subprodutos agrícolas adicionados com base na matéria seca, sendo: tratamento
controle utilizando apenas a cevada para ensilagem (TC); inclusão de 15% de polpa
cítrica (P15); inclusão de 30% de polpa cítrica (P30); inclusão de 15% de casca de
soja (CS15); inclusão de 30% de casca de soja (CS30).
Após um período de 14 dias de adaptação, os animais passaram a receber um
dos tratamentos por um período de 84 dias. O alimento e o fornecimento de água
foram ad libitum, duas vezes ao dia. A quantidade de alimento oferecida foi ajustada
em função da sobra observada diariamente, sendo que esta deveria ser de no
mínimo 10% para garantir o consumo ad libitum. Neste sentido foram realizadas
pesagens diárias do alimento e sobra e, ainda a cada 28 dias, os animais foram
pesados, conferindo ao término, o desempenho dos animais.
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Figura 1. Instalação de baias para teste de desempenho.
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Figura 2. Silo segundo os tratamentos.
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2.2.2.2

Digestibilidade in vivo

Foram utilizados cinco cordeiros machos, não castrados, da raça ½ sangue
Santa Inês/Dorper, desmamados em média aos 60 dias de idade, com peso médio
de 20 kg, adquiridos de uma mesma propriedade, evitando variações decorrentes de
manejo.
O delineamento experimental foi em quadrado latino 5 x 5 com cinco animais.
Antes do início do experimento os animais foram identificados com brincos e
receberam anti-helmíntico. Após o desmame, os cordeiros foram mantidos em
regime de confinamento em gaiola metabólica individual, totalmente coberta, com
piso ripado e dimensão 0,8m² por animal. Todas as gaiolas eram providas de
comedouros e bebedouros individuais, onde foram fornecidos alimento e água para
os animais.
Os tratamentos foram constituídos a base de resíduo úmido de cervejaria e os
subprodutos agrícolas adicionados com base na matéria seca, sendo: tratamento
controle utilizando apenas a cevada para ensilagem (TC); inclusão de 15% de polpa
cítrica (P15); inclusão de 30% de polpa cítrica (P30); inclusão de 15% de casca de
soja (CS15); inclusão de 30% de casca de soja (CS30).
Após um período de 14 dias de adaptação, os animais passaram a receber um
dos tratamentos divididos em cinco períodos experimentais. Cada período teve
duração de 12 dias, dos quais sete dias para adaptação dos animais às dietas e
cinco dias para coleta dos dados e amostras. O alimento e o fornecimento de água
foram ad libitum, duas vezes ao dia. A quantidade de alimento oferecida foi ajustada
em função da sobra observada diariamente, sendo que esta deveria ser de no
mínimo 10% para garantir o consumo ad libitum. Neste sentido foram realizadas
pesagens diárias do alimento e sobra.
Durante o período de colheita, as amostras foram acondicionadas em sacos
plásticos e armazenadas em congelador a –20°C para posterior análise. Após
secagem em estufa de ventilação forçada de ar (55ºC por 72h), as amostras de
fezes foram processadas em moinho do tipo Willey (peneira com crivos de 1 mm) e
armazenadas em frascos de polietileno para posteriores análises.
Ao final do experimento, foi feito uma amostra composta por período.
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As amostras dos alimentos, sobras e fezes foram avaliadas quanto aos teores
de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE) segundo Silva e
Queiroz (2001) e a fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido
(FDA), segundo metodologia descrita por Van Soest et al. (1991).
O coeficiente de digestibilidade total (CD) dos nutrientes das rações
experimentais foi calculado de acordo com a fórmula descrita por Silva e Leão
(1979).

Figura 3. Ensaio de digestibilidade com bolsa plástica para colheita de fezes.

2.2.2.2.1

Análise estatística

O delineamento experimental foi em quadrado latino 5 x 5 com 5 animais por
tratamento. Os dados foram analisados por Análise de Variância (ANOVA) usando o
Proc GLM do SAS 9.2, considerando efeitos fixos a inclusão de aditivos e os níveis.
As médias dos tratamentos foram comparadas por contrastes ortogonais. Os
contrastes ortogonais analisados foram: tratamento controle versus demais
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tratamentos; casca de soja versus polpa cítrica; casca de soja (15%) versus casca
de soja (30%) e polpa cítrica (15%) versus polpa cítrica (30%).
Foi utilizado o nível de significância de 5% para todos os testes realizados.
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2.2.3

Resultados e discussão

2.2.3.1

Resultados da silagem

2.2.3.1.1

Análises bromatológicas

Os valores médios da percentagem de matéria seca, proteína bruta, fibra em
detergente neutro, fibra em detergente ácido, carboidratos, poder tampão e
digestibilidade in vitro na matéria seca são apresentados na tabela 2.
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Tabela 2 – Valor médio e erro padrão da média da matéria seca (MS); proteína bruta
(PB); fibra em detergente neutro (FDN); fibra em detergente ácido (FDA);
carboidratos (CHO’S); poder tampão e digestibilidade in vitro na matéria seca
(DIVMS) segundo os tratamentos.

Pode-se dizer que as inclusões de polpa cítrica e casca de soja a 15% e a 30%
apresentam efeitos semelhantes, pois a EBR da CS (98,4%) em aumentar a MS da
silagem não difere estatisticamente da EBR da PC (100%). Utilizando a equação de
regressão y= 19,76 + 0,63 x, observou-se que a MS aumenta de forma linear com a
adição de polpa cítrica e/ou casca de soja, ou seja, a cada 1% de aumento na
adição, há o aumento de 0,6% na MS.
Para os valores de proteína bruta, foi observada diferença entre os tratamentos
com desvio da linearidade com o incremento dos aditivos (Tabela 2). A adição de
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teores crescentes de polpa cítrica (PC) e casca de soja (CS) diminuiu as
concentrações de PB
O aumento dos aditivos da PC diminui a concentração de FDN e FDA, enquanto
o aumento do teor de CS eleva a concentração de FDA.
Se tratando dos carboidratos, como há interação entre o aditivo e teor
(P<0,0001) pode-se afirmar que a EBR da casca de soja (19%) em aumentar os
CHO’s da silagem difere estatisticamente da EBR da PC (100%).
Houve aumento para o poder tampão, proporcional a inclusão dos aditivos.
O teor de MS mínimo preconizado por McDonald et al. (1991) como condição
necessária para que as perdas de efluentes dentro do silo sejam minimizadas e,
conseqüentemente, ocorra a manutenção dos nutrientes do material ensilado é de
25%. Podemos afirmar que as inclusões de polpa cítrica e casca de soja foram
eficientes para o aumento dos valores de MS do material ensilado, pois os 4
tratamentos responderam com valores superiores ao mínimo requerido para
obtenção de um produto final adequado, ao contrário do controle (Tabela 2).
Consantino (1978) menciona que forrageiras com alto teor de umidade
resultarão em silagem de má qualidade não somente pela formação de ácido
burítico, mas devido a uma intensa degradação de proteínas. Segundo Ohshima &
McDonald (1978), também pode ocorrer a formação de gás carbônico e aminas, não
permitindo, com isto, um pH estável na silagem. Os resultados apresentados
corroboram com esta afirmação, pois o grupo controle com seu menor teor de MS
apresentou valores maiores para nitrogênio amoniacal e ácido butírico.
Além da importância da MS para o processo de produção e armazenamento do
alimento com qualidade, o teor de MS dita à participação do resíduo úmido de
cervejaria na formulação da dieta. Em muitas situações, o teor de MS fornecida pode
influenciar o consumo alimentar, ao passo que a maximização dessa variável deve
ser um dos principais objetivos para maximizar também a produção (DHIMAN et al.,
2002). Segundo o NRC (2001), a ingestão de matéria seca tem relação negativa
com altos teores de umidade das dietas.
Altos níveis de proteína bruta na planta e baixos de MS são dois fatores que
aumentam a formação de amônia (BONA FILHO e LOPES, 1979); resultados
semelhantes podem ser observados nesta pesquisa.
O resíduo úmido de cervejaria é, segundo a classificação internacional de
alimentos, considerado um concentrado protéico, pois apresenta teor de fibra bruta
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menor que 18% e de proteína bruta maior que 20%. Segundo Reinold (1997), a
composição do resíduo úmido de cervejaria pode ser representada por 22% de
proteínas, das quais 50% escapam da degradação microbiana do rúmen (CLARK,
1987), sendo atrativa para muitos produtores de leite como fonte protéica para vacas
em início de lactação.
Já a polpa cítrica e a casca de soja são definidas como alimentos concentrados
energéticos, ou seja, teor menor que 20% de PB: a polpa cítrica não é uma boa
fonte protéica, possui em torno de 7% de proteína bruta (NRC, 2001), mas configura
uma boa opção para ser utilizada com dietas com elevadas concentrações de
proteína, pois o padrão de fermentação da polpa de citros no rúmen parece propiciar
o uso eficiente da amônia e, conseqüentemente, do nitrogênio protéico ou não
protéico (WING,1982). A casca de soja apresenta teores de proteína bruta ao redor
de 12% e é uma fonte rica em lisina (0,71 a 0,2% da MS), mas apresenta baixas
concentrações para metionina (0,30 a 0,33% da MS) (CUNNIGHAM et al., 1993), a
qual está presente em quantidades elevadas no resíduo de cervejaria (0,45% de
acordo com o NRC (1998)).
No geral, as concentrações de PB na MS observadas neste trabalho estão
acima do mínimo exigido pelos ruminantes, cujo valor é de 7% na dieta, conforme
relatado por Church (1988).
Para os terores de FDN e FDA, a explicação para estes resultados consiste
basicamente na composição bromatológica dos subprodutos: a literatura registra
para a casca de soja valores em torno de 69,2%. Este subproduto possui elevados
teores de FDA e FDN, uma vez que possui espessa parede celular que caracteriza
sua casca. Porém uma característica especial deste alimento é sua elevada
digestibilidade da fração fibrosa, atribuída principalmente aos baixos teores de
lignina e elevados teores de pectina, sendo rápida e extensamente degradada no
rúmen.
Os teores de FDN diminuíram para os tratamentos PC 15% e PC 30%, já que
para a polpa cítrica, a FDN não ultrapassa o teor de 25% (VALADARES FILHO et
al., 2002)
Van Soest (1994) correlaciona de forma positiva a FDA com a digestibilidade,
pois a fração da fibra indigestível, a lignina, representa a maior proporção da FDA.
De acordo com o NRC (2001), o valor de FDA para vacas de alta produção em
lactação deve estar entre 17 e 22%.
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Segundo Mertens (2002), a FDN é o melhor dado para representar a fibra da
dieta, pois se trata da fibra insolúvel dos alimentos, indigestível ou lentamente
digestível, que ocupa espaço no trato digestivo.
Lima (1993) afirma que o resíduo úmido de cervejaria apresenta alto teor de fibra
de média qualidade no que se refere à degradação ruminal. Também um médio teor
de lignina, celulose e hemicelulose, o que nos permite inferir que a taxa de extensão
da degradação da fibra podem ser mediana. Aproximadamente 50% da parede
celular (FDN) são digeríveis no rúmen. Somente 33% do FDN podem ser
considerados como fibra efetiva e, portanto, o resíduo de cervejaria não deve ser
considerado um substituto para as forragens, embora contribua para a porção
fibrosa da dieta.
Em termos práticos, para proporcionar o máximo de consumo de energia, sem
prejudicar a ruminação, a produção de saliva (tamponante) e a motilidade ruminal,
busca-se fornecer quantidades mínimas de FDN.
Os carboidratos solúveis são os principais substratos utilizados pelas bactérias
responsáveis pela produção de ácidos orgânicos. Portanto, o conteúdo de
carboidratos solúveis na ensilagem deve ser o bastante para promover a
fermentação e produzir ácidos suficientes para conservar os grãos ensilados.
Segundo Haigh (1990), é necessária uma concentração mínima de 2,5 a 3,0% de
carboidratos na matéria seca; dados estes apresentados pela adição de no mínimo
15% de polpa cítrica na dieta.
A análise bromatológica anterior a ensilagem demonstra os teores de 17,68% e
5,88% de carboidratos solúveis para polpa cítrica e a casca de soja,
respectivamente.
A polpa cítrica possui um alto teor de carboidratos solúveis (cerca de 25% a 35%
MS) e pectina ( 25% MS). A casca de soja possui sua fração de CHO’s não fibrosos
composta principalmente pela pectina (62%) enquanto que o amido e açúcares
simples estão presentes em menor proporção (NRC, 2001), o teor de amido varia de
0 a 9,4% com valores médios de 3,6% e os teores médios de pectina situam-se em
torno de 12,8% da MS. A pectina possui menor propensão em causar queda do pH
porque sua fermentação é feita por microrganismos celulolíticos, favorecendo a
produção de acetato e não de lactato e propionato, como na fermentação de
microrganismos que degradam o amido ( VAN SOEST, 1994).
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Na tabela 2, apenas os tratamentos PC15 e PC30 possuem valores
considerados ideais. Contudo, observa-se que os valores de carboidratos solúveis
das silagens são baixos em função do consumo durante o processo fermentativo,
uma vez que os materiais originais apresentaram valores bem superiores às
silagens.
O poder tampão mede a resistência da massa à redução do pH, portanto deve
ser baixo para que a massa ensilada apresente uma rápida queda do pH, sendo o
menor valor encontrado para a silagem com 100% de resíduo úmido de cervejaria.
A resistência à alteração do pH durante o processo de fermentação é devida à
capacidade de tamponamento da planta, que é característica de cada forrageira e se
altera com os seus estádios de maturação (MOISIO e HEIKONEN, 1994). O poder
de tamponamento de forrageiras é exercido por bases inorgânicas de potássio e
cálcio, proteínas, aminoácidos livres e por sua capacidade de produção de amônia
(VAN SOEST, 1994).

2.2.3.1.2

Digestibilidade “in vitro” de matéria seca (DIVMS)

Como houve interação entre o aditivo e teor (P<0,0001) pode-se afirmar que a
EBR da casca de soja (37%) em aumentar a DIVMS da silagem difere
estatisticamente da EBR da PC (100%).
A tabela 2 demonstra que houve melhora da digestibilidade “in vitro” com a
adição dos subprodutos polpa cítrica e casca de soja, sendo superior o resultado
para a inclusão com polpa cítrica, sobretudo a 30%. Confrontando este valor com os
teores de FDA e FDN (tabela 2), confirma-se o aumento da eficiência da digestão da
MS oferecida aos ruminantes com a redução de FDA e FDN proposta por Cysneiros
et al. (2006), quando adicionado casca de soja na alimentação de ruminantes.
Os alimentos conservados podem ter seu valor alimentício alterado, devido os
procedimentos utilizados para a sua produção e conservação, e dos fenômenos
bioquímicos e microbiológicos que ocorrem no processo (JOBIM et al., 2006). Por
outro lado, a resposta do animal à silagem é dependente do padrão de fermentação,

45

que por sua vez exerce influência marcante na composição química, ingestão e
digestibilidade.
São fatores que afetam a qualidade da silagem o teor de matéria seca, o teor de
carboidratos solúveis e o poder tampão das plantas forrageiras. Enquanto que, os
valores de ácidos orgânicos, pH e N - amoniacal são os indicadores de qualidade da
silagem.
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2.2.3.1.3

Variáveis fermentativas

Os valores médios da percentagem do pH, ácido acético, propiônico, butírico,
lático, álcool, relação desejáveis/indesejáveis (LAT/(ETA+ACE+BUT), N-amoniacal
(%) e (% N total) são apresentados na tabela 3
Tabela 3 – Valor médio e erro padrão da média do pH; ácido acético, propiônico,
butírico, lático; álcool, relação desejáveis/indesejáveis (LAT/(ETA+ACE+BUT); N
amoniacal (%) e (% N total) segundo os tratamentos.
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A adição de teores crescentes de PC e CS diminuiu os valores do pH, elevando
a produção de ácido acético, álcool e ácido lático, além disso, diminuindo a
produção de ácido butírico, propiônico e nitrogênio amoniacal.
Desta forma, a relação desejáveis/indesejáveis parece aumentada por ambos os
aditivos com a diferença que isso é obtido com menores teores de PC e maiores
teores de CS.
A tabela 3 demonstra que todos os tratamentos apresentaram valores próximos
ao valor máximo desejável registrado pela literatura, ou seja, houve fermentação
pelas bactérias anaeróbicas, produção ácidos graxos voláteis, queda do pH, e
conseqüentemente, preservação da qualidade do material ensilado, sendo o menor
valor o do tratamento PC15.
Os valores para pH deste estudo foram semelhantes aos encontrados por Souza
et al. (2010) em trabalhos com de resíduo úmido de cervejaria “in natura” e ensilado.
Ainda, as informações apresentadas na tabela 3 corroboram com a afirmativa de
Van Soest (1994), a qual diz que o pH da silagem é influenciado pela relação
carboidrato solúvel: proteína da forragem, tória também proposta por McKersie
(1985), que aminoácidos básicos, aminas e amônia, produtos finais da degradação
de proteína, dificultam a queda do pH da massa ensilada.
A acidez é considerada um fator importante na conservação da silagem. Ela atua
inibindo ou controlando o desenvolvimento de microrganismos prejudiciais, como as
bactérias do gênero Clostridium, sensíveis à pH abaixo de 4,2 (WHITTENBURY et
al., 1967). Um pH elevado indica perda de nutrientes, principalmente, proteínas
resultando em material menos palatável e de odor desagradável (FARIA,1971).
Com relação aos ácidos graxos voláteis (acético, butírico e propiônico, dentre
outros), Sprague & Leparulo (1965) relataram que à medida que aumenta a
quantidade de substrato de fácil fermentação, a silagem resultante apresenta-os em
menor concentração.
Todos os ácidos orgânicos que aparecem na silagem contribuem para a acidez
total da massa ensilada. Entretanto, o ácido lático apresenta maior constante de
dissociação e, por isto, é o mais forte e o maior responsável pela queda do pH para
a faixa de 3,8-4,2 (SILVEIRA, 1975). Neste experimento, os maiores valores foram
encontrados para PC30% e CS30% (Tabela 3).
O ácido acético, sempre presente nas silagens, deve estar em menor proporção
em relação ao ácido lático. Ou seja, os valores encontrados neste experimento
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enquadram-se no padrão (Tabela 3), sendo o menor valor encontrado para o
tratamento PC30%. Sua presença é resultante da ação de bactérias do grupo
Coliforme sobre o álcool existente no meio. Pode ser formado também por outros
microrganismos, como pela fermentação lática e butírica. Embora o ácido acético
conserve bem o produto, quando em percentagem acima de 0,8% ele é indicativo de
alterações indesejáveis ocorridas durante o processo (ANDRIGUETTO et al., 1985).
Portanto, durante o processo a massa ensilada pode ter sofrido tais mudanças,
independente dos tratamentos. As bactérias produtoras de ácido acético são as
primeiras a atuar, mas logo são inibidas pelo aumento de temperatura e acidez do
meio.
A presença de ácido butírico na massa ensilada é sempre acompanhada de
alterações na qualidade do produto. Estas alterações são devidas ao odor
desagradável e penetrante, às vezes de material em putrefação. Em realidade, o
efeito mais prejudicial das bactérias produtoras de ácido butírico é o desdobramento
de proteínas (FARIA, 1971). Diante de tal, é possível afirmar que o uso de
subprodutos foi efetivo para todos os tratamentos e o menor valor encontrado foi
com a adição de polpa cítrica a 30% (Tabela 3).
Consentino (1978) menciona que a composição da microflora das silagens é
grandemente afetada pelo teor de umidade do meio, pois as bactérias produtoras de
ácido burítico requerem um meio muito úmido para se desenvolverem. Estas
bactérias toleram pH baixo sob condições de alta umidade e, consequentemente,
quanto mais úmido o material, menor deverá ser o pH para uma conservação
adequada da forrageira.
O teor de matéria seca está relacionado com o estabelecimento de condições
para fermentação e redução das perdas, desempenhando papel importante na
confecção de silagem, quer aumentando a proporção de nutrientes e facilitando os
processos fermentativos, quer diminuindo a ação de microrganismos do gênero
Clostridium, responsáveis pela produção de ácido butírico e degradação da fração
protéica, com conseqüente redução do valor nutricional da silagem (ZAGO, 2001).
O álcool provém da fermentação realizada pelas leveduras, cada molécula de
glicose fermentada produz duas moléculas de etanol, duas de dióxido de carbono e
duas de água. Ou seja, o etanol produzido causa grande perda energética da
forragem, uma vez que é formado a partir da fermentação da glicose. Além de
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ocasionar perda de energia, o etanol produzido não possui valor preservativo para a
silagem, com o agravante de ocasionar perdas de MS (MENDES et al., 2008).
Para os percentuais de álcool, o controle apresentou o menor valor (Tabela 3).
Comparando os dados deste estudo com os registrados na literatura, pode-se dizer
que houve pequena produção de etanol em todas as silagens. Zopollatto et al.(2009)
revisaram trabalhos encontrados ao longo dos dez anos (1999//2009) e encontraram
valores médios para o teor de álcool de 0,1%; 3,3%; 7,8% e 0,9% para silagens de
milho, sorgo, cana-de-açúcar e capim, respectivamente. Porém, valores para
silagem de resíduo de cervejaria na literatura ainda são escassos, sendo muitas
vezes necessário compará-la com modelos como a de milho e sorgo.
Segundo Bona Filho e Lopes (1979), altos níveis de matéria seca e baixos de
proteína bruta na planta são dois fatores importantes para inibir a formação de
amônia.
O conteúdo de amônia das silagens, expresso pela percentagem do nitrogênio
amoniacal (N-NH3) em relação ao nitrogênio total, é amplamente utilizado na
avaliação de silagens.
Na forragem verde, cerca de 75 a 90% do nitrogênio total é representado pela
proteína e o restante, ou seja, o nitrogênio não-protéico,

principalmente por

aminoácidos livres e amidas, com menor proporção de ureídeos, aminas,
nucleotídeos, clorofila, peptídeos de baixo peso molecular e nitratos, enquanto o teor
de nitrogênio presente sob a forma de amônia, nesse material, geralmente é menor
que 1% do nitrogênio total. Após o corte e ensilagem, inicia-se uma extensa hidrólise
de proteínas que resulta em aumento do nitrogênio não protéico para
aproximadamente 40% do nitrogênio total, nas primeiras 24 horas de fermentação. A
extensa degradação protéica depende da espécie da planta, taxa e extensão da
queda do pH, teor de matéria seca e temperatura, sendo que o conteúdo de proteína
pode ser reduzido em 50-60%, mesmo em silagens bem preservadas. Os compostos
resultantes dessa degradação de aminoácidos, além de inibirem o consumo e
apresentarem baixa eficiência na utilização de nitrogênio pelos ruminantes, alteram
a fermentação, impedindo uma rápida queda do pH ( EVANGELISTA e LIMA, 2001).
Para que não haja quebra excessiva de proteína, o teor de nitrogênio amoniacal
deve ser inferior a 10% do nitrogênio total (VAN SOEST, 1994). Ao contrário, um
teor de nitrogênio amoniacal superior a 15% do nitrogênio total significa que a
quebra de proteínas foi considerável. Ou seja, as silagens confeccionadas neste
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estudo apresentaram baixo desdobramento de proteínas, sobretudo o tratamento
PC30.Tais silagens podem ser menos aceitas pelos animais, resultando em baixo
consumo.
Dosagens maiores de aditivo, seja ele a polpa ou a casca de soja, apresentam
alta capacidade de absorção de água o que além de criar um meio propício para a
fermentação desejável, evita o desenvolvimento de fungos e leveduras, contribui
para que os nutrientes não sejam perdidos durante o processo junto com os
efluentes, assim como facilita o transporte e armazenamento.
Com o intuito de facilitar a compreensão dos resultados apresentados, a tabela a
seguir classifica as silagens segundo a qualidade (muito boa, boa, média e ruim)
utilizando como padrão os valores encontrados em revisão de literatura para
silagens de milho e sorgo (Tabela 4).
Tabela 4. Classificação das silagens pela qualidade segundo os tratamentos.

pH
Classificação
Ácido lático1
Classificação
Ácido acético3
Classificação

Muito boa

Boa

3,6-3,8

3,8 a 4,2
C,PC15,PC30,CS15,C
S30
5a3
CS15
2 a 2,5

>5
PC15, PC30, CS30
<2
C,PC15,PC30,CS15,C
S30

Ácido butírico
< 0,1
Classificação
PC15,PC30,
N-NH3
amoniacal/total2 <10
C,PC15,PC30,CS15,C
Classificação
S30
4
DIVMS
>63
Classificação
PC15,PC30

0,1 a 0,2
CS15,CS30

Média
4,2 a
4,6

Ruim

3a2
C
>2,5

<2

0,2 a
0,4

>4,6

>2,5

>0,4
C

10 a 15

15 a 20 >20

63 a 52
CS15,CS30

52 a 38 <38
C

Paiva (1976), 2 Benachio (1965) citado por Borges (1995), 3 Nogueira (1995), 4 Paiva (1976), modificado por Nogueira(1995).
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2.2.3.1.4

Variáveis microbiológicas

Os valores médios da percentagem das bactérias láticas; clostrídeos; leveduras
e enterobactérias são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 – Valor médio e erro padrão da média das bactérias láticas; clostrídeos;
leveduras e enterobactérias segundo os tratamentos.

A adição de teores crescentes de PC e CS elevaram o número de bactérias
láticas e os clostrídeos.e não afetaram o número de leveduras e enterobactérias.
Os resultados apresentados na tabela 5 permitem observar que houve
condições para crescimento adequado de bactérias láticas nas silagens, sendo
superior para o tratamento CS15, mas ainda sim inferior aos valores encontrados
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por Souza et al. (2010) em trabalhos com resíduo de cervejaria “in natura”, ensilado
pré-seco ao sol e com ou sem drenagem de efluentes. Segundo McDonald et al.
(1991), o número de bactérias ácido-láticas requerido para que ocorra acentuada
queda de pH é de cerca de 8,0 log/g no momento da ensilagem. Entretanto, diversos
autores têm observado populações iniciais entre 3,7 e 6,3 log/g em diversos
materiais, sem provocarem alterações na conservação do material ensilado (SOUZA
et al., 2010). Sendo assim, tanto o controle quanto os tratamentos apresentaram
resultados favoráveis para a adequada conservação do alimento.
A qualidade da silagem depende do material ensilado e do tipo de
microrganismo existente durante o processo de fermentação e após a abertura dos
silos, sendo a população de bactérias láticas a principal responsável para que ocorra
uma rápida acidificação da massa ensilada. A partir da utilização dos açúcares pelas
bactérias ácidos-láticas ocorre uma pequena variação na qualidade da forragem.
McDonald (1981) e Rotz e Muck (1994) destacam que no caso das BAL as perdas
de energia são pequenas (0,7 a 1,7 %), sem perdas de matéria seca.
Além destes microrganismos desejáveis, pode haver o desenvolvimento de
microrganismos prejudiciais à silagem, entre eles, os clostrídeos, leveduras e
enterobactérias.
Pela análise dos dados da tabela 5, pode-se inferir que a presença de esporos
de clostrídeos foi inferior e semelhante para o controle e PC15. Os resultados estão
acima do relatado por Jobin et al. ( 1999), que encontraram valores entre 0,1 e 0,2
log UFC/g em silagens de espigas e grãos de

milho, respectivamente .Esses

microrganismos fermentam açúcares, ácido lático e aminoácidos, produzindo ácido
butírico e aminas e resulta em perdas significativas de matéria seca, os produtos da
fermentação reduzem a palatabilidade, além de diminuir a estabilidade da silagem
(MAHANNA, 1994; ROTZ e MUCK, 1994). O pH no qual a atividade dos clostrídeos
cessa está relacionado ao teor de matéria seca da silagem. Isto está ligado ao fato
de que os clostrídeos são sensíveis ao aumento da pressão osmótica (WOOLFORD,
1972). Segundo Muck (1988) e Mahanna (1994), os clostrídeos tornam-se menos
tolerantes ao aumento da pressão osmótica com a redução do pH da massa
ensilada, tanto que o tratamento PC15 foi que apresentou menor valor de pH (tabela
5).
Quanto ao desenvolvimento de leveduras, os valores encontrados corroboram
com os de Souza et al. (2010). Uma vez que silagens com contagem de leveduras
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superior a 5,0 log UFC/g de silagem são altamente suscetíveis à deterioração
(WOOLFORD, 1984; WOOLFORD, 1990), pode-se classificar as silagens avaliadas
no presente experimento como estáveis, pois as leveduras são os principais agentes
responsáveis pela deterioração aeróbia das silagens (WOOLFORD, 1990; O'KIELY;
e MUCK, 1992) por utilizarem açúcares e também ácido lático, empreendendo
competição com as bactérias ácido-láticas no início do processo fermentativo,
formando principalmente etanol, que não tem valor preservativo para a silagem, com
agravante de ocasionar perdas de MS e de energia (ROTZ e MUCK, 1994).
Com relação ao desenvolvimento de enterobactérias, pode-se verificar que não
houve crescimento para o C, CS15 e CS e os valores encontrados para PC15 e
PC30 estão abaixo do encontrado por outros autores que registraram 1,3; 2,2; 3,2; e
4,2 log UFC/g de silagem de grãos úmidos de milho, amostrada, respectivamente,
na abertura dos silos e a 2, 4 e 6 dias de aeração.
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2.2.3.2

Análise in vivo

2.2.3.2.1

Coeficiente de digestibilidade in vivo

Os valores médios do coeficiente de digestibilidade da matéria seca, fibra em
detergente neutro, fibra em detergente ácido, proteína bruta e extrato etéreo da
silagem são apresentados na tabela 6
Tabela 6. Percentuais de coeficiente de digestibilidade de matéria seca (MS), fibra
em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB) e
extrato etéreo (EE) da silagem de resíduo úmido de cervejaria segundo os
tratamentos.

Tratamentos

Contraste ortogonal

Coeficiente de
digestibilidade
(%)

C

CS15 CS30

P15

P30 EPM

MS

A

B

C

D

48,2

53,4

61,1

60,3

64,2 1,45

FDN

73,7

62,6

54,8

62,2

51,3 1,84 <0,0001 0,4837 0,0541 0,0088

FDA

70,2

63,5

54,8

61,4

56,3 1,55

PB

88,2

74,9

63,5

77,1

65,2 1,98 <0,0001 0,3943 0,0021 0,0014

EE

96,5

92,8

89,2

92,7

89,4 0,61 <0,0001 0,9121 0,0040 0,0090

0,0004 0,0340 0,0218 0,2236
0,0037 0,9104 0,0374 0,2037

Tratamentos: C= controle (100% resíduo úmido de cervejaria), CS15= 15% casca de soja, CS30=
30% casca de soja, P15= 15% polpa cítrica, P30= 30% polpa cítrica.
EPM= erro padrão da média
A= contraste ortogonal C x demais tratamentos;
B= contraste ortogonal Casca de Soja x Polpa Cítrica;
C= contraste ortogonal CS15 x CS30;
D= contraste ortogonal P15 x P30.

A tabela 6 demonstra que houve diferença significativa no contraste ortogonal
entre o tratamento controle e demais tratamentos em todos os parâmetros: MS,
FDN, FDA, PB e EE, sendo P= 0,0004, P= <0,0001, P= 0,0037, P= <0,0001 e P=
<0,0001, respectivamente.
Para o contraste ortogonal casca de soja e polpa cítrica, apenas a MS (P=
0,0340) foi significativo, visto a semelhança bromatológica entre os aditivos.
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No contraste CS 15 e CS 30 houve diferença significativa (P<0,05) nas análises
de MS, FDA, PB e EE. Já no contraste P 15 e P 30 houve diferença significativa
(P<0,05) nas análises de FDN, PB e EE. Observa-se, com estes dados, que a
inclusão de maiores teores de CS, diminuíram a digestibilidade da FDA, PB e EE; já
a inclusão de maiores teores de CS, diminuíram a digestibilidade da FDN, PB e EE.
A diferença significativa entre o contraste do tratamento controle e demais
tratamentos corrobora com dados similares ao encontrado por Bovolenta et al (1998)
citado por Geron et al. (2008) que avaliaram o fornecimento de resíduo de cervejaria
desidratado para cordeiros em crescimento e observaram diferença linear crescente
no coeficiente de digestibilidade total (CDT) da MS, MO, PB, EE e FDN. Os autores
sugeriram que esta diferença deve-se ao menor consumo destes nutrientes com a
inclusão do subproduto na dieta.
O resíduo úmido de cervejaria é considerado um alimento protéico em contra
partida dos aditivos, considerados alimentos energéticos. A eficiência decorrente da
concentração de PB na alimentação proposta foi suficiente para suprir a
necessidade desta categoria animal em estudo que, conforme citado por Church
(1988) suas concentrações na MS observadas neste trabalho estão acima do
mínimo exigido pelos ruminantes, cujo valor é de 7% na dieta, bem como quando
comparado ao experimento de Cabral Filho et al. (2007) que observou aumento do
coeficiente de digestibilidade para PB quando avaliaram inclusão de resíduo úmido
de cervejaria em rações contento feno de capim tifton para ovinos. Assim como para
o EE, os valores decresceram com o aumento dos aditivos, porém sem inferir na
exigência mínina de 3% como cita Andreguetto (2002), taxa suficiente dos ácidos
graxos essenciais; visto que o excesso de lipídeo atrapalha a degradação ruminal
Cysneiros et al. (2006) verificou que com adição de casca de soja na
alimentação de ruminantes, houve aumento da eficiência da digestão da MS e
redução de FDA e FDN, devido ao alto teor de degradabilidade, assim como
demostrado na tabela 6, tanto para casca de soja, quanto para polpa cítrica.
Ao analisar a composição de FDN para uma dieta, é importante ter em mente
durante a formulação que o consumo de alimentos pelos ruminantes depende de
fatores físicos que aumentam a distensão do aparelho digestivo, causado pela fibra
do alimento, fatores esses que desencadeiam a sensação de saciedade em animais,
reduzindo seu consumo. Ainda, a taxa de passagem de alimentos fibrosos tende a
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ser mais lenta, o que diminui seu consumo e, com isso, pode limitar seu potencial
produtivo.
Assim, tanto a casca de soja quanto a polpa cítrica como aditivos na alimentação
a base de resíduo úmido de cervejaria foram eficientes em relação à digestibilidade,
visto que possui alto valor nutricional, boa aceitabilidade pelos animais e
disponibilidade quase constante ao longo do ano (STERN & ZIEMER, 1993).

2.2.3.2.2

Consumo x ganho de peso

Os valores médios do consumo e ganho de peso de cordeiros de acordo com os
tratamentos controle (C - 100% resíduo úmido de cervejaria), CS 15 (inclusão de
15% de casca de soja), CS 30 ( inclusão de 30% de casca de soja), P 15 (inclusão
de 15% de polpa cítrica) e P 30 (inclusão de 30% de polpa cítrica) são apresentados
na figura 4.

Figura 4. Consumo (Kg de MS) e ganho de peso (Kg) de acordo com a alimentação
fornecida no período experimental.

A figura 4 mostra que houve menor consumo e ganho de peso negativo no
tratamento controle, 100% de resíduo úmido de cervejaria.
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Entre os tratamentos ofertados, a melhor relação entre consumo e ganho de
peso foi à nutrição a base de resíduo de cervejaria com adição de 30% de polpa
cítrica. De acordo com MAPA (2000) é recomendado a ingestão de MS superior a
700 g/dia para cordeiro em crescimento, sendo que a ingestão de PB para ganho de
peso médio de 100 g deve ser de no mínimo 70 g, valores estes observados para os
tratamentos CS 30, P15 e P 30, demonstrado pelo ganho de peso de 0,047, 0,115 e
0,146kg, respectivamente.
Conforme relatado por Silva (2010), que comparou as inclusões parciais de
resíduo úmido de cervejaria na dieta de cabras, o aumento do bagaço de malte na
nutrição proporciona menor consumo de MS, que pode estar relacionado à maior
ingestão de água decorrente da umidade do resíduo e ao alto teor de FDN. Para
Geron et al. (2008), a inclusão de 24% de resíduo úmido de cervejaria na dieta de
bovinos reduziu em 15% a ingestão de MS em relação a dieta a 0% de resíduo de
cervejaria; que também pode ser explicada em parte pela aceitabilidade da ração.
Da mesma maneira, ao fornecer dieta com níveis de resíduo úmido de cervejaria,
Cardoso et al. (1982), Johnson et al. (1987), West et al. (1994) e Chiou et al. (1998)
observaram redução percentual do consumo de MS.
A redução dos teores de MS nas dietas com altas quantidades de resíduo úmido
de cervejaria é um dos fatores limitantes da utilização do resíduo na formulação das
dietas. Segundo o NRC (2001), a ingestão de matéria seca tem relação negativa
com altos teores de umidade das dietas.
Brochier e Carvalho (2008) ao substituir o farelo de soja e milho desintegrado
por resíduo úmido de cervejaria verificaram redução no consumo de MS.
Gilaverti (2011) ao comparar inclusões de resíduo úmido de cervejaria na dieta
observou também que o consumo de MS foi reduzido em relação à dieta contendo
milho e polpa cítrica e maiores concentrações de FDN nas dietas contento resíduo
de cervejaria tenham provocado limitação física ao aumento no consumo de MS.
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3 Conclusão

A adição de polpa cítrica e casca de soja foi eficiente para conservação e
qualidade do alimento, sendo os melhores resultados encontrados, em conjunto,
para os parâmetros analisados a inclusão de 30% de polpa cítrica.
O resíduo úmido de cervejaria não é recomendado como alimento isolado para
ovinos.
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