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RESUMO

Objetivou-se avaliar a matéria seca (MS), pH, proteína bruta (PB), matéria mineral (MM),

carboidratos solúveis (CHOS), nitrogênio amoniacal, em porcentagem do nitrogênio total (N-

NH3/NT), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), produção de

etanol  (ET)  e  de  ácidos  orgânicos  (lático,  acético  e  butírico),  e  quantificar  a  população

microbiana (bactérias ácido láticas – BAL; enterobactérias – ENTERO; fingos leveduriformes

– FL; fungos filamentosos  – FF) de silagens  de cana-de-açúcar  com diferentes  níveis  de

inclusão (NI) (0, 3, 10, 17 e 20%) da torta de macaúba (TM), do farelo de girassol (FG) e do

farelo de crambe (FC), e avaliados em diferentes tempos de abertura dos silos (TA) (0, 3, 7,

12, 24, 36, 41 e 60 dias), em relação à matéria seca da cana-de-açúcar. O material foi ensilado

em silos laboratoriais, que foram abertos de acordo com os tempos de abertura supracitados.

Para a análise estatística, utilizou-se a metodologia de superfície de resposta, com dois fatores

independentes (NI e TA) e as variáveis respostas, que são os fatores dependentes. De acordo

com os dados estatísticos e considerando 5% de significância, a inclusão da TM elevou os

teores de MS e favoreceu o padrão fermentativo das silagens de cana-de-açúcar, através do

desenvolvimento  de  microrganismos  benéficos  ao  processo  fermentativo.  Como

consequência, houve o aumento na concentração de ácido lático e acético, o que contribuiu

para reduzir o número populacional de leveduras, resultando em menor produção de etanol

nas silagens de cana-de-açúcar.  Quanto aos tempos de armazenamento das silagens de cana

aditivadas com este coproduto, recomenda-se que as silagens permaneçam armazenadas por,

no mínimo, 36 dias. A inclusão de diferentes níveis do FG também contribuiu para melhorar o

padrão  fermentativo  das  silagens,  estimulando  os  microrganismos  benéficos  ao  processo

fermentativo com maior produção de ácido lático e redução das fermentações secundárias, o

que resultou em menor concentração de etanol nas silagens. O FG também contribuiu para

elevar o valor nutricional das silagens de cana-de-açúcar, visto que se aumentou o aporte de

proteína e minerais das silagens aditivadas com este coproduto. Todavia, para que a inclusão

do  FG  seja  satisfatória  na  ensilagem  da  cana-de-açúcar,  as  silagens  devem  permanecer

armazenadas por,  no mínimo,  60 dias.  A inclusão do FC na ensilagem de cana-de-açúcar

também  favoreceu  o  padrão  fermentativo  das  silagens,  aumentando  os  teores  de  MS  e

estimulando  os  microrganismos  benéficos  ao  processo  fermentativo  dentro  dos  silos.  A

produção de ácido lático e acético foi estimulada com os maiores níveis de inclusão do FC,

reduzindo assim a atividade das leveduras, também resultando em menores concentrações de

etanol  nas  silagens.  Para  silagens  de  cana-de-açúcar  aditivadas  com  este  coproduto,



recomenda-se  abrir  os  silos  após  60  dias  de  armazenamento.  Portanto,  os  parâmetros

avaliados permitem concluir que a inclusão da torta de macaúba, em até 10%, e do farelo de

girassol e de crambe, em até 20%, à ensilagem da cana-de-açúcar, pode ser uma alternativa

para  melhorar  o  padrão  fermentativo  das  silagens  e  reduzir  a  produção de  etanol,  o  que

viabiliza  o  uso  da  cana-de-açúcar  na  forma  de  silagem,  além de  destinar  os  coprodutos

provenientes  da  produção  de  biocombustíveis,  com  elevado  valor  nutricional,  para  a

alimentação de animais ruminantes. 

Palavras-chave:  Composição  Químico-Bromatológica.  Farelo  de  Crambe.  Farelo  de

Girassol. Microbiologia da Silagem. Superfície de Resposta.  Tempos de

Abertura. Torta de Macaúba.



ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate dry matter (DM), pH, crude protein (CP), mineral

matter  (MM), soluble carbohydrates  (CHOS), ammoniacal  nitrogen as  percentage of  total

nitrogen (N-NH3/NT),  neutral  detergent  fiber  (NDF),  acid detergent  fiber  (ADF),  ethanol

(ET) and organic acids production (lactic acid, acetic and butyric), and quantify the microbial

population  (lactic  acid  bacteria  -  BAL,  enterobacteria  -  ENTERO,  yeast  fungi  –  FL,

filamentous fungi – FF) of sugarcane silages with different inclusion levels (NI) (0, 3, 10, 17

and 20%) of macaúba cake (TM), sunflower meal (FG) and crambe meal (FC), and evaluated

at different opening times of the silos (TA) (0, 3, 7, 12, 24, 36, 41 and 60 days), in relation to

the dry matter of sugarcane sugar. The material was ensiled in laboratory silos, which were

opened  according  to  the  aforementioned  opening  times.  For  the  statistical  analysis,  the

response surface methodology was used, with two independent factors (NI and TA) and the

response variables,  which are  the  dependent  factors.  According to  the  statistical  data  and

considering 5% of significance, the inclusion of TM increased the DM content and favored

the fermentative pattern of sugarcane silages,  through the development of microorganisms

beneficial  to  the  fermentation  process.  As  a  consequence,  there  was  an  increase  in  the

concentration of lactic acid and acetic acid, which contributed to reduce the number of yeast

populations, resulting in lower ethanol production in sugarcane silages. Regarding the storage

times of the cane silages added with this coproduct, it is recommended that the silages remain

stored for at least 36 days. The inclusion of different levels of FG also contributed to improve

the  fermentation  pattern  of  the  silages,  stimulating  the  beneficial  microorganisms  to  the

fermentation process with greater production of lactic acid and reduction of the secondary

fermentations, which resulted in a lower concentration of ethanol in the silages. The FG also

contributed  to  increase  the  nutritional  value  of  sugarcane  silages,  since  the  protein  and

mineral contribution of the silages added with this  coproduct increased. However,  for the

inclusion of FG to be satisfactory in sugarcane silage, the silage must be stored for at least 60

days. The inclusion of FC in sugarcane silage also favored the fermentation pattern of silages,

increasing the DM content  and stimulating beneficial  microorganisms to the fermentation

process inside the silos. The production of lactic acid and acetic acid was stimulated with the

highest  inclusion  levels  of  CF,  thus  reducing  yeast  activity,  also  resulting  in  lower

concentrations of ethanol in the silages. For sugarcane silages added with this coproduct, it is

recommended to open the silos after 60 days of storage. Therefore, the parameters evaluated

allow us to conclude that the inclusion of, up to 10%, macaúba cake and sunflower meal and



crambe  meal,  up  to  20%,  to  sugarcane  ensilage  may  be  an  alternative  to  improve  the

fermentative standard of silages and reduce the production of ethanol, which makes the use of

sugarcane in the form of silage feasible, as well as the coproducts from the production of

biofuels, with a high nutritional value, for the feeding of ruminant animals.

Keywords:  Chemical-Bromatological  Composition.  Crambe  Meal.  Macaúba  cake.

Microbiology of Silage.  Response Surface. Sunflower Meal. Opening Times. 
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1 INTRODUÇÃO

Diante da crescente demanda mundial por processos mais limpos e viáveis

nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, se expande a cada ano o mercado de

biocombustíveis no Brasil. O governo brasileiro vem tratando com destaque do tema

no cenário internacional. A tecnologia tem grande relevância sobre as mais diversas

áreas,  pois  favorece  significativamente  as  possibilidades  de  desenvolvimento

econômico e social de muitos países, sobretudo os mais pobres, apesar de provocar

impactos  no  meio  ambiente,  causados  principalmente  pela  grande  quantidade  de

resíduos  que  são  gerados  com a  produção.  Os  biocombustíveis,  principalmente  o

etanol, vêm contribuir para a solução do grave problema do fornecimento energético,

que  afeta  todo o mundo,  e  colaborar  com o avanço da  agricultura  e  da  indústria,

sobretudo nos países em desenvolvimento (RODRIGUES, 2010).

Com a produção de biocombustíveis, são gerados resíduos e coprodutos

que devem ser aproveitados, de forma que toda a cadeia da produção do biodiesel seja

sustentável e economicamente viável. Os principais resíduos sólidos são a torta e o

farelo, que são gerados pelos processos físicos e químicos de extração do óleo vegetal,

respectivamente,  e a glicerina ou glicerol,  produzido no processo de fabricação do

biodiesel por transesterificação. Diversas formas de aproveitamento dos resíduos têm

sido utilizadas para diminuir o impacto ambiental que poderiam causar, caso fossem

descartados diretamente no meio ambiente, além de agregar valor econômico à cadeia

de produção do biodiesel (MOTA; PESTANA, 2011).
A composição nutricional das tortas e dos farelos que são originados da

produção do biodiesel é variável, sobretudo quanto ao teor de gordura, com variação

de  3  a  24%,  sendo  estas  empregadas  mais  comumente  na  adubação  orgânica,  na

geração de energia e na alimentação animal (ABDALLA et al., 2008). 
Com o aumento dos custos da produção animal, há o crescente interesse

sobre  o  aproveitamento  de  coprodutos  originados  das  produções  agrícolas  e

agroindustriais na alimentação, com o objetivo de fornecer alimentos alternativos e

economicamente  viáveis,  sem  concorrer  diretamente  com  a  alimentação  humana

(PRADO et al., 2002). 

Outro ponto importante é o uso da cana-de-açúcar (Saccharum spp.), que é

uma das principais culturas agrícolas da economia brasileira. Além disso, o Brasil é o

maior produtor mundial de cana-de-açúcar, sendo responsável por mais da metade de
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todo o açúcar comercializado no mundo, além de ser o maior exportador de etanol

(CONAB, 2017). Nos últimos anos, observou-se a valorização crescente do cultivo da

cana-de-açúcar  em  todo  país,  inclusive  para  o  semiárido  brasileiro,  que  visa,

especialmente, à produção de biocombustíveis. Ainda nessa região, outro importante

uso da  planta  tem sido destacado:  a  produção de  forragem para  a  alimentação de

ruminantes (VOLTOLINI et al., 2012).

A ensilagem da  cana-de-açúcar  é  uma  alternativa  frente  à  escassez  de

forragem em detrimento da estacionalidade, aliando  maior eficiência de emprego de

tratos culturais  necessários para a obtenção de alta produtividade e longevidade dos

canaviais  (QUEIROZ  et  al.,  2015).  Apesar  disso,  a  ensilagem  de  cana-de-açúcar

exclusiva tem alguns entraves,  como a considerável concentração de etanol,  que é

produzida no processo fermentativo, tendo em vista o alto teor de sacarose da cana,

que facilmente é convertida a álcool. Isso modifica o padrão fermentativo da silagem,

com significativa perda de matéria seca (SCHMIDT  et al.,  2007), além dos baixos

teores de minerais e proteína (PEDROSO et al., 2005).

A  composição  química  e  o  valor  nutritivo  das  silagens  podem  ser

modificados por meio da utilização de aditivos à forrageira no momento da ensilagem,

os quais podem ser compostos por ácidos, sais, carboidratos fermentáveis ou culturas

de bactérias láticas, além de enzimas. Os principais propósitos dos aditivos na silagem

são: influenciar o processo fermentativo, favorecendo a conservação dos alimentos e

melhorar o seu valor nutricional (KEPLIN, 2006). 

O Brasil apresenta grandes alternativas de oleaginosas para produção de

biocombustíveis em razão de sua diversidade climática e de ecossistemas (STORCK

BIODIESEL, 2008).  Os coprodutos gerados com a produção tem grande potencial

para serem utilizados como aditivos em silagens. Dentre as diversas possibilidades de

utilização dos coprodutos, no presente trabalho foram estudados a torta de macaúba

[Acrocomia aculeata  (Jacq.) Lodd], o farelo de girassol  (Helianthus annuus L.) e o

farelo de crambe (Crambe abyssinica Hochst) como aditivos em silagens de cana-de-

açúcar, com o objetivo de melhorar o padrão fermentativo das silagens e o seu valor

nutritivo.
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral

Avaliar  a  qualidade  da  silagem  de  cana-de-açúcar  (Saccharum spp.)

adicionada de diferentes níveis de inclusão de torta de macaúba e farelos de girassol e

de crambe, em diferentes tempos (em dias) de abertura dos silos.

2.2 Objetivos específicos

- Avaliar a composição químico-bromatológica das silagens de cana-de-açúcar adicionadas de

diferentes níveis de inclusão dos coprodutos da macaúba, do girassol e do crambe, através de

análises referentes aos teores de matéria seca (MS); matéria mineral (MM); proteína bruta

(PB);  carboidratos  solúveis  (CHOS);  nitrogênio  amoniacal  (N-NH3);  fibra  em detergente

neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA), em diferentes tempos de abertura dos silos

(em dias);

- Avaliar a produção de etanol e de ácidos orgânicos (lático, acético e butírico) das silagens;

- Quantificar as colônias de bactérias ácido láticas; enterobactérias; fungos leveduriformes

(leveduras) e fungos filamentosos (mofos ou bolores);

-  Avaliar  as  possíveis  interações  entre  os  grupos  microbianos  quantificados,  as  análises

químico-bromatológicas, a produção de etanol e de ácidos orgânicos;

- Conhecer o padrão fermentativo das silagens;

- Estabelecer um melhor nível de inclusão dos coprodutos avaliados.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 A matriz energética brasileira

O panorama global está mudando rapidamente, por motivos ligados a três

das grandes preocupações da humanidade nesse início de século: o meio ambiente, a

energia e a economia global. Embora à primeira vista os três temas possam parecer

distintos, eles estão, na realidade, completamente interligadas. As duas primeiras áreas

estão  há  mais  tempo  na  percepção  da  população,  devido  ao  efeito  estufa  e  ao

aquecimento global, associado ao uso de combustíveis fósseis. Quanto à economia, só

o  tempo  dirá  quais  os  efeitos  permanentes  que  esta  crise  no  sistema  financeiro

internacional terá sobre o setor energético e sobre o meio ambiente. A única certeza é

de que os três setores serão permanentemente afetados (VICHI; MANSOR, 2009).
A oferta  interna  de  energia  brasileira  –  necessária  para  movimentar  a

economia – foi, no ano de 2016, de 286 milhões de toneladas equivalentes de petróleo

(tep).  Desse  total,  43,9% correspondem à  energia  renovável,  o  que  faz  da  matriz

energética brasileira uma das mais limpas do mundo (MME, 2016).
A matriz energética consiste,  em uma definição simplificada,  de toda a

produção e o consumo de energia de um país, discriminada por fonte de produção e

setores de consumo. A matriz pode ser tão detalhada quanto necessário. No Brasil, a

descrição  disponível  mais  detalhada  que  se  tem é  o  Balanço Energético  Nacional

(BEN),  que  é  elaborado  anualmente  pela  Empresa  de  Pesquisa  Energética  (EPE),

publicado pelo Ministério de Minas e Energia (MME). É um documento completo,

publicado  regularmente  desde  1970.  É  amplamente  utilizado  tanto  pelo  governo

quanto pelo setor privado para atividades de planejamento e investimento (VICHI;

MANSOR, 2009).
Compondo  o  quadro  energético  nacional  estão  as  fontes  de  energia

renováveis,  como  eólica,  hidroelétrica  e  solar.  O  Brasil  é  rico  em alternativas  de

produção  de  energia  das  mais  variadas  fontes.  A  oferta  de  matéria-prima  e  a

capacidade de produção em larga escala  são exemplos  para diversos  países.  Além

disso, o Brasil se destaca dos demais países por um motivo bem simples: a matriz

energética brasileira é cerca de 44% renovável, comparada à média mundial de 12%.

O  país  se  manterá  como  de  matriz  energética  mais  limpa  no  mundo,  com  a

participação das fontes renováveis de 44,8% apresentados em 2010 para 46,3% como

uma projeção para o ano de 2020 (TOLMASQUIM, 2012).
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De acordo com Froehner; Leithold (2007), a matriz energética de muitos

países está intimamente associada às fontes não renováveis de energia como petróleo,

gás natural e carvão. Tais fontes geram energia por meio de queima, ao passo que,

simultaneamente,  produzem substâncias que promovem impactos ambientais,  como

aquecimento  global,  eutrofização,  acidificação,  esgotamento  de  recursos  naturais,

dentre  outros  (MORAIS  et  al.,  2010).  Por  essa  razão,  em  função  dos  impactos

associados  à  utilização dos  recursos  energéticos  de origem fósseis  empregados  no

processo  produtivo,  a  busca  por  fontes  renováveis  de  energia  tem se  tornado  um

desafio atualmente.  As energias que provêm do uso de fontes renováveis e menos

poluentes como o biodiesel se destacam (ESTEVES; PEREIRA, 2016).

3.2 Biocombustíveis 

Nos últimos anos, tem-se optado pelo uso de produtos sustentáveis que

visam controlar  e/ou  atenuar  os  efeitos  indesejáveis  de  resíduos  descartados  no

ambiente. Tem-se utilizado os biocombustíveis, que são “combustíveis produzidos a

partir da biomassa - produtos vegetais ou de origem animal” em associação com os

combustíveis  fósseis,  como  forma  de  reduzir  o  problema  destes  últimos  ao  meio

ambiente (PETROBRAS, 2009). 
Com  relação  à  utilização  da  biomassa  vegetal  e  microbiana  e  seus

respectivos  produtos,  quatro  gerações  de  biocombustíveis  têm  sido  exploradas:  a

primeira geração (1G), a segunda geração (2G), a terceira geração (3G) e a quarta

geração (4G).
Os  biocombustíveis  de  primeira  geração  são  produzidos  a  partir  da

fermentação direta de açúcares para a produção de etanol, obtidos principalmente do

milho,  beterraba,  trigo  e  caldo  de  cana-de-açúcar;  ou  pela  transesterificação  de

lipídeos  para  a  produção  de  biodiesel.  Embora  o  processo  para  obtenção  dessas

matérias-primas  não  seja  complexo,  existe  a  necessidade  de  áreas  agricultáveis

disponíveis  para  o  plantio  e,  em alguns  casos,  a  competição  com a  produção  de

alimentos. Além disso, o balanço de carbono e o balanço energético global não são

sempre considerados favoráveis (GONÇALVES et al., 2015). 
Os  biocombustíveis  de  segunda  geração  são  obtidos,  principalmente,  a

partir de açúcares extraídos de resíduos lignocelulósicos, como palha e bagaço, ou de

lipídeos  oriundos  de  fontes  não  alimentícias,  como  o  óleo  de  algumas  culturas

vegetais.  Embora  apresentem  um  balanço  de  carbono  excelente  e  não  ofereçam
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competição com a produção de alimentos, a extração dos açúcares para a produção de

etanol  exige  etapas  prévias  de pré-tratamento,  o  que  onera  ainda  mais  o  processo

(NAIK et al., 2010). Além disso, existe a dificuldade em se encontrar e adaptar novas

culturas  de  oleaginosas  não  alimentícias  aos  seres  humanos  para  a  obtenção  de

biodiesel.
Os biocombustíveis de terceira geração, por sua vez, são obtidos a partir

de microalgas, que possuem a vantagem de serem cultivadas em pequenos espaços,

não havendo a necessidade de grandes áreas de cultivo (GONÇALVES et al., 2015),

além de não competir com culturas alimentares nem com terras para plantio.
Em sistemas de produção de quarta geração, a biomassa funciona como

uma máquina captadora de CO2 da atmosfera, armazenando-o em seus galhos, tronco e

folhas. Em seguida, a biomassa é convertida em combustível por técnicas de segunda

geração. Essa capacidade de armazenamento de CO2 só é alcançada pela biomassa,

sendo  intitulada  como  carbono-negativa.  Todas  as  outras  fontes  renováveis  como

solar, eólica e hidrelétrica são, no máximo, carbono-neutro. Dentre as biomassas de

quarta  geração  estão  eucaliptos  modificados,  microalgas,  entre  outros  (BIOPACT,

2007).
Os  dois  principais  biocombustíveis  líquidos  usados  no  Brasil  são  o

bioetanol,  extraído  de  cana-de-açúcar  e,  em  escala  crescente,  o  biodiesel,  que  é

produzido  a  partir  de  óleos  vegetais  ou  de  gorduras  animais  (ANP,  2012).  Neste

trabalho, será abordada apenas a produção de biodiesel. 

3.2.1 Biodiesel

De acordo com a Legislação Federal, nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005,

conceitua-se o biodiesel como “um combustível derivado de biomassa renovável para

a  utilização  em  motores  de  combustão  interna  por  ignição  por  compressão  ou,

conforme regulamento,  para geração de outro tipo de energia,  que possa substituir

parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil” (BRASIL, 2005, art. 6º). 
O biodiesel é um combustível renovável, biodegradável e ambientalmente

adequado,  sucedâneo  ao  óleo  diesel  mineral,  constituído  de  mistura  de  ésteres

metílicos  ou  etílicos  de  ácidos  graxos,  obtidos  da  reação  de  transesterificação  de

qualquer triacilglicerol com álcool de cadeia curta, metanol ou etanol, respectivamente

(PARENTE, 2005). Consiste na reação química de triacilglicerol com álcoois (metanol

ou etanol)  na presença de catalisador  (ácido,  básico ou enzimático),  resultando na

substituição do éster de glicerol pelo grupo etila ou metila. O glicerol é subproduto da
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reação e  deve ser  purificado antes  da comercialização ou do uso para aumentar  a

eficiência econômica do processo. A produção brasileira de biodiesel deve utilizar o

etanol  no  processo,  por  ser  produzido  em  abundância  e  com  mais  baixo  custo

(BRASIL, 2009).

O biodiesel é utilizado puro ou em mistura, com determinada concentração

de óleo  diesel.  Definiu-se como BXX a  nomenclatura adotada  mundialmente  para

identificar  a  concentração do biodiesel  na  mistura,  onde XX é  a  percentagem em

volume do biodiesel.  Por  exemplo,  o  B2,  B5,  B20 e B100 são combustíveis  com

concentrações  de  2,  5,  20  e  100%  de  biodiesel,  respectivamente  (ESTEVES;

PEREIRA, 2016).

No  dia  1º  de  março  de  2017,  foi  aprovada  a  resolução  que  eleva a

composição  de  biodiesel  ao  óleo  diesel  vendido  ao  consumidor  para  8%  (B8).

O despacho do Presidente da República,  com a aprovação da Resolução Nº 11 do

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), foi publicado no Diário Oficial da

União. Ainda de acordo com a medida, as composições deverão ser elevadas para 9 e

10%, respectivamente, a partir de 1º de março de 2018 e 1º de março de 2019. Os

novos percentuais de adição do biodiesel colocam o Brasil em destaque no mercado

internacional do produto (BRASIL, 2017).

Dezenas de espécies vegetais nativas ou cultivadas no Brasil podem ser

utilizadas na produção do biodiesel, como por exemplo a soja, o dendê, o girassol, o

babaçu, o amendoim, o crambe, a mamona, o pinhão-manso e a macaúba.

3.2.2 A extração do óleo para a produção do biodiesel 

Para a obtenção do óleo utilizado para produzir o biodiesel, as sementes

das oleaginosas passam pelo processo de extração, pois são basicamente constituídas

por uma parte fibrosa e outra oleosa. Durante as etapas de extração, ocorre a separação

do óleo e da massa restante através de uma tela filtrante (SCHNEIDER et al., 2006). A

produção de biodiesel, dependendo da cultura, pode apresentar rendimento diferente,

podendo gerar maior ou menor volume de resíduos sólidos. A existência e o destino

desses descartes devem ser considerados como uma etapa importante do processo da

extração de óleo para o biodiesel, visto que as legislações ambientais têm sido cada

vez mais rigorosas em relação às unidades de beneficiamento da matéria vegetal com

relação ao destino dos resíduos destas (RANGEL et al., 2004).
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Os farelos, obtidos pela extração do óleo com solventes, constituem um

resíduo bastante inferior em óleos, quando comparados com os resíduos obtidos pela

prensagem (extração mecânica), na ordem de 1,5%, o que resulta em maior teor de

proteína bruta.  Deve-se salientar  que,  apesar de ser menos eficiente  na retirada da

fração lipídica,  a extração mecânica por prensa constitui  o sistema mais viável em

pequena escala, por não depender das exigências de instalações e segurança inerentes

ao processamento com uso de solvente (SOUZA et al., 2009).

A  produção  de  biodiesel  a  partir  das  plantas  oleaginosas  produzirá

coprodutos  que  podem  ser  utilizados  na  alimentação  animal,  sendo  os  principais

representados  pela  torta,  se  a  extração  do  óleo  for  feita  por  prensagem (extração

física),  ou  pelo  farelo,  quando  o  material  é  submetido  à  extração  com  solventes

(extração química), após o processo de extração física (BOMFIM et al., 2007).

3.2.3 Coprodutos provenientes da produção de biocombustíveis 

Na produção  do biodiesel  são  gerados  resíduos  sólidos  que  devem ser

aproveitados, de forma que toda a cadeia de produção do biodiesel seja sustentável e

economicamente viável. Os principais resíduos sólidos são a torta e o farelo, gerados

pelos processos físicos e químicos, respectivamente, de extração do óleo vegetal, e a

glicerina  (ou  glicerol),  produzida  no  processo  de  fabricação  do  biodiesel  por

transesterificação.  Diversas  formas  de  aproveitamento  desses  resíduos  têm  sido

utilizadas  para  diminuir  o  impacto  ambiental  que  poderiam  causar,  caso  fossem

descartados diretamente no meio ambiente, além de agregar valor econômico à cadeia

de produção do biodiesel (MOTA; PESTANA, 2011).
Os resíduos industriais  e  agroindustriais  são chamados  de subprodutos,

devido ao fato de ser o excedente do processo de fabricação. A tendência é que passem

a ser chamados de coprodutos devido ao valor agregado que possuem, pela  maior

atenção quanto ao controle de qualidade e o potencial nutricional para formulação de

rações,  evidenciados  pelas  pesquisas,  e  ampla  utilização  no  cenário  nacional

(EZEQUIEL et al., 2006).
A composição nutricional das tortas e dos farelos, que são originados na

produção do biodiesel, é variável, sobretudo quanto ao teor de gordura, com variações

de 3 a 24%, sendo empregadas mais comumente na adubação orgânica, na geração de

energia e na alimentação animal (ABDALLA et al., 2008). 
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Com o aumento nos custos de produção, há o crescente interesse sobre o

aproveitamento  de coprodutos  originados na produção agrícola  e  agroindustrial  na

alimentação  animal,  com  o  objetivo  de  fornecer  alimentos  alternativos  e

economicamente  viáveis,  sem  concorrer  diretamente  com  a  alimentação  humana

(PRADO et al., 2002). 
O  Brasil  tem  inúmeras  alternativas  de  oleaginosas  para  produção  de

biocombustíveis,  devido  a  sua  diversidade  climática  e  de  ecossistemas  (STORCK

BIODIESEL,  2008),  tais  como a  torta  do  fruto  da  macaúba  [Acrocomia aculeata

(Jacq.) Lodd], o farelo da semente do girassol  (Helianthus annuus L.) e o farelo da

semente do crambe (Crambe abyssinica Hochst).

3.2.3.1 Torta de Macaúba

A macaúba [Acrocomia aculeata (Jacq.) Lood. ex Mart.] é uma palmeira

arborescente perene, frutífera, nativa de áreas tropicais, tipicamente brasileira e com

ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde o sul do México até ao sul do Brasil,

Paraguai  e  Argentina (MORCOTE-RIOS; BERNAL, 2001).  O cultivo da macaúba

apresenta grande importância socioeconômica, pois é realizado por grande número de

pequenos produtores. No entanto, a atividade apresenta baixa produtividade devido à

colheita extrativista, praticada em populações com plantas heterogêneas, com idade,

densidade e qualidade variáveis, fato que dificulta a aplicação de técnicas de manejo e

de  colheita,  levando  ao  baixo  rendimento  e  qualidade  dos  frutos  (MOTTA  et  al.,

2002).
O fruto da macaúba tem óleo em todas as partes constituintes, exceto no

endocarpo,  o  que  o  torna  uma  promissora  fonte  de  óleo  vegetal.  Segundo  Nucci

(2007), a capacidade de produção de óleo vegetal da macaúba pode chegar a 4.000 L

ha-1 ano-1, sendo que, através de plantios racionais e de programas de melhoramento

genético, esse valor pode aumentar consideravelmente, o que oferece potencial para a

produção de biodiesel, proporcionando vantagens ambientais, econômicas e sociais.

Além disso,  a obtenção do óleo da macaúba  encontra-se em torno de cinco vezes

maior do que a soja, levando em consideração também o cultivo, que é mais simples

(SALLES, 2016). 
O interesse pelo óleo de macaúba é crescente devido a alta qualidade do

mesmo, com valores nutricionais próximos ao azeite de oliva.  Após o processo de

extração, são obtidos dois tipos de óleo: o da polpa, que é esverdeado e aproveitado
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como biodiesel ou na indústria de cosméticos, e o óleo da amêndoa, que é mais nobre,

de coloração amarelada, podendo ser empregado na indústria alimentícia e cosmética

(CIPRIANO, 2006). 
Análises químicas preliminares, realizadas nas tortas residuais do coco da

macaúba, evidenciaram que o coproduto poderia ser aproveitado na alimentação de

ruminantes,  principalmente  pelo  maior  teor  de  gordura  em  comparação  ao  milho

(BARRETO, 2008).  Além disso,  a torta de macaúba insere-se com uma vantagem

competitiva comparada às outras tortas, pois o seu preço não sofre influência direta

com a variação do preço dos grãos, como ocorre com tortas provenientes de outras

oleaginosas (soja, amendoim, algodão) (COCAL, 2007).
Barreto (2008) caracterizou a torta de macaúba como coproduto altamente

energético e fibroso, com modesto teor proteico, encontrando como valores de matéria

seca de 87,81% e para os demais parâmetros, com base na matéria seca, os seguintes

teores: cinzas = 5,27; proteína bruta = 7,55; extrato etéreo = 12,82; fibra insolúvel em

detergente neutro = 62,68; fibra insolúvel em detergente ácido = 46,87 e nutrientes

digestíveis totais = 64,38.  Algumas análises, também realizadas por Barreto (2008),

apresentaram teor de fibra em detergente neutro (FDN) em torno de 60%, com alguns

problemas de alto extrato etéreo, sendo necessários mais estudos para a determinação

dos níveis de inclusão deste coproduto na alimentação animal. 

3.2.3.2 Farelo de Girassol

O girassol (Helianthus annuus L.)  é uma dicotiledônea anual originária

das Américas do Norte e Central. Seu cultivo já está bem estabelecido no sudeste da

Europa, Rússia e Argentina. Entretanto, no Brasil só teve início nos últimos dez anos.

Pode  ser  cultivado  em  todas  as  regiões  do  país,  pois  o  rendimento  é  pouco

influenciado  pelas  latitudes  e  altitudes,  assim  como  pelo  fotoperíodo  (CASTRO;

FARIAS,  2005).  Seu  plantio  é  realizado  principalmente  nas  regiões  centro-oeste,

sudeste e sul. Destacam-se o estado do Mato Grosso, correspondendo a 86,6% de área

plantada com girassol,  em seguida,  o estado de Minas Gerais,  com 7,9%, e o Rio

Grande do Sul, com 2,2% (CONAB, 2017).
O girassol destaca-se entre as principais oleaginosas cultivadas no mundo,

tanto em produção quanto em área plantada, e tem como características o crescimento

rápido e a resistência à seca,  ao frio e ao calor, superior a maioria de espécies de

cultivo econômico no Brasil, podendo ser utilizado para diversos fins (LEITE et al.,
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2005), como a extração de óleo de alta qualidade para o consumo humano ou como

matéria prima para a produção de biodiesel, dentre outros (IOCCA et al., 2015). 
Dentre os vários produtos e subprodutos do girassol, destacam-se o óleo

comestível com excelente qualidade industrial e nutricional, e a torta do girassol, com

aproximadamente 45% de proteína, ótima opção para alimentação animal (ruminantes)

(SOARES et al., 2016). Além disso, o girassol é uma cultura que melhora a qualidade

do solo pela ciclagem de nutrientes, o que beneficia o desenvolvimento e a melhoria

do estado nutricional das culturas subsequentes (LEITE et al., 2007). 
O farelo de girassol constitui-se no principal produto da extração do óleo,

e apresenta excelente qualidade nutricional. Em média, o grão apresenta 45% de óleo,

25% de casca (que necessita ser reduzida para 7 – 10%, para que ocorra a extração do

óleo)  que pode produzir  30% de farelo.  Para cada tonelada de grão,  obtêm-se por

extração com solvente, cerca de 450 kg de óleo e de 350 a 380 kg de farelo, com

aproximadamente  1,0% de  extrato  etéreo  e  45% de proteína  bruta  (ROSSI,  1998;

NETO  et al., 2011). Trata-se de uma fonte rica em proteína que está disponível no

mercado a preços mais competitivos, quando comparados a outras fontes de proteínas

vegetais.  Apresenta-se,  ainda,  como boa fonte  de  cálcio  e  fósforo,  sendo também

excelente fonte de vitaminas do complexo B (CARRÃO-PANIZZI; MANDARINO,

2005). 

3.2.3.3 Farelo de Crambe

Dentre  as  culturas  estudadas  no  Brasil  como  possíveis  substitutas  das

convencionais fontes de óleo para a produção de biodiesel e de seus coprodutos (tortas

e  farelos)  para  utilização  em dietas  para  bovinos,  o  crambe  (Crambe  abyssinica)

possui grande potencial de utilização. Originário da Etiópia, país africano de clima

quente  e  seco,  e  domesticado  na  Europa,  na  região  do  Mediterrâneo,  o  crambe

pertence à família das crucíferas, a mesma da colza e da canola. Como tem um ciclo

médio de 90 dias, é indicado como excelente alternativa para a safrinha, em especial

para  produtores  de  soja  e  de  milho,  no  sistema de  rotação de  culturas.  O plantio

apresenta produtividade que pode variar de 1.000 a 1.500 kg por hectare e, do grão, o

óleo corresponde de 36 a 38%. Os coprodutos oriundos da extração do óleo do crambe

(farelo e torta) são potenciais fontes proteicas para substituição de fontes tradicionais,

como a soja e o caroço de algodão e seus respectivos coprodutos (MENDONÇA et al.,

2014). 
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O farelo de crambe possui teor proteico próximo de 40%, caracterizando-o

como  ingrediente  potencial  para  utilização  na  alimentação  animal.  O coproduto  é

obtido após a extração do óleo do crambe, cultura promissora utilizada no Brasil para

a produção de biodiesel (PITOL et al., 2010).
O uso do crambe e de seus coprodutos na alimentação animal requer uma

série  de  estudos,  bem  como  o  percentual  ideal  de  substituição  a  fim  de  não

comprometer  o  consumo,  o  metabolismo e  o  desempenho animal  (SOUZA  et  al.,

2009),  principalmente  por  estar  atribuída  a  esta  oleaginosa  a  presença  de

glicosinolatos em sua composição.
Os glicosinolatos exercem diversas funções na planta, como defesa contra

patógenos, metabolismo do enxofre e nitrogênio e regulação do crescimento. Também

assumem papel importante na defesa da planta contra os efeitos do estresse gerado por

condições climáticas extremas de temperatura e pressão (BLAZEVIC; MASTELIC,

2008).  Em dietas  para  ruminantes,  os  glicosinolatos  podem  ser  degradados  pelos

microrganismos ruminais, tendo, portanto, menor efeito nos ruminantes em relação

aos animais não ruminantes.  Porém, a ingestão de glicosinolatos por  muito tempo

pode elevar os níveis plasmáticos de tiocianatos e a redução da tirosina plasmática,

ocasionando  redução  no  consumo  e  comprometendo  o  desempenho  dos  animais

(TRIPATHI et al., 2001).

3.3 Ensilagem de cana-de-açúcar

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma das principais culturas agrícolas

da economia brasileira. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, tendo

grande importância para o agronegócio no país. O aumento da demanda mundial por

etanol, oriundo de fontes de energia renováveis, aliado às grandes áreas cultiváveis e

condições  edafoclimáticas  favoráveis  à  cana-de-açúcar,  tornam  o  Brasil  um  país

promissor para a exportação dessa commoditie. A estimativa de colheita para a safra

2017/18 pode chegar a 647,63 milhões de toneladas, cerca de 1,45% menor do que a

produção da safra anterior, que foi de 657,18 milhões de toneladas (CONAB, 2017).
A  cana-de-açúcar  detém  a  maior  produtividade  de  massa  entre  as

gramíneas tropicais, produzindo aproximadamente 86 t ha-1 de matéria seca por ano

(BALIEIRO NETO  et al., 2009). Devido ao seu alto teor de açúcares solúveis, é a

forrageira com maior produção de nutrientes digestíveis totais (15 a 20 t ha -1 em um

único corte), representando alternativa para o aumento da receita líquida por hectare
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na pecuária leiteira (NUSSIO  et al., 2002; MAGALHÃES  et al., 2004) ou de corte

(NUSSIO et al., 2003). Entretanto, a cultura demanda mão de obra diária para cortes,

despalha, transporte e picagem, além de determinar restrições operacionais quando se

pretende suplementar os animais (LOPES; EVANGELISTA, 2010), o que pode ser

contornado pelo uso da técnica de ensilagem (BALIEIRO NETO et al., 2009).
Na alimentação de ruminantes, a ensilagem da cana-de-açúcar pode tornar-

se determinante. Trata-se de uma tática frente à escassez de forragem em detrimento

da estacionalidade, e a maior eficiência de emprego de tratos culturais necessários para

a obtenção de alta produtividade e longevidade dos canaviais (QUEIROZ et al., 2015).

Deste modo, a ensilagem representa uma solução operacional para eliminar o corte

diário, pois evita sobras de um ano para outro e reduz os riscos de perda por fogo ou

geada. Entretanto, o processo fermentativo das silagens exclusivas de cana-de-açúcar

normalmente envolve perdas consideráveis de nutrientes, o que pode inviabilizar seu

uso pelos produtores (BALIEIRO NETO et al., 2009).
O processo  de  ensilagem envolve  algumas  etapas,  como a  colheita  do

material  a  ser ensilado,  o  transporte  até  o local  do silo,  a  picagem do material,  a

introdução e a homogeneização de aditivos, quando é o caso, compactação e vedação

do material. Essas etapas devem ser bem feitas, para que a ensilagem não comprometa

a qualidade do produto final.
A ensilagem de  um determinado  material  não  melhora  a  qualidade  do

alimento, visa apenas manter o valor nutricional o mais próximo à do material antes de

ser  ensilado  (VAN  SOEST,  1994).  Após  a  vedação  do  silo,  iniciam-se  reações

bioquímicas inerentes as características químicas e microbiológicas da planta ensilada

e, de acordo com Mühlbach (1999) citado por Marafon et al. (2015), essas reações são

compostas  por  processos  de  origem  endógena,  que  englobam  a  respiração  e  lise

celular,  proteólise,  degradação  enzimática  de  oligossacarídeos  a  açúcares  simples,

ação aeróbia de fungos, leveduras e enterobactérias, ações anaeróbias controlada por

lactobacilos  ou  por  bactérias  clostrídicas,  reação  de  Maillard  e  a  hidrólise  da

hemicelulose da planta, estando esses eventos fortemente ligados com a ocorrência de

perdas ou com a manutenção da qualidade da silagem.
Quando  colhida  no  estádio  correto  de  maturidade,  a  cana-de-açúcar

apresenta teor de matéria seca adequado à ensilagem (29 a 33% de matéria seca) e

abundância em carboidratos solúveis (sacarose), que permitem rápido crescimento de

microrganismos  e  redução  do  pH,  com valores  inferiores  a  4,0  após  72  horas  de

fermentação (PEDROSO  et al., 2005). Contudo, o alto teor de sacarose e a grande
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população  epífita  de  leveduras  na  cana-de-açúcar  (ÁVILA  et  al.,  2010)  acarreta

intensa fermentação etanólica nas silagens, resultando em elevadas perdas de matéria

seca,  alto  teor  de  etanol  nas  silagens  e  prejuízo  no  desempenho  dos  animais

(SCHMIDT et al., 2014). 
Em condições anaeróbicas, as leveduras competem com as bactérias ácido-

láticas  (BAL)  por  carboidratos  (WOOLFORD,  1984).  Segundo  McDonald  et  al.

(1991), as leveduras são capazes de sobreviver sob baixas concentrações de oxigênio e

em ambientes com pH muito ácido (pH < 4,0). Essas características lhes conferem

vantagens para que dominem o processo fermentativo em silagens de cana-de-açúcar.

Desse modo, durante o período de armazenamento da silagem, açúcares como glicose,

maltose  e  sacarose  são  fermentados  ativamente  pelas  leveduras,  gerando  como

principais produtos o etanol e o CO2 (PAHLOW et al., 2003).
Com o intuito de controlar as perdas que ocorrem tanto no armazenamento

quanto após a  exposição de silagens  de cana-de-açúcar  ao ar,  o  uso de aditivos é

apontado como importante ferramenta na ensilagem de cana-de-açúcar (PEDROSO et

al., 2005; SIQUEIRA et al., 2010).
A adição de produto com alto teor de matéria seca e bom valor nutritivo

funciona como aditivo absorvente, uma vez que a cana-de-açúcar apresenta de 70 a

80% de umidade, elevando o teor de matéria seca do material ensilado, tornando o

ambiente menos favorável ao desenvolvimento de leveduras, reduzindo a produção de

efluente e aumentando o valor nutritivo das silagens (ANDRADE et al., 2001).

3.4 Aditivos para ensilagem

As  silagens  produzidas  no  Brasil  geralmente  apresentam  índices  de

qualidade  abaixo  das  expectativas  do  que  se  poderia  considerar  um volumoso  de

qualidade satisfatória. O uso de aditivos em silagens é fruto de vários estudos, os quais

buscam melhorar o padrão fermentativo do alimento (NEUMANN et al., 2011).

A adição  de  produtos  externos  ao  processo  de  ensilagem surgiu  como

forma de  melhorar  o  resultado  final  da  fermentação,  alterando  a  matéria  seca,  os

carboidratos solúveis e reduzindo os valores de pH do material ensilado. Embora o

controle da fermentação seja importante, atenção também deve ser dada aos métodos

para melhorar o valor nutritivo do produto final e reduzir as perdas de matéria seca

(LOBO, 2006). 
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A  composição  química  e  o  valor  nutritivo  das  silagens  podem  ser

modificados por meio da utilização de aditivos à forrageira no momento da ensilagem,

os quais podem ser compostos por ácidos, sais, carboidratos fermentáveis ou culturas

de bactérias láticas, além de enzimas. Os aditivos têm dois principais propósitos na

silagem:  influenciar  o  processo  fermentativo,  favorecendo  a  conservação  dos

alimentos, e melhorar o seu valor nutricional (KEPLIN, 2006). 

Há grande variedade de aditivos utilizados para melhorar a qualidade das

silagens. No entanto, deve-se considerar a eficácia e a viabilidade dos mesmos. Os

aditivos podem ser classificados, segundo McDonald et al. (1991), em estimulantes da

fermentação (culturas bacterianas e fontes de carboidratos); inibidores da fermentação

(ácidos e outros); inibidores da deterioração aeróbia; nutrientes e absorventes. Dentro

dessa divisão  proposta,  alguns produtos  se  enquadram em mais  de  uma categoria,

algumas vezes com ações antagônicas em diferentes etapas do processo.

Um  aditivo  adequado  para  ensilagem  de  gramíneas  tropicais  deve

apresentar  alto  teor  de  matéria  seca,  alta  capacidade  de  retenção  de  água,  boa

aceitabilidade pelos animais, além de fornecer carboidratos para fermentação, ser de

fácil  manipulação,  baixo  custo  e  fácil  aquisição  (IGARASI,  2002;

BERGAMASCHINE et al., 2006). 

Entretanto, é fundamental lembrar que a utilização de aditivos não elimina

os  cuidados  normais  para  obtenção  de  boas  silagens,  como  a  época  de  corte,  a

compactação da forragem e a vedação do silo (PACHECO et al., 2013).

3.5 Microbiologia da silagem

Ensilagem é um método de conservação de forragens em determinado grau

de umidade, de forma a preservar o conteúdo de matéria seca e o seu valor nutricional.

Pode favorecer o crescimento de vários tipos de microrganismos, sendo que a maioria

pode degradar o valor nutricional do alimento, quando produzida de maneira errônea

(SANTOS et al., 2013). 

O processo de ensilagem consiste na conservação, em ambiente ácido, de

alimentos  úmidos  ou  parcialmente  secos,  de  forma  anaeróbica,  que  causa  uma

depleção  na  respiração  celular  e,  consequente,  favorecimento  da  proliferação  de

bactérias láticas. A acentuada redução do pH, devido à maior concentração de ácido
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lático  na  massa  ensilada,  favorece  a  inibição  de  microrganismos  e  enzimas

putrefativas, que deterioram o alimento com o tempo de armazenamento (TOMICH et

al.,  2003),  e  ocasionar  perdas  de  matéria  seca  da  cana-de-açúcar  ensilada,

principalmente pela produção de etanol e gases, o que contribui para a redução do

valor nutritivo do alimento e leva a prejuízos econômicos (ANDRADE, 2013).

Além  do  manejo  adequado,  a  massa  vegetal,  ao  ser  colhida,  deve

apresentar  teor  de  água  adequada  para  favorecer  a  compactação  ótima  da  massa

ensilada  e  para  a  manutenção  dos  nutrientes,  além de  ter  que  apresentar  teor  de

carboidratos solúveis suficiente para promover a adequada fermentação do material

ensilado. 

Os  substratos  disponíveis  para  a  fermentação  são  usados  por

microrganismos  que  utilizam  rotas  metabólicas  diferenciadas,  com  a  consequente

produção de ácido lático, principal produto da fermentação de bactérias láticas, ou de

outros produtos, tais como etanol e CO2,  que são indesejáveis, tanto pela perda de

energia  no processo fermentativo  da silagem (característica de silagens  pobres  em

proteína),  quanto por ser um composto neutro para a nutrição do ruminante (VAN

SOEST, 1994 apud MORAIS, 2015). Uma população adequada de bactérias láticas é

necessária para garantir a produção satisfatória de ácido lático, o que promove rápida

redução nos valores de pH e inibe a atividade de microrganismos deletérios à silagem,

como enterobactérias, bactérias clostrídicas e outros.

De  acordo  com  McDonald  (1981),  os  carboidratos  são  os  principais

substratos  da  fermentação  na  ensilagem,  que  é  dividida  em quatro  fases:  1)  Fase

aeróbia; 2) Fase de fermentação ativa; 3) Fase estável; e 4) Fase de descarga (retirada

da silagem). 

A primeira fase do processo de ensilagem ocorre durante o enchimento do

silo, estendendo-se até poucas horas após o seu fechamento. Nessa fase, o oxigênio

presente na forragem ensilada é reduzido, devido à respiração de células da planta e de

microrganismos aeróbicos. Quando se coloca a forragem verde dentro de um silo, as

células das plantas continuam a utilizar o oxigênio do ar ainda disponível. A respiração

resulta em queima metabólica dos açúcares, formando CO2, água e calor. De acordo

com McDonald (1981), a correta picagem e um rápido fechamento do silo contribuem

para encurtar essa fase, que terminará quando o oxigênio presente for exaurido. 

Com  a  exaustão  do  oxigênio,  inicia-se  a  fase  de  fermentação  ativa

(segunda  fase),  que  dura  de  uma  a  quatro  semanas  (MUCK;  PITT,  1993  apud
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SANTOS  et  al.,  2013),  dependendo das  propriedades  da  forrageira  ensilada  e  das

condições  de  ensilagem  (SANTOS  et  al.,  2013).  Os  microrganismos  anaeróbios,

principalmente as bactérias ácido láticas, dominam a fermentação e produzem ácidos

orgânicos, reduzindo o pH do meio. Inicialmente, ocorre a proliferação de bactérias

anaeróbias  produtoras  de  ácido  acético  (enterobactérias)  e  de  outras  bactérias

produtoras de ácido lático (BAL) heterofermentativas. As bactérias produzem etanol,

ácido acético,  ácido lático e CO2,  utilizando glicose, frutose,  xilose e ribose como

substratos. A produção desses ácidos reduz o pH e, quando este declinar abaixo de 5,

as bactérias decrescem e as BAL homofermentativas, ou seja, aquelas que produzem

somente ácido lático, dominam a fermentação (PEREIRA et al., 2004 apud SANTOS

et al., 2013).

A terceira fase, denominada fase estável, se mantém desde que se tenha

anaerobiose, o que é responsável por manter o material conservado (PEREIRA, 2016).

Essa fase se encerra com a abertura do silo, que marca o início da quarta e última fase

(fase  de  descarga).  O  material  entra  em contato  com o  oxigênio,  que  favorece  o

crescimento de microrganismos indesejáveis, como leveduras e bolores. Os principais

indicadores desta última fase são o calor produzido e o CO2 resultante da respiração

(MUCK; PITT, 1993; OUDE ELFERINK  et al., 2000; PAHLOW et al., 2003  apud

PEREIRA, 2016).

Todos  esses  eventos  acontecem  essencialmente  devido  à  população

microbiana existente na forragem verde e no perfil de fermentação das silagens, que

está diretamente relacionado ao processo de ensilagem, visto que se o processo for

bem feito, a produção de ácidos orgânicos será satisfatória para a ótima conservação

do material ensilado (PEDROSO  et al.,  2005). O processo envolve vários tipos de

microrganismos: as bactérias ácido láticas, as enterobactérias, os fungos filamentosos;

os fungos leveduriformes e os clostrídios. 
Para o sucesso da ensilagem, é necessário garantir  a fermentação lática

pelas bactérias ácido láticas e inibir o crescimento de microrganismos indesejáveis,

como os  clostrídios,  as  enterobactérias,  as  leveduras  (fungos  leveduriformes)  e  os

fungos (fungos filamentosos). O controle do desenvolvimento de clostrídios depende

da redução do pH e do aumento da pressão osmótica (maior teor de MS). Para as

enterobactérias,  que  geralmente  são  inibidas  em  pH  abaixo  de  4,5,  o  controle  é

semelhante (STEFANIE et al., 2000 apud COAN et al., 2007).
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3.5.1 Bactérias Ácido Láticas 

As bactérias ácido láticas (BAL) são as mais abundantes nas forragens e as

mais importantes para o processo fermentativo (TOLEDO FILHO, 2010). São Gram-

positivas,  anaeróbias  aerotolerantes  e  são  incapazes  de  sintetizar  ATP  pela  via

respiratória.  Formam  a  microflora  epífita  do  material  vegetal  e  a  sua  população

aumenta substancialmente entre a colheita e a ensilagem. É provável que isso ocorra

principalmente devido a reanimação das células dormentes e ao fato de o material, ao

ser cortado, liberar açúcares e outros compostos que servem de meio nutritivo para a

rápida proliferação das bactérias (McDONALD, 1981). 

Em condições de anaerobiose, as BAL podem degradar variado leque de

substratos,  podendo  seguir  diversas  vias  metabólicas.  Pode-se  agrupar  os

microrganismos  em  três  grupos  fisiologicamente  distintos  para  a  degradação  das

hexoses  (açúcares  C6):  homofermentativas  obrigatórias,  que  fermentam as  hexoses

quase exclusivamente em ácido lático e não utilizam as pentoses (açúcares C5) e o

gluconato como substrato; heterofermentativas facultativas, que também degradam as

hexoses quase exclusivamente em ácido láctico, mas também são capazes de degradar

as  pentoses  em  ácido  láctico  e  acético;  e  heterofermentativas  obrigatórias,  que

degradam principalmente as  hexoses  em ácido láctico,  ácido  acético e/ou etanol  e

dióxido de carbono (McDONALD et al., 1991 apud REGO, 2014).

As homofermentativas obrigatórias produzem mais de 85% de ácido lático

a partir das hexoses, tais como a glicose, mas não degradam as pentoses, tais como

xilose.  As heterofermentativas  facultativas  também produzem principalmente ácido

láctico a partir de hexoses, mas também são capazes de degradar algumas pentoses em

ácido  láctico,  ácido  acético  e/ou  etanol  (SCHLEIFER;  LUDWIG,  1995  apud

TOLEDO FILHO, 2010).

3.5.2 Enterobactérias

As enterobactérias surgem associadas às silagens como Gram-negativas,

não esporuladas, aeróbias facultativas, não patogênicas e fermentam os carboidratos

principalmente a ácido acético (McDONALD  et al., 1991). Embora o ácido acético

seja  desejável  durante  o  processo  fermentativo,  por  possuir  ação  antifúngica  e

controlar a ação tanto de leveduras quanto de fungos filamentosos (PAHLOW et al.,
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2003;  ÁVILA  et  al.,  2009),  o  crescimento  das  enterobactérias  na  silagem  é

indesejável, pois são microrganismos que consomem os açúcares disponíveis no meio,

competindo com as bactérias ácido láticas e, além disso, podem degradar proteínas. A

degradação das proteínas  não só reduz o valor  nutricional,  mas também conduz à

produção de compostos tóxicos, tais como as aminas biogênicas e os ácidos graxos de

cadeia ramificada, apresentando efeito negativo na aceitabilidade da silagem, o que

diminui o consumo voluntário pelos animais (WOOLFORD, 1984; McDONALD  et

al., 1991 apud TOLEDO FILHO, 2010). Além disso, o amoníaco formado através de

proteólise  aumenta  a  capacidade  tampão da  cultura  ensilada,  dificultando a  rápida

queda  do  pH da  silagem.  Uma característica  especial  das  enterobactérias  é  a  sua

capacidade de reduzir o nitrato (NO3) a nitrito (NO2) durante a ensilagem, produzindo

óxido nítrico (NO) e óxido nitroso (N2O), que são gases nocivos à saúde dos animais. 

As enterobactérias crescem intensivamente durante os primeiros dias de

ensilagem,  porém,  a  sua  população  decresce  rapidamente  à  medida  que  o  meio  é

acidificado,  sendo geralmente  inibidas  em pH abaixo  de  5,0  (MUCK, 1996  apud

LOPES, 2006). 

3.5.3 Fungos Leveduriformes 

As  leveduras  são  microrganismos  eucariotos,  heterotróficos.  Estão

presentes  no  solo,  nas  plantas  e  na  água,  crescem como  células  isoladas,  ou  em

colônias filamentosas multicelulares, mais comumente chamadas de fungos. Obtêm

nutrientes através da extração extracelular de enzimas (proteases, lipases, amilases e

celulases) que degradam as moléculas orgânicas em monômeros, que são capazes de

absorver (REGO, 2014). 

Silagens de cana-de-açúcar estimulam intensa atividade de leveduras que,

em  meio  anaeróbico,  convertem  açúcares  a  etanol,  dióxido  de  carbono  e  água,

causando  reduções  de  até  70%  no  teor  de  carboidratos  solúveis,  aumento  dos

componentes da parede celular e perdas de matéria seca. Teores de etanol de 8 a 17%

da  MS  têm  sido  relatados  para  cana-de-açúcar  ensilada  sem  o  uso  de  aditivos,

resultando em perdas aproximadas de 30% da MS durante o processo (PEDROSO et

al., 2005). A produção de etanol nas silagens não só diminui a quantidade de açúcar

disponível  para  a  fermentação  do  ácido  láctico,  mas  também pode  ter  um efeito

negativo sobre o sabor do leite (RANDBY et al., 1999 apud REGO, 2014). 
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Em condições aeróbicas, muitas espécies de levedura degradam o ácido

láctico em CO2 e H2O. A degradação do ácido láctico provoca o aumento do pH da

silagem, levando ao crescimento de outros microrganismos capazes de deteriorar a

silagem a um pH mais elevado (McDONALD et al., 1991). 

Após  o  fechamento  do  silo,  as  leveduras  competem  com  os  outros

microrganismos  por  substratos  fermentescíveis  e,  durante  as  primeiras  semanas de

ensilagem, a população de leveduras pode chegar a 107 ufc/g de silagem, ocorrendo

um decréscimo gradual durante as etapas subsequentes de armazenagem, sendo que a

sobrevivência das leveduras na estocagem dependem do grau de anaerobiose, do pH e

da concentração de ácidos orgânicos (BERNARDES, 2006).

As  leveduras  sobrevivem  a  um  largo  espectro  de  pH  (2-8)  e  são

favorecidas quando há altos teores de MS, ao contrário dos fungos, que necessitam de

superfícies úmidas para o seu crescimento. A sua presença na silagem não é desejável,

porque, por um lado, estão associadas à deterioração aeróbia e, por outro, competem

com as BAL por nutrientes, o que dificulta a preservação da silagem (McDONALD et

al., 1991).

3.5.4 Fungos Filamentosos

Os fungos são microrganismos eucariotos, e se desenvolvem em algumas

partes da silagem em que o oxigênio está presente, normalmente apenas nas camadas

superficiais da silagem (NOUT et al., 1993 apud REGO, 2014). São microrganismos

que não só causam a redução no valor nutricional e na palatibilidade da silagem, como

também podem ter efeito negativo sobre a saúde humana e animal. Os esporos dos

fungos filamentosos estão associados com lesões pulmonares e reações alérgicas, além

de  outros  problemas  de  saúde  associados  com  as  micotoxinas,  que  podem  ser

produzidas por estes fungos (AMARAL, 2011). 

Na presença de O2,  os fungos metabolizam os açúcares residuais ou os

ácidos  orgânicos  formados,  o  que  eleva  o  pH da  silagem.  Além disso,  os  fungos

podem  degradar  proteínas  com  a  formação  de  amônia,  neutralizando  os  ácidos

orgânicos  formados e  impedindo a redução do pH. Todavia,  esses fungos não são

significativos em relação à fermentação da silagem, mas contribuem para as perdas de

matéria  seca  na  superfície  do  silo  durante  o  descarregamento  e  em  casos  de

compactação e vedação inadequados (JOBIM; GONÇALVES, 2003).
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Algumas espécies de fungos podem crescer em baixos níveis de oxigênio e

elevados  níveis  de  CO2.  Devido a  isso,  vários  métodos  foram desenvolvidos  para

minimizar a entrada de ar  nos silos, como a adequada compactação e a cobertura do

silo, além do uso de aditivos que podem impedir o início da deterioração aeróbica, o

que pode contribuir para impedir ou limitar o crescimento de fungos (McDONALD et

al., 1991).

3.5.5 Clostrídios

As  bactérias  do  gênero  Clostridium são  bactérias  Gram-positivas,

anaeróbias estritas e formadoras de esporos, o que as tornam indesejáveis nos sistemas

de  produção  de  alimentos  (LINDGREN  et  al.,  2002).  São  microrganismos  que

fermentam açúcares, ácido lático e aminoácidos, produzindo ácido butírico e aminas.

A fermentação  resulta  em significativas  perdas  de  matéria  seca  e  os  produtos  da

fermentação reduzem a aceitabilidade do alimento pelos animais, além de diminuir a

estabilidade aeróbia da silagem (MAHANNA, 1994 apud LOPES, 2006).

Durante a colheita das plantas, a cultura é impregnada com partículas de

solo e  a contaminação com esporos de clostrídios na forragem torna-se inevitável,

sendo transportados para o silo. O desenvolvimento desses microrganismos na silagem

durante a fermentação está relacionado à lenta e insuficiente acidificação do meio, que

é  atribuída  ao  excesso  de  água  da  forragem,  à  insuficiência  em  açúcares

fermentescíveis e à considerável concentração de nitrogênio na planta (PAHLOW et

al., 2003).

O processo fermentativo  realizado por  esses  microrganismos resulta  na

produção de ácido butírico, que neutraliza a fermentação do ácido lático nas silagens e

é responsável pela produção significativa de CO2. Portanto, métodos que favoreçam a

queda  rápida  e  suficiente  nos  valores  de  pH  da  silagem  podem  evitar  o

desenvolvimento dos clostrídios, que são inibidos em pH abaixo de 4 (McDONALD

et al., 1991).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

O  experimento  foi  realizado  na  Universidade  Federal  dos  Vales  do

Jequitinhonha  e  Mucuri  (UFVJM),  Campus  JK,  localizada  no  município  de

Diamantina, Minas Gerais, Brasil. As análises laboratoriais da população microbiana

foram realizadas no Laboratório de Microbiologia, do Programa de Pós Graduação em

Biocombustíveis,  e  as  análises  de  composição  químico-bromatológica  foram

realizadas no Laboratório de Nutrição Animal, do Departamento de Zootecnia, ambas

na UFVJM. 
Foram  estudados  diferentes  níveis  de  inclusão  (NI)  dos  coprodutos

provenientes  da  produção de  biocombustíveis,  a  torta  de  macaúba e  os  farelos  de

girassol e de crambe, em silagens de cana-de-açúcar, nas seguintes proporções (NI): 0,

3, 10, 17 e 20%, em relação à matéria seca da cana-de-açúcar, e em diferentes tempos

de abertura (TA) dos silos (0, 3, 7, 12, 24, 36, 41 e 60 dias após a ensilagem). 
A cana-de açúcar foi obtida da Fazenda Experimental do Moura (FEM) da

UFVJM, localizada no município de Curvelo, Minas Gerais. A variedade de cana-de-

açúcar  utilizada  foi  a  RB867515,  plantada  em novembro  de  2012.  Realizou-se  a

manutenção do canavial com aplicação anual de adubação de cobertura, aplicando-se

80 kg de N; 40 kg de P2O5 e 70 kg de K2O, como sulfato de amônio, superfosfato

simples  e  cloreto  de  potássio,  respectivamente.  A  cultura  foi  colhida  quando

apresentava 12 meses de desenvolvimento e esta representava o terceiro corte.
O corte da cana foi realizado a 10 cm do nível do solo e a planta inteira foi

levada  ao  Campus  JK,  onde  o  material  foi  triturado  em  ensiladora  estacionária

regulada para obtenção de partículas de aproximadamente 2 cm. A torta de macaúba

(polpa e casca) foi fornecida pela Indústria DBIO, em Dores do Indaiá, Minas Gerais.

O farelo de girassol e o farelo de crambe foram fornecidos pela Empresa Caramuru

Alimentos SA, em Itumbiara, Goiás. 
Após a adição dos coprodutos à  cana-de-açúcar picada,  nas proporções

descritas,  o material  foi  homogeneizado e ensilado em silos laboratoriais  feitos de

tubos PVC de 100 mm de diâmetro e 450 mm de comprimento, e a compactação foi

feita com o uso de soquetes de madeira. O material foi ensilado conferindo densidade

de 600 kg m-3. Os silos foram vedados no momento da ensilagem, com tampas de PVC

providos de válvula tipo Bunsen, para permitir o escape dos gases gerados durante o

processo fermentativo dentro dos silos e, posteriormente, foram lacrados com silicone

e fita adesiva. 
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Os silos foram abertos nos tempos de abertura supracitados. No momento

da abertura dos silos, em todos os tempos de abertura, o material foi homogeneizado e

separado em duas partes, sendo uma parte destinada à prensagem para a extração do

suco da silagem e a outra parte foi destinada às análises microbiológicas e químico-

bromatológicas.  
Em relação à parte do material separado para fins de prensagem, aferiu-se

o  peso  da  massa  coletada,  e  esta  quantidade  de  material  foi  totalmente  prensada,

medindo-se o volume total  de suco extraído.  Neste mesmo suco, determinou-se os

valores de pH, empregando-se um potenciômetro com escala expandida (Tecnopon

mPA 210). Após determinar os valores de pH, armazenou-se o suco da silagem da

seguinte forma: 15 mL de suco da silagem foram congelados para as análises de ácidos

orgânicos e produção de etanol e 40 mL de suco da silagem foram conservados em 10

mL  de  ácido  sulfúrico  a  0,036  N  e  posteriormente  foram  congelados,  para  a

determinação do teor de nitrogênio amoniacal, por destilação com óxido de magnésio

(AOAC, 1995). 
Quanto  à  outra  parte  do  material  de  cada  silo,  25  g  foram  coletados

imediatamente após a abertura dos silos para as análises microbiológicas e o restante

foi pré-secado, em estufa de ventilação forçada, sendo que as amostras foram pesadas

em sacos de papel e levadas para a estufa a 55ºC por 72 horas, conforme metodologia

descrita por Silva; Queiroz (2002). Em seguida, as amostras foram pesadas novamente

e moídas em moinho estacionário tipo Willey, com peneira de 1 mm (AOAC, 1995) e

acondicionadas em sacos plásticos para posteriores análises.

4.1 Análises microbiológicas 

Quantificou-se imediatamente após a abertura dos silos, a população de

microrganismos presentes no material ensilado, sendo estes as bactérias ácido láticas,

as  enterobactérias,  os  fungos  leveduriformes  (leveduras)  e  os  fungos  filamentosos

(mofos ou bolores), em que foram utilizados os seguintes meios de culturas seletivos:

MRS Agar  Lactobacilos (MRS),  Violet  Red  Bile  Agar (VRBA),  solução  de  Yeast

Extract Peptona Glucose (YEPG) e Agar Dicloran Rosa Bengala Cloranfenicol Base

(DRBC), respectivamente. Os meios de cultura foram preparados um dia antes das

inoculações,  em  que  foram  dissolvidos  e  levados  à  autoclave.  Após  o  preparo  e

esterilização em autoclave,  os  meios  foram vertidos  em placas  de Petri,  conforme
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recomendação  de  cada  produto.  Após  a  solidificação  dos  meios,  as  placas  foram

armazenadas sob refrigeração, para serem utilizadas no dia seguinte. 
A quantificação dos grupos microbianos foi realizada a partir de 25g de

amostra de forragem, que foram pesados logo após a abertura de cada silo. O material

foi  adicionado a  um frasco  contendo  225 mL de  solução  tampão  fosfato  e  foram

levados ao agitador por 20 minutos a 28 ºC, obtendo-se a diluição de 10 -1 (KUNG JR.,

1996). A partir dessa solução, diluições sucessivas foram realizadas, em que utilizou-

se tubos de tampa rosqueada com capacidade de 15 mL e que continham 9 mL de água

estéril. Ao tubo, adicionou-se 1 mL da solução preparada de diluição 10-1, obtendo-se a

diluição 10-2, e assim por diante,  com a finalidade de obter as diluições até 10-6. As

diluições foram inoculadas nas placas de Petri  previamente preparadas,  em que se

utilizou  100  microlitros  de  solução,  em  duas  placas  de  Petri  para  cada  diluição,

obtendo-se  duplicatas  referentes  a  cada  diluição.  As  placas  foram  vedadas  e

armazenadas da seguinte forma: placas de Petri contendo o meio de cultura MRS, para

quantificação das bactérias ácido láticas, foram vedadas com papel filme e levadas à

estufa a 35 ºC, por 4 dias; placas de Petri contendo o meio de cultura VRBA, para

quantificação de enterobactérias, foram vedadas com papel alumínio e levadas à estufa

a 37 ºC, por 2 dias; placas de Petri contendo meio de cultura YEPG, para quantificação

de fungos leveduriformes, foram vedadas com papel filme e levadas à estufa a 28 ºC,

por 2 dias; placas de Petri com meio de cultura DRBC, para quantificação de fungos

filamentosos, foram vedadas com papel alumínio e levadas à estufa a 28 ºC, por 5

dias.  Após  a  incubação  para  crescimento  de  cada  microrganismo,  realizou-se  a

contagem das colônias. Foram passíveis de contagem até 300 unidades formadoras de

colônias  (UFC),  que  foram transformadas  em logaritmo de  base  10  (log  ufc/g  do

material). 
Quantificou-se a população microbiana presente na microflora epífita da

cana-de-açúcar (log ufc/g de massa verde) à ensilagem: bactérias ácido láticas: 5,12;

enterobactérias: não detectado; fungos leveduriformes: 4,86; e fungos filamentosos:

6,22.

4.2 Análises químico-bromatológicas, ácidos orgânicos e produção de etanol

Quanto às análises químico-bromatológicas do material antes de ensilar e

das silagens, em todos os tempos de abertura, referentes aos teores de matéria seca

(MS), matéria  mineral  (MM) e proteína bruta  (PB),  foram feitas  conforme AOAC
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(1995); os componentes da parede celular de forma sequencial  (fibra insolúvel em

detergente neutro - FDN e fibra insolúvel em detergente ácido - FDA), pelo método

proposto por Van Soest et al. (1991), e carboidratos solúveis em álcool (CHOS), pelo

método proposto por Bailey (1967). 
Para a determinação dos ácidos orgânicos (KUNG JR.; STOKES, 2001) e

a produção de etanol (ISARANKURA-NA-AYUDHYA et al., 2007), foram utilizados

o suco da silagem que foi  congelado imediatamente após a  abertura dos  silos.  As

análises  dos  ácidos  orgânicos  foram  realizadas  em  cromatógrafo  líquido  de  alto

desempenho (HPLC). A identificação e a quantificação dos ácidos lático, acético e

butírico foram efetuadas utilizando-se a coluna C18 (fase reversa) da marca Biorad. A

determinação dos teores de etanol foi realizada a partir do suco da silagem, em que as

amostras  coletadas  foram  submetidas  à  destilação  em  microdestilador  de  álcool

(TEC132/TECNAL). 
Na  Tabela,  1  encontra-se  a  composição  química-bromatológica  dos

materiais à ensilagem.

Tabela  1 - Composição química-bromatológica da cana-de-açúcar, da torta de macaúba, do
farelo de girassol e do farelo de crambe à ensilagem

 Material in natura
(%) Cana TM FG FC
MS 25,10 84,79 89,94 84,57
PB 2,43 5,48 41,12 49,85

MM 2,54 5,29 5,66 8,90
CHOS 5,55 0,11 1,04 0,51
FDN 47,83 42,84 47,01 46,09
FDA 28,59 25,61 23,83 20,41

TM = torta de macaúba; FG = farelo de girassol; FC = farelo de crambe; MS = matéria seca; PB =
proteína bruta;  MM = matéria mineral;  CHOS – carboidratos  solúveis;  FDN – fibra em detergente
neutro; FDA – fibra em detergente ácido

4.3 Análise estatística

Para a análise estatística, os dados foram avaliados através da metodologia de

superfície de resposta, utilizando o software Statistica 7.0. 
A metodologia de superfície de resposta é uma técnica estatística utilizada para

a modelagem e análise de problemas nos quais a variável resposta é influenciada por

vários fatores, cujo objetivo é a otimização dessa resposta. Portanto, para o estudo em

questão,  as  variáveis  são  avaliadas  quanto  à  influência  dos  diferentes  níveis  de
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inclusão das  tortas,  e  dos  diferentes  tempos de abertura  dos  silos,  em dias.  Deste

modo, utilizando-se a metodologia de superfície de resposta, pode-se obter uma visão

mais ampla sobre as variáveis em estudo com todos os fatores envolvidos.
Para  realizar  o  planejamento  do  experimento  considerou-se  apenas  um

coproduto,  e  os  fatores  desejados  foram  estudados  para  que  houvesse  um  pré-

planejamento  antes  de  consolidá-lo  no programa  Statistica  7.0.  Gerou-se,  então,  o

planejamento definitivo, conforme Tabela 2.
De acordo com a Tabela 2, fixaram-se os fatores independentes: nível de

inclusão (NI) dos coprodutos, e tempo de abertura (TA) dos silos (em dias). Os fatores

dependentes  foram  as  variáveis  respostas,  sendo  empregado  o  seguinte  modelo

estatístico:

Y = b0+(b1·NI)+(b1·NI2)+(b2·TA)+(b2·TA2)+(b1;2·NI·TA)+e                             (1)

Em que:
- Y = resposta considerada nos seus valores reais;
- b0 = coeficientes de regressão do modelo estatístico de 2ª ordem;
- b1 e b2 = coeficientes do modelo a serem determinados;
- NI = variável de estudo “nível de inclusão” (fator independente);
- TA = variável de estudo “tempo de abertura” (fator independente);
- NI·TA = interação entre os dois fatores independentes;
- e = erro experimental.

A partir  da equação do modelo estatístico e  de acordo com o nível  de

significância das variáveis respostas, obteve-se um modelo estatístico ajustado para

todas as variáveis, tornando-a simplificada. Porém, como a análise estatística se sujeita

a erros experimentais, algumas equações foram reajustadas e outras foram mantidas.

Neste último caso, utilizou-se a equação principal para se obter o comportamento da

variável resposta. Estes comportamentos são representados em um gráfico, chamado

de  superfície  de  resposta,  no  qual  é  possível  visualizar  a  otimização  dos  dados

avaliados.
Para cada variável analisada, tem-se as hipóteses (H) que foram testadas,

baseadas na influência dos diferentes níveis de inclusão (NI) do coproduto em questão

na ensilagem da cana-de-açúcar,  e  avaliadas em diferentes  tempos de abertura dos

silos (TA), em dias. 
As hipóteses estudadas para cada variável avaliada foram:

H0: os NI não influenciam a variável estudada;
H1: os NI influenciam a variável estudada;
H0: os TA não influenciam a variável estudada;
H1: os TA influenciam a variável estudada;
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H0: os NI combinados com os TA não influenciam a variável estudada;
H1: os NI combinados com os TA influenciam a variável estudada.

Das  hipóteses  levantadas,  seguiu-se  a  análise  dos  dados,  utilizando  os

parâmetros que serão apresentados para cada variável avaliada. 

Tabela 2 - Planejamento do experimento obtido através do programa Statistica 7.0

Execução Padrão Repetições
NI

 (%) TA (dias)

5 1 10,00 7
17 2 10,00 7
1 1 3,00 12
2 1 17,00 12
13 2 3,00 12
14 2 17,00 12
7 1 0,00 24
8 1 20,00 24

9 ( C ) 1 10,00 24
10 ( C ) 1 10,00 24
11 ( C ) 1 10,00 24
12 ( C ) 1 10,00 24

19 2 0,00 24
20 2 20,00 24

21 ( C ) 2 10,00 24
22 ( C ) 2 10,00 24
23 ( C ) 2 10,00 24
24 ( C ) 2 10,00 24

3 1 3,00 36
4 1 17,00 36
15 2 3,00 36
16 2 17,00 36
6 1 10,00 40
18 2 10,00 40

 25 ( C )  1 10,00 0
 26 ( C )  2 10,00 0
 27 ( C )  3 10,00 0
 28 ( C )  1 10,00 3
 29 ( C )  2 10,00 3
 30 ( C )  3 10,00 3
 31 ( C )  1 10,00 60
 32 ( C )  2 10,00 60
 33 ( C )  3 10,00 60

34 1 0,00 0
35 2 0,00 0
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36 3 0,00 0
NI = Nível de inclusão do coproduto à ensilagem de cana-de-açúcar; TA = Tempo de abertura dos silos,
em dias; C = Ponto central/ ponto médio
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Silagens de cana-de-açúcar adicionadas de torta de macaúba

Após a abertura dos silos, verificaram-se as características organolépticas

das  silagens,  tendo  como base  o  odor,  a  cor  e  a  presença  ou  não  de  bolores  na

superfície  dos  silos.  Todas  as  silagens  apresentaram  características  comuns,

apresentando  odor  mais  intenso  quando  maiores  proporções  da  torta  de  macaúba

foram  adicionadas  nas  silagens  e  a  medida  que  aumentou-se  o  tempo  de

armazenamento das mesmas. Em nenhuma silagem encontrou-se bolores na superfície

no momento da abertura. 

No dia da ensilagem, as misturas da cana-de-açúcar com os diferentes 

níveis de inclusão da torta de macaúba apresentaram as características bromatológicas 

descritas na Tabela 3:

Tabela 3 – Composição bromatológica da mistura da cana-de-açúcar com diferentes níveis de
inclusão da torta de macaúba à ensilagem

 Proporções da TM na ensilagem de cana-de-açúcar (%)
(%) 0,00 3,00 10,00 17,00 20,00
MS 25,80 26,88 31,07 35,24 37,76
PB 2,43 2,51 2,74 2,95 3,04

MM 2,54 2,62 2,82 3,01 3,09
CHOS 5,55 5,33 4,96 4,57 4,42
FDN 47,83 47,67 47,33 46,98 46,83
FDA 28,60 28,49 28,29 28,08 27,98

TM – torta de macaúba; MS – matéria seca; PB – proteína bruta; MM – matéria mineral; CHOS – carboidratos
solúveis; FDN – fibra em detergente neutro; FDA – fibra em detergente ácido

5.1.1 Matéria Seca

Os dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  matéria  seca

(%MS) estão apresentados na Tabela 4. Da análise estatística, obteve-se como modelo

descritivo do comportamento da variável resposta “Teor de Matéria Seca” (%MS), a

seguinte equação:

%MS= 26,21+1,03·NI-(73·10-4)·NI2-(16·10-4)·TA+(37·10-4)·TA2-0,01·NI·TA         (2)

O comportamento quadrático dos fatores NI e TA, bem como a interação

entre NI e TA, não afetaram o comportamento da variável resposta %MS, com 5% de



65

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%MS= 26,21+1,03·NI-(16·10-4)·TA                                           (3)

Tabela 4 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de matéria seca
(%MS) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de inclusão
(NI) do coproduto da macaúba (torta de macaúba - TM) avaliadas em diferentes
tempos de abertura (TA), em dias

Variável
 Resposta

Fatores
Independentes

Comport
amento

P CV R2

%MS

NI Linear 0,0005* 5,87

0
0,67

NI Quadrático 0,6917NS 0,46
TA Linear 0,0028* 3,56
TA Quadrático 0,0594NS 3,52

NI·TA - 0,3358NS 1,89
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Observou-se que  a  TM contribuiu  para  aumentar  os  teores  de  MS das

silagens  de  cana-de-açúcar,  visto  que  o  fator  independente  NI  apresentou

comportamento linear crescente, porém, com o processo fermentativo dentro dos silos,

esses teores tenderam a reduzir. 
A cana-de-açúcar  in natura apresentou 25,10% de MS; e o coproduto da

macaúba (TM), 84,79%. O coproduto foi adicionado à ensilagem com o intuito de

elevar os teores de MS do material ensilado; contribuir para o processo fermentativo

dentro dos silos e aumentar o valor nutricional das silagens produzidas.
Nas  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar,  os  teores  de  MS  não

modificaram ao longo do tempo avaliado, ou seja, no T = 0, as silagens apresentaram

aproximadamente 26% de MS. Decorrido os 60 dias avaliados, as silagens de cana-de-

açúcar apresentaram teores de MS próximos ao material original (26%), o que pode

ser ratificado pela Equação 3. 
Com a inclusão de 3% de TM na ensilagem de cana-de-açúcar, os teores

de MS da silagem aumentaram para 29,2%, e permaneceram nessa faixa durante todo

o processo fermentativo dentro dos silos, evidenciando a estabilidade da variável ao

longo do tempo avaliado.  A inclusão da TM foi  responsável pelos acréscimos dos

teores  de  MS  das  silagens,  pois  atuaram  como  absorventes  de  umidade  da  cana

ensilada. Observou-se o mesmo comportamento para os demais níveis de inclusão da

TM, visto que os  teores  de MS das  silagens  alcançaram teores  de  36,49,  43,68 e
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46,76%,  quando  10,  17  e  20%  da  TM,  respectivamente,  foram  adicionados  na

ensilagem. 
A elevada umidade da forragem ensilada resulta na produção excessiva de

efluentes,  que  não  apenas  dificultam  o  manejo,  mas  também  lixiviam  nutrientes

digestíveis,  o  que  diminui  o  valor  nutritivo  das  silagens  e  favorece  o aumento  da

proteólise no material ensilado e, consequentemente, o estabelecimento de bactérias

clostrídicas (OUDE ELFERINK et al., 2000). 
Portanto,  o  coproduto  da  macaúba  avaliado  contribuiu  para  elevar  os

teores de MS das silagens de cana-de-açúcar, o que pode ser observado no Gráfico 1B,

em que os pontos brancos são os tratamentos avaliados e a superfície de resposta é a

otimização  dos  dados  obtidos.  Ou  seja,  é  uma  projeção  do  comportamento  desta

variável  tendo  como  referência  o  planejamento  estatístico  inicial  e  os  dados

efetivamente estudados.  
Porém, estes resultados devem ser associados aos componentes fibrosos

das silagens produzidas, afim de confirmar que estes níveis são realmente adequados

tanto  para  o  processo  fermentativo  dentro  dos  silos,  quanto  para  o  consumo  e

digestibilidade desses alimentos pelos animais. 

Gráfico 1 - Superfície de resposta da variável “teor de matéria seca” (%MS), em função dos
níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável MS apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 2; (B) ajustado: equação
3

5.1.2 Potencial Hidrogeniônico 

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  valores  do  potencial

hidrogeniônico (pH) estão apresentados na Tabela 5.

(A) (B)



67

Tabela  5 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos valores de pH de
silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de inclusão (NI) do
coproduto da macaúba (torta de macaúba – TM) avaliados em diferentes tempos
de abertura (TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

pH

NI Linear 0,2919NS 0,20

0,50
NI Quadrático 0,2023NS 0,31
TA Linear 0,0982NS 0,24
TA Quadrático 0,0035* 0,71

NI·TA - 0,7682NS 0,16
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Potencial  Hidrogeniônico”  (pH)  a  seguinte

equação:

pH = 3,79+0,07·NI-(32·10-4)·NI2-0,06·TA+(79·10-5)·TA2+(54·10-5)·NI·TA          (4)

Os  comportamentos  linear  e  quadrático  do  fator  NI,  o  comportamento

linear do fator TA e a  interação entre NI e TA não afetaram o comportamento da

variável  resposta  pH,  com  5  %  de  significância.  Entretanto,  durante  o  processo

fermentativo que ocorre dentro dos silos, verificou-se a produção de ácido orgânicos,

que foram responsável pela redução nos valores de pH. Logo, a aceitação da hipótese

H0 para  o  comportamento  linear  do  fator  TA pode  ocasionar  o  Erro  Tipo  II,  por

projetar valores muito acima dos encontrados na realidade.  Assim, considerou-se o

comportamento linear do fator  TA na equação que descreve o comportamento dos

valores de pH, como se segue:

pH=3,79-0,06·TA+(79·10-5)·TA2                                            (5)

Observou-se que os valores de pH foram menores do que 3,8 em todos os

tempos de  abertura avaliados,  o  que atende a  recomendação de McDonald (1981)

apud Bonfá et al. (2017), em que os autores sugerem que o pH seja igual ou inferior a

3,8  unidades  para  que  se  obtenha  a  boa  fermentação  do  material  ensilado  e

consequentemente, boa conservação. Além disso, Valeriano  et al. (2009), afirmaram
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que a rápida queda no pH das silagens de cana-de-açúcar impede o crescimento de

microrganismos que degradam proteínas, como as enterobactérias e os clostrídeos, que

são  microrganismos  responsáveis  pelas  fermentações  secundárias,  indesejáveis  no

material ensilado.

Verificou-se também que o pH alcançou o menor valor no TA = 42 dias,

com 2,63 unidades. A partir do TA = 43, os valores de pH começaram a aumentar

gradativamente, alcançando 2,99 unidades. Entretanto, mesmo os valores aumentando,

eles permaneceram dentro da faixa de pH recomendada (menor do que 3,8) (Gráfico

2B).

Quando o aumento dos valores  de pH é significativo,  pode haver  uma

relação   com  a  entrada  de  oxigênio  no  silo,  o  que  favorece  o  crescimento  e  o

desenvolvimento  de  microrganismos,  sendo  estes  prejudiciais  a  todo  o  processo

(MUCK; PITT, 1993; OUDE ELFERINK  et al., 2000; PAHLOW et al., 2003  apud

PEREIRA, 2016). 

O  pH  é  um  indicador  químico  que  expressa  a  concentração  de  íons

hidrogênio (H+ ou H3O+) com a utilização de uma escala de valores (escala logarítmica

ou  melhor  logaritmo  negativo  da  concentração  hidrogeniônica  na  base  10).  A

concentração de íons hidrogênio,  principal elemento responsável pela característica

ácida de um determinado ambiente, encontra-se em intervalos entre 1 a 14, em que

valores inferiores a 7,0 indicam meio ácido, valores superiores a 7,0 indicam meio

básico ou alcalino, e valores iguais a 7,0 indicam meio neutro (RIBEIRO et al., 2016).

Gráfico  2 - Superfície de resposta da variável “potencial hidrogeniônico” (pH), em função
dos níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável pH apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 4; (B) modelo
ajustado: equação 5

5.1.3 Proteína Bruta
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Os dados da análise estatística obtidos para os teores de proteína bruta

(%PB) estão apresentados na Tabela 6.
Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Proteína  Bruta”  (%PB),  a  seguinte

equação:

%PB=2,33+0,05·NI+(80·10-4)·NI2-0,04·TA+(15·10-4)·TA2+(11·10-5)·NI·TA   ( 6)

Tabela  6 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de proteína
bruta (%PB) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de
inclusão (NI) do coproduto da macaúba (torta de macaúba – TM) avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

PB
(% MS)

NI Linear 0,0001* 2,06

0,68
NI Quadrático 0,1417NS 0,78
TA Linear 0,0001* 1,46
TA Quadrático 0,0113* 1,33

NI·TA - 0,9923NS 0,01
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

O comportamento quadrático do fator NI, bem como a interação entre NI e

TA,  não  afetaram  o  comportamento  da  variável  resposta  %PB,  com  5  %  de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%PB = 2,33+0,05·NI-0,04·TA+(15·10-4)·TA2                             (7)

A cana-de-açúcar é um alimento que apresenta baixos teores de proteína, o

que requer alternativas para elevar o valor nutricional das silagens produzidas. A cana-

de-açúcar  utilizada  neste  trabalho  apresentou  2,43% de  PB  à  ensilagem,  e  a  TM

apresentou 5,48% (Tabela 2). Verificou-se efeito aditivo nos teores de PB das silagens

de cana-de-açúcar adicionadas de TM, pois os teores de PB das silagens aumentaram

com os maiores NI deste coproduto. 
As silagens exclusivas de cana-de-açúcar, após serem ensiladas e abertas

no mesmo dia (T = 0), apresentaram teor de PB de 2,33%. Já as silagens aditivadas

com 3% do coproduto da macaúba apresentaram 2,47% de PB. Para as silagens com

10,  17  e  20%  do  coproduto,  os  teores  de  PB  foram  2,82,  3,16  e  3,31%,
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respectivamente. Aos 60 dias de armazenamento das silagens, observou-se acréscimo

nos teores de PB, em que as silagens com 0, 3, 10, 17 e 20% apresentaram 5,23, 5,37,

5,72, 6,02 e 6,20%, respectivamente. Provavelmente, não houve síntese de proteína

durante o processo fermentativo, porém, este aumento está associado à concentração

deste  nutriente  na  matéria  seca,  principalmente  como  consequência  da  perda  de

carboidratos solúveis por respiração no processo de fermentação da silagem (ROTZ;

MUCK, 1994 apud LOPES; EVANGELISTA, 2010). 
Segundo  estudos  de  Van  Soest  (1994),  recomenda-se  que  as  silagens

apresentem de 6 a 8% de PB para proporcionar um adequado desenvolvimento dos

microrganismos ruminais. Teores abaixo desses valores podem afetar a fermentação

ruminal por ocasionar a redução da atividade microbiana causada pela deficiência de

nitrogênio, o que pode interferir no consumo voluntário pelos animais e no coeficiente

de digestibilidade da forrageira. 
Portanto, níveis de inclusão da torta de macaúba de 17 a 20% em silagens

de cana-de-açúcar pode ser uma alternativa adequada para aumentar os teores de PB

deste volumoso, deste que o tempo de armazenamento das silagens não seja inferior a

60 dias. Como pode ser verificado no Gráfico 3B, as silagens com maiores níveis de

inclusão da TM passam pelas fases da fermentação garantindo maiores teores de PB, o

que pode viabilizar o uso da cana-de-açúcar na forma de silagem. 

Gráfico 3 - Superfície de resposta da variável “teor de proteína bruta” (%PB), em função dos
níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável PB apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 6; (B) ajustado: equação
7

5.1.4 Matéria Mineral 

(A) (B)
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Os dados da análise estatística obtidos para os teores de matéria mineral

(%MM) estão apresentados na Tabela 7. 

Tabela  7 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de matéria
mineral (%MM) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de
inclusão (NI) do coproduto da macaúba (torta de macaúba - TM), avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

%MM
(%MS)

NI Linear 0,0001* 0,49

0,81
NI Quadrático 0,0192* 0,23
TA Linear 0,7474NS 0,02
TA Quadrático 0,0046* 0,27

NI·TA - 0,7665NS 0,05
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Teor de Matéria Mineral” (%MM), a seguinte

equação:

%MM = 2,53+0,10·NI-(24·10-4)·NI2+0,02·TA-(30·10-5)·TA2-(16·10-5)·NI·TA      (8)

O comportamento  linear  do fator  TA e  a  interação entre  NI  e  TA não

afetaram a variável resposta %MM, com 5 % de significância. Porém, a aceitação da

hipótese H0 para o comportamento linear do fator TA pode ocasionar o Erro tipo II,

mesma  situação  observada  na  análise  estatística  da  variável  pH.  Deste  modo,

considerou-se o fator linear do TA na equação que descreve o comportamento dos

teores  de  MM. Deste  modo,  tem-se  o  modelo  matemático  simplificado,  conforme

apresentado abaixo:

%MM = 2,53+0,10·NI-(24·10-4)·NI2+0,02·TA-(30·10-5)·TA2                                 (9)

A cana-de-açúcar  utilizada  neste  trabalho  apresentou  2,54% de  MM à

ensilagem; a TM, 5,29%. Verificou-se aumento nos teores de minerais à medida que

aumentou-se os NI da TM, evidenciando que este coproduto pode contribuir para o

aporte de minerais da cana-de-açúcar ensilada. Além de baixos teores de PB, a cana-

de-açúcar também apresenta limitações quanto aos teores de minerais (PEDROSO et

al., 2005). 
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As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram 2,53% de MM no

primeiro dia de abertura dos silos, ou seja, no TA = 0. Neste mesmo TA, a inclusão de

3,  10,  17  e  20% de TM elevou os  teores  de minerais  à  2,8,  3,31,  3,57  e  3,61%,

respectivamente. Durante o processo fermentativo do material ensilado, observou-se

que os teores de MM aumentaram gradativamente até o TA = 36, para todos os NI

avaliados. 
Porém, a partir de 37 dias de armazenamento das silagens, os teores de

MM começaram a diminuir, passando de 2,83% de MM nas silagens exclusivas de

cana (TA = 36) para 2,59% de MM, aos 60 dias de armazenamento. Já as silagens com

o nível máximo de inclusão da TM (20% de NI) passaram de 3,91% de MM (TA = 36)

para  3,67% de  MM (TA = 60),  evidenciando  o  decréscimo nestes  teores  com os

maiores tempos de abertura do material ensilado (Gráfico 4B). Todavia, mesmo com o

decréscimo dos teores de MM nos maiores TA, as silagens aditivadas de TM ainda

tiveram maior aporte de minerais do que as silagens exclusivas de cana-de-açúcar.
Entretanto, mais estudos devem ser feitos, como por exemplo, as análises

de macrominerais, como o cálcio e o fósforo, por serem específicos para a nutrição

dos  animais  ruminantes,  para  se  avaliar  de  fato  a  contribuição  do  coproduto  da

macaúba para as silagens de cana-de-açúcar. 

Gráfico 4 - Superfície de resposta da variável “teor de matéria mineral” (%MM), em função
dos níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  MM apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  8;  (B)  ajustado:
equação 9

5.1.5 Etanol 

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  etanol  estão

apresentados na Tabela 8. 

(A) (B)
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Tabela  8 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  aos  teores  de  etanol
(%ET) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de inclusão
(NI) do coproduto da macaúba (torta de macaúba – TM) avaliados em diferentes
tempos de abertura (TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

ET
(%MS)

NI Linear 0,0013* 2,56

0,70
NI Quadrático 0,0011* 3,31
TA Linear 0,0001* 2,76
TA Quadrático 0,6697NS 0,36

NI·TA - 0,3839NS 1,82
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Teor de Etanol” (%ET), a seguinte equação:

%ET = 4,39-0,74·NI+0,03·NI2+0,18·TA-(4·10-4)·TA2-(61·10-4)·NI·TA            (10)

O comportamento quadrático do fator TA, bem como a interação entre NI

e  TA,  não  afetaram  o  comportamento  da  variável  resposta  %ET,  com  5%  de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%ET = 4,39-0,74·NI+0,03·NI2+0,18·TA                                      (11)

Para as silagens exclusivas de cana-de-açúcar (0,0% de NI de TM), o teor

de etanol (ET) no primeiro dia de abertura (TA = 0) foi de 4,38% e, após 60 dias de

armazenamento do material, os teores passaram para 15%. Entretanto, com a inclusão

da  TM  na  ensilagem  da  cana-de-açúcar,  verificou-se  que  os  teores  de  ET foram

menores,  ao longo dos  60 dias  de  armazenamento das  silagens  (Gráfico  5B).  Nas

silagens com 3, 10, 17 e 20% de inclusão da TM, os teores de etanol passaram de 2,46,

0,33,  1,50  e  3,01%  (TA =  0)  para  13,06,  10,93,  12,10  e  13,61%  (TA =  60),

respectivamente (Gráfico 5B). 

Este fato ocorreu em função do processo fermentativo das silagens, em

que  as  leveduras  e  as  bactérias  heterofermentativas  podem  utilizar  os  substratos

contidos  no  material  ensilado  para  crescerem e  se  desenvolverem,  gerando  como

produtos  finais  vários  compostos,  dentre  eles  os  ácidos  orgânicos,  CO2 e  etanol
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(McDONALD  et  al.,  1991  apud REGO,  2014).  Silagens  de  cana-de-açúcar

apresentam  intensa  atividade  de  leveduras  que,  em  meio  anaeróbico,  convertem

açúcares a etanol, dióxido de carbono e água, causando reduções de até 70% no teor

de carboidratos solúveis, aumento dos componentes da parede celular e perdas de MS

(PEDROSO et al., 2005).

Entretanto,  observou-se que a inclusão da TM à ensilagem de cana-de-

açúcar reduziu a produção de etanol nas silagens, e os NI de 10 e 17% proporcionaram

as menores reduções na produção (de 27,13% e 19,33%, respectivamente), em função

da  quantidade  de  carboidratos  solúveis  (CHOS)  presente  no  material  ensilado.  O

aporte em CHOS foi menor nesses NI por reduzir a quantidade de cana-de-açúcar, que

apresenta  maior  concentração de  CHOS,  e  aumentou-se a  quantidade  de  TM, que

apresentou 0,11% de CHOS à ensilagem.

Com a inclusão de 20% de TM, a produção de etanol foi menor do que nas

silagens exclusivas de cana-de-açúcar, porém, foi maior do que nas silagens aditivadas

de 3, 10 e 17% de TM. 

Portanto,  o uso da TM na ensilagem da cana-de-açúcar contribuiu para

reduzir  a  fermentação  alcoólica  do  material  ensilado,  resultando  em  menores

concentrações de etanol nas silagens aditivadas com este coproduto até o nível de 17%

de inclusão (Gráfico 5B). 

Gráfico 5 - Superfície de resposta da variável “teor de etanol” (%ET), em função dos níveis
de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável  %ET apresentado a partir  do modelo: (A) completo:  equação 10;  (B)
ajustado: equação 11

(A) (B)
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5.1.6 Ácido Lático 

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  ácido  lático

(%AL) estão apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de ácido lático
(%AL) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de inclusão
(NI) do coproduto da macaúba (torta de macaúba – TM) avaliados em diferentes
tempos de abertura (TA), em dias

Variável
 Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

AL
(%MS)

NI Linear 0,6194NS 0,08

0,72
NI Quadrático 0,0271* 0,46
TA Linear 0,0001* 0,64
TA Quadrático 0,0045* 0,57

NI·TA - 0,2001NS 0,59
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da  análise  estatística  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Ácido  Lático”  (%AL),  a  seguinte

equação:

%AL = 0,44-0,03·NI+(47·10-4)·NI²+0,08·TA-(62·10-5)·TA²-(20·10-4)·NI·TA      (12)

O comportamento  linear  do  fator  NI  e  a  interação  entre  NI  e  TA não

afetam o comportamento da variável resposta %AL, com 5% de significância. Deste

modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte equação:

%AL = 0,44+(47·10-4)·NI²+0,08·TA-(62·10-5)·TA²                           (13)

Verificou-se que os teores de AL aumentaram à medida que se aumentou

os NI da TM na ensilagem de cana-de-açúcar, ao longo dos 60 dias de armazenamento

das silagens. Para as silagens exclusivas de cana-de-açúcar, os teores de AL passaram

de 0,44% (TA = 0) para 2,91% (TA = 60). Para o maior NI da TM (NI = 20%), os

teores de AL passaram de 2,32% (TA = 0) para 4,79% (TA = 60), evidenciando a

maior  produção  deste  ácido  orgânico  com  os  maiores  NI  e  TA,  o  que  pode  ser

observado no Gráfico 6B.
 As  concentrações  de  AL  encontradas  no  TA  =  0  sugerem  que  os

microrganismos presentes na microflora epífita do material à ensilagem foram capazes
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de se desenvolver e fermentar os carboidratos solúveis da planta, produzindo ácido

lático (CASTRO NETO  et al.,  2008),  o que permitiu que este fosse detectado no

primeiro dia de abertura dos silos. 
Dos resultados obtidos, pode-se inferir que a produção de AL pode ter sido

responsável pela manutenção da estabilização do pH (Gráfico 2B) durante o processo

fermentativo dentro dos silos, ocasionada pelo desenvolvimento das bactérias ácido

láticas. 
As bactérias ácido láticas homofermentativas obrigatórias produzem mais

de 85% de ácido lático a partir  das hexoses.  Já as heterofermentativas facultativas

também produzem principalmente ácido láctico a partir de hexoses, mas, além disso,

são capazes de degradar algumas pentoses em ácido láctico, ácido acético e/ou etanol

(SCHLEIFER; LUDWIG, 1995 apud TOLEDO FILHO, 2010), o que pode justificar

os teores de ácido lático e de etanol (discutido no item anterior) encontrados neste

trabalho, visto que tanto o ácido lático quanto o etanol apresentaram comportamento

quadrático com os maiores NI da TM.
Todavia,  o  teor  de  ácido  lático  encontrado nas  silagens  não representa

necessariamente  a  quantidade  total  deste  ácido  produzido  durante  o  processo

fermentativo, uma vez que parte dele pode ser metabolizado a etanol pelas leveduras

presentes  na  silagem  (MOON,  1983  apud SCHMIDT  et  al.,  2011),  embora  esse

processo ocorra mais frequentemente sob aerobiose (McDONALD et al., 1991 apud

SCHMIDT et al., 2011 ).

Gráfico 6 - Superfície de resposta da variável “teor de ácido lático” (%AL), em função dos
níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  AL apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  12;  (B)
ajustado: equação 13

(A) (B)
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5.1.7 Ácido Acético 

Os dados  da análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  ácido  acético

(%AA) estão apresentados na Tabela 10. 

Tabela  10 - Parâmetros  estatísticos  da variável  resposta  relacionados aos  teores  de ácido
acético (%AA) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de
inclusão (NI) do coproduto da macaúba (torta de macaúba – TM) e avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

AA
(%MS)

NI Linear 0,0066* 0,34

0,61
NI Quadrático 0,2422NS 0,17
TA Linear 0,0007* 0,32
TA Quadrático 0,0016* 0,47

NI·TA - 0,3687NS 0,31
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Ácido  Acético”  (%AA),  a  seguinte

equação:

%AA = 0,38+0,03·NI-(18·10-4)·NI2+0,05·TA-(52·10-5)·TA2-(10·10-4)·NI·TA    (14)

O comportamento quadrático do fator NI e a interação entre NI e TA, não

afetaram o comportamento da variável resposta %AA, com 5% de significância. O

modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte equação:

%AA = 0,38+0,03·NI+0,05·TA-(52·10-4)·TA2                           (15)

Verificou-se que os teores de AA aumentaram à medida que se aumentou

os NI da TM na ensilagem de cana-de-açúcar e os tempos de abertura dos silos. 
Para as silagens exclusivas de cana-de-açúcar, os teores de AA passaram

de 0,37% (TA = 0) para 1,62% (TA = 60).  Entretanto,  à  medida que se incluiu o

coproduto da macaúba nas silagens de cana-de-açúcar, maiores foram os teores de AA
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encontrados (Gráfico 7B). Para as silagens com 3, 10, 17 e 20% de inclusão da TM, os

teores de AA passaram de 0,47, 0,69, 0,92 e 1,01% (TA = 0) para 1,72, 1,94, 2,16 e

2,26% (TA = 60), respectivamente. 

O  ácido  acético  é  o  principal  produto  final  das  bactérias

heterofermentativas, e apresenta ação antifúngica, controlando a ação tanto dos fungos

leveduriformes quanto dos fungos filamentosos (PAHLOW et al., 2003; ÁVILA et al.,

2009).  A  produção  de  AA encontrada  também  pode  ter  favorecido  o  processo

fermentativo dentro dos silos, pois, além de contribuir para a rápida queda nos valores

de pH e para a manutenção do mesmo, também pode contribuir para o controle dos

microrganismos prejudiciais ao processo fermentativo, como os fungos e as leveduras.

No entanto, outro grupo de microrganismos, as enterobactérias, também

fermentam  os  carboidratos  contidos  nas  silagens  principalmente  a  ácido  acético

(McDONALD  et  al.,  1991).  Embora  este  ácido  orgânico  seja  desejável  durante  o

processo fermentativo por sua ação antifúngica, o crescimento das enterobactérias na

silagem é indesejável, pois estes microrganismos consomem os açúcares disponíveis

no meio e competem com as bactérias ácido láticas, além de degradarem proteínas

(WOOLFORD,  1984;  McDONALD  et  al.,  1991  apud TOLEDO  FILHO,  2010),

prejudicando o padrão fermentativo das silagens e o valor nutritivo.
Portanto, a inclusão de níveis crescentes de TM à ensilagem de cana-de-

açúcar, além de contribuir  para aumentar a produção de ácido lático (Gráfico 6B),

também contribuiu para a produção de ácido acético nas silagens (Gráfico 7B).

Gráfico 7 - Superfície de resposta da variável “teor de ácido acético” (%AA), em função dos
níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  AA apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  14;  (B)  ajustado:
equação 15

(A) (B)
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5.1.8 Ácido Butírico 

Os dados da análise  estatística obtidos para os teores de ácido butírico

(%AB) estão apresentados na Tabela 11. 

Tabela  11 -  Parâmetros  estatísticos  da variável  resposta  relacionados aos  teores  de ácido
butírico (%AB) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis
de inclusão (NI) do coproduto da macaúba (torta de macaúba – TM) avaliados
em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

AB
(%MS)

NI Linear 0,9778NS 0,01

0,58
NI Quadrático 0,8165NS 0,01
TA Linear 0,0014* 0,07
TA Quadrático 0,0008* 0,12

NI·TA - 0,9515NS 0,01
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Ácido  Butírico”  (%AB),  a  seguinte

equação:

%AB = 0,16+(21·10-4)·NI-(11·10-5)·NI2-0,01·TA+(14·10-5)·TA2-(16·10-5)·NI·TA    (16)

Os fatores linear e quadrático do NI e a interação entre NI e TA não afetam

o comportamento da variável resposta %AB, com 5% de significância. Deste modo, o

modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte equação:

%AB = 0,16-0,01·TA+(14·10-5)·TA2                                          (17)

A cana-de-açúcar apresentou 0,61% de AB à ensilagem, o que justifica os

teores  de  AB  nos  primeiros  tempos  de  abertura  dos  silos,  visto  que  as  silagens

apresentaram 0,16% de AB no TA = 0, independente do NI da TM. 
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Os teores  de AB decresceram durante o período de armazenamento do

material ensilado (Gráfico 8B), para todos os NI da TM. A partir do TA = 18, não se

detectou mais o ácido butírico nas silagens. 

A produção  do  ácido  butírico  é  indesejável  em  silagens,  já  que  está

relacionado com a população de bactérias do gênero  Clostridium, que, por sua vez,

estão relacionados com as perdas no valor nutritivo do alimento, principalmente com a

proteína, o consumo e a redução do ácido lático, provocando elevação dos valores de

pH e catabolismo de aminoácidos (McDONALD et al., 1991 apud PEREIRA, 2016). 

Gráfico 8 - Superfície de resposta da variável “teor de ácido butírico” (AB), em função dos
níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  AB apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  16;  (B)  ajustado:
equação 17

Como  a  produção  de  ácido  lático  predominou  durante  o  processo

fermentativo  (Gráfico  6B),  os  valores  de  pH  se  estabilizaram  (Gráfico  2B)  e  as

condições  do  meio  se  tornaram  favoráveis  para  a  produção  de  silagens  de  boa

qualidade, os teores de AB estão dentro de uma faixa aceitável (Gráfico 8B).

5.1.9 Bactérias Ácido Láticas 

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento  das  bactérias  ácido  láticas  (BAL)  (log  ufc/g  de  silagem),  estão

apresentados na Tabela 12. 

(A) (B)
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Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Bactérias Ácido Láticas” (log ufc/g de silagem),

a seguinte equação:

BAL = 2,29+0,14·NI-(42·10-4)·NI2-0,01·TA+(55·10-5)·TA2+(81·10-5)·NI·TA       (18)

A interação  entre  os  fatores  NI  e  TA não afetou  o  comportamento  da

variável resposta BAL, com 5% de significância. Deste modo, o modelo matemático

pode ser simplificado para:

BAL = 2,29+0,14·NI-(42·10-4)·NI2-0,01·TA+(55·10-5)·TA2                    (19)

Tabela  12 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
bactérias  ácido láticas (BAL) (log ufc/g de silagem) de silagens  de cana-de-
açúcar  adicionadas  de  diferentes  níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  da
macaúba (torta de macaúba – TM) avaliados em diferentes tempos de abertura
(TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

BAL

NI Linear 0,0001* 0,85

0,84
NI Quadrático 0,0239* 0,41
TA Linear 0,0001* 0,85
TA Quadrático 0,0038* 0,51

NI·TA - 0,5211NS 0,25
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram 2,29 log uf/g de

silagem de BAL, no primeiro dia de abertura dos silos (TA = 0), alcançando o menor

número  de  colônias  aos  12  dias  de  ensilagem (TA = 12),  com 2,21 log  ufc/g  de

silagem.  Após 12  dias  de  fermentação do material  ensilado,  a  população de  BAL

voltou a aumentar, alcançando o maior número de colônias no TA = 60 (último dia

avaliado), com 3,49 log ufc/g de silagem.
O  mesmo  comportamento  foi  observado  para  todos  os  NI  avaliados.

Porém, com maior representatividade de colônias de BAL, a medida que se aumentou

os  NI.  Observou-se  que  a  inclusão  de  níveis  crescentes  da  TM  favoreceu  o

desenvolvimento  dessas  bactérias,  que  são  benéficas  ao  processo fermentativo  das

silagens.
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Com os NI de 3, 10, 17 e 20% de TM, as silagens apresentaram contagens

de  colônias  de  2,68,  3,31,  3,52  e  3,49  log  uf/g  de  silagem,  respectivamente,  no

primeiro  dia  de  abertura  (TA =  0).  Nos  primeiros  12  dias  de  armazenamento  do

material ensilado, a quantidade inicial de colônias de BAL reduziu e, para as silagens

com 3, 10, 17 e 20% de inclusão da TM, o menor número de colônias observados foi

no TA = 12, com número de colônias de 2,60, 3,22, 3,44 e 3,40 log ufc/g de silagem.

Porém,  a  partir  deste  TA,  as  contagens  de  populações  de  BAL  aumentaram,

alcançando contagens de 3,89, 4,51, 4,73 e 4,69 log ufc/g de silagem, respectivamente.
Destes resultados, pode-se afirmar que a TM contribuiu para o processo

fermentativo dentro dos silos, pois favoreceu o crescimento e desenvolvimento das

BAL,  fato  comprovado  pela  produção  dos  ácidos  orgânicos  encontrados  neste

trabalho.  Durante  a  ensilagem,  objetiva-se  preservar  o  valor  nutritivo  do  material

original pela acidificação do meio, que ocorre em função da produção de ácido lático

pelas  bactérias  ácido  láticas  (BAL),  em  quantidades  suficientes  para  inibir  o

crescimento dos microrganismos indesejáveis, até que o material seja fornecido aos

animais (McDONALD et al., 1991 apud PEREIRA, 2016).

Gráfico 9 - Superfície de resposta da variável “bactérias ácido láticas” (BAL), em função dos
níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

.

Comportamento da variável BAL apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 18; (B) modelo 
ajustado: equação 19

Deste modo, observou-se que houve o crescimento das BAL (Gráfico 9B),

concomitantemente com o declínio do pH (Gráfico 2B), causado pela produção do

ácido  lático  (Gráfico  6B),  que  também  é  produzido  por  estes  microrganismos.

Todavia, observou-se que a produção de ácido acético também foi crescente (Gráfico

7B), e as bactérias também podem ser as responsáveis por esta produção. Porém, as

inferências  serão  relacionadas  com  a  quantificação  das  enterobactérias,

(A) (B)
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microrganismos  que  também  podem  produzir  o  ácido  acético,  como  mencionado

anteriormente.  

5.1.10 Enterobactérias 

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento  das  enterobactérias  (ENTERO)  (log  ufc/g  de  silagem),  estão

apresentados na Tabela 13. 
Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Enterobactérias”  (log  ufc/g  de  silagem),  a

seguinte equação:

ENTERO = 9,77-0,90·NI+0,03·NI2-0,31·TA+(39·10-4)·TA2+(89·10-4)·NI·TA          (20)

Tabela  13 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
enterobactérias  (ENTERO)  (log  ufc/g  de  silagem)  de  silagens  de  cana-de-
açúcar  adicionadas  de  diferentes  níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  da
macaúba (torta de macaúba – TM) avaliados em diferentes tempos de abertura
(TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

ENTERO

NI Linear 0,0201* 1,15

0,41
NI Quadrático 0,0302* 2,56
TA Linear 0,0465* 0,48
TA Quadrático 0,0020* 3,53

TA·NI - 0,3023NS 2,67
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

A interação entre os fatores NI e TA, não afetaram o comportamento da

variável  resposta  ENTERO,  com  5%  de  significância.  Deste  modo,  o  modelo

matemático pode ser simplificado para:

ENTERO = 9,77-0,90·NI+0,03·NI2-0,31·TA+(39·10-4)·TA2                          (21)

Da análise estatística, verificou-se que os crescentes NI da TM influenciou

o comportamento da variável resposta ENTERO, pois o maior número de colônias foi

observado nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar (9,80 log ufc/g de silagem) e no

primeiro dia de abertura dos silos (TA = 0). 
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Com a inclusão de 3, 10, 17 e 20% de TM, a contagem de colônias de

ENTERO no primeiro dia de abertura dos silos foi de 7,29, 3,35, 1,96 e 2,15 log ufc/g

de silagem, respectivamente. Ao longo dos 60 dias de armazenamento das silagens,

observou-se que as colônias de ENTERO diminuíram até estarem ausentes do material

ensilado, e este processo foi facilitado pelos maiores NI da TM, pois com a maior

porcentagem  de  torta  nas  silagens  de  cana-de-açúcar,  as  silagens  apresentaram

condições  mais  favoráveis  para  as  BAL se  desenvolverem  e,  consequentemente,

dificultar o crescimento dos microrganismos indesejáveis. 
Nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar e com a inclusão de 3% da TM,

o número de colônias de ENTERO reduziu durante o processo fermentativo e, ao final

do processo (TA = 60), o número de colônias foi de 5,38 e 2,90 log ufc/g de silagem,

respectivamente.

Gráfico 10 - Superfície de resposta da variável “enterobactérias” (ENTERO), em função dos
níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável ENTERO apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 20; (B) ajustado:
equação 21

Com a inclusão de 10, 17 e 20% da TM, havia colônias de ENTERO até

oTA = 12, TA = 6, TA = 7, respectivamente. A partir desses tempos de abertura dos

silos, não houve crescimento de ENTERO até o final do processo fermentativo (TA =

60).
Segundo Muck (1996) apud Lopes; Evangelista (2010), as enterobactérias

crescem intensivamente durante os primeiros dias de ensilagem, mas a sua população

decresce rapidamente à medida que o meio é acidificado, fato comprovado com este

trabalho. 
Evidenciou-se  que  esses  microrganismos  não  foram  responsáveis  pela

maior  produção  de  ácido  acético,  visto  que  as  duas  variáveis  apresentaram

comportamento  contrário,  ou  seja,  enquanto  a  população  de  ENTERO  diminuiu

(Gráfico 10B), a produção de ácido acético aumentou (Gráfico 7B). Portanto, pode-se

afirmar que a produção de ácido acético foi realizada pelas bactérias ácido láticas

heterofermentativas, que utilizam rotas metabólicas diferenciadas para produzirem o

mesmo produto final, necessitando de trabalhos voltados para a identificação desses

microrganismos para validar os resultados encontrados.  
Em  função  da  metodologia  estatística  utilizada,  houve  a  projeção  dos

dados  observados  para  obter  o  gráfico  de  superfície  de  resposta  (Gráfico  10),

(A) (B)
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projetando o mesmo com valores negativos. Porém, os valores negativos referem-se à

ausência de colônias de ENTERO nas silagens avaliadas.  

5.1.11 Fungos Leveduriformes 

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento  dos  fungos  leveduriformes  (FL)  (log  ufc/g  de  silagem),  estão

apresentados na Tabela 14. 

Tabela  14 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
fungos leveduriformes (FL) (log ufc/g de silagem) de silagens de cana-de-açúcar
adicionadas de diferentes níveis de inclusão (NI) do coproduto da macaúba (torta
da macaúba – TM) avaliados em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

FL

NI Linear 0,0001* 0,90

0,95
NI Quadrático 0,0679NS 0,16
TA Linear 0,0001* 1,02
TA Quadrático 0,0039* 0,24

NI·TA - 0,0291* 0,43
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Fungos Leveduriformes” (log ufc/g de silagem),

a seguinte equação:

FL= 3,04-0,08NI+(16x10-4)NI2+0,06TA-(26x10-5)TA2-(14x10-4)NITA        (22)

O comportamento quadrático do fator NI não afetou o comportamento da

variável resposta FL, com 5% de significância. Deste modo, o modelo matemático

pode ser simplificado para a seguinte equação: 

FL = 3,04-0,08·NI+0,06·TA-(26·10-5)·TA2-(14·10-4)·NI·TA                 (23)

As  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar  apresentaram  as  maiores

contagens de FL, com 3,04 log ufc/g de silagem no primeiro tempo de abertura (TA)

avaliado. Decorridos os 60 dias avaliados, o número de colônias aumentou para 5,95

log ufc/g de silagem. 
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O número de colônias de FL reduziu com as maiores inclusões da TM na

ensilagem da cana-de-açúcar,  porém, o número aumentou no decorrer no processo

fermentativo dentro dos silos. Com a inclusão de 3, 10, 17 e 20% da TM na ensilagem

de cana-de-açúcar, o número de colônias de FL passou de 2,81, 2,25, 1,69 e 1,46 log

ufc/g de silagem para 5,45, 4,28, 3,11 e 2,61 log ufc/g de silagem, respectivamente. 

Gráfico 11 - Superfície de resposta da variável “fungos leveduriformes” (FL), em função dos
níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável FL apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 22; (B) modelo ajustado:
equação 23

As silagens de cana-de-açúcar estimulam a atividade das leveduras que,

em  meio  anaeróbico,  convertem  açúcares  a  etanol,  dióxido  de  carbono  e  água,

causando  reduções  de  até  70%  no  teor  de  carboidratos  solúveis,  aumento  dos

componentes da parede celular e perdas de matéria seca (PEDROSO et al., 2005). 

Portanto, o coproduto da macaúba adicionado na ensilagem da cana-de-

açúcar favoreceu a redução no número populacional de leveduras (Gráfico 11B) e,

consequentemente, nos teores de etanol (Gráfico 5B). Este fato pode estar associado

ao desenvolvimento das BAL, que foi estimulado com os maiores NI da TM (Gráfico

9B).  Como consequência,  houve a  maior  produção de ácido lático (Gráfico 6B) e

acético (Gráfico 7B), o que contribuiu para que as silagens de cana-de-açúcar fossem

bem conservadas. 

5.1.12 Fungos Filamentosos

(A) (B)
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Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento  dos  fungos  filamentosos  (FF)  (log  ufc/g  de  silagem),  estão

apresentados na Tabela 15. 
Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Fungos Filamentosos” (log ufc/g de silagem), a

seguinte equação:

FF = 7,35-0,28·NI+(85·10-4)·NI2-0,11·TA+(10·10-4)·TA2+(23·10-4)·NI·TA        (24)

Tabela  15 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
fungos filamentosos (FF) (log ufc/g de silagem) de silagens de cana-de-açúcar
adicionadas  de diferentes níveis  de inclusão (NI) do coproduto da macaúba
(torta da macaúba – TM) avaliados em diferentes tempos de abertura (TA), em
dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

FF

NI Linear 0,0002* 0,47

0,85
NI Quadrático 0,0001* 0,83
TA Linear 0,0001* 0,63
TA Quadrático 0,0001* 0,95

NI·TA - 0,0411* 0,68
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Como todos os fatores independentes e a interação entre NI e TA afetaram

o comportamento da variável resposta FF, não houve ajuste da equação. Para analisar a

variável resposta FF, utilizou-se o modelo matemático completo (Equação 24).

As  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar  apresentaram  número  de

colônias de FF de 7,35 log ufc/g de silagem, no primeiro tempo de abertura dos silos

avaliado (TA = 0). Durante o processo fermentativo, o número de colônias reduziu,

alcançando o TA = 60 com 4,72 log ufc/g de silagem.

Com os NI de 3, 10 e 17%, o número de colônias foi de 6,57, 5,35 e 4,95

log ufc/g de silagem, respectivamente, no TA = 0. Decorridos os 60 dias avaliados, o

número  de  colônias  de  FF  reduziu  para  4,36,  4,11  e  4,69  log  ufc/g  de  silagem,

respectivamente. Apenas com o NI de 20% que não se observou a redução no número

de colônias pois, no TA = 0, houve contagem de 5,05 log ufc/g de silagem e, no TA =

60, este número aumentou para 5,19 log ufc/g de silagem. Porém, o aumento não foi
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significativo para a produção de silagem, visto que o número de colônias permaneceu

praticamente o mesmo durante os 60 dias avaliados.

O número de colônias de FF encontrado nas silagens está relacionado com

o número de colônias encontrado no material  in  natura,  no qual  a  cana-de-açúcar

apresentou 6,22 log ufc/g de massa verde, justificando o número de colônias de FF

encontrado logo no primeiro dia de abertura dos silos (Gráfico 12).

Gráfico  12 - Superfície de resposta da variável “fungos filamentosos” (FF), em função dos
níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável FF apresentado a partir do modelo completo: equação 24

Após  a  ensilagem da  cana-de-açúcar  com os  diferentes  NI  da  TM,  as

condições do meio ficaram desfavoráveis para o crescimento desses microrganismos,

visto  que  o  meio  foi  acidificado  pela  produção  de  ácidos  orgânicos,  mais

especificamente de ácido acético,  que é capaz de controlar  a atividade dos fungos

(PAHLOW et al., 2003; ÁVILA et al., 2009).

Algumas espécies de fungos filamentosos podem crescer a baixos níveis

de oxigênio e elevados níveis de CO2 (McDONALD et al, 1991), o que pode justificar

o número de colônias encontrado nas silagens ao longo dos tempos de abertura dos

silos avaliados. 

Todavia,  os  fungos  filamentosos  não  são  significativos  em  relação  à

fermentação da silagem, mas contribuem para as perdas na superfície do silo durante o
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descarregamento  e  em  casos  de  compactação  e  vedação  inadequados  (JOBIM;

GONÇALVES, 2003).

5.1.13 Carboidratos Solúveis

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  carboidratos

solúveis (%CHOS) estão apresentados na Tabela 16. 

Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “Teor de Carboidratos Solúveis” (%CHOS), a seguinte equação:

%CHOS = 4,11-0,13·NI+0,01·NI2-0,06·TA+0,01·TA2-(35·10-5)·NI·TA           (25)

Tabela  16 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  aos  teores  de
carboidratos solúveis (%CHOS) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de
diferentes níveis de inclusão (NI) do coproduto da macaúba (torta de macaúba
- TM) avaliadas em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável Resposta

Fatores
Independ

entes

Comporta
mento

P CV
R
2

CHOS
(%MS)

NI Linear 0,0048* 0,48

0,
8
5

NI Quadrático 0,0292* 0,45
TA Linear 0,0001* 1,27
TA Quadrático 0,1685NS 0,26

NI·TA - 0,8142NS 0,11
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

O comportamento quadrático do fator TA e a interação entre NI e TA, não

afetaram o comportamento da variável resposta %CHOS, com 5% de significância.

Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte equação:

%CHOS = 4,11-0,13·NI+0,01·NI2-0,06·TA                                   (26)

A cana-de-açúcar in  natura apresentou teor  de CHOS de 5,55%, e  a

torta de macaúba (TM), 0,11%. Nota-se que a contribuição da TM em relação aos

CHOS foi baixa, portanto, observou-se que a medida que aumentou-se o NI da TM

nas  silagens  de cana-de-açúcar,  a  concentração de  CHOS reduziu,  evidenciando o

consumo de CHOS durante o processo fermentativo do material ensilado. 
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As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram, no primeiro dia

avaliado (TA = 0), teores de CHOS de 4,11%. Durante o processo fermentativo, no

qual  os  microrganismos  presentes  no  material  ensilado  utilizam  os  carboidratos

solúveis  para o seu metabolismo,  os teores de CHOS reduziram, e a concentração

residual foi de 0,74%, ou seja, mesmo após os 60 dias de fermentação do material,

verificou-se CHOS residuais nas silagens de cana-de-açúcar. Com a inclusão de 3% da

TM, a concentração de CHOS foi de 3,77%, no primeiro dia avaliado (TA = 0). No

último dia avaliado, a concentração de CHOS foi de 0,39%. Com a inclusão de 10%

de TM, observou-se concentração de CHOS de 3,28%, no primeiro dia avaliado (TA =

0). Após 58 dias de estocagem do material, a concentração de CHOS foi de 0,02%.

Nos últimos 2 dias de armazenamento do material, não detectou-se mais a presença de

CHOS nas silagens.

Para o NI de 17%, o mesmo comportamento foi observado. No primeiro

dia avaliado (TA = 0), as silagens continham 3,25% de CHOS e, após 57 dias de

armazenamento do material, a concentração de CHOS foi de 0,05%. A partir do TA =

58, não foi detectado CHOS nas silagens.

Com o NI de 20% de TM, foi detectado CHOS durante todo o processo

fermentativo. A maior concentração de CHOS foi observada no TA = 0, com 3,38%, e

a menor concentração foi de 0,01%, no TA = 60. Apesar dos menores teores de CHOS,

a TM, em seu maior NI estudado, elevou um pouco mais essa concentração, fazendo

com que as silagens apresentassem uma quantidade mínima de CHOS residuais nas

silagens. 

Os  CHOS são  os  principais  substratos  das  bactérias  ácido  láticas  para

realizarem a fermentação do material ensilado, que deve apresentar teores de CHOS

acima de 3% para que o aporte  de CHOS seja suficiente  para assegurar  uma boa

fermentação dentro dos silos (McDONALD et al., 1981). A cana-de-açúcar possui alta

concentração de CHOS e grande número populacional de leveduras, que convertem os

açúcares  a  etanol,  CO2 e  água,  diminuindo  o  teor  de  carboidratos  solúveis  e

aumentando os componentes da parede celular e as perdas de matéria seca (MS), o que

prejudica a qualidade e o valor nutritivo da silagem (ALLI et al., 1983 apud SILVA et

al., 2008). 

Gráfico 13 - Superfície de resposta da variável “teor de carboidratos solúveis” (%CHOS), em
função dos níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

(A) (B)
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Comportamento da variável CHOS apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 25; (B) ajustado:
equação 26. 

Os resultados obtidos podem ser associados à produção de etanol,  pois

verificou-se menor produção de etanol nas silagens adicionadas de 3, 10 e 17% de TM

(Gráfico  5B),  coincidindo  com  a  menor  concentração  de  CHOS  presente  nessas

silagens (Gráfico 13B). Além disso, houve menor número de colônias de leveduras

(Gráfico 11B) e fungos filamentosos (Gráfico 12) com os maiores NI da TM, visto que

estes microrganismos também utilizam os CHOS para o seu metabolismo. 

5.1.14 Nitrogênio Amoniacal

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  nitrogênio

amoniacal  em porcentagem do nitrogênio  total  (N-NH3/NT)  estão  apresentados  na

Tabela 17. 

Tabela 17 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de nitrogênio
amoniacal  em porcentagem do nitrogênio  total  (%N-NH3/NT)  de silagens  de
cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de inclusão (NI) do coproduto
da macaúba (torta de macaúba - TM) avaliadas em diferentes tempos de abertura
(TA), em dias

Variável Resposta

Fatores
Independ

entes

Comporta
mento

P CV
R
2

N-NH3 
(%NT)

NI Linear 0,4396NS 0,15

0,
7
4

NI Quadrático 0,0001* 0,93
TA Linear 0,0001* 1,04
TA Quadrático 0,0038* 0,73

NI·TA - 0,8492NS 0,11
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)
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Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “teor de nitrogênio amoniacal em porcentagem do nitrogênio total”

(%N-NH3), a seguinte equação:

%N-NH3 = 1,29+0,16·NI-(94·10-4)·NI2+0,08·TA-(81·105)·TA2+(36·105)·NI·TA    (27)

O  comportamento  linear  do  fator  NI,  bem  como  a  interação  entre  os

fatores,  não afetaram o comportamento da variável resposta  %N-NH3,  com 5% de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%N-NH3 = 1,29-(94·10-4)·NI2+0,08·TA-(81·105)·TA2                          (28)

Observou-se que a produção de N-NH3 foi menos intensa com a inclusão

de níveis crescentes da TM na ensilagem da cana-de-açúcar. As silagens exclusivas de

cana-de-açúcar  apresentaram  maior  produção  de  N-NH3,  visto  que  as  silagens

continham, no primeiro dia avaliado, 1,30% de N-NH3. Observou-se que a produção

de N-NH3  foi crescente, alcançando o TA = 60 com 3,16% de N-NH3. Castro Neto et

al.  (2008), encontraram teores mais elevados de N-NH3 nas silagens exclusivas de

cana-de-açúcar  armazenadas  por  56  dias,  na  concentração  de  4,75%.  Lopes;

Evangelista (2010) encontraram, em silagens de cana-de-açúcar armazenadas por 180

dias,  concentração de N-NH3 de 2,06%. Esta diferença na concentração de N-NH3

deve-se à cultivar da cana-de-açúcar  utilizada,  a idade da planta  e  ao processo de

ensilagem, que pode ser determinante para a qualidade do produto final. 
O mesmo comportamento foi verificado em todos os NI da TM, porém,

em menor proporção. Quanto maior o NI, menor os teores de N-NH3. Com a inclusão

de  3%  e  10%  da  TM,  as  silagens  apresentaram,  no  primeiro  dia  avaliado,

concentrações de N-NH3  de 1,21 e 0,34%. Após os 60 dias avaliados, a concentração

de N-NH3 aumentou, passando para 3,07 e 2,21%, respectivamente. 
Com a inclusão de 17% da TM à ensilagem de cana-de-açúcar, observou-

se que a produção de N-NH3  teve início apenas no TA = 24, no qual foi detectado a

concentração de 0,01% de N-NH3. A produção foi crescente, alcançando o TA = 60

com 0,42% de N-NH3.
Com a inclusão de 20% da TM, não detectou-se a presença de N-NH3  em

nenhum tempo de abertura avaliado. 
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Durante o processo fermentativo dentro dos silos ocorre a degradação de

compostos proteicos (proteína verdadeira, peptídeos, aminoácidos, aminas e amidas) a

amônia  pelas  bactérias  do  gênero  Clostridium (CÂNDIDO,  2007).  Esta  amônia

formada,  além  de  inibir  o  consumo  da  silagem  e  apresentar  baixa  eficiência  na

utilização do nitrogênio para a síntese proteica pelos microrganismos do rúmen, altera

o curso da fermentação, impedindo ou dificultando a rápida queda nos valores de pH

do material  ensilado (McKERSIE,  1985  apud TOMICH,  2003).  Em silagens  bem

conservadas  os aminoácidos constituem a maior  parte da fração do nitrogênio não

proteico  e  a  amônia  está  presente  em baixas  concentrações  (VAN SOEST,  1994).

Portanto, quanto maior o teor de N-NH3  nas silagens, menor a qualidade da silagem

produzida. 
As silagens com maiores NI da TM apresentaram menores teores de N-

NH3, o que corrobora com a concentração de ácido butírico encontrado nas silagens

(Gráfico 8), que é um dos principais produtos finais do metabolismo dos clostrídeos, o

que  sugere  que  as  silagens  apresentaram  condições  desfavoráveis  para  o  seu

desenvolvimento. 
Portanto, para o parâmetro avaliado, a TM favoreceu o desenvolvimento

de microrganismos benéficos ao processo fermentativo dentro dos silos, visto que não

foram detectados os produtos dos microrganismos prejudiciais a este processo. Sem a

inclusão da TM, observou-se que o número populacional de fungos e leveduras foi

maior do que nas silagens acrescidas com o coproduto da macaúba, resultando em

menores  concentrações  de  etanol,  e  que  de  fato  este  coproduto  contribuiu  para

controlar  as  perdas  no  material  ensilado,  através  do  desenvolvimento  de

microrganismos produtores de ácido lático e a redução no número de colônias dos

microrganismos indesejáveis, fato comprovado pela produção de N-NH3.
Em  função  da  metodologia  estatística  utilizada,  houve  a  projeção  dos

dados  observados  para  se  obter  o  gráfico  de  superfície  de  resposta  (Gráfico  14),

projetando  o  mesmo  com  valores  negativos  (Gráfico  14B).  Porém,  esta  projeção

refere-se à ausência de N-NH3 nas silagens observadas. 

Gráfico  14 - Superfície  de  resposta  da  variável  “teor  de  nitrogênio  amoniacal  em
porcentagem do nitrogênio total”  (%N-NH3/NT),  em função dos  níveis de
inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

(A) (B)
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Comportamento da variável N-NH3/NT apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 27; (B) ajustado:
equação 28 

5.1.15 Fibra em Detergente Neutro

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  fibra  em

detergente neutro (%FDN) estão apresentados na Tabela 18. 
Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “Teor de Fibra em Detergente Neutro” (%FDN), a seguinte equação:

%FDN = 53,65-1,28·NI+0,04·NI2+0,04·TA+(13·10-5)·TA2+(23·10-4)·NI·TA      (29)

O comportamento quadrático do fator TA, bem como a interação entre os

fatores,  não  afetaram o  comportamento  da  variável  resposta  %FDN,  com 5% de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%FDN = 53,65-1,28·NI+0,04·NI2+0,04·TA                                  (30)

Tabela 18 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de fibra em
detergente neutro (FDN) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes
níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  da  macaúba  (torta  de  macaúba  -  TM)
avaliadas em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável Resposta

Fatores
Independ

entes

Comporta
mento

P CV
R
2

FDN 
(%MS)

NI Linear 0,0001* 4,14

0,
7
2

NI Quadrático 0,0010* 3,95
TA Linear 0,0019* 2,12
TA Quadrático 0,9042NS 0,12

NI·TA - 0,7803NS 0,68
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)
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Observou-se que as silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram os

maiores teores de FDN, com 53,65%, no primeiro dia de abertura dos silos (TA = 0).

Durante o processo fermentativo do material ensilado, os teores de FDN aumentaram,

alcançando o TA = 60 com 56,04%. Resultado semelhante foi observado por Ávila et

al.  (2008),  em  que  os  autores  trabalharam  com  quatro  tempos  de  abertura  e

encontraram,  nas  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar,  teores  de  FDN de  49,47,

53,76, 55,19 e 60,93% nos tempos 0, 10, 32 e 70 dias, respectivamente. Entretanto,

Rocha  et al. (2014) encontraram menores teores de FDN em silagens exclusivas de

cana-de-açúcar (50,19%), armazenadas por 60 dias. 

A inclusão de 3% da TM à ensilagem da cana-de-açúcar permitiu que as

silagens apresentassem concentração de FDN de 50,16%, no primeiro dia de abertura

dos silos avaliado (TA = 0). Após 60 dias de armazenamento do material ensilado, os

teores  de  FDN  aumentaram,  alcançando  a  concentração  de  52,55%.  O  mesmo

comportamento foi observado para as silagens aditivadas de 10, 17 e 20% de TM, que

apresentaram no TA = 0, teores de FDN de 44,83, 43,45 e 44,06% e, no TA = 60, os

teores de FDN aumentaram para 47,22, 45,82 e 46,46%, respectivamente. 

As  silagens  de  cana-de-açúcar  apresentam altos  teores  de  carboidratos

solúveis (CHOS), que são utilizados como substrato pelos microrganismos presentes

no meio. O aumento nos teores de FDN pode ser justificado pela redução de CHOS

durante o processo de fermentação alcoólica,  o que aumenta proporcionalmente os

constituintes da parede celular (BERNARDES et al., 2007). Porém, observou-se que a

inclusão da TM reduziu os teores de FDN das silagens, visto que a cana-de-açúcar

ensilada apresentou 47,83% de FDN e o coproduto da macaúba apresentou teor um

pouco mais baixo, de 42,84%, ocasionando o efeito de diluição desta fração à medida

que a TM foi adicionada à ensilagem da cana-de-açúcar (Gráfico 15B).

Gráfico 15 - Superfície de resposta da variável “teor de fibra em detergente neutro” (%FDN),
em função dos níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

(A) (B)
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Comportamento da variável  FDN apresentado a partir  do modelo:  (A) completo:  equação 29; (B) ajustado:
equação 30 

O teor de FDN, que determina a concentração da parede celular na planta

(celulose, hemicelulose e lignina – insolúveis ou remanescentes em detergente neutro),

é um importante parâmetro que pode definir a qualidade da forragem, pois é tida como

principal constituinte químico relacionado ao consumo voluntário de volumoso pelos

animais, por estar diretamente associado ao aumento do efeito de enchimento ruminal

e redução da densidade energética dos alimentos (TEIXEIRA, 2009; CASTRO et al.,

2010).  Altos  teores  de  FDN  correlacionam-se  negativamente  com  o  consumo

voluntário pelos animais e teores muito baixos podem prejudicar as condições ótimas

para a fermentação ruminal (VAN SOEST, 1994). 

Portanto, a TM contribuiu para a redução dos teores de FDN da cana-de-

açúcar  ensilada,  mesmo  esta  concentração  aumentando  com os  TA avaliados.  Em

todos os NI avaliados, as silagens apresentaram teores mais baixos de FDN do que as

silagens exclusivas de cana-de-açúcar, como evidenciado no Gráfico 15B.

5.1.16 Fibra em Detergente Ácido

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  fibra  em

detergente ácido (%FDA) estão apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de fibra em
detergente ácido (FDA) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes
níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  da  macaúba  (torta  de  macaúba  -  TM)
avaliadas em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável Resposta

Fatores
Independ

entes

Comporta
mento

P CV
R
2

FDA 
(%MS)

NI Linear 0,0001* 2,96
0,
7
0

NI Quadrático 0,0002* 3,40
TA Linear 0,0052* 1,43
TA Quadrático 0,2852NS 0,82
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NI·TA - 0,5629NS 1,08
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05).

Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “Teor de Fibra em Detergente Ácido” (%FDA), a seguinte equação:

%FDA = 29,32-1,09·NI+0,03·NI2-0,04·TA+(91·10-5)·TA2+(36·10-4)·NI·TA       (31)

O  comportamento  linear  do  fator  NI,  bem  como  a  interação  entre  os

fatores,  não afetaram o comportamento da variável resposta  %N-NH3,  com 5% de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%FDA = 29,32-1,09·NI+0,03·NI2-0,04·TA                                      (32)

Observou-se que a variável FDA reduziu nas silagens aditivadas com a

TM e com o tempo de armazenamento do material ensilado. As silagens exclusivas de

cana-de-açúcar apresentaram os maiores teores de FDA, com 29,32% no primeiro dia

avaliado (TA = 0) e,  após o processo fermentativo avaliado durante 60 dias,  estes

teores reduziram para 26,72%. 
Com a inclusão de 3, 10, 17 e 20% de TM, as silagens apresentaram teores

de FDA de 26,34, 21,83, 20,71 e 21,28%, no TA = 0. Estes teores reduziram durante o

processo fermentativo do material ensilado, alcançando teores de 23,74, 19,22, 18,11 e

18,67%, respectivamente, no último dia avaliado (TA = 60). 
O teor de FDA, que determina a qualidade da parede celular e expressa a

fração  insolúvel  e  menos  digestível  desta  (celulose  e  lignina  –  insolúveis  ou

remanescentes em detergente ácido), está diretamente associado à digestibilidade do

alimento (VAN SOEST, 1994). Logo, quanto maior o teor de FDA, maior a fração

indigestível e, como consequência, menor a digestibilidade do alimento. 

Gráfico 16 - Superfície de resposta da variável “teor de fibra em detergente ácido” (%FDA),
em função dos níveis de inclusão da torta de macaúba, avaliados durante 60 dias

(B)(A)
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Comportamento da variável  FDA apresentado a partir  do modelo:  (A) completo:  equação 31;  (B) ajustado:
equação 32

A variável FDA teve um comportamento inverso da FDN, pois os teores

de FDN aumentaram com o processo fermentativo dentro dos silos, enquanto a FDA

reduziu, o que sugere que apenas a fração de hemicelulose aumentou na FDN, em

função  do  consumo  dos  carboidratos  solúveis,  que  resulta  em  aumento  dos

constituintes  da  parede  celular.  Além  disso,  pode-se  sugerir  também  que  os

microrganismos não realizaram a hidrólise dos componentes da parede celular, mais

precisamente  da  hemicelulose,  visto  que  na  maioria  das  silagens  havia  CHOS

residuais,  ou  seja,  ainda  havia  substrato  nas  silagens  para  os  microrganismos

utilizarem  em  seu  metabolismo,  sem  precisar  utilizar  a  hemicelulose  para  obter

energia para o processo fermentativo. Já a fração mais indigestível da fibra apresentou

o efeito de diluição dessa fração com os maiores teores de FDA adicionados pela TM e

com o processo fermentativo dentro dos silos. 
Portanto,  a  TM adicionada à  ensilagem da  cana-de-açúcar  favoreceu  o

decréscimo  dos  constituintes  da  parede  celular  (Gráfico  16B),  em  virtude  das

características  do  material  no  momento  da  ensilagem,  em  que  a  cana-de-açúcar

apresentou teor de FDA de 28,59% e a TM, 25,61. 

5.1.17 Conclusões

O coproduto da macaúba respondeu satisfatoriamente quanto à sua inclusão na

ensilagem  da  cana-de-açúcar,  pois  o  objetivo  de  reduzir  a  população  de  leveduras  e,

consequentemente,  a  produção  de  etanol  das  silagens,  foi  alcançado,  proporcionando

reduções  de  até  27,13% na  produção  de  etanol  quando  10%  da  torta  foram utilizados.

Todavia,  em  todos  os  NI  observou-se  menor  produção  de  etanol  do  que  nas  silagens

exclusivas de cana-de-açúcar.
A inclusão  da  torta  de  macaúba,  em  todos  os  níveis  de  inclusão  avaliados,

estimulou  o  desenvolvimento  de  microrganismos  desejáveis  ao  processo  fermentativo,

permitindo  que  as  silagens  fossem bem conservadas,  no  âmbito  metodológico  utilizado.
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Quanto aos tempos de armazenamento do material, sugere-se que as silagens permaneçam

armazenadas por, no mínimo, 36 dias. Após este tempo de abertura dos silos, a fermentação

pode ser interrompida (por ocasião da abertura dos silos) sem muitos prejuízos ao material

ensilado. 
Portanto,  a  inclusão  da  torta  de  macaúba  na  ensilagem da  cana-de-açúcar  foi

satisfatória, porém os resultados não foram tão efetivos, pois busca-se reduzir ainda mais os

teores de etanol para que as silagens possam ter maior valor nutritivo, o que pode favorecer o

uso da cana-de-açúcar na forma de silagem. Todavia, de acordo com os resultados obtidos,

recomenda-se a utilização da torta de macaúba em níveis de inclusão de até 10%, visto que os

melhores resultados referentes à redução na produção de etanol foram obtidos nesse nível de

inclusão. 

5.2 Silagens de cana-de-açúcar adicionadas de farelo de girassol

Após a abertura dos silos verificou-se as características organolépticas das

silagens, tendo como base o odor, a cor e a presença ou não de bolores na superfície

dos silos. Todas as silagens apresentaram características comuns, apresentando odor

mais intenso quando maiores proporções do farelo de girassol foram adicionadas nas

silagens e a medida que aumentou-se o tempo de armazenamento das mesmas. Em

nenhuma silagem encontrou-se bolores na superfície no momento da abertura. 

No dia  da ensilagem,  as  misturas  da cana-de-açúcar  com os  diferentes

níveis de inclusão do farelo de girassol apresentaram as características bromatológicas

descritas na Tabela 20.

Tabela 20 – Composição bromatológica da mistura da cana-de-açúcar com diferentes níveis
de inclusão do farelo de girassol à ensilagem

 Proporções do FG na ensilagem de cana-de-açúcar (%)
(%) 0,0 3,0 10,0 17,0 20,0
MS 25,10 27,0 31,6 36,1 38,0
PB 2,43 3,6 6,3 9,0 10,2

MM 2,54 2,6 2,9 3,1 3,2
CHOS 5,55 5,36 5,05 4,73 4,61
FDN 47,83 47,80 47,75 47,69 47,66
FDA 28,59 28,44 28,11 27,78 27,64

FG – farelo de girassol; MS – matéria seca; PB – proteína bruta; MM – matéria mineral; CHOS – carboidratos
solúveis; FDN – fibra em detergente neutro; FDA – fibra em detergente ácido
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5.2.1 Matéria Seca

Os dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  matéria  seca

(%MS) estão apresentados na Tabela 21. 
Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Teor de Matéria Seca”, a seguinte equação:

 %MS = 25,60+0,88·NI-(49·10-4)·NI2-0,02·TA+(25·10-4)·TA2-(53·10-4)·NI·TA        (33)

O comportamento quadrático do NI e a interação entre os fatores NI e TA,

não afetaram o comportamento da variável resposta %MS, com 5% de significância.

Portanto, a equação pode ser simplificada para:

              %MS = 25,60+0,88·NI-0,02·TA+(25·10-4)·TA2                               (34)

Tabela  21 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de matéria
seca (%MS) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de
inclusão (NI) do coproduto do girassol (farelo de girassol - FG) avaliadas em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fator
es

Indepe
ndente

s

Compor
tament

o
P CV R2

%MS

NI Linear 0,0001* 6,14

0
0,90

NI Quadrático 0,5268NS 0,48
TA Linear 0,0001* 2,37
TA Quadrático 0,0035* 2,27

NI·TA - 0,2258NS 2,07
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar (0,0% de NI do FG), os teores

de MS passaram de 25,60% (TA = 0) para 33,44% (TA = 60 dias). A inclusão de 3%

do FG possibilitou acréscimos nos teores de MS, em que,  no TA = 0,  as silagens
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apresentaram 25,61% de MS e, após os 60 dias avaliados, as silagens apresentaram

36,09% de MS. O mesmo comportamento foi observado quando se adicionou 17 e

20% de FG à ensilagem de cana-de-açúcar em que, no TA = 0, obteve-se silagens com

teores de MS iguais a 40,53 e 43,16% (TA = 0) e, no TA = 60, os teores aumentaram

para 48,37 e 51,01%, respectivamente.
A cana-de-açúcar  in  natura apresentou  25,10%  de  MS,  e  o  farelo  de

girassol (FG), 89,94% de MS à ensilagem. Portanto, esperava-se que a inclusão do FG

aumentasse os teores de MS da cana-de-açúcar ensilada pelo efeito aditivo do FG à

cana-de-açúcar. 
O  alto  teor  de  umidade  no  material  ensilado  favorece  a  produção  de

efluentes,  o  que  dificulta  o  manejo  e  lixivia  nutrientes,  diminuindo  a  qualidade

nutricional  das  silagens.  Além disso,  favorecem a  proliferação  de  microrganismos

indesejáveis. Portanto, o coproduto do girassol foi adicionado à ensilagem de cana-de-

açúcar  com  o  objetivo  de  elevar  os  teores  de  MS,  contribuir  para  os  processos

fermentativos e agregar valor nutricional ao material ensilado (OUDE ELFERINK et

al., 2000). 
O fator independente NI apresentou comportamento linear crescente, no

qual verificou-se os maiores teores de MS à medida que aumentou-se os NI do FG. A

contribuição do FG para aumentar os teores de MS das silagens de cana-de-açúcar

pode ser observada no Gráfico 17B, em que os pontos brancos são os tratamentos

avaliados  e  a  superfície  de  resposta  é  a  projeção  dos  dados  obtidos,  tendo  como

referência o planejamento estatístico inicial.

Gráfico 17 - Superfície de resposta da variável “teor de matéria seca” (%MS), em função dos
níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

(B)(A)
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Comportamento  da  variável  MS apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  33;  (B)  ajustado:
equação 34

5.2.2 Potencial Hidrogeniônico

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  valores  do  potencial

hidrogeniônico (pH), estão apresentados na Tabela 22. 

Tabela  22 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos valores de pH de
silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de inclusão (NI) do
coproduto do girassol (farelo de girassol - FG) avaliadas em diferentes tempos
de abertura (TA), em dias

Variável
 Resposta

Fatores 
Independentes

Comport
amento

P CV
R
2

pH

NI Linear 0,2125NS 0,25

0,65
NI Quadrático 0,2533NS 0,28
TA Linear 0,3571NS 0,14
TA Quadrático 0,0001* 0,96

NI X TA - 0,2393NS 0,26
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Potencial  Hidrogeniônico”  (pH),  a  seguinte

equação:

 pH = 5,03-0,13·NI+(28·10-4)·NI2-0,10·TA+(11·10-4)·TA2+(33·10-4)·NI·TA           (35)

Segundo  a  análise  estatística,  o  fator  linear  do  TA,  como  também  os

fatores  linear  e  quadrático  do  NI  e  a  interação  entre  NI  e  TA,  não  afetaram  o

comportamento da variável resposta pH, com 5% de significância. Entretanto, durante

o processo fermentativo que ocorre dentro dos silos, verificou-se a produção de ácido

orgânicos, que foram responsáveis pela redução nos valores de pH. Logo, a aceitação

da hipótese H0 para o fator linear de TA pode ocasionar o Erro Tipo II, pois deste

modo, a superfície de resposta gerada representaria um aumento nos valores de pH ao

longo dos 60 dias avaliados, o que não foi observado na realidade. Assim, considerou-

se o fator linear de TA na equação que descreve o comportamento dos valores de pH,

como se segue:

pH = 5,03-0,10·TA+(11·10-4)·TA2                                              (36)
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Os valores de pH apresentaram comportamento quadrático ao longo dos

60 dias de armazenamento das silagens (Gráfico 18B). No TA = 0, verificou-se que as

silagens apresentaram unidades de pH próximos a 5. Após 3 dias de ensilagem, os

valores de pH passaram para 4,74 e, após 7 dias, os valores de pH foram de 4,38. Após

15 dias de armazenamento do material ensilado, as silagens apresentaram valores de

pH abaixo de 3,8, o que segue a recomendação dada por McDonald (1981), de que as

silagens devem apresentar valores de pH iguais ou menores do que 3,8 unidades para

que se obtenha a boa fermentação do material ensilado. 

Todavia, Cavali et al. (2010) ressaltaram que os valores de pH em silagens

de cana-de-açúcar, quando considerados isoladamente, não é um bom indicador de

qualidade  da  fermentação  do  material  ensilado,  pois  a  principal  fermentação

indesejável na silagem de cana é caracterizada pela ocorrência de leveduras que se

desenvolvem mesmo em baixos valores de pH. Portanto, os valores de pH devem ser

associados à outros parâmetros para definir a qualidade das silagens produzidas.

A projeção  dos  dados  avaliados  é  apresentada  no  Gráfico  2,  em  que

observa-se   a  redução  dos  valores  de  pH ao  longo  do  tempo  de  armazenamento

avaliado (Gráfico 22B). 

Gráfico 18 - Superfície de resposta da variável “potencial hidrogeniônico” (pH), em função
dos níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  pH apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  35;  (B)  ajustado:
equação 36

(A) (B)
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5.2.3 Proteína Bruta

Os dados da análise estatística obtidos para os teores de proteína bruta

(%PB) estão apresentados na Tabela 23.

Tabela  23 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de proteína
bruta (%PB) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de
inclusão (NI) do coproduto do girassol (farelo de girassol – FG), avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
 Resposta

Fatores
 Independentes

Comportamento P CV R2

PB
(%MS)

NI Linear 0,0001* 3,41

0,91
NI Quadrático 0,0157* 0,79
TA Linear 0,2368NS 0,23
TA Quadrático 0,6088NS 0,15

NI·TA - 0,8641NS 0,09
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Proteína  Bruta”  (%PB),  a  seguinte

equação:

%PB = 2,43+0,49·NI-(81·10-4)·NI2-0,02·TA+(21·10-5)·TA2+(37·10-5)·NI·TA        (37)

O fator  independente  TA e  a  interação entre  NI e  TA,  não afetaram o

comportamento da variável resposta %PB, com 5% de significância. Deste modo, o

modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte equação:

%PB = 2,43+0,49·NI-(81·10-4)·NI2                                             (38)

Para  as  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar,  os  teores  de  PB

permaneceram, durante os 60 dias avaliados, próximos a 2,43%. Um dos objetivos da

inclusão do coproduto do girassol (FG) na ensilagem foi  agregar  valor  nutritivo à

silagem de cana-de-açúcar, com acréscimo nos teores de proteína. Com a inclusão de

3% do FG, os teores de PB aumentaram para 3,84%, e permaneceram nesta faixa

durante todo o processo fermentativo avaliado. Com a inclusão de 10, 17 e 20% de
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FG, os teores de PB aumentaram para 6,57, 8,51 e 9,11%, respectivamente, e também

permaneceram próximos a estes teores ao longo dos 60 dias avaliados (Gráfico 19B).

Gráfico 19 - Superfície de resposta da variável “proteína bruta” (PB), em função dos níveis
de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  PB apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  37;  (B)  ajustado:
equação 38

A recomendação para os teores de PB em dietas de ruminantes, segundo

Van Soest (1994), é de que as silagens apresentem 6 a 8% de PB para proporcionar um

adequado desenvolvimento dos microrganismos ruminais,  pois teores abaixo destes

podem  afetar  negativamente  a  fermentação  ruminal,  por  influenciar  a  atividade

microbiana causada pela deficiência de nitrogênio, o que pode interferir no consumo

voluntário e no coeficiente e digestibilidade da forrageira. 

Portanto,  todos  os  NI  avaliados  responderam  satisfatoriamente  quando  ao

acréscimo nos teores de PB de silagens de cana-de-açúcar, visto que a cana-de-açúcar

apresentou teor de PB de 2,43% e o FG, 41,12%, evidenciando o efeito aditivo nos

teores de PB do FG à cana-de-açúcar e a contribuição do coproduto do girassol para

melhorar a qualidade nutricional das silagens de cana-de-açúcar.

5.2.4 Matéria Mineral 

Os dados da análise estatística obtidos para os teores de matéria mineral

(%MM) estão apresentados na Tabela 24. 

(A) (B)
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Tabela  24 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de matéria
mineral (%MM) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis
de inclusão (NI) do coproduto do girassol (farelo de girassol - FG), avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

%MM
(%MS)

NI Linear 0,0001* 0,49

0,74
NI Quadrático 0,6094NS 0,06
TA Linear 0,0155* 0,19
TA Quadrático 0,1554NS 0,16

NI·TA - 0,5815NS 0,11
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da  variável resposta “Teor de Matéria Mineral” (%MM), a seguinte

equação:

%MM = 2,55+0,05·NI+(62·10-5)·NI2+0,02·TA-(25·10-5)·TA2-(44·10-5)·NI·TA         (39)

O fator quadrático do NI e do TA, bem como a interação entre NI e TA,

não afetaram o comportamento da variável resposta %MM, com 5 % de significância.

Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte equação:

%MM = 2,55+0,05·NI+0,02·TA                                                    (40)

Observou-se  que  os  teores  de  MM  aumentaram  com  as  diferentes

inclusões  do  FG na  ensilagem de  cana-de-açúcar  (Gráfico  20B).  No  momento  da

ensilagem,  a  cana-de-açúcar  continha 2,54% de MM, e o FG, 5,66%. As silagens

exclusivas de cana apresentaram, no primeiro dia avaliado (TA = 0), teores de MM

próximos a 2,54%, o mesmo teor encontrado na cana-de-açúcar  in natura. Todavia,

durante o tempo de armazenamento avaliado, esses teores aumentaram, e as silagens

alcançaram teores próximos a 3,79% de MM, no último dia de abertura avaliado (TA =

60). Portanto, esperava-se que o coproduto utilizado contribuísse para aumentar esses

teores nas silagens de cana-de-açúcar, pois esta apresentou 2,54% de MM à ensilagem,

e o FG, 5,66%. 

Gráfico 20 - Superfície de resposta da variável “teor de matéria mineral” (%MM), em função
dos níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias
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Comportamento da variável  MM apresentado a partir  do modelo:  (A) completo:  equação  39;  (B)  ajustado:
equação 40

Com a inclusão de 3% de FG, as silagens apresentaram, no TA = 0, teores

próximos  a  2,69%,  alcançando  teores  de  3,94%  de  MM  após  60  dias  de

armazenamento. O mesmo comportamento foi observado para os outros NI, em que,

as silagens adicionadas de 10, 17 e 20% de FG apresentaram, no TA = 0, teores de

MM de 3,03, 3,38 e 3,53% e, no último dia de abertura avaliado (TA = 60), esses

teores  aumentaram  para  4,28,  4,62  e  4,77%,  respectivamente,  evidenciando  a

contribuição do FG para aumentar o aporte de minerais das silagens de cana-de-açúcar

(Gráfico 20B).
Segundo Pedroso  et al. (2005), além de baixos teores de PB, a cana-de-

açúcar também apresenta limitações quanto aos teores de MM. Portanto, o coproduto

do girassol contribuiu para elevar tanto os teores de PB quanto os de MM das silagens

de cana-de-açúcar, melhorando assim a qualidade nutricional deste volumoso. Porém,

mais estudos devem ser feitos para que as dietas possam ser balanceadas corretamente

seguindo este parâmetro, como por exemplo,  análises de Ca e P, que são minerais

limitantes na alimentação de ruminantes. 

5.2.5 Etanol 

Os dados da análise  estatística obtidos para os teores de etanol  (%ET)

estão apresentados na Tabela 25. 

Tabela  25 -  Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de etanol
(%ET)  de  silagens  de  cana-de-açúcar  adicionadas  de  diferentes  níveis  de
inclusão (NI) do coproduto do girassol (farelo de girassol – FG), avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

(A) (B)
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Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

ET
(%MS)

NI Linear 0,0001* 2,46

0,82
NI Quadrático 0,0071* 1,79
TA Linear 0,0001* 1,73
TA Quadrático 0,0011* 2,08

NI·TA - 0,2801NS 1,53
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Teor de Etanol” (%ET), a seguinte equação:

%ET = 5,95-0,76·NI+0,02·NI2+0,14·TA-(23·10-4)·TA2+(52·10-4)·NI·TA        (41)

Apenas  a  interação  entre  NI  e  TA não  afetaram  o  comportamento  da

variável resposta %ET, com 5% de significância. Deste modo, o modelo matemático

pode ser simplificado para a seguinte equação:

%ET = 5,95-0,76·NI+0,02·NI2+0,14·TA-(23·10-4)·TA2                          (42)

A  cana-de-açúcar,  quando  ensilada  sem  aditivo,  apresenta  intensa

fermentação alcoólica e perda de qualidade nutritiva (FREITAS, 2005). Este fato pode

ser observado quando se compara as silagens exclusivas de cana com as aditivadas.

No primeiro dia de abertura dos silos (TA = 0), observaram-se teores de etanol iguais a

5,95%,  nas  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar.  Estes  teores  alcançaram  níveis

máximos (8,19%) aos 36 dias de armazenamento. Após o 37º dia, os teores de etanol

começaram a diminuir, alcançando a concentração de 6,38% no TA = 60. O teor de

etanol encontrado neste trabalho foi próximo ao encontrado por Pedroso (2003), visto

que este autor encontrou teor de etanol de 7,92% na silagem de cana exclusiva, após

45 dias de estocagem do material. Outros autores encontraram teores mais elevados de

etanol em silagens de cana-de-açúcar, como por exemplo, Castro Neto et al. (2008),

que encontraram, nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar, teor de etanol de 12,89%,

após 56 dias de armazenamento do material.

Com a inclusão do FG, verificou-se que a produção de etanol foi menos

intensa, em todos os NI avaliados. Com a inclusão de 3% do FG, os teores de etanol

encontrados foram iguais a 3,82%, no TA = 0 e, após o 36 dias de armazenamento do
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material, os teores de etanol aumentaram para 6,06%. Porém, a partir do 37º dia de

armazenamento  do  material,  esses  teores  começaram  a  diminuir,  alcançando  a

concentração de 4,25% no último dia avaliado. 

O mesmo comportamento foi observado para os outros NI do FG, em que,

com 10% de adição do FG na ensilagem de cana-de-açúcar, as silagens apresentaram

teores mínimos de etanol, de 0,12%. A concentração máxima de etanol foi observada

aos 36 dias de estocagem do material, com teores de 2,36%. A partir deste tempo de

armazenamento do material, a concentração de etanol reduziu para 0,55%, no TA = 60.

Para  os  NI  de  17  e  20%,  o  etanol  não  foi  detectado  nas  silagens  no

primeiro dia de abertura dos silos (TA = 0). Para o NI de 17%, a produção de etanol

começou  a  partir  do  22º  dia  de  estocagem  do  material  (0,01%),  alcançando  sua

concentração máxima aos 36 dias (0,45%). A partir  do 37º dia,  a concentração de

etanol começou a reduzir até o TA = 46 (com 0,01% de etanol). A partir do 42º dia,

não foi detectado etanol nas silagens, permanecendo assim até o último dia avaliado

(TA =  60).  Para  o  NI  de  20%,  a  produção  de  etanol  começou  aos  22  dias  de

armazenamento do material ensilado, atingindo a concentração máxima aos 36 dias,

com 0,17% de etanol. A partir do 37º dia de estocagem do material, as concentrações

de etanol começaram a reduzir, sendo detectadas até o TA = 41 dias (0,01%). Após

este TA, não se detectou a presença de etanol até o último dia de abertura avaliado (TA

= 60), em função da concentração de carboidratos solúveis encontrada no material

ensilado, que provavelmente foi baixa e, consequentemente, as leveduras não tinham

muito substratos para se desenvolverem e produzirem o etanol como produto final de

seu metabolismo. 

O  alto  teor  de  sacarose  e  a  população  de  fungos  leveduriformes

encontrados na cana-de-açúcar in natura acarretam em intensa fermentação etanólica

nas  silagens,  resultando em elevadas  perdas  de matéria  seca,  alto  teor  de etanol  e

prejuízo ao desempenho dos animais (ÁVILA et al., 2010; SCHMIDT et al., 2014).

Entretanto, verificou-se que o uso do FG na ensilagem da cana-de-açúcar contribuiu

para reduzir a produção de etanol nas silagens de cana-de-açúcar (Gráfico 21B). 

Gráfico 21 - Superfície de resposta da variável “teor de etanol” (%ET), em função dos níveis
de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

(B)(A)
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Comportamento da variável ET apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 41; (B) ajustado: 
equação 42

5.2.6 Ácido Lático 

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  ácido  lático

(%AL), estão apresentados na Tabela 26. 

Tabela  26 - Parâmetros  estatísticos  da variável  resposta  relacionados aos  teores  de ácido
lático (%AL) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de
inclusão (NI) do coproduto do girassol (farelo de girassol – FG) avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

AL
(%MS)

NI Linear 0,0009* 0,48

0,81
NI Quadrático 0,3095NS 0,17
TA Linear 0,0001* 0,69
TA Quadrático 0,0105* 0,42

NI·TA - 0,0601NS 0,74
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Ácido  Lático”  (%AL),  a  seguinte

equação:

%AL = 0,07+0,09·NI+(17·10-4)·NI2+0,07·TA-(52·10-5)·TA2-(25·10-4)·NI·TA      (  43)

O comportamento quadrático do fator independente NI e a interação entre

NI  e  TA não  afetaram o  comportamento  da  variável  resposta  %AL,  com 5% de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:
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%AL = 0,07+0,09·NI+0,07·TA-(52·10-5)·TA2                                (44)

As silagens exclusivas de cana-de-açúcar continham 0,06% de ácido lático

(AL) no primeiro  tempo de  abertura (TA) avaliado (TA = 0).  Durante o processo

fermentativo , a concentração de AL aumentou, alcançando teores de AL de 2,94% no

último TA avaliado (TA = 60). 

Com a  inclusão  de  níveis  crescentes  do  FG na  ensilagem de  cana-de-

açúcar, verificou-se que as concentrações de AL aumentaram conforme se aumentou

os NI do coproduto do girassol. Para o NI de 3%, observou-se a teores de AL iguais a

0,34% no TA = 0. Durante o processo fermentativo dentro dos silos essa concentração

aumentou, alcançando 3,21% de AL no TA = 60. 

O mesmo comportamento foi observado para os NI de 10, 17 e 20%, em

que, no primeiro TA avaliado (TA = 0), as concentrações de AL foram iguais a 0,96,

1,58 e 1,85%. Durante os 60 dias avaliados, verificou-se que as concentrações de AL

aumentaram, alcançando teores de 3,83, 4,45 e 4,71%, respectivamente, no último dia

de abertura avaliado (TA = 60). 

As  concentrações  de  AL  encontradas  no  TA  =  0  sugerem  que  os

microrganismos presentes na microflora epífita do material à ensilagem foram capazes

de se desenvolver e fermentar os carboidratos solúveis da planta, produzindo o ácido

lático  (CASTRO NETO  et  al.,  2008),  e  permitindo  que  este  fosse  detectado  já  o

primeiro dia de abertura dos silos avaliado. 

Portanto, a produção de AL corrobora com a redução nos valores de pH

encontrados  neste  trabalho,  pois  estas  duas  variáveis  apresentaram comportamento

contrário, ou seja, enquanto a concentração de AL aumentou (Gráfico 22B), os valores

de pH reduziram (Gráfico 18B), evidenciando a contribuição do AL em reduzir o pH

das silagens e, consequentemente, inibir e/ou reduzir a atividade de microrganismos

indesejáveis ao processo fermentativo do material ensilado.  

Todavia,  o  teor  de  ácido  lático  encontrado nas  silagens  não representa

necessariamente  a  quantidade  total  deste  ácido  produzido  durante  o  processo

fermentativo, uma vez que parte dele pode ser metabolizado a etanol pelas leveduras

presentes  na  silagem (MOON,  1983  apud SCHMIDT,  et  al.,  2011),  embora  esse

processo ocorra mais frequentemente sob aerobiose (McDONALD et al., 1991 apud

SCHMIDT et al., 2011 ).
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Gráfico 22 - Superfície de resposta da variável “teor de ácido lático” (%AL), em função dos
níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  AL apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  43;  (B)  ajustado:
equação 44

5.2.7 Ácido Acético 

Os dados  da análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  ácido  acético

(%AA) estão apresentados na Tabela 27. 
Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Ácido  Acético”  (%AA),  a  seguinte

equação:

%AA = 0,58-(66·10-4)·NI+(13·10-4)·NI2+0,02·TA+(16·10-5)·TA2-(13·10-4)·NI·TA  (  45)

O comportamento quadrático dos fatores NI e TA, e a interação entre NI e

TA  não  afetaram  o  comportamento  da  variável  resposta  %AA,  com  5%  de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%AA = 0,58-(66·10-4)·NI+0,02·TA                                            (  46)

Tabela  27 - Parâmetros  estatísticos  da variável  resposta  relacionados aos  teores  de ácido
acético (%AA) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de

(A) (B)
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inclusão (NI) do coproduto do girassol (farelo de girassol – FG) e avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

AA
(%MS)

NI Linear 0,0201* 0,18

0,66
NI Quadrático 0,1617NS 0,13
TA Linear 0,0001* 0,35
TA Quadrático 0,7142NS 0,03

NI·TA - 0,0817NS 0,37
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Observou-se que os NI contribuíram para diminuir as concentrações de AA

nas silagens, enquanto o TA favoreceu o aumento da sua produção. Apesar de haver

diferença  estatística  entre  os  tratamentos,  ao  se  observar  os  dados  numéricos,  a

contribuição  do  FG foi  sutil,  pois  a  diferença  foi  mínima  entre  os  NI  avaliados.

Observou-se que, a medida que se adicionou o FG nas silagens de cana-de-açúcar, a

concentração de AA reduziu, mesmo que minimamente. Porém, dentro do fator NI, a

concentração de AA aumentou, em função dos tempos de abertura (TA) avaliados. 
As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram concentrações de

AA  iguais  a  0,58%,  no  primeiro  dia  avaliado  (TA  =  0).  Durante  o  processo

fermentativo do material ensilado a concentração aumentou, alcançando teores iguais

a 1,90% no TA = 60
Queiroz  et al. (2015), encontraram teores mais elevados (2,40%) de AA

nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar com 90 dias de armazenamento.  Esta maior

produção de AA deve-se ao maior período de estocagem do material. 
As  silagens  adicionadas  de  FG apresentaram concentrações  de  AA um

pouco menores do que as silagens exclusivas de cana-de-açúcar. Com os NI de 3, 10,

17 e 20% de FG, as silagens apresentaram no TA = 0, concentrações de AA iguais a

0,56, 0,51, 0,46 e 0,44%. Durante os 60 dias de armazenamento do material ensilado,

as concentrações de AA aumentaram, alcançando teores máximos de 1,88, 1,83, 1,78 e

1,76%, respectivamente (Gráfico 23B).

O  ácido  acético  é  o  principal  produto  final  das  bactérias

heterofermentativas e apresenta ação antifúngica, controlando a ação tanto dos fungos

leveduriformes quanto dos fungos filamentosos (PAHLOW et al., 2003; ÁVILA et al.,

2009).  A  produção  de  AA encontrada  também  pode  ter  favorecido  o  processo

fermentativo dentro dos silos, pois, além de contribuir para a redução dos valores de
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pH  do  material  ensilado,  também  contribui  para  o  controle  dos  microrganismos

prejudiciais ao processo fermentativo, como os fungos (mofos) e as leveduras.

No entanto, outro grupo de microrganismos, as enterobactérias, também

fermentam  os  carboidratos  contidos  nas  silagens  principalmente  a  ácido  acético

(McDONALD  et  al.,  1991).  Embora  este  ácido  orgânico  seja  desejável  durante  o

processo fermentativo por sua ação antifúngica, o crescimento das enterobactérias na

silagem é indesejável, pois estes microrganismos, além de consumirem os açúcares

disponíveis no meio e competirem com as bactérias ácido láticas por substratos para o

seu metabolismo, podem degradar proteínas (WOOLFORD, 1984; McDONALD  et

al., 1991 apud TOLEDO FILHO, 2010), prejudicando o padrão fermentativo e o valor

nutritivo das silagens.
Portanto,  os  níveis  crescentes  de  inclusão  do  FG  contribuíram  para

aumentar os teores de AL (Gráfico 22B) e reduzir os teores de AA (Gráfico 23B) das

silagens de cana-de-açúcar, favorecendo o processo fermentativo do material ensilado.

Gráfico 23 - Superfície de resposta da variável “teor de ácido acético” (%AA), em função dos
níveis de inclusão farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  AA apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  45;  (B)  ajustado:
equação 46

5.2.8 Ácido Butírico 

Os dados da análise  estatística obtidos para os teores de ácido butírico

(%AB) estão apresentados na Tabela 28. 

Tabela  28 - Parâmetros  estatísticos  da variável  resposta  relacionados aos  teores  de ácido
butírico (AB) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de

(A) (B)
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inclusão (NI) do coproduto do girassol (farelo de girassol – FG) avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

AB
(%MS)

NI Linear 0,2906NS 0,02

0,63
NI Quadrático 0,1789NS 0,04
TA Linear 0,0003* 0,07
TA Quadrático 0,0002* 0,11

NI·TA - 0,3766NS 0,06
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Ácido  Butírico”  (%AB),  a  seguinte

equação:

%AB = 0,28-0,02·NI+(44·10-5)·NI2-0,01·TA+(12·10-5)·TA2+(24·10-5)·NI·TA    (47)

Os comportamentos linear e quadrático do fator NI, bem como a interação

entre NI e TA, não afetaram o comportamento da variável resposta %AB, com 5% de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%AB = 0,28-0,01·TA+(12·10-5)·TA2                                      (48)

Observou-se que apenas o tempo de armazenamento do material ensilado

influenciou nas concentrações de ácido butírico (AB), pois, a medida que se aumentou

o tempo de abertura (TA) dos silos, as concentrações de AB diminuíram. No primeiro

dia de abertura (TA = 0), as silagens apresentaram 0,27% de AB. Após os 60 dias de

armazenamento, a concentração deste ácido reduziu, alcançando o teor de 0,02%. 

Queiroz et al. (2014) obtiveram resultados semelhantes quando ensilaram

cana-de-açúcar  e  a  armazenaram por  90  dias.  Após  este  tempo  de  estocagem do

material, a concentração de AB foi igual a 0,008%. 

A produção do ácido butírico é indesejável em silagens, já que este ácido

orgânico  está  relacionado com a  população de  bactérias  do  gênero  Clostridium,  e

estes, por sua vez, estão relacionados com as perdas no valor nutritivo do alimento,

principalmente  com a proteína,  com o consumo e com a redução do ácido lático,
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provocando elevação nos valores de pH e catabolismo de aminoácidos (McDONALD

et al., 1991 apud PEREIRA, 2016). 

Portanto,  associando  os  resultados  encontrados  com  os  valores  de  pH

(Gráfico 18B), que reduziram satisfatoriamente a ponto de limitar o desenvolvimento

de microrganismos indesejáveis ao processo fermentativo, e com os teores de ácido

lático  (Gráfico  22B),  que  aumentaram  durante  o  processo  fermentativo,  pode-se

sugerir que a presença de microrganismos do gênero Clostridium é improvável, visto

que as concentrações de AB encontradas nas silagens foram mínimas (Gráfico 24B). 

Gráfico 24 - Superfície de resposta da variável “teor de ácido butírico” (%AB), em função
dos níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  AB apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  47;  (B)  ajustado:
equação 48

5.2.9 Bactérias Ácido Láticas 

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento  das  bactérias  ácido  láticas  (BAL)  (log  ufc/g  de  silagem),  estão

apresentados na Tabela 29. 
Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Bactérias Ácido Láticas” (log ufc/g de silagem),

a seguinte equação:

BAL = 5,41+0,21·NI-(16·10-4)·NI2+0,03·TA-(69·10-5)·TA2-(62·10-5)·NI·TA        (49)

(B)(A)
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Os  comportamentos  linear  e  quadrático  do  NI,  o  comportamento

quadrático do TA e a interação entre  NI e  TA, não afetaram o comportamento da

variável  resposta  BAL,  com 5% de significância.  O modelo  matemático  pode ser

simplificado para:

BAL = 5,41+0,03·TA                                                    (50)

Tabela  29 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
bactérias  ácido láticas (BAL) (log ufc/g de silagem) de silagens  de cana-de-
açúcar  adicionadas  de  diferentes  níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  do
girassol (farelo de girassol – FG) avaliados em diferentes tempos de abertura
(TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

BAL

NI Linear 0,8128NS 0,08

0,71
NI Quadrático 0,6859NS 0,16
TA Linear 0,0001* 2,03
TA Quadrático 0,1795NS 0,52

NI·TA - 0,1057NS 1,84
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

As  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar  apresentaram  contagens  de

colônias de BAL de 5,41 log ufc/g de silagem, no primeiro dia avaliado (TA = 0). A

densidade  populacional  de  BAL encontrada  no  primeiro  tempo  de  abertura  (TA)

avaliado deve-se às características da microflora epífita, ou seja, dos microrganismos

encontrados no material  in natura,  visto que a cana-de-açúcar apresentou 5,12 log

ufc/g de massa verde no momento da ensilagem. Como houve apenas efeito dos TA,

verificou-se  que  o  número  de  colônias  de  BAL  aumentou  com  os  maiores  TA

avaliados (Gráfico 25B), visto que o processo fermentativo foi  favorável para o seu

desenvolvimento, tanto nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar, quanto nas silagens

adicionadas com o FG.  Após os 60 dias avaliados (TA = 60), verificou-se contagem

de colônias de 7,12 log ufc/g de silagem. 
Ávila et al. (2008), trabalhando com silagens de cana-de-açúcar avaliadas

em diferentes tempos de abertura dos silos (70 dias de avaliação), encontraram menor

número de colônias de BAL ao final do processo fermentativo, porém, o número de

colônias foi semelhante ao longo do processo. Nos tempos 0, 10, 32 e 70 dias, os
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autores observaram número de colônias de BAL de 6,13, 8,06, 6,48 e 3 log ufc/g de

silagem, respectivamente.
As  BAL pertencem  à  microflora  epífita  do  material  vegetal  e  a  sua

população aumenta substancialmente entre a colheita e a ensilagem. O processo de

ensilagem baseia-se na redução do pH da massa ensilada, através principalmente da

produção  de  ácido  lático  por  bactérias  ácido  láticas,  por  meio  da  fermentação  de

carboidratos solúveis. Essa produção de ácido é exigida em quantidades suficientes

para inibir o desenvolvimento de microrganismo deteriorantes, de modo a preservar

esse material até que o mesmo seja fornecido aos animais (McDONALD et al., 1991).

Gráfico  25 - Superfície de resposta da variável “bactérias ácido láticas” (BAL),  em função
dos níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável BAL apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 49; (B) modelo 
ajustado: equação 50

Portanto,  o  número  de  colônias  de  BAL encontrado  corrobora  com  a

produção de ácido lático (Gráfico 22B), que aumentou com os maiores NI do FG e

com os valores de pH (Gráfico 18B), que reduziram como consequência da produção

deste  ácido  orgânico,  evidenciando  a  contribuição  do FG para  melhorar  o  padrão

fermentativo das silagens de cana-de-açúcar. 

5.2.10 Enterobactérias 

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento  das  enterobactérias  (ENTERO)  (log  ufc/g  de  silagem),  estão

apresentados na Tabela 30. 

(B)(A)



119

Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Enterobactérias”  (log  ufc/g  de  silagem),  a

seguinte equação:

ENTERO = 2,89-0,30·NI+0,02·NI2-(55·10-4)·TA+(63·10-5)·TA2-(57·10-4)·NI·TA  (51)

O comportamento  quadrático  do  TA e  a  interação  entre  NI  e  TA,  não

afetaram  o  comportamento  da  variável  resposta  “Enterobactérias”,  com  5  %  de

significância.  Entretanto,  verificou-se  a  ausência  de  ENTERO  com a  inclusão  de

maiores  proporções  do  FG  nas  silagens  de  cana-de-açúcar.  Logo,  a  aceitação  da

hipótese H0 para o comportamento quadrático de NI pode ocasionar o Erro Tipo II,

pois  deste  modo,  a  superfície  de  resposta  gerada  representaria  um  aumento  na

contagem de colônias de ENTERO ao longo dos 60 dias avaliados, o que não foi

observado na realidade. Verificou-se a redução e posterior ausência das colônias de

ENTERO, portanto, não se considerou o comportamento quadrático do NI na equação

que descreve o comportamento da variável resposta “Enterobactérias”, como descrito

na equação simplificada abaixo:

ENTERO = 2,89-0,30·NI-(55·10-4)·TA                                                            (52)

Tabela  30 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
enterobactérias  (ENTERO)  (log  ufc/g  de  silagem)  de  silagens  de  cana-de-
açúcar  adicionadas  de  diferentes  níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  do
girassol (farelo de girassol – FG) avaliados em diferentes tempos de abertura
(TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

ENTERO

NI Linear 0,0021* 1,42

0,52
NI Quadrático 0,0051* 1,63
TA Linear 0,0128* 0,82
TA Quadrático 0,2965NS 0,52

NI·TA - 0,1707NS 1,71
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da análise estatística, verificou-se que os diferentes NI do FG favoreceram

a redução de  colônias  de  ENTERO, pois  as  maiores  contagens de  colônias  foram

observadas nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar e no menor NI do FG (3%). 
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Nas silagens  exclusivas  de cana,  verificou-se contagens de  colônias  de

2,89 log ufc/g de silagem, no primeiro dia de abertura dos silos (TA = 0). Após os 60

dias avaliados, a contagem de colônias reduziu para 2,56 log ufc/g de silagem (TA =

60).
O mesmo comportamento foi observado nas silagens aditivadas com 3%

do FG, em que encontrou-se 1,99 log ufc/g de silagem no TA = 0 e, após os 60 dias

avaliados, a quantidade de colônias reduziu para 1,66 log ufc/g de silagem. 
Com os NI de 10, 17 e 20% do FG, não houve crescimento de ENTERO

em nenhum TA avaliado. 
As ENTERO fermentam os carboidratos contidos no material ensilado a

ácido acético (McDonald et al., 1991). Embora o ácido acético seja desejável durante

o processo fermentativo dentro dos silos, por apresentar ação antifúngica (PAHLOW

et  al.,  2003;  ÁVILA  et  al.,  2009),  o  crescimento  de  ENTERO  nas  silagens  é

indesejável, pois estes microrganismos consomem os açúcares disponíveis no meio,

competindo com as BAL e, além disso, podem degradar proteínas, reduzindo o valor

nutricional das silagens. 
Com os resultados obtidos,  pode-se inferir  que as ENTERO não foram

responsáveis pela produção do ácido acético, pois a produção deste ácido aumentou

com os maiores TA avaliados (Gráfico 23B) e as colônias de ENTERO diminuíram

(Gráfico  26B).  Portanto,  a  produção  de  ácido  acético  provavelmente  foi  realizada

pelas  bactérias  ácido  láticas  heterofermentativas,  que  utilizam  rotas  metabólicas

diferenciadas para produzirem o mesmo produto final (McDONALD et al., 1991 apud

REGO,  2014),  necessitando  assim  de  trabalhos  voltados  para  a  identificação  dos

microrganismos para confirmar qual espécie foi de fato responsável pela produção do

ácido acético nas silagens. 

Gráfico 26 - Superfície de resposta da variável “enterobactérias” (ENTERO), em função dos
níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

(B)(A)
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Comportamento da variável ENTERO apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 51; (B) ajustado:
equação 52

Em  função  da  metodologia  estatística  utilizada,  houve  a  projeção  dos

dados  observados  para  obter  a  superfície  de  resposta  (Gráfico  26),  projetando  o

mesmo com valores negativos, que referem-se à ausência de colônias de ENTERO nas

silagens avaliadas.

5.2.11 Fungos Leveduriformes 

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento  dos  fungos  leveduriformes  (FL)  (log  ufc/g  de  silagem),  estão

apresentados na Tabela 31. 

Tabela  31 -  Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
fungos  leveduriformes  (FL)  (log  ufc/g  de  silagem)  de  silagens  de  cana-de-
açúcar  adicionadas  de  diferentes  níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  do
girassol (farelo de girassol – FG) avaliados em diferentes tempos de abertura
(TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

FL

NI Linear 0,0049* 1,10

0,45
NI Quadrático 0,4018NS 0,39
TA Linear 0,7665NS 0,08
TA Quadrático 0,0057* 1,27

NI·TA - 0,8760NS 0,16
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Fungos Leveduriformes” (log ufc/g de silagem),

a seguinte equação:

FL = 3,94-0,17·NI+(39·10-4)·NI2-0,08·TA+(14·10-4)·TA2-(51·10-5)·NI·TA       (53)

O comportamento quadrático dos fatores NI e TA e a interação entre os

dois  fatores,  não  afetaram o comportamento  da  variável  resposta  FL,  com 5% de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para:
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FL = 3,94-0,17·NI+(14·10-4)·TA2                                          (54)

As  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar  apresentaram  as  maiores

contagens de FL, com 3,93 log ufc/g de silagem no primeiro tempo de abertura (TA)

avaliado. Decorridos os 60 dias avaliados, o número de colônias aumentou para 9 log

ufc/g de silagem. 

As silagens de cana-de-açúcar estimulam a atividade das leveduras que,

em  meio  anaeróbico,  convertem  açúcares  a  etanol,  dióxido  de  carbono  e  água,

causando  reduções  de  até  70%  no  teor  de  carboidratos  solúveis,  aumento  dos

componentes da parede celular e perdas de matéria seca (PEDROSO  et al.,  2005).

Além disso, a produção de etanol nas silagens não só reduz a quantidade de açúcar

disponível  para  a  fermentação  do  ácido  lático,  mas  também  pode  ter  um  efeito

negativo no sabor do leite (RANDBY et al., 1999 apud REGO et al., 2014). 

Observou-se que  o  número de colônias  de fungos  leveduriformes  (FL)

reduziu com as maiores inclusões do FG na ensilagem de cana-de-açúcar (Gráfico

27B). Com a inclusão de 3, 10, 17 e 20% do FG na ensilagem de cana-de-açúcar, o

número de colônias de FL passou de 3,42, 2,20, 0,99 e 0,46 log ufc/g de silagem para

8,48, 7,27, 6,05 e 5,53 log ufc/g de silagem, respectivamente. 

Gráfico 27 - Superfície de resposta da variável “fungos leveduriformes” (FL), em função dos
níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  FL apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  53;  (B)  ajustado:
equação 54

Ao associar o número de colônias de FL à produção de etanol, verificou-se

que também houve a redução na concentração de etanol com as maiores inclusões de

(A) (B)
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FG (Gráfico 21B), o que permite inferir que as leveduras foram as responsáveis pela

produção de etanol nas silagens avaliadas, visto que o número de colônias de FL e a

produção de etanol reduziram com os maiores NI do FG, contribuindo para o menor

consumo de CHOS pelas leveduras, o que deixa esta fração mais disponível para os

microrganismos benéficos ao processo fermentativo e reduz as perdas de MS através

da  menor  produção  de  etanol,  viabilizando  o  uso  da  cana-de-açúcar  na  forma  de

silagem.

5.2.12 Fungos Filamentosos

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento  dos  fungos  filamentosos  (FF)  (log  ufc/g  de  silagem),  estão

apresentados na Tabela 32. 

Tabela  32 -  Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
fungos filamentosos (FF) (log ufc/g de silagem) de silagens de cana-de-açúcar
adicionadas  de  diferentes  níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  do  girassol
(farelo de girassol – FG) avaliados em diferentes tempos de abertura (TA), em
dias

Variável
 Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

FF

NI Linear 0,0630NS 0,15

0,51
NI Quadrático 0,0007* 0,35
TA Linear 0,1779NS 0,08
TA Quadrático 0,1821NS 0,12

NI·TA - 0,3448NS 0,15
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Fungos Filamentosos” (log ufc/g de silagem), a

seguinte equação:

FF = 5,52-0,07·NI+(36·10-4)·NI2-(57·10-4)·TA+(15·10-5)·TA2-(53·10-5)·NI·TA    (55)

O comportamento  quadrático  do  fator  NI,  os  comportamentos  linear  e

quadrático do fator TA e a interação entre NI e TA, não afetaram o comportamento da

variável resposta FF, com 5% de significância. Entretanto, verificou-se que o número

de colônias de FF manteve-se constante, mesmo com as diferentes inclusões do FG na
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ensilagem da cana-de-açúcar. Logo, a aceitação da hipótese H0 para o comportamento

linear de NI pode ocasionar o Erro Tipo II, pois deste modo, a superfície de resposta

gerada representaria um aumento excessivo no número de colônias de FF, ao longo

dos 60 dias avaliados, o que não foi observado na realidade. Portanto, considerou-se o

comportamento linear do NI na equação que descreve o comportamento da variável

resposta “Fungos Filamentosos”, como descrito abaixo:

FF = 5,52-0,07·NI+(36·10-4)·NI2                                         (56)

Como  apenas  o  NI  interferiu  no  número  de  colônias  de  FF,  estas

modificaram sutilmente com as diferentes inclusões do FG, mas não modificaram ao

longo dos 60 dias avaliados. 

As  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar  apresentaram  número  de

colônias de FF de 5,52 log ufc/g de silagem. Com os NI de 3, 10, 17 e 20%, o número

de colônias passou para 5,34, 5,17, 5,35 e 5,54 log ufc/g de silagem, evidenciando que

até o NI de 17%, o número de colônias foi menor do que das silagens exclusivas de

cana-de-açúcar.  Com  20%  de  inclusão  do  FG,  o  número  de  colônias  de  FF  foi

praticamente o mesmo das silagens exclusivas (5,54 log ufc/g de silagem). 

O número de colônias de FF encontrado nas silagens está relacionado com

a microflora epífita da cana-de-açúcar  in natura,  que apresentou 6,22 log ufc/g de

massa verde, justificando o número de colônias de FF encontrado logo no primeiro dia

de abertura dos silos (Gráfico 28B).

Gráfico  28 - Superfície de resposta da variável “fungos filamentosos” (FF), em função dos
níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

(A) (B)
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Comportamento da variável FF apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 55; (B) ajustado: equação
56

Algumas espécies de FF podem crescer com baixos níveis de oxigênio e

elevados níveis de CO2 (McDonald et al., 1991), e podem degradar proteínas gerando

como produto final a amônia, que tem a capacidade de neutralizar os ácidos orgânicos

formados e impedir a redução dos valores de pH.

Entretanto, esses fungos não são significativos em relação à fermentação

da silagem, mas contribuem para as perdas na superfície do silo durante a fase de

descarregamento  e  em  casos  de  compactação  e  vedação  inadequados  (JOBIM  &

GONÇALVES, 2003).

5.2.13 Carboidratos Solúveis

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  carboidratos

solúveis (%CHOS) estão apresentados na Tabela 33. 

Tabela  33 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  aos  teores  de
carboidratos solúveis (%CHOS) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de
diferentes níveis de inclusão (NI) do coproduto do girassol (farelo de girassol -
FG) avaliadas em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Compor
tament

o
P CV R2

CHOS
(%MS)

NI
Linear

0,0001*
0,5
5

0
0,91

NI
Quadrático

0,0001*
1,4
5

TA
Linear

0,0001*
2,0
6

TA
Quadrático

0,0164*
0,8
5

NI·TA
- 0,0727N

S
2,2
2

P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de correlação da
equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS – modelo não significativo (P>0,05)

Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “Teor de Carboidratos Solúveis” (%CHOS), a seguinte equação:

%CHOS = 5,88-0,02·NI-0,01·NI2-0,15·TA+(73·10-5)·TA2+(39·10-4)·NI·TA      (57)
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A interação  entre  os  fatores  NI  e  TA não afetou  o  comportamento  da

variável resposta CHOS, com 5% de significância. Todavia, se a hipótese “H0: os NI

combinados com os TA não influenciam os teores de CHOS” for aceita, poderá ocorrer

o Erro Tipo II, pois seria demonstrado que haveria a exaustão dos CHOS antes do

tempo observado, acarretando em um erro na interpretação dos dados. Portanto, para

evitar que ocorra o Erro Tipo II na análise desta variável, aceitou-se a hipótese “H1: os

NI combinados com os TA influenciam os teores de CHOS”. Deste modo, o modelo

matemático utilizado neste caso será o modelo completo (Equação 2), sem o ajuste da

equação. 
Da análise  estatística,  observou-se que os  teores  de CHOS diminuíram

com as maiores proporções do FG à ensilagem de cana-de-açúcar. Tal comportamento

pode  ser  justificado  pela  redução  gradual  dos  CHOS  ao  material  ensilado,

proporcionado pela inclusão do FG (1,04% de CHOS) à ensilagem da cana-de-açúcar

(5,55% de CHOS). 
As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram teores de CHOS de

5,88%, no primeiro dia de abertura avaliado (TA = 0). Após 51 dias de armazenamento

do  material,  a  concentração  de  CHOS  reduziu  para  0,04%.  Após  o  52º  dia  de

armazenamento, não detectou-se CHOS nas silagens de cana-de-açúcar.
Com a inclusão de 3% do FG, a concentração de CHOS foi de 5,73%, no

TA = 0. Ao longo do processo fermentativo dentro dos silos a concentração de CHOS

reduziu até o TA = 59, no qual a concentração de CHOS foi de 0,03%. Apenas no

último dia de abertura avaliado (TA = 60) não foi detectado a presença de CHOS nas

silagens. Com os NI de 10 e 17%, observou-se que os teores de CHOS foram menores,

porém, não houve a exaustão dos CHOS ao longo dos 60 dias avaliados. Para estes NI

do FG, encontrou-se teores de CHOS de 4,66 e 2,59%. No último dia avaliado (TA =

60), as silagens ainda continham 0,58 e 0,18% de CHOS, respectivamente. 
Quando  adicionou-se  20%  de  FG  à  ensilagem  de  cana-de-açúcar,

observou-se teor de CHOS de 1,39%, no TA = 0. A concentração de CHOS reduziu em

função da baixa concentração desta fração no material ensilado. Como consequência,

os microrganismos do meio utilizaram rapidamente os CHOS para o seu metabolismo

e, a partir do TA = 27, não foi identificado CHOS nas silagens, permanecendo sem

substratos solúveis nos TA posteriores.
Estes resultados podem ser associados à produção de etanol nas silagens

adicionadas de FG, no qual observou-se menor produção de etanol nos maiores NI

avaliados (Gráfico 21B). Como o NI de 20% permitiu a exaustão dos CHOS (Gráfico
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29B), verificou-se produção mínima de etanol nessas silagens, em função da falta de

substratos para o crescimento das leveduras, que tem o etanol como produto final de

seu metabolismo. Porém, como o crescimento das BAL foi estimulado, sugere-se que

os carboidratos estruturais foram hidrolisados para serem utilizados pelas BAL, o que

poderá  ser  confirmado com a  análise  dos  componentes  da parede  celular  (FDN e

FDA), que será discutido adiante.

Gráfico 29 - Superfície de resposta da variável “teor de carboidratos solúveis” (%CHOS), em
função dos níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável CHOS apresentado a partir do modelo completo: equação 57.
A cana-de-açúcar  possui  alta  concentração  de  carboidratos  solúveis  e

grande número populacional de leveduras, que convertem os açúcares a etanol, CO2 e

água,  reduzindo o teor  de carboidratos  solúveis  e  aumentando os  componentes  da

parede celular e as perdas de matéria seca (MS), o que prejudica a qualidade e o valor

nutritivo da silagem (ALLI et al., 1983 apud SILVA et al., 2008). 

Porém, para a variável CHOS, recomenda-se utilizar níveis de inclusão do

FG de até 17% à ensilagem de cana-de-açúcar para que não haja a exaustão dos CHOS

das  silagens,  permitindo  que  haja  substratos  suficientes  para  os  microrganismos

desejáveis  ao  processo  fermentativo  poderem  gerar  os  produtos  finais  de  seu

metabolismo, como o ácido lático, que também é responsáveil pela boa conservação

do material ensilado. 

5.2.14 Nitrogênio Amoniacal

Os  dados  da  análise  estatística  obtidos  para  os  teores  de  nitrogênio

amoniacal em porcentagem do nitrogênio total (%N-NH3/NT) estão apresentados na

Tabela 34. 
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Tabela 34 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de nitrogênio
amoniacal  em porcentagem do nitrogênio  total  (%N-NH3/NT)  de silagens  de
cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de inclusão (NI) do coproduto
do girassol (farelo de girassol - FG) avaliadas em diferentes tempos de abertura
(TA), em dias

Variável Resposta

Fatores
Independ

entes

Comporta
mento

P CV
R
2

N-NH3 
(%NT)

NI Linear 0,0001* 2,27

0,
9
5

NI Quadrático 0,0001* 2,01
TA Linear 0,0001* 5,46
TA Quadrático 0,0006* 1,62

NI·TA - 0,0053* 3,11
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05)

Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “Teor de Nitrogênio Amoniacal” (%N-NH3), a seguinte equação:

%N-NH3 = -4,65+0,95·NI-0,02·NI2+0,39·TA-(18·10-4)·TA2-0,01·NI·TA         (58)

Como todos os fatores independentes e a interação entre NI e TA afetaram

o comportamento da variável resposta  %N-NH3, não houve ajuste da equação. Para

analisar  a  variável  resposta  %N-NH3,  utilizou-se  o  modelo  matemático  completo

(Equação 58).
Observou-se que a produção de N-NH3 foi mais intensa com a inclusão

gradativa do coproduto do girassol (FG) nas silagens de cana-de-açúcar, em função do

alto teor proteico do FG à ensilagem (41,12% de PB). 
Nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar não foi detectado a presença de

N-NH3  no primeiro tempo de abertura avaliado (TA = 0). A produção de N-NH3  teve

início após 13 dias de armazenamento da cana-de-açúcar (0,16%), alcançando teores

de 12,49%, no último dia de abertura avaliado (TA = 60). O mesmo comportamento

foi observado com a inclusão de 3% do FG à ensilagem, em que não foi detectado a

presença de N-NH3  até o 5º dia de armazenamento do material. A partir do 6º dia,

observou-se teores de N-NH3 de 0,12%, alcançando o TA = 60 com 13,27% de N-NH3.
Com o NI de 10%, observou-se concentrações de N-NH3 de 2,80% (TA =

0). Durante o processo fermentativo, a concentração aumentou, alcançando 13,65% de

N-NH3 no último dia avaliado (TA = 60). Com os NI de 17 e 20% do FG, aumentou-se

ainda mais os teores de proteína do material ensilado, fazendo com que os teores de N-
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NH3 ficassem mais elevados. Porém, para os dois NI supracitados, os teores de N-NH3

foram menores ao final do processo fermentativo avaliado.
Quando se utilizou 17% do FG, observou-se teores de N-NH3 de 5,57%, no

primeiro dia de abertura avaliado (TA = 0). Decorridos os 60 dias, a concentração de

N-NH3  aumentou para 12,02%, sendo esta concentração menor do que a encontrada

nas  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar.  Comportamento  semelhante  ocorreu

quando  se  utilizou  20% do  FG.  No  primeiro  dia  avaliado  (TA =  0),  as  silagens

continham 6,15% de N-NH3 e, após os 60 dias avaliados, esta concentração aumentou

para 10,71%, também menor do que a encontrada nas silagens exclusivas de cana-de-

açúcar (Gráfico 30).
Alguns microrganismos indesejáveis ao processo fermentativo dentro dos

silos podem degradar proteínas, gerando como produto final a amônia, que é capaz de

neutralizar os ácidos orgânicos formados e dificultar o abaixamento nos valores de pH

(JOBIM;  GONÇALVES,  2003),  como observado  anteriormente.  Em silagens  bem

conservadas  os aminoácidos constituem a maior  parte da fração do nitrogênio não

proteico e a amônia está presente em baixas concentrações (VAN SOEST, 1994), ou

seja, quanto maior o teor de N-NH3, menor a qualidade da silagem produzida. 
O FG contribuiu para elevar os teores de PB da cana-de-açúcar (Gráfico

19B),  o  que  resultou  em  teores  mais  elevados  de  N-NH3  (Gráfico  30).  Todavia,

observou-se  que  este  coproduto  contribuiu  para  reduzir  o  número  de  colônias  de

fungos  leveduriformes  (leveduras)(Gráfico  27B)  e  fungos  filamentosos  (mofos  ou

bolores) (Gráfico 28B) e, como consequência, houve menor degradação da proteína

em amônia, resultando em menores concentrações de N-NH3 nas silagens de cana-de-

açúcar adicionadas com o FG.

Gráfico  30 -  Superfície  de  resposta  da  variável  “teor  de  nitrogênio  amoniacal”  (%N-
NH3/NT), em função dos níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados
durante 60 dias

Comportamento da variável N-NH3/NT apresentado a partir do modelo completo: equação 58
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Em  função  da  metodologia  estatística  utilizada,  houve  a  projeção  dos

dados  observados  para  se  obter  o  gráfico  de  superfície  de  resposta,  projetando  o

mesmo com valores negativos (Gráfico 30). Porém, esta projeção refere-se à ausência

de N-NH3 nas silagens observadas. 

5.2.15 Fibra em Detergente Neutro

Os  dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  os  teores  de  fibra  em

detergente neutro (%FDN) estão apresentados na Tabela 35. 

Tabela 35 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de fibra em
detergente neutro (FDN) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes
níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  do  girassol  (farelo  de  girassol  -  FG)
avaliadas em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável Resposta

Fatores
Independ

entes

Comporta
mento

P CV
R
2

FDN 
(%MS)

NI Linear 0,0001* 5,14

0,
7
1

NI Quadrático 0,0662NS 2,18
TA Linear 0,0078* 1,89
TA Quadrático 0,0434* 2,23

NI·TA - 0,9461NS 0,18
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “Teor de Fibra em Detergente Neutro” (%FDN), a seguinte equação:

%FDN = 57,32-0,94·NI+0,02·NI2-0,21·TA+(24·10-4)·TA2-(59·10-5)·NI·TA     (  59)

O comportamento quadrático do fator NI e a interação entre os fatores NI e

TA não  afetaram  o  comportamento  da  variável  resposta  %N-NH3,  com  5%  de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%FDN = 57,32-0,94·NI-0,21·TA+(24·10-4)·TA2                                    (60)

Observou-se que as silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram os

maiores teores de FDN, com 57,31%, no primeiro dia de abertura dos silos (TA = 0).
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Durante o processo fermentativo do material ensilado, os teores de FDN reduziram,

alcançando o TA = 60 com 53,89%. 

A inclusão de 3% do FG permitiu que as silagens apresentassem teores de

54,49% de FDN, no primeiro dia de abertura dos silos avaliado (TA = 0). Após 60 dias

de  armazenamento  do  material  ensilado,  os  teores  de  FDN  também  reduziram,

alcançando a concentração de 51,07%. O mesmo comportamento foi observado para

as silagens aditivadas de 10, 17 e 20% de FG, que apresentaram, no TA = 0, teores de

FDN de 47,89, 41,29 e 38,46% e, no TA = 60, os teores de FDN reduziram para 44,47,

37,87 e 35,04%, respectivamente. 

Em ambiente anaeróbio muitas células das plantas podem romper-se em

poucas horas e liberar enzimas, incluindo proteases e hemicelulases, que degradam

proteínas e hemicelulose, respectivamente (MUCK, 1996). De acordo com Lopes &

Evangelista  (2010),  a  hemicelulose  pode  servir  de  substrato  para  as  bactérias

fermentadoras, como uma forma de disponibilização extra de substrato, o que pode

garantir maior colonização do material ensilado por bactérias ácido-láticas, resultando

em menor concentração de FDN e um produto final de melhor qualidade. 

O teor de FDN, que determina a concentração da parede celular na planta

(celulose, hemicelulose e lignina – insolúveis ou remanescentes em detergente neutro),

reduziu nas silagens aditivadas com o coproduto do girassol (Gráfico 2B) e com os

maiores TA dos silos, visto que o FG apresentou à ensilagem, teor de FDN um pouco

mais baixo do que a cana-de-açúcar (47,01 e 47,83%, respectivamente). O teor de

FDN é um importante parâmetro que pode definir a qualidade da forragem, pois é tida

como principal constituinte químico relacionado ao consumo voluntário de volumoso

pelos animais, por estar diretamente associado ao aumento do efeito de enchimento

ruminal  e  redução  da  densidade  energética  dos  alimentos  (TEIXEIRA,  2009;

CASTRO et al., 2010). Altos teores de FDN correlacionam-se negativamente com o

consumo  voluntário  pelos  animais  e  teores  muito  baixos  podem  prejudicar  as

condições ótimas para a fermentação ruminal (VAN SOEST, 1994). 

Portanto,  a  inclusão do FG à  ensilagem de cana-de-açúcar  favoreceu a

redução dos teores de FDN das silagens produzidas (Gráfico 31B), caracterizando-as

de melhor qualidade, segundo este parâmetro, por se correlacionar inversamente ao

consumo do alimento pelos animais, contribuindo para o uso da cana-de-açúcar na

forma de silagem. 
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Gráfico 31 - Superfície de resposta da variável “teor de fibra em detergente neutro” (%FDN),
em função dos níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável  FDN apresentado a partir  do modelo:  (A) completo:  equação 59; (B) ajustado:
equação 60 

5.2.16 Fibra em Detergente Ácido

Os  dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  os  teores  de  fibra  em

detergente ácido (%FDA), estão apresentados na Tabela 36.

Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “Teor de Fibra em Detergente Ácido” (%FDA), a seguinte equação:

%FDA = 26,86-0,39·NI+0,01·NI2-0,03·TA+(86·10-5)·TA2-(52·10-4)·NI·TA        (61)

Tabela 36 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de fibra em
detergente ácido (FDA) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes
níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  do  girassol  (farelo  de  girassol  -  FG)
avaliadas em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável Resposta

Fatores
Independ

entes

Comporta
mento

P CV
R
2

FDA 
(%MS)

NI Linear 0,0001* 2,67

0,
6
1

NI Quadrático 0,0507NS 1,39
TA Linear 0,0172* 0,99
TA Quadrático 0,2249NS 0,78

NI·TA - 0,3183NS 1,57
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

(A) (B)
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O comportamento quadrático dos fatores NI e TA, bem como a interação

entre os fatores, não afetaram o comportamento da variável resposta  %N-NH3, com

5% de significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a

seguinte equação:

%FDA = 26,86-0,39·NI-0,03·TA                                              (62)

Observou-se  que  a  variável  FDA  teve  o  mesmo  comportamento  da

variável  FDN,  pois  os  teores  de  FDA reduziram  nas  silagens  aditivadas  com  os

maiores NI do FG e com o processo fermentativo dentro dos silos. 
As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram os maiores teores

de  FDA,  com  26,86%  no  primeiro  dia  avaliado  (TA =  0)  e,  após  o  processo

fermentativo avaliado durante 60 dias, estes teores reduziram para 24,89%. Com a

inclusão de 3, 10, 17 e 20% do FG, as silagens apresentaram teores de FDA de 25,68,

22,94,  20,19  e  19,02%,  no  TA =  0.  Estes  teores  reduziram  durante  o  processo

fermentativo do material ensilado, alcançando concentrações de 23,72, 20,97, 18,23 e

17,05%, respectivamente, no último dia avaliado (TA = 60). 
O teor de FDA, que determina a qualidade da parede celular e expressa a

fração  insolúvel  e  menos  digestível  desta  (celulose  e  lignina  –  insolúveis  ou

remanescentes em detergente ácido), está diretamente associado à digestibilidade do

alimento  (VAN  SOEST,  1994),  ou  seja,  quanto  maior  o  teor  de  FDA  de  um

determinado alimento,  maior  a  fração indigestível  e,  como consequência,  menor  a

digestibilidade. 
Portanto,  o  FG adicionado  à  ensilagem da  cana-de-açúcar  favoreceu  o

decréscimo  dos  constituintes  da  parede  celular  (Gráfico  32B),  em  virtude  das

características  do  material  no  momento  da  ensilagem,  em  que  a  cana-de-açúcar

continha 28,59% de FDA e o FG, 23,83%, justificando assim o efeito de diluição nas

silagens produzidas.

Gráfico 32 - Superfície de resposta da variável “teor de fibra em detergente ácido” (%FDA),
em função dos níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

(B)(A)
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Comportamento da variável  FDA apresentado a partir  do modelo:  (A) completo:  equação 61;  (B) ajustado:
equação 62 

5.2.17 Conclusões 

Dos  resultados  obtidos  pode-se  concluir  que  a  inclusão  de  níveis

crescentes do farelo de girassol à ensilagem da cana-de-açúcar elevou aos teores de

ácido lático do material ensilado. Além disso, pode-se inferir que houve a adequada

produção de ácido acético, pois este contribuiu para controlar a ação tanto dos fungos

leveduriformes  (leveduras)  quanto  dos  fungos  filamentosos  (mofos  e  bolores),

resultando  em  menor  produção  de  etanol  na  cana-de-açúcar  ensilada.  Como

consequência  da  redução  da  população  microbiana  indesejável  ao  processo

fermentativo,  houve  redução  da  proteólise  no  material  ensilado,  resultando  em

menores concentrações de nitrogênio amoniacal, que é um produto do metabolismo

desses  microrganismos,  caracterizando  as  silagens  produzidas  como  sendo  de  boa

qualidade.
A inclusão do farelo de girassol na ensilagem de cana-de-açúcar, em todos

os níveis de inclusão avaliados, contribuiu para elevar o valor nutritivo das silagens,

pois houve o incremento nos teores de proteína e minerais da cana-de-açúcar ensilada. 
Portanto, a inclusão de até 20% do farelo de girassol à ensilagem de cana-

de-açúcar  viabiliza  o  uso  deste  volumoso  na  forma  de  silagem,  desde  que  sejam

armazenadas por, no mínimo, 60 dias para que o processo fermentativo dentro dos

silos possa resultar na produção de ácidos orgânicos, que são responsáveis pela boa

conservação do material ensilado.

5.3 Silagens de cana-de-açúcar adicionadas de farelo de crambe

Após a abertura dos silos verificou-se as características organolépticas das

silagens, tendo como base o odor, a cor e a presença ou não de bolores na superfície

dos silos. Todas as silagens apresentaram características comuns, apresentando odor

mais intenso quando maiores proporções do farelo de crambe foram adicionadas nas

silagens e a medida que aumentou-se o tempo de armazenamento das mesmas. As
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silagens adicionadas de farelo de crambe foram as que apresentaram o cheiro mais

intenso em relação à torta de macaúba e ao farelo de girassol. Em nenhuma silagem

encontrou-se bolores na superfície no momento da abertura. 
No dia  da ensilagem,  as  misturas  da cana-de-açúcar  com os  diferentes

níveis de inclusão do farelo de crambe, apresentaram as características bromatológicas

descritas na Tabela 37.

Tabela 37 – Composição bromatológica da mistura da cana-de-açúcar com diferentes níveis
de inclusão do farelo de crambe à ensilagem

 Proporções do FC na ensilagem de cana-de-açúcar (%)
(%) 0,00 3,00 10,00 17,00 20,00
MS 25,1 26,89 31,05 35,21 37,01
PB 2,43 3,85 7,17 10,49 11,91

MM 2,54 2,73 3,18 3,62 3,81
CHOS 5,5 5,34 5,00 4,64 4,50
FDN 47,83 47,92 48,15 48,37 48,48
FDA 28,59 28,58 28,58 28,58 28,58

FC – farelo de crambe; MS – matéria seca; PB – proteína bruta; MM – matéria mineral; CHOS – carboidratos
solúveis; FDN – fibra em detergente neutro; FDA – fibra em detergente ácido

5.3.1 Matéria Seca 

Os dados  da análise  estatística,  obtidos  para  os  teores  de  matéria  seca

(%MS), estão apresentados na Tabela 38. 
Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Matéria  Seca”  (%MS),  a  seguinte

equação:

 %MS = 24,47+0,66·NI+0,01·NI2-0,01·TA+(92·10-5)·TA2-(37·10-4)·NI·TA       (63)

Segundo  a  análise  estatística,  o  comportamento  quadrático  do  NI,  os

comportamentos linear e quadrático do TA e a interação entre os fatores NI e TA, não

afetaram  o  comportamento  da  variável  resposta  %MS,  com  5%  de  significância.

Portanto, a equação matemática pode ser simplificada para a seguinte equação:

              %MS = 24,47+0,66·NI                                                 (64)

Tabela  38 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de matéria
seca (%MS) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de
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inclusão (NI) do coproduto do crambe (farelo de crambe - FC) avaliadas em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independen

tes

Comporta
mento

P CV
R
2

%MS

NI Linear 0,0001* 8,27 0
0
,
8
2

NI Quadrático 0,2402NS 1,41
TA Linear 0,7960NS 0,19
TA Quadrático 0,4752NS 0,80

NI·TA - 0,5881NS 1,09
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Observou-se  que  o  farelo  de  crambe  (FC)  favoreceu  o  acréscimo  nos

teores de MS da cana ensilada, visto que a cana apresentou 25,1% de MS à ensilagem

e o FC, 84,57%. Deste modo, quanto maior o nível de inclusão (NI) do FC, maiores os

teores de MS do material ensilado. 

Como não houve efeito significativo para os tempos de abertura (TA), os

teores de MS não modificaram ao longo do tempo avaliado. Portanto, considerou-se

apenas o efeito de NI para avaliar as silagens produzidas.

As  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar  apresentaram 24,47% de MS

durante os 60 dias avaliados, teores próximos aos da cana-de-açúcar no momento da

ensilagem. Com a inclusão de 3, 10, 17 e 20% de FC, os teores de MS aumentaram

para 26,45, 31,08, 35,72 e 37,70%, respectivamente. 

A inclusão de FC em níveis acima dos estudados neste trabalho (acima de

20%) pode ser  prejudicial  ao processo fermentativo,  pois  o  alto  teor  de MS pode

interferir na compactação do material a ser ensilado, além de ser um fator limitante

para  a  rápida  queda  nos  valores  de  pH,  visto  que  os  compostos  nitrogenados

apresentam elevado poder tampão e, consequentemente, maior resistência à redução

nos valores de pH (JOBIM; GONÇALVES, 2003).

O principal problema associado à ensilagem de cana-de-açúcar é a elevada

produção  de  etanol  e  gás  carbônico  pelos  fungos  leveduriformes  (leveduras).  De

acordo  com  Woolford  (1984),  os  principais  fatores  que  possibilitam  o  rápido

desenvolvimento de leveduras nas silagens de cana são os baixos teores de matéria

seca (20 a 30%) e a elevada concentração de carboidratos solúveis. Como a cana-de-

açúcar utilizada neste trabalho continha 25,1% de MS, objetivou-se aumentar os teores
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de MS do material ensilado para favorecer o processo fermentativo dentro dos silos e

reduzir a produção de etanol nas silagens.

Portanto, o objetivo de elevar os teores de MS da cana foi alcançado em

todos os NI estudados, sendo que NI acima de 10% de FC proporcionam teores de MS

acima de 30%, o que favorece o processo fermentativo dentro dos silos e a produção

de silagens de boa qualidade. Este fato pode ser observado no Gráfico 1B, em que os

pontos brancos são os tratamentos avaliados e a superfície de resposta é a projeção

(otimização)  dos  dados  obtidos,  tendo  como  referência  o  planejamento  estatístico

inicial.

Gráfico 33 - Superfície de resposta da variável “teor de matéria seca” (%MS), em função dos
níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável  %MS apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 63; (B) ajustado:
equação 64

5.3.2 Potencial Hidrogeniônico

Os  dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  os  valores  de  pH,  estão

apresentados na Tabela 39. 

Tabela  39 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos valores de pH de
silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de inclusão (NI) do
coproduto do crambe (farelo de crambe - FC) avaliadas em diferentes tempos de
abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independen

Comportam
ento

P CV R
2
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tes

pH

NI Linear 0,1832 NS 0,16 0
0
,
7
4

NI Quadrático 0,1385 NS 0,16
TA Linear 0,8126 NS 0,03
TA Quadrático 0,0001* 0,99

NI·TA - 0,6174 NS 0,03
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Potencial  Hidrogeniônico”  (pH),  a  seguinte

equação:

 pH = 5,08-0,15·NI+(32·10-4)·NI2-0,11·TA+(11·10-4)·TA2+(39·10-4)·NI·TA          (65)

Para o fator independente NI, não houve efeito significativo (P > 0,05) nos

valores  de  pH  com  os  diferentes  NI  do  FC  nas  silagens  de  cana-de-açúcar.  O

comportamento linear do TA e a interação entre NI e TA, também não afetaram o

comportamento da variável resposta pH, com 5 % de significância. Entretanto, durante

o  processo  fermentativo  que  ocorre  dentro  dos  silos,  verificou-se  que  houve  a

produção de ácidos orgânicos, que foram responsáveis pela redução nos valores de

pH. Logo, a aceitação da hipótese H0 para o fator linear de TA pode ocasionar o Erro

Tipo II, pois deste modo, a superfície de resposta gerada representaria um aumento

nos  valores  de  pH  ao  longo  dos  60  dias  avaliados,  elevando  esses  valores  a

aproximadamente  10  unidades,  e  isso  não  foi  observado  na  realidade.  Assim,

considerou-se o fator linear de TA na equação que descreve o comportamento dos

valores de pH, como se segue:

pH = 5,08-0,11·TA+(11·10-4)·TA2                                       (66)

Como não houve efeito  de  NI,  avaliou-se apenas  os  diferentes  TA dos

silos. Os maiores valores de pH foram verificados nos primeiros TA, em que, no TA =

0, as silagens apresentaram 5,08 unidades de pH e, após 3 dias de armazenamento das

silagens, esses valores decaíram para 4,77 unidades de pH. No TA = 7, os valores de

pH foram próximos a 4,39 e, no TA = 12, foram próximos a 3,96. A partir do TA = 15,

as silagens apresentaram valores de pH abaixo de 3,8 unidades, alcançando valores de

2,65 unidades de pH no último dia de abertura dos silos (TA = 60). 
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Os  valores  de  pH  encontrados  nas  silagens  a  partir  de  15  dias  de

armazenamento  estão  dentro  do  recomendado  por  McDonald  (1981),  de  que  as

silagens devem apresentar valores de pH iguais ou menores do que 3,8 unidades para

que se obtenha a boa fermentação do material ensilado. 
CAVALI  et al. (2010) ressaltaram que os valores de pH em silagens de

cana-de-açúcar,  quando  considerados  isoladamente,  não  é  um  bom  indicador  de

qualidade  da  fermentação  do  material  ensilado,  pois  a  principal  fermentação

indesejável na silagem de cana é caracterizada pela ocorrência de leveduras que se

desenvolvem mesmo em baixos valores de pH. O controle de perdas e a produção de

etanol devem ser, portanto, o foco na ensilagem de cana-de-açúcar (BERNARDES et

al., 2007). 
A contribuição dos TA dos silos para o processo fermentativo do material

ensilado  pode  ser  visualizada  no  Gráfico  34B,  no  qual  verifica-se  a  redução  nos

valores de pH durante os 60 dias avaliados.

Gráfico 34 - Superfície de resposta da variável “potencial hidrogeniônico” (pH), em função
dos níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  pH apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  65;  (B)  ajustado:
equação 66

5.3.3 Proteína Bruta

Os dados da análise estatística, obtidos para os teores de proteína bruta

(%PB), estão apresentados na Tabela 40. 

Tabela 40 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de proteína 
bruta (%PB) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de 
inclusão (NI) do coproduto do crambe (farelo de crambe – FC), avaliados em 
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

(A) (B)
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PB
(% MS)

NI Linear 0,0001* 3,48

0,95
NI Quadrático 0,6953NS 0,06
TA Linear 0,3191NS 0,18
TA Quadrático 0,9484NS 0,01

NI·TA - 0,8153NS 0,08
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Proteína  Bruta”  (%PB),  a  seguinte

equação:

%PB = 2,42+0,51·NI-(13·10-4)·NI2+(11·10-4)·TA+(15·10-5)·TA2+(43·10-5)·NI·TA   (67)

O  comportamento  quadrático  do  fator  independente  NI,  os

comportamentos linear e quadrático do TA e a interação entre NI e TA, não afetaram a

variável resposta %PB, com 5 % de significância. Deste modo, o modelo matemático

pode ser simplificado para a seguinte equação:

%PB = 2,42+0,51·NI                                                    (68)

As silagens de cana-de-açúcar apresentaram acréscimos expressivos nos

teores de PB com as diferentes inclusões do FC, visto que, à ensilagem, a cana-de-

açúcar apresentou 2,43% de PB e o FC, 49,85%, sendo este aditivo o responsável

pelos maiores teores de PB das silagens. Na literatura foram encontrados teores mais

baixos de PB para o farelo de crambe. Cardoso et al. (2016), trabalharam com o FC

contendo 36,4% de PB; Mendonça et al. (2014), utilizaram um FC com 35% de PB e

Mizubuti  et  al.  (2011),  de  37,07%,  porém,  em  todos  esses  trabalhos  foram

evidenciados  o elevado teor  proteico  encontrado no FC e  a  sua  contribuição  para

elevar os teores de PB das silagens produzidas.

As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram baixos teores de

PB, próximos a  2,42%, que é  praticamente  o mesmo teor  encontrado na  cana-de-

açúcar  in natura. Com a inclusão do FC à ensilagem, os teores de PB aumentaram

expressivamente (equação 68), sendo que, para os NI de 3, 10, 17 e 20%, os teores de

PB aumentaram para 3,95, 7,51, 11,08 e 12,61%, respectivamente. 
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Portanto, todos os NI avaliados foram eficientes para elevar os teores de

PB das silagens de cana-de-açúcar, porém, apenas com NI acima de 10% atende-se a

recomendação  de  Van  Soest  (1994)  e  Mertens  (1994),  de  que  as  silagens  devem

apresentar teores de PB de 6 a 8% como o teor mínimo para que este nutriente não seja

limitante  para  a  fermentação dos  carboidratos  estruturais  pela  flora  microbiana  do

rúmen, o que pode interferir negativamente no consumo voluntário e no coeficiente de

digestibilidade da forrageira. 

Portanto,  todos  os  NI  avaliados  responderam  satisfatoriamente  quando  ao

acréscimo nos teores de PB de silagens de cana-de-açúcar (Gráfico 35B), melhorando

a qualidade nutricional deste volumoso.

Gráfico 35 - Superfície de resposta da variável “proteína bruta” (%PB), em função dos níveis
de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  PB apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  67;  (B)  ajustado:
equação 68

5.3.4 Matéria Mineral 

Os dados da análise estatística, obtidos para os teores de matéria mineral

(%MM), estão apresentados na Tabela 41. 
Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Teor de Matéria Mineral” (%MM), a seguinte

equação:

%MM = 2,48+0,08·NI-(77·10-5)·NI2-(19·10-4)·TA+(21·10-5)·TA2+(14·10-5)·NI·TA  (69)

(A) (B)
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O comportamento quadrático dos fatores NI e TA, bem como a interação

entre NI  e TA, não afetaram a variável resposta %MM, com 5 % de significância.

Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte equação:

%MM = 2,48+0,08·NI-(19·10-4)·TA                                         (70)

Tabela  41 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de matéria
mineral (%MM) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis
de inclusão (NI) do coproduto do crambe (farelo de crambe - FC), avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

%MM
(%MS)

NI Linear 0,0001* 0,53

0,82
NI Quadrático 0,5753NS 0,03
TA Linear 0,0003* 0,29
TA Quadrático 0,1415NS 0,17

NI·TA - 0,9399NS 0,01
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

A cana-de-açúcar  in natura apresentou 2,54% de MM e o FC, 8,90%, à

ensilagem.  Portanto,  esperava-se  que  os  maiores  NI  do  FC  possibilitasse  maiores

teores de MM nas silagens de cana-de-açúcar. 
As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram, no TA = 0, teores

de MM próximos a 2,47% e, no último dia de armazenamento, as silagens continham

2,36%. Ou seja,  os  teores  de MM permaneceram muito próximos aos do material

original.
Com a inclusão de 3% do FC na ensilagem, os teores de MM das silagens

de cana-de-açúcar aumentaram para 2,74% no primeiro dia de abertura avaliado (TA =

0).  Durante  o processo  fermentativo  os  teores  de  MM diminuíram,  passando para

2,62% de  MM (TA = 60)  nas  silagens  produzidas.  O mesmo  comportamento  foi

observado com a inclusão de 10, 17 e 20% de FC, em que os teores de MM foram

próximos a 3,36, 3,98 e 4,25%, no TA = 0, e responderam ao processo fermentativo de

forma  semelhante  à  cana  exclusiva  e  à  inclusão  de  3%,  em  que  esses  teores

decresceram ligeiramente para 3,24, 3,86 e 4,13%, no TA = 60, respectivamente. 
Além de baixos teores de PB, as silagens exclusivas de cana-de-açúcar

apresentam limitações quanto aos teores de MM (Pedroso  et al., 2005). Portanto, o



143

coproduto utilizado contribuiu para aumentar  o aporte  de minerais  nas silagens  de

cana-de-açúcar, o que pode ser verificado no Gráfico 36B.
Entretanto, mais estudos devem ser feitos para que as dietas possam ser

balanceadas corretamente seguindo este parâmetro, como por exemplo, análises de Ca

e P, que são minerais limitantes na alimentação de ruminantes. 

Gráfico 36 - Superfície de resposta da variável “teor de matéria mineral” (%MM), em função
dos níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável  MM apresentado a  partir  do modelo:  (A)  completo:  equação 69;  (B)
ajustado: equação 70

5.3.5 Etanol 

Os dados da análise estatística, obtidos para os teores de etanol (%ET),

estão apresentados na Tabela 42. 
Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Teor de Etanol” (%ET), a seguinte equação:

%ET = 4,09-0,28·NI-(33·10-4)·NI2+0,45·TA-(59·10-4)·TA2-(31·10-4)·NI·TA     (71)

O  comportamento  quadrático  do  fator  independente  NI,  bem  como  a

interação  entre  NI  e  TA,  não  afetaram  a  variável  resposta  %ET,  com  5%  de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação: 

%ET = 4,09-0,28·NI+0,45·TA-(59·10-4)·TA2                           (72)

(A) (B)
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Tabela  42 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de etanol
(%ET)  de  silagens  de  cana-de-açúcar  adicionadas  de  diferentes  níveis  de
inclusão (NI) do coproduto do crambe (farelo de crambe – FC), avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

ET
(% MS)

NI Linear 0,0001* 0,31

0,89
NI Quadrático 0,6208NS 0,02
TA Linear 0,0001* 0,18
TA Quadrático 0,0001* 0,53

NI·TA - 0,5369NS 0,07
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

A cana-de-açúcar contém altos teores de sacarose e grande população de

fungos leveduriformes (leveduras), o que provoca intensa fermentação etanólica nas

silagens, resultando em perdas de MS, alto teor de etanol e prejuízo ao desempenho

dos animais (ÁVILA et al., 2010; SCHMIDT et al., 2014). Isso acontece porque os

açúcares são fermentados ativamente pelas leveduras, mesmo em pH baixos, gerando

o etanol  como um de  seus  principais  produtos  (McDONALD  et  al.,  1991).  Deste

modo, a produção de etanol no material ensilado não é uma característica desejável

nas silagens. 
As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram os maiores teores

de etanol dentre  todos os tratamentos avaliados,  com a concentração de 4,08% de

etanol no primeiro dia de abertura (TA = 0) e atingindo a concentração máxima desta

produção aos 38 dias de armazenamento do material, com concentração de 12,54% de

etanol. Após o 39º TA, a produção de etanol se tornou menos intensa e, aos 60 dias de

armazenamento do material,  as silagens continham 9,66% de etanol.  As leveduras,

além de  produzir  o  etanol,  podem consumi-lo  para  suprir  as  necessidades  de  seu

próprio metabolismo. Provavelmente, a redução nas concentrações de etanol pode ser

justificada pela população de leveduras encontradas no material, o que será discutido e

associado mais adiante. 
Com a inclusão de 3 e 10% do FG, as silagens apresentaram 3,25 e 1,31%

de etanol no primeiro dia de abertura (TA = 0). Aos 38 dias de armazenamento do

material, a produção de etanol atingiu a concentração máxima, de 11,72 e 9,77%. A

partir do TA = 39, as concentrações de etanol começaram a reduzir, alcançando teores

de 8,82 e 6,88% (TA = 60), respectivamente.
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O mesmo comportamento foi observado para os NI de 17 e 20%, porém,

no TA = 0, não foi detectado a produção de etanol nas silagens com essas proporções

do  FC.  Quando  17% do  FC  foi  adicionado  na  ensilagem de  cana,  detectou-se  a

produção de  etanol  a  partir  do  2º  dia  de  armazenamento  do material  ensilado,  na

concentração de 0,23%. A produção de etanol foi crescente até o 38º dia de abertura,

alcançando a concentração de 7,83% de etanol. A partir do 39º dia, a concentração de

etanol diminuiu, alcançando teores de 4,94% no último dia de abertura avaliado. 
Para o NI de 20%, a produção de etanol foi observada a partir do 4º dia de

abertura  dos  silos,  em  que  as  silagens  adicionadas  com  essa  proporção  do  FC

apresentaram 0,24% de etanol, e a produção também foi crescente até o 38º dia de

abertura, com teores de etanol de 6,99%. A partir do TA = 39, os teores de etanol

começaram a diminuir, alcançando teores de 4,11%, o que ressalta a contribuição do

farelo de crambe para melhorar o padrão fermentativo das silagens de cana-de-açúcar.
Portanto, os crescentes NI do FC proporcionaram menores concentrações

de etanol nas silagens de cana-de-açúcar (Gráfico 37B). 

Gráfico 37 - Superfície de resposta da variável “teor de etanol” (%ET), em função dos níveis
de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  ET apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  71;  (B)  ajustado:
equação 72

5.3.6 Ácido Lático 

Os dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  os  teores  de  ácido  lático

(%AL), estão apresentados na Tabela 43. 

(B)(A)
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 Tabela  43 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de ácido
lático (%AL) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de
inclusão (NI) do coproduto do crambe (farelo de crambe – FC) avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

AL
(%MS)

NI Linear 0,0021* 0,50

0,70
NI Quadrático 0,0302* 0,30
TA Linear 0,0001* 0,73
TA Quadrático 0,0005* 0,96

NI·TA - 0,9661NS 0,02
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Ácido  Lático”  (%AL),  a  seguinte

equação:

%AL = 0,27+0,19·NI-(61·10-4)·NI2+0,09·TA-(17·10-4)·TA2+(14·10-5)·NI·TA     (73)

Apenas  a  interação  entre  NI  e  TA não  afetaram  o  comportamento  da

variável resposta %AL, com 5% de significância. Deste modo, o modelo matemático

pode ser simplificado para a seguinte equação:

%AL = 0,27+0,19·NI-(61·10-4)·NI2+0,09·TA-(17·10-4)·TA2                (74)

De acordo com a equação 74, verificou-se que as silagens exclusivas de

cana-de-açúcar  apresentaram  as  menores  concentrações  de  ácido  lático  (AL).  A

medida que aumentou-se o NI do FC na ensilagem de cana-de-açúcar, maior foram as

concentrações de AL encontradas no material ensilado (Gráfico 38B). 

No  primeiro  dia  de  abertura  avaliado  (TA =  0)  as  silagens  continham

0,27% de AL. A produção foi crescente até o TA = 41, com 2,06% de AL neste dia de

abertura. A partir do 42º dia, os teores de AL diminuíram, alcançando 1,69% no TA =

60. 

O  mesmo  comportamento  foi  observado  para  todos  os  NI  avaliados,

porém,  com  maiores  proporções  de  AL  nas  silagens  produzidas.  As  silagens

adicionadas de 3,10,17 e 20% continham 0,79, 1,57, 1,76 e 1,65% de AL no TA = 0.

Após 41 dias de armazenamento do material ensilado, a concentração de AL atingiu o
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ponto máximo em todos os NI, alcançando teores de 2,59, 3,38, 3,56 e 3,45%. A partir

do 42º dia de armazenamento, a concentração de AL reduziu, alcançando teores de

2,21, 2,99, 3,18 e 3,07%, respectivamente. 

As  concentrações  de  AL  encontradas  no  TA  =  0  sugerem  que  os

microrganismos  presentes  na  microflora  epífita  do  material  à  ensilagem,  foram

capazes de se desenvolver e fermentar os carboidratos solúveis da planta, produzindo

o ácido lático (CASTRO NETO et al., 2008),  e permitindo que este fosse detectado já

o primeiro dia de abertura dos silos avaliado. 

Gráfico 38 - Superfície de resposta da variável “teor de ácido lático” (%AL), em função dos
níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  AL apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  73;  (B)  ajustado:
equação 74

Portanto,  a produção de AL corrobora com a queda nos valores de pH

encontrados  neste  trabalho,  pois  estas  duas  variáveis  apresentaram comportamento

contrário: enquanto a concentração de AL aumentou (Gráfico 38B), os valores de pH

reduziram (Gráfico 34B), evidenciando a contribuição do AL em acidificar o meio e,

consequentemente, inibir e/ou reduzir a atividade de microrganismos indesejáveis ao

processo fermentativo do material ensilado.  

5.3.7 Ácido Acético 

Os dados da análise estatística,  obtidos para os teores de ácido acético

(%AA), estão apresentados na Tabela 44. 
Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Ácido  Acético”  (%AA),  a  seguinte

equação:

(B)(A)
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%AA = 0,67-0,05·NI+(21·10-4)·NI2+0,01·TA-(12·10-5)·TA2-(26·10-5)·NI·TA   (75)

Tabela  44 - Parâmetros  estatísticos  da variável  resposta  relacionados aos  teores  de ácido
acético (%AA) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis
de inclusão (NI) do coproduto do crambe (farelo de crambe – FC) e avaliados
em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

AA
(%MS)

NI Linear 0,0386* 0,12

0,47
NI Quadrático 0,0429* 0,10
TA Linear 0,0453* 0,12
TA Quadrático 0,1651NS 0,13

NI·TA - 0,8099NS 0,04
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

O comportamento quadrático do fator TA e a interação entre NI e TA, não

afetaram o comportamento da variável resposta %AA, com 5% de significância. O

modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte equação:

%AA = 0,67-0,05·NI+(21·10-4)·NI2+0,01·TA                              (76)

Observou-se que os NI contribuíram para reduzir as concentrações de AA

nas silagens, enquanto os TA favoreceram o aumento da sua produção (Gráfico 39B). 
As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram concentrações de

AA  iguais  a  0,67%,  no  primeiro  dia  avaliado  (TA  =  0).  Durante  o  processo

fermentativo do material ensilado a concentração aumentou, alcançando teores iguais

a 1,53% (TA = 60). 
As  silagens  adicionadas  de  FG  apresentaram  concentrações  de  AA

inferiores às de cana-de-açúcar exclusiva. Com os NI de 3, 10, 17 e 20% de FG, as

silagens apresentaram no TA = 0, concentrações de AA iguais a 0,54, 0,35, 0,38 e

0,45%. Após 60 dias de ensilagem, as concentrações de AA aumentaram, alcançando

teores máximos de 1,39, 1,20, 1,23 e 1,30%, respectivamente.
Castro Neto  et al. (2008), encontraram teores de AA iguais a 1,87% nas

silagens exclusivas de cana-de-açúcar, em que as silagens ficaram armazenadas por 56

dias, sendo esta a concentração de AA mais próxima da concentração encontrada neste

trabalho,  visto que o tempo de  armazenamento  das  silagens  foram mais  próximos

também. Schmidt et al. (2007), encontraram teores de AA iguais a 2,18%, após 90 dias

de  estocagem  do  material.  Esta  diferença  está  relacionada  ao  maior  tempo  de
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estocagem da cana-de-açúcar, pois, com o maior tempo de fermentação do material

ensilado, houve maior produção deste ácido.
Portanto,  os  diferentes  níveis  de  inclusão  do  FC  contribuíram  para  a

redução nos teores de AA, porém, estes resultados devem ser associados à contagem

de colônia de microrganismos e  ao processo fermentativo  como um todo,  pois  só

assim  pode-se  chegar  a  uma  conclusão  sobre  a  real  contribuição  do  AA para  o

processo fermentativo de silagens de cana-de-açúcar.

Gráfico 39 - Superfície de resposta da variável “teor de ácido acético” (AA), em função dos
níveis de inclusão farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  AA apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  75;  (B)  ajustado:
equação 76

5.3.8 Ácido Butírico

Os dados da análise estatística, obtidos para os teores de ácido butírico

(%AB), estão apresentados na Tabela 45. 

Tabela  45 - Parâmetros  estatísticos  da variável  resposta  relacionados aos  teores  de ácido
butírico (%AB) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis
de inclusão (NI) do coproduto do crambe (farelo de crambe – FC) avaliados em
diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

AB
(%MS)

NI Linear 0,0087* 0,01

0,71
NI Quadrático 0,0001* 0,03
TA Linear 0,1138NS 0,01
TA Quadrático 0,0876NS 0,02

NI·TA - 0,0644NS 0,05

(A) (B)
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P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Teor  de  Ácido  Butírico”  (%AB),  a  seguinte

equação:

%AB = 0,19-0,02·NI+(72·10-5)·NI2-(42·10-4)·TA+(18·10-5)·TA2+(24·10-5)·NI·TA  (77)

O comportamento linear e quadrático do fator TA e a interação entre NI e

TA  não  afetaram  o  comportamento  da  variável  resposta  %AB,  com  5%  de

significância. O modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte equação:

%AB = 0,19-0,02·NI+(72·10-5)·NI2                                        (78)

As silagens apresentaram, no primeiro dia avaliado (TA = 0), teores de

ácido butírico (AB) iguais  a 0,19%. Esta  concentração encontrada nas silagens  no

primeiro  dia  avaliado  refere-se  à  cana-de-açúcar  in  natura,  que  apresentou,  à

ensilagem, concentração de AB igual a 0,61%. Como não houve efeito do nível de

inclusão (NI) do farelo de crambe (FC), avaliou-se apenas os TA dos silos. Após 12

dias de armazenamento do material ensilado, as silagens apresentaram 0,01% de AB.

A partir  do  13º  dia,  não  houve  mais  a  produção  deste  ácido,  ou  seja,  o  material

ensilado apresentou  um perfil  fermentativo  que  favorecesse  o  desenvolvimento  de

microrganismos benéficos à produção de silagem. 

Queiroz et al. (2014), obtiveram resultados semelhantes quando ensilaram

a cana-de-açúcar e a armazenaram por 90 dias.  Após este tempo de estocagem do

material, a concentração de AB foi igual a 0,008%. 

Este fato pode ser comprovado pela produção de ácido lático encontrado

neste trabalho, que aumentou com o tempo de armazenamento do material (Gráfico

38B).  Como consequência  desta  produção,  o  meio  foi  acidificado e o pH reduziu

(Gráfico 34B), dificultando o desenvolvimento dos microrganismos indesejáveis ao

processo fermentativo, como as bactérias do gênero Clostridium, que produzem o AB

como produto final de seu metabolismo. O desenvolvimento destes microrganismos na

silagem  está  relacionado  a  uma  lenta  e  insuficiente  acidificação  do  meio,  que  é

atribuída ao excesso de água na forragem, à insuficiência de açúcares fermentescíveis

e a uma considerável concentração de nitrogênio na planta (PAHLOW et al., 2003).
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Portanto,  as  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar  e  as  aditivadas  do

coproduto do crambe, tiveram resposta satisfatória quanto à produção de AB, visto que

os teores encontrados não foram significativos para este trabalho (Gráfico 40B). 

Gráfico 40 - Superfície de resposta da variável “teor de ácido butírico” (AB), em função dos
níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  AB apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  77;  (B)  ajustado:
equação 78

Em  função  da  metodologia  estatística  utilizada,  houve  a  projeção  dos

dados  observados  para  se  obter  o  gráfico  de  superfície  de  resposta,  projetando  o

mesmo com valores negativos. Porém, esta projeção refere-se à ausência de AB  nas

silagens. 

5.3.9 Bactérias Ácido Láticas 

Os  dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento das BAL (log ufc/g de silagem), estão apresentados na Tabela 46. 

Tabela  46 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
bactérias ácido láticas (BAL) (log ufc/g de silagem) de silagens de cana-de-
açúcar  adicionadas  de  diferentes  níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  do
crambe (farelo de crambe – FC) avaliados em diferentes tempos de abertura
(TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

BAL

NI Linear 0,0001* 1,21

0,78
NI Quadrático 0,1448NS 0,24
TA Linear 0,0001* 1,53
TA Quadrático 0,0327* 0,69

NI·TA - 0,0895NS 1,41

(A) (B)
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P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Bactérias Ácido Láticas” (log ufc/g de silagem),

a seguinte equação:

BAL = 4,77+0,07·NI-(49·10-4)·NI2-0,06·TA+(84·10-5)·TA2+(67·10-4)·NI·TA   (79)

O comportamento  quadrático  do  NI  e  a  interação  entre  NI  e  TA,  não

afetaram o comportamento da variável resposta BAL, com 5% de significância.  O

modelo matemático pode ser simplificado para:

BAL = 4,77+0,07·NI-0,06·TA+(84·10-5)·TA2                            (80)

As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram 4,70 log ufc/g de

silagem de BAL, no primeiro tempo de abertura (TA) avaliado (TA = 0). O número

populacional de BAL encontrado no primeiro dia  de abertura avaliado, refere-se à

população de BAL encontrada na cana-de-açúcar in natura, que foi de 5,12 log ufc/g

de massa verde. Após 27 dias de ensilagem, a quantidade de colônias reduziu, sendo

encontrados  neste  TA,  contagem de  colônias  de  3,38  log ufc/g  de  silagem (ponto

mínimo).  A partir  do  TA = 28,  as  BAL começaram a  se  desenvolver  novamente,

alcançando o ponto máximo de colônias observado no último dia de avaliação das

silagens (TA = 60), com contagens de 5,30 log ufc/g de silagem. 
A  adição  do  FC  à  ensilagem  de  cana-de-açúcar  favoreceu  o

desenvolvimento das BAL, pois as contagens de colônias foram um pouco maiores do

que  nas  silagens  exclusivas  de  cana-de-açúcar.  Com  a  inclusão  de  3%  do  FC,

observou-se contagens de colônias de 4,76 log ufc/g de silagem, no TA = 0. No TA =

60, a quantidade de colônias observadas foram iguais a 5,36 log ufc/g de silagem. 
O mesmo comportamento foi observado com os NI de 10, 17 e 20% de

FC, no qual  verificou-se contagens de colônias  de 4,91,  5,06 e  5,12 log ufc/g de

silagem.  Após  os  60  dias  avaliados,  a  quantidade  de  colônias  de  BAL também

aumentou, no qual foram observados contagens de colônias de 5,51, 5,65 e 5,71 log

ufc/g de silagem, respectivamente (TA = 60).
O FC influenciou o crescimento e o desenvolvimento das BAL (Gráfico

41B), que também foram responsáveis pela produção de ácido lático (Gráfico 43B) a
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teores suficientes para reduzir  os valores de pH (Gráfico 34B) e contribuir  para a

conservação do material que foi ensilado. 

Gráfico  41 - Superfície de resposta da variável “bactérias ácido láticas” (BAL),  em função
dos níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  BAL apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  79;  (B)  modelo
ajustado: equação 80

5.3.10 Enterobactérias 

Os  dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento das ENTERO (log ufc/g de silagem), estão apresentados na Tabela

47. 

Tabela  47 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
enterobactérias  (ENTERO)  (log  ufc/g  de  silagem)  de  silagens  de  cana-de-
açúcar  adicionadas  de  diferentes  níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  do
crambe (farelo de crambe – FC) avaliados em diferentes tempos de abertura
(TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

ENTERO

NI Linear 0,0001* 0,69

0,58
NI Quadrático 0,6348NS 0,06
TA Linear 0,1199NS 0,39
TA Quadrático 0,0169* 0,38

TA·NI - 0,3481NS 0,28
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

(B)(A)
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Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento  da  variável  resposta  “Enterobactérias”  (log  ufc/g  de  silagem),  a

seguinte equação:

ENTERO =1,34-0,08·NI+(12·10-4)·NI2+0,02·TA-(41·10-5)·TA2-(13·10-4)·NI·TA  (81)

O comportamento quadrático do NI, o comportamento linear do TA e a

interação  entre  NI  e  TA,  não  afetaram  o  comportamento  da  variável  resposta

“Enterobactérias”,  com  5%  de  significância.  Deste  modo,  tem-se  a  equação

simplificada:

ENTERO = 1,34-0,08·NI-(41·10-5)·TA2                               (82)

Da análise estatística, verificou-se que os diferentes NI do FC favoreceram

a redução no número de colônias de ENTERO, pois as maiores contagens de colônias

foram observadas nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar, nos primeiros tempos de

abertura (TA) dos silos. 
Nas silagens  exclusivas  de cana,  verificou-se contagens de  colônias  de

1,34 log ufc/g de silagem, no primeiro dia de abertura dos silos (TA = 0). Até o TA =

56,  verificou-se reduzido número de  colônias  de  ENTERO. A partir  do TA = 57,

verificou-se a ausência de ENTERO nas silagens.
O mesmo comportamento foi observado nas silagens aditivadas com 3%

do FC, em que encontrou-se 1,09 log ufc/g de silagem no TA = 0 e o número de

colônias reduziu até o TA = 51. Após 52 dias de ensilagem, não houve crescimento das

ENTERO. Com a inclusão de 10% do FC na ensilagem de cana-de-açúcar, verificou-

se número de colônias de 0,52 log ufc/g de silagem. O número de colônias também

reduziu  até  o  TA =  35.  Após  36  dias  de  ensilagem,  verificou-se  a  ausência  de

ENTERO até o último dia de avaliação das silagens (TA = 60). Com os NI de 17 e

20% do FC não houve crescimento de ENTERO em nenhum TA avaliado. 
As  enterobactérias  fermentam  os  carboidratos  contidos  no  material

ensilado  a  ácido  acético  (McDonald  et  al.,  1991).  Embora  o  ácido  acético  seja

desejável  durante  o  processo  fermentativo  dentro  dos  silos,  por  apresentar  ação

antifúngica (PAHLOW et al., 2003; ÁVILA et al., 2009), o crescimento de ENTERO

nas  silagens  é  indesejável,  pois  estes  microrganismos  consomem  os  açúcares

disponíveis  no  meio,  competindo  com  as  BAL  e,  além  disso,  podem  degradar

proteínas, reduzindo o valor nutricional das silagens. 
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Com os resultados obtidos, pode-se inferir que as ENTERO contribuíram

para reduzir a concentração de ácido acético, pois a produção deste ácido reduziu com

os maiores NI do FC (Gráfico 39B) concomitantemente com o número de colônias de

ENTERO, que também diminuíram (Gráfico 42B). 

Gráfico 42 - Superfície de resposta da variável “enterobactérias” (ENTERO), em função dos
níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável ENTERO apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 81; (B) ajustado:
equação 82

Como a produção de ácido acético foi crescente com os maiores tempos de

fermentação do material e o número de colônias de ENTERO reduziu até estar ausente

do material  ensilado, sugere-se que as bactérias heterofermentativas também foram

responsáveis pela produção deste ácido, pois elas utilizam substratos diferentes para

produzirem ácido lático, ácido acético, etanol e dióxido de carbono (McDONALD et

al.,  1991  apud REGO,  2014),  necessitando  assim  de  trabalhos  voltados  para  a

identificação dos microrganismos para confirmar qual espécie foi de fato responsável

pela produção do ácido acético nas silagens. 
Em  função  da  metodologia  estatística  utilizada,  houve  a  projeção  dos

dados observados para obter a superfície de resposta, projetando o mesmo com valores

negativos, que referem-se à ausência de colônias de ENTERO nas silagens avaliadas.

5.3.11 Fungos Leveduriformes 

(B)(A)
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Os  dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento  dos  fungos  leveduriformes  (FL)  (log  ufc/g  de  silagem),  estão

apresentados na Tabela 48.
Da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Fungos Leveduriformes” (log ufc/g de silagem),

a seguinte equação:

FL = 4,23-0,03·NI-0,01·NI2-0,12·TA+(36·10-5)·TA2+(96·10-4)·NI·TA         (83)

 

Tabela  48 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
fungos  leveduriformes  (FL)  (log  ufc/g  de  silagem)  de  silagens  de  cana-de-
açúcar  adicionadas  de  diferentes  níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  do
crambe (farelo de crambe – FC) avaliados em diferentes tempos de abertura
(TA), em dias

Variável 
Resposta

Fatores 
Independentes

Comportamento P CV R2

FL

NI Linear 0,4048NS 0,19

0,59
NI Quadrático 0,0067* 0,57
TA Linear 0,3502NS 0,23
TA Quadrático 0,4106NS 0,31

NI·TA - 0,2103NS 2,02
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

O  comportamento  linear  do  fator  NI,  os  comportamentos  linear  e

quadrático  do  fator  TA  e  a  interação  entre  os  dois  fatores,  não  afetaram  o

comportamento da variável  resposta  FL,  com 5% de significância.  Deste  modo,  o

modelo matemático pode ser simplificado para:

FL = 4,23-0,01·NI2                                                   (84)

Observou-se  que  os  maiores  números  de  colônias  de  fungos

leveduriformes (FL) foram encontrados nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar, que

apresentaram 4,23 log ufc/g de silagem. Com os NI de 3, 10 e 17%, o número de

colônias reduziu para 4,13, 3,07 e 0,86 log ufc/g de silagem, respectivamente. Com o

NI de 20%, não houve o crescimento de FL nas silagens.

Os resultados obtidos sugerem que a inclusão do FC na ensilagem de cana-

de-açúcar desfavoreceu o desenvolvimento das leveduras (Gráfico 43B), visto que as
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silagens exclusivas de cana-de-açúcar estimulam intensamente a atividade dos FL que,

em  meio  anaeróbico,  convertem  açúcares  a  etanol,  dióxido  de  carbono  e  água,

causando  reduções  de  até  70%  no  teor  de  carboidratos  solúveis,  aumento  dos

componentes da parede celular e perdas de matéria seca (PEDROSO et al., 2005). 

Em  relação  à  produção  de  etanol  nas  silagens,  os  resultados  obtidos

corroboram com o número populacional de leveduras, visto que a produção de etanol

foi reduzida com os maiores NI do FC (Gráfico 37B), como consequência da redução

no número de colônias de leveduras nas silagens (Gráfico 43B).  Portanto,  pode-se

inferir que esta produção está associada às bactérias heterofermentativas obrigatórias,

que podem degradar as hexoses do material ensilado em ácido lático, ácido acético,

etanol  e  dióxido  de  carbono  (McDONALD  et  al.,  1991  apud REGO,  2014),

dependendo da quantidade de substratos presentes no meio. 

Em  função  da  metodologia  estatística  utilizada,  houve  a  projeção  dos

dados observados para obter a superfície de resposta, projetando o mesmo com valores

negativos, que referem-se à ausência de colônias de leveduras nas silagens avaliadas.

Gráfico 43 - Superfície de resposta da variável “fungos leveduriformes” (FL), em função dos
níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento  da  variável  FL apresentado  a  partir  do  modelo:  (A)  completo:  equação  83;  (B)  ajustado:
equação 84

5.3.12 Fungos Filamentosos

Os  dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  o  crescimento  e  o

desenvolvimento  dos  fungos  filamentosos  (FF)  (log  ufc/g  de  silagem),  estão

apresentados na Tabela 49. 

(A) (B)
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Através  da  análise  estatística,  obteve-se  como  modelo  descritivo  do

comportamento da variável resposta “Fungos Filamentosos” (log ufc/g de silagem), a

seguinte equação:

FF = 4,35+0,04·NI-(45·10-4)·NI2+0,04·TA-(72·10-5)·TA2+(18·10-4)·NI·TA     (85)

Os comportamentos linear e quadrático do fator NI e a interação entre NI e

TA, não afetaram o comportamento da variável resposta “Fungos Filamentosos” (FF),

com 5 % de significância. O modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

FF = 4,35+0,04·TA-(72·10-5)·TA2                                       (86)

Tabela  49 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  à  quantificação  de
fungos filamentosos (FF) (log ufc/g de silagem) de silagens de cana-de-açúcar
adicionadas  de  diferentes  níveis  de  inclusão  (NI)  do  coproduto  do  crambe
(farelo de crambe – FC) avaliados em diferentes tempos de abertura (TA), em
dias

Variável
Resposta

Fatores
Independentes

Comportamento P CV R2

FF

NI Linear 0,7801NS 0,05

0,30
NI Quadrático 0,1717NS 0,22
TA Linear 0,0449* 0,39
TA Quadrático 0,0469* 0,62

NI·TA - 0,4739NS 0,37
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Como apenas o TA interferiu no número de colônias de FF, as silagens

foram avaliadas com a influência dos TA dos silos, em dias (Gráfico 44B). 

No primeiro TA avaliado (TA = 0), as silagens continham 4,35 log ufc/g de

silagem. O número de colônias aumentou até o TA = 27, no qual encontrou-se 4,83 log

ufc/g de silagem (ponto máximo). A partir de 28 dias de armazenamento do material, o

número de  colônias  reduziu,  atingindo o  ponto  mínimo no último dia  de abertura

avaliado (TA = 60), com 4,05 log ufc/g de silagem de FF. 

O número de colônias  encontrado nas  silagens  está  relacionado com o

número  de  colônias  encontrado  no  material  in  natura,  no  qual  a  cana-de-açúcar

apresentou 6,22 log ufc/g de massa verde de FF. Deste modo, os fungos filamentosos,
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também conhecidos  por  bolores  ou  mofos,  se  adaptaram ao  meio  e  continuaram

presentes durante o processo fermentativo. 

Algumas espécies de FF podem crescer com baixos níveis de oxigênio e

elevados níveis de CO2 (McDonald  et al., 1991), e podem degradar proteínas com a

formação  de  amônia,  neutralizando  os  ácidos  orgânicos  formados  e  impedindo  o

abaixamento  do  pH.  Entretanto,  esses  fungos  não  são  significativos  em relação  à

fermentação da silagem, mas contribuem para as perdas na superfície do silo durante a

fase de descarregamento e em casos de compactação e vedação inadequados (JOBIM;

GONÇALVES, 2003).

O material  ensilado e  as  condições do meio favoreceram a redução do

número de colônias de FF, provavelmente em função da concentração de ácido acético

(Gráfico 39B), pois este apresenta ação antifúngica, contribuindo para controlar a ação

dos fungos durante o processo fermentativo. 

Gráfico  44 - Superfície de resposta da variável “fungos filamentosos” (FF), em função dos
níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável FF apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 85; (B) ajustado: equação
86

5.3.13 Carboidratos Solúveis

Os dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  os  teores  de  carboidratos

solúveis (%CHOS), estão apresentados na Tabela 50. 

Tabela  50 - Parâmetros  estatísticos  da  variável  resposta  relacionados  aos  teores  de
carboidratos solúveis (%CHOS) de silagens de cana-de-açúcar adicionadas de

(A) (B)
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diferentes níveis de inclusão (NI) do coproduto do crambe (farelo de crambe -
FC) avaliadas em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável
Resposta

Fatores
Independ

entes

Comportam
ento

P CV
R
2

CHOS
(%MS)

NI Linear 0,0037* 0,35

0,
9
2

NI Quadrático 0,5642NS 0,05
TA Linear 0,0001* 1,63
TA Quadrático 0,0001* 0,96

NI·TA - 0,6349NS 0,15
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “Teor de Carboidratos Solúveis” (%CHOS), a seguinte equação:

%CHOS = 4,25-0,05·NI-(11·10-4)·NI2-0,13·TA+(10·10-4)·TA2+(73·10-5)·NI·TA   (87)

O comportamento quadrático do fator NI, bem como a interação entre os

fatores,  não afetaram o comportamento da variável  resposta  %CHOS, com 5% de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%CHOS = 4,25-0,05·NI-0,13·TA+(10·10-4)·TA2                                              (88)

Da análise  estatística,  observou-se que os  teores  de CHOS diminuíram

com as maiores proporções do FC à ensilagem de cana-de-açúcar. Tal comportamento

pode ser justificado pela redução gradual dos CHOS ao material ensilado, visto que se

substituiu  a  cana-de-açúcar,  que  apresentou  concentração  de  CHOS  de  5,55%  à

ensilagem, pelo FC, que apresentou 0,51% de CHOS. 
As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram teores de CHOS de

4,24%, no primeiro dia de abertura avaliado (TA = 0). Ao longo dos 60 dias avaliados,

observou-se a redução nos teores de CHOS, em que as silagens passaram a conter,

após o processo fermentativo, 0,55% de CHOS residual.
O mesmo comportamento foi observado com os NI de 3 e 10% de FC, no

qual as silagens continham, no primeiro tempo avaliado, 4,10 e 3,76% de CHOS. No

TA = 60, a concentração de CHOS também reduziu,  passando para 0,40 e 0,05%,

respectivamente, de CHOS residual.
Com os NI de 17 e 20%, observou-se, no TA = 0, concentrações de CHOS

de 3,41 e 3,27%, respectivamente. Porém, como o aporte de CHOS foi menor nestes
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dois NI, verificou-se a exaustão dos CHOS durante o processo fermentativo dentro dos

silos. Para o NI de 17%, os CHOS foram consumidos até o TA = 42. A partir deste TA,

não foi detectado CHOS nas silagens. Com o NI de 20%, os CHOS esgotaram antes,

visto que a partir do TA = 39, não foi detectado a presença de CHOS nas silagens

(Gráfico 45B).
Estes resultados podem ser associados à análise de produção de etanol, em

que verificou-se que houve redução na produção de etanol com os maiores NI do FC

na ensilagem da cana-de-açúcar (Gráfico 37B). Observou-se também que o ponto de

exaustão do CHOS coincidiu com o ponto de maior produção de etanol nas silagens. A

partir  do  TA =  39,  a  produção  de  etanol  começou  a  reduzir,  coincidindo  com a

exaustão  dos  CHOS.  Além  disso,  verificou-se  que  as  leveduras  não  foram

responsáveis pela produção de etanol no NI de 20% de FC, pois, com este NI, as

leveduras não conseguiram se desenvolver, visto que não foi detectado populações de

leveduras nessas silagens.  Provavelmente as bactérias heterofermentativas foram as

responsáveis por esta produção, como discutido anteriormente.

A cana-de-açúcar  possui  alta  concentração  de  carboidratos  solúveis  e

grande número populacional de leveduras, que convertem os açúcares a etanol, CO2 e

água, diminuindo o teor de carboidratos solúveis e aumentando os componentes da

parede celular  e  as perdas de matéria  seca,  o  que prejudica a  qualidade e o valor

nutritivo da silagem (ALLI  et al., 1983  apud SILVA et al., 2008). O coproduto do

crambe foi  utilizado visando reduzir  a  produção de  etanol  nas  silagens,  o  que foi

observado na prática (Gráfico 37B). Porém, não é interessante esgotar todos os CHOS

do  material  ensilado,  pois  assim,  os  microrganismos  desejáveis  ao  processo

fermentativo também podem reduzir a sua atividade por falta de substratos.

Portanto, para a variável CHOS, recomenda-se utilizar o NI de até 10% de

FC  para  que  não  haja  a  exaustão  dos  CHOS  das  silagens,  permitindo  que  haja

substratos  suficientes  para  os  microrganismos  desejáveis  ao  processo  fermentativo

poderem gerar os produtos finais de seu metabolismo, que são responsáveis pela boa

conservação do material ensilado. 

Gráfico 45 - Superfície de resposta da variável “teor de carboidratos solúveis” (%CHOS), em
função dos níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

(A) (B)
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Comportamento da variável CHOS apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 87; (B) ajustado:
equação 88

5.3.14 Nitrogênio Amoniacal

Os  dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  os  teores  de  nitrogênio

amoniacal, em porcentagem do nitrogênio total (N-NH3/NT), estão apresentados na

Tabela 51. 

Tabela 51 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de nitrogênio
amoniacal  em porcentagem do nitrogênio  total  (%N-NH3/NT)  de silagens  de
cana-de-açúcar adicionadas de diferentes níveis de inclusão (NI) do coproduto
do crambe (farelo de crambe - FC) avaliadas em diferentes tempos de abertura
(TA), em dias

Variável Resposta

Fatores
Independ

entes

Comporta
mento

P CV
R
2

N-NH3 
(%NT)

NI Linear 0,0001* 2,06

0,
9
3

NI Quadrático 0,9544NS 0,01
TA Linear 0,0001* 3,71
TA Quadrático 0,0048* 1,31

NI·TA - 0,0032* 2,41
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “Teor de Nitrogênio Amoniacal” (%N-NH3), a seguinte equação:

%N-NH3 = -3,29+0,63·NI+(26·10-5)·NI2+0,32·TA-(14·10-4)·TA2-0,01·NI·TA     (89)
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O comportamento quadrático do fator NI não afetou o comportamento da

variável  resposta  %N-NH3,  com  5%  de  significância.  Deste  modo,  o  modelo

matemático pode ser simplificado para a seguinte equação:

%N-NH3 = -3,29+0,63·NI+0,32·TA-(14·10-4)·TA2-0,01·NI·TA               (90)

Observou-se que a produção de N-NH3 foi menos intensa com a inclusão

gradual  do  FC à  ensilagem da cana-de-açúcar.  As silagens  exclusivas  de  cana-de-

açúcar  e  as  aditivadas  com  o  menor  NI  do  FC  (3%  de  NI),  não  apresentaram

concentração de  N-NH3  no primeiro dia  de abertura avaliado (TA = 0).  Porém, as

silagens aditivadas de 10, 17 e 20% apresentaram concentrações de N-NH3  logo no

primeiro dia de abertura dos silos (TA = 0), sugerindo que a microflora epífita do

material ensilado decompôs a proteína presente no meio, que foi alta em função da

inclusão do FC (49,85% de PB) à cana-de-açúcar, que apresenta baixos teores de PB

(2,43% de PB). Após o corte da forrageira, as células da planta continuam a respiração

celular, o que mantém, por um determinado período de tempo, a microflora epífita

presente  no  material.  Com  a  alta  concentração  de  PB,  estes  microrganismos

continuaram suas atividades, decompondo a proteína que estava abundante no meio, e

gerando amônia como produto final, o que fez com que os teores de N-NH3  ficassem

altos no primeiro dia de abertura dos silos (TA = 0). 
Nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar não foi detectado a presença de

N-NH3  no primeiro tempo de abertura avaliado (TA = 0). A produção de N-NH3  teve

início após 11 dias de armazenamento da cana-de-açúcar (0,12%), alcançando teores

de 11,01%, no último dia de abertura avaliado (TA = 60). O mesmo comportamento

foi observado com a inclusão de 3% do FC à ensilagem, em que não foi detectado a

presença de N-NH3  até o 5º dia de armazenamento do material. A partir do 6º dia,

observou-se teores de N-NH3 de 0,03%, alcançando o TA = 60 com 10,85% de N-NH3.
Na literatura é difícil encontrar trabalhos que reportem concentração de N-

NH3  mais elevada em silagens exclusivas de cana-de-açúcar. Todavia, Freitas  et al.

(2006) encontraram teores de N-NH3  de 13,3%, no qual os autores afirmam que esta

concentração é alta pois, segundo Van Soest (1994), valores acima de 10% indicam

que o processo de fermentação resultou em quebra excessiva de proteína em amônia.

Além disso, os elevados valores de N-NH3  podem ser mais um fator para diminuir a

aceitação das silagens pelos animais, resultando em baixo consumo. 
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Com o NI de 10%, observou-se concentrações de N-NH3 de 3,03%, no TA

= 0. Durante o processo fermentativo, a concentração aumentou, alcançando 10,46%

de  N-NH3  no  último  dia  avaliado  (TA =  60).  Com os  NI  de  17  e  20% do  FC,

aumentou-se ainda mais os teores de proteína do material ensilado, fazendo com que

os teores de N-NH3 ficassem mais elevados no primeiro dia de abertura dos silos (TA =

0).  Porém, mesmo com a alta concentração de N-NH3  observada no primeiro dia de

ensilagem, a produção de N-NH3 foi menor ao final do processo fermentativo avaliado.
Quando utilizou-se 17% do FC, observou-se teores de N-NH3 de 7,46%, no

primeiro dia de abertura avaliado (TA = 0). Decorridos os 60 dias, a concentração de

N-NH3 aumentou para 8,02%, sendo esta concentração menor do que a encontrada nas

silagens exclusivas de cana-de-açúcar. Comportamento semelhante ocorreu quando se

utilizou 20% do FC. No primeiro dia avaliado (TA = 0), as silagens continham 9,36%

de  N-NH3  e,  após  os  60  dias  avaliados,  esta  concentração  aumentou  para  9,91%,

também menor do que a encontrada nas silagens exclusivas de cana-de-açúcar.
Alguns microrganismos indesejáveis ao processo fermentativo dentro dos

silos podem degradar proteínas, gerando como produto final a amônia, que é capaz de

neutralizar os ácidos orgânicos formados e impedir o abaixamento nos valores de pH

(JOBIM; GONÇALVES, 2003). 
Em silagens bem conservadas, os aminoácidos constituem a maior parte da

fração do nitrogênio não proteico e a amônia está presente em baixas concentrações

(VAN SOEST, 1994). Portanto, quanto maior o teor de N-NH3, menor a qualidade da

silagem produzida. 
Entretanto, observou-se que o FC contribuiu para reduzir os teores de N-

NH3 das silagens de cana-de-açúcar, como evidenciado no Gráfico 46B. 
Em  função  da  metodologia  estatística  utilizada,  houve  a  projeção  dos

dados  observados  para  se  obter  o  gráfico  de  superfície  de  resposta,  projetando  o

mesmo com valores negativos. Porém, esta projeção refere-se à ausência de N-NH3 nas

silagens observadas. 

Gráfico  46 - Superfície  de  resposta  da  variável  “teor  de  nitrogênio  amoniacal”  (%N-
NH3/NT), em função dos níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados
durante 60 dias

(A) (B)
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Comportamento da variável N-NH3/NT apresentado a partir do modelo: (A) completo: equação 89; (B) ajustado:
equação 90

5.3.15 Fibra em Detergente Neutro

Os  dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  os  teores  de  fibra  em

detergente neutro (%FDN), estão apresentados na Tabela 52. 

Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “Teor de Fibra em Detergente Neutro” (%FDN), a seguinte equação:

%FDN = 50,42-0,71·NI+0,02·NI2+0,01·TA+(39·10-4)·TA2-(86·10-4)·NI·TA         (91)

O comportamento quadrático do fator NI e a interação entre os fatores NI e

TA,  não  afetaram  o  comportamento  da  variável  resposta  %FDN,  com  5%  de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%FDN = 50,42-0,71·NI+0,01·TA+(39·10-4)·TA2                                   (92)

Tabela 52 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de fibra em
detergente  neutro  (%FDN)  de  silagens  de  cana-de-açúcar  adicionadas  de
diferentes níveis de inclusão (NI) do coproduto do crambe (farelo de crambe -
FC) avaliadas em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável Resposta

Fatores
Independ

entes

Comporta
mento

P CV
R
2

FDN 
(%MS)

NI Linear 0,0006* 3,54

0,
6
3

NI Quadrático 0,1703NS 1,15
TA Linear 0,0001* 4,81
TA Quadrático 0,0289* 3,53

NI·TA - 0,4998NS 1,82
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Observou-se que as silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram os

maiores teores de FDN, com 57,31%, no primeiro dia de abertura dos silos (TA = 0).
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Durante o processo fermentativo do material ensilado, os teores de FDN aumentaram

para 65,24% (TA = 60).  

A inclusão de 3% do FC permitiu que as silagens apresentassem teores de

FDN de 48,27%, no primeiro dia de abertura dos silos avaliado (TA = 0). Após 60 dias

de  armazenamento  do  material  ensilado,  os  teores  de  FDN  também aumentaram,

alcançando  a  concentração  de  63,10%  (TA =  60).  O  mesmo  comportamento  foi

observado para as silagens aditivadas de 10, 17 e 20% de FC, que apresentaram, no TA

= 0,  teores  de FDN de 43,26,  38,25 e  36,11% e,  no TA = 60,  os teores  de FDN

aumentaram para 58,09, 53,08 e 50,93%, respectivamente. 

O teor  de FDN, bem como a concentração da parede celular  na planta

(celulose, hemicelulose e lignina – insolúveis ou remanescentes em detergente neutro),

reduziu nas silagens aditivadas com o coproduto do crambe (Gráfico 47B), porém,

esses  teores  aumentaram  ao  longo  do  processo  fermentativo,  visto  que  o  FC

apresentou à  ensilagem,  teor  de  FDN mais  alto  do que a  cana-de-açúcar  (51,10 e

47,83%, respectivamente). 

O teor de FDN é um importante parâmetro que pode definir a qualidade da

forragem, pois é tida como principal constituinte químico relacionado ao consumo

voluntário de volumoso pelos animais, por estar diretamente associado ao aumento do

efeito  de  enchimento  ruminal  e  redução  da  densidade  energética  dos  alimentos

(TEIXEIRA, 2009;  CASTRO  et  al.,  2010).  Altos teores de FDN correlacionam-se

negativamente com o consumo voluntário pelos animais e teores muito baixos podem

prejudicar as condições ótimas para a fermentação ruminal (VAN SOEST, 1994). 

Gráfico 47 - Superfície de resposta da variável “teor de fibra em detergente neutro” (%FDN),
em função dos níveis de inclusão do farelo de crambe, avaliados durante 60 dias

(A) (B)
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Comportamento da variável  FDN apresentado a partir  do modelo:  (A) completo:  equação 91; (B) ajustado:
equação 92

Conforme relatado por McDonald et al. (1991), o aumento no teor de FDN

é relativo, e ocorre como consequência da perda de conteúdo celular no período de

fermentação. Silagens de cana-de-açúcar confeccionadas sem aditivos frequentemente

resultam em materiais com elevados teores de fibra, em função da ausência de inibição

de leveduras, que são os maiores responsáveis pela redução do conteúdo celular nessas

silagens. 
Portanto,  a  inclusão do FC à  ensilagem de cana-de-açúcar  favoreceu a

redução dos teores de FDN das silagens produzidas (Gráfico 47B), caracterizando-as

de melhor qualidade, segundo este parâmetro, por se correlacionar inversamente ao

consumo do alimento pelos animais, contribuindo para o uso da cana-de-açúcar na

forma de silagem. 

5.3.16 Fibra em Detergente Ácido

Os  dados  da  análise  estatística,  obtidos  para  os  teores  de  fibra  em

detergente ácido (%FDA), estão apresentados na Tabela 53. 

Tabela 53 - Parâmetros estatísticos da variável resposta relacionados aos teores de fibra em
detergente  ácido  (%FDA)  de  silagens  de  cana-de-açúcar  adicionadas  de
diferentes níveis de inclusão (NI) do coproduto do crambe (farelo de crambe -
FC) avaliadas em diferentes tempos de abertura (TA), em dias

Variável Resposta

Fatores
Independ

entes

Comporta
mento

P CV
R
2

FDA 
(%MS)

NI Linear 0,0009* 1,94

0,
6
8

NI Quadrático 0,7193NS 0,17
TA Linear 0,0737 NS 1,01
TA Quadrático 0,0051* 2,65

NI·TA - 0,0526NS 3,07
P – nível de significância do modelo estatístico; CV – coeficiente de variação; R² - coeficiente de determinação
da equação; * - modelo significativo (P<0,05); NS - modelo não significativo (P>0,05)

Da análise estatística, obteve-se o modelo descritivo do comportamento da

variável resposta “Teor de Fibra em Detergente Ácido” (%FDA), a seguinte equação:

%FDA = 34,41-0,78·NI+(34·10-4)·NI2-0,36·TA+(29·10-4)·TA2+0,01·NI·TA      (93)
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O  comportamento  linear  do  fator  NI,  bem  como  a  interação  entre  os

fatores,  não afetaram o comportamento da variável resposta  %N-NH3,  com 5% de

significância. Deste modo, o modelo matemático pode ser simplificado para a seguinte

equação:

%FDA = 34,41-0,78·NI+(29·10-4)·TA2                                  (94)

Observou-se  que  a  variável  FDA  teve  o  mesmo  comportamento  da

variável  FDN,  pois  os  teores  de  FDA reduziram  nas  silagens  aditivadas  com  os

maiores  NI  do  FC,  porém,  esses  teores  aumentaram  com  o  maior  tempo  de

fermentação do material ensilado (Gráfico 48B). 
As silagens exclusivas de cana-de-açúcar apresentaram os maiores teores

de  FDA,  com  34,41%  no  primeiro  dia  avaliado  (TA =  0)  e,  após  o  processo

fermentativo, estes teores aumentaram para 35,59% (TA = 60). 
Com a inclusão de 3, 10, 17 e 20% de FC, as silagens apresentaram teores

de FDA de 32,05, 26,56, 21,07 e 18,72%, no TA = 0. Estes teores aumentaram durante

o  processo  fermentativo  do  material  ensilado,  alcançando  concentrações  de  33,23,

27,74, 22,25 e 19,89%, respectivamente, no último dia avaliado (TA = 60). 

Gráfico 48 - Superfície de resposta da variável “teor de fibra em detergente ácido” (%FDA),
em função dos níveis de inclusão do farelo de girassol, avaliados durante 60 dias

Comportamento da variável  FDA apresentado a partir  do modelo:  (A) completo:  equação 93;  (B) ajustado:
equação 94 

O teor de FDA, que determina a qualidade da parede celular e expressa a

fração  insolúvel  e  menos  digestível  desta  (celulose  e  lignina  –  insolúveis  ou

remanescentes em detergente ácido), está diretamente associado à digestibilidade do

alimento  (VAN  SOEST,  1994),  ou  seja,  quanto  maior  o  teor  de  FDA  de  um

(B)(A)
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determinado alimento,  maior  a  fração indigestível  e,  como consequência,  menor  a

digestibilidade. 
Portanto,  o  FC adicionado  à  ensilagem da  cana-de-açúcar  favoreceu  o

decréscimo dos constituintes da parede celular, como verificado na análise de FDN

(Gráfico 47B) e FDA (Gráfico 48B) das silagens avaliadas.

5.3.17 Conclusões

O uso do farelo de crambe na ensilagem da cana-de-açúcar, em todos os

níveis  avaliados,  contribuiu  para  reduzir  os  teores  de  etanol  das  silagens,

possibilitando  reduções  de  até  57,5%,  o  que  vai  de  encontro  com  o  número

populacional de leveduras,  que reduziu a medida que aumentou-se a proporção do

farelo de crambe à ensilagem. 
A inclusão do  farelo  de  crambe  à  ensilagem,  em  todos  os  níveis

avaliados, aumentou os teores de proteína e minerais das silagens de cana-de-açúcar,

melhorando a qualidade nutritiva das silagens produzidas.
Porém, recomenda-se que as silagens fiquem armazenadas por, no mínimo,

60 dias,  pois o processo fermentativo e  as características que beneficiaram a cana

ensilada, dependem deste prazo para viabilizar o uso da cana-de-açúcar na forma de

silagem,  sendo  esta  uma boa  alternativa  para  melhorar  a  qualidade  dos  alimentos

conservados para animais ruminantes.
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6 CONCLUSÃO GERAL

A torta  de  macaúba  e  os  farelos  de  girassol  e  de  crambe,  coprodutos

obtidos  pela  extração  do  óleo  para  a  produção  de  biocombustíveis,  apresentaram

potencial para serem utilizados como aditivos em silagens de cana-de-açúcar, visto

que contribuíram para reduzir a produção de etanol e, consequentemente, melhoraram

a qualidade das silagens produzidas.

A inclusão  da  torta  de  macaúba  até  o  nível  de  10% contribuiu  para  a

redução mais acentuada na produção de etanol. Quanto aos farelos de girassol e de

crambe, estes influenciaram o padrão fermentativo de forma mais eficiente, reduzindo

a produção de etanol e agregando valor nutricional às silagens, em todos os níveis de

inclusão avaliados. 
Portanto, pode-se inferir que a torta e os farelos avaliados podem ser uma

estratégia  viável  para  a  utilização  da  cana-de-açúcar  na  forma  de  silagem,  pois

melhora a qualidade deste volumoso e destina os coprodutos oriundos da produção de

biocombustíveis para a alimentação de animais ruminantes.
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