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RESUMO 

VALENÇA, Roberta de Lima. Silagem de bagaço de laranja pré-seco na alimentação de 

cordeiros. Sergipe: UFS, 2013. 49 p. (Dissertação – Mestrado em Zootecnia) 

 

RESUMO: O trabalho foi composto de dois experimentos no primeiro objetivou-se 

determinar as características químicas e bromatológicas da silagem do bagaço de laranja 

pré-seco (SBL) bem como suas características fermentativas em diferentes tempos de 

armazenamento, no segundo experimento objetivou-se determinar o efeito da 

substituição do milho pela SBL no desempenho de cordeiros da raça Santa Inês e no 

custo benefício das dietas utilizadas. No primeiro experimento foram utilizados mini 

silos laboratoriais de PVC com 10 cm de diâmetro e 70 cm de comprimento, com 

capacidade de aproximadamente 10 kg, sendo estes vedados com uma tampa de PVC 

dotada de uma válvula tipo "Bunsen". Adotou-se um delineamento inteiramente 

casualizado, com cinco tratamentos e seis repetições. Sendo os tratamentos diferentes 

tempos de abertura dos mini silos em dias (10, 20, 40, 60 e 80). Determinou-se as 

características químicas e os parâmetros de fermentação. Os valores de MS, PB, FDN, 

lignina e NDT não sofreram influencia dos dias de abertura. A pré-secagem aumentou o 

teor de matéria seca em 28,3%. Houve redução nos teores de FDA e aumento na MM ao 

avançar dos dias de ensilagem. O pH apresentou redução durante os dias de 

armazenamento,  já os valores de  nitrogênio amoniacal  não variaram. Os valores para 

perdas de matéria seca e gases apresentaram redução a partir dos 60 dias de 

armazenamento, já a RMS não variou em relação aos tratamentos. O bagaço de laranja 

pode ser conservado com eficiência na preservação de seus nutrientes sobre a forma de 

silagem. De acordo com os resultados encontrados neste trabalho a silagem de bagaço 

de laranja apresenta bom valor nutricional. No segundo experimento, foram utilizados 

20 cordeiros com aproximadamente 150 dias de idade e media de peso vivo (PV) de 25 

kg que permaneceram confinados por 73 dias ou até que atingissem 35kg, foram 

alimentados com dietas contendo níveis crescentes de SBL em  substituição ao milho (0, 

33, 66 e 100% MS). Houve declínio da ingestão de matéria seca (IMS) em g/dia e em 

%PV que apresentaram valores médios de 914,62 g/dia e 2,75%PV respectivamente. 

Apenas a ingestão de FDA em g/dia e em % PV não foi influenciada com a inclusão da 

SBL, todos os outros nutrientes (MS, MO, PB, MM, FDN, e NDT) apresentaram 

redução. O ganho de peso diário (GPD) reduziu com a inclusão da SBL e os dias de 

confinamento aumentados, porém a conversão alimentar não foi influenciada. O custo 

da ração apresentou redução com a inclusão da SBL. Os níveis de substituição de 33 e 

66% apresentaram melhor relação custo benefício, sendo o nível de 66% de substituição 

do milho pela SBL o mais indicado nas condições do presente trabalho. 

 

Palavras-chave: custo benefício; efluentes; ovinos; recuperação de matéria seca; sub 

produto  
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ABSTRACT 

VALENÇA, Roberta de Lima. Silage orange pre-dry the lambs feeding. Sergipe: UFS, 

2013. 49 p. (Dissertation – Master in Zootecnia) 

 

ABSTRACT: This trial was composed of two experiments. In the first the objective of 

was ascertain this chemical characteristics of theof the silage of orange bagasse pre-

dried ( SOB ) as well as this fermentative characteristics at different storage times. In 

the second experiment the objective was to determine the effect of replacement of maize 

by sob, in the of Santa Inês lambs and cost benefit of the diets. In the first experiment 

was conduced in laboratorial PVC mini silo with 10 cm diameter and 70 cm long, with a 

capacity of about 10 kg which are sealed with a lid equipped with a valve PVC 

"Bunsen" type. Adopted a  distributed in a completely randomized design with five 

treatments and six replications . The treatments were different opening times of mini 

silos in days (10, 20, 40, 60 and 80). It was determined the chemical and fermentation 

parameters . The values of DM, CP , NDF , lignin and TDN did not suffer influence of 

opening days . The pre - drying increased the dry matter content of 28.3 % . Reduction 

in the ADF and increase in MM to advance the days of ensiling . The pH decreased 

during the days of storage , since the values of ammonia nitrogen did not vary . The 

values for dry matter losses and gases decreased after 60 days of storage , since the 

RMS did not change in relation to treatments . The orange peel can be stored efficiently 

in preserving their nutrients over the form of silage.  According to the results found in 

this work silage orange has good nutritional value . In the second experiment 20 lambs 

with approximately 150 days of age and average weight (BW ) of 25 kg were fed for 73 

days or until they reached 35 kg, fed diets with increasing levels of SBL replacing corn 

( 0 , 33 , 66 and 100 % DM ) . There was a decline in dry matter intake (DMI) in g / day 

and% PV that showed average values of 914.62 g / day and 2.75 % BW respectively. 

Only FDA intake in g / day and% PV was not influenced by the inclusion of the SBL , 

all other nutrients ( DM, OM , CP, MM, NDF , and TDN ) decreased . The average 

daily gain ( ADG ) decreased with the inclusion of SBL and days on feed increased but 

feed conversion was not affected . The feed cost was reduced with the inclusion of the 

SBL . The replacement levels of 33 % and 66 showed better cost-benefit ratio , and the 

level of 66 % replacement of corn by SBL as indicated in the conditions of the present 

work . 

 

Key Words: cost benefit; effluent; sheep; dry matter recovery; byproduct 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em qualquer sistema de produção animal a alimentação é o fator que envolve 

maiores custos, devido a este aspecto a busca por alimentos de qualidade que envolva 

menor uso de recursos financeiro, é um constante objeto de pesquisa pelos 

nutricionistas, visto que para um alimento ser classificado com adequado para um 

sistema de produção, ele necessita ser viável tanto em relação ao seu custo, quanto ao 

seu valor nutricional e a regularidade na oferta deste alimento.  

Tradicionalmente, em programas nutricionais de animais confinados e que 

recebem suplemento concentrado, o milho é um componente quase sempre presente nas 

dietas destes animais, sendo um alimento de destaque. O milho também é largamente 

utilizado na alimentação humana, fazendo com que a sua demanda seja bastante 

elevada, resultando em um produto de elevado valor financeiro, o que aumenta os 

custos, muitas vezes inviabilizando alguns dos sistemas de produção animal. Devido aos 

fatores supracitados vêm-se buscando alternativas que venham minimizar esta 

problemática, como o uso de alimentos alternativos como os resíduos da agroindústria 

que venham substituir o milho na alimentação de ruminantes. 

Os chamados resíduos agropecuários e agro-industriais podem ser definidos 

como os elementos considerados não diretamente produtivos que são gerados ao se 

cultivar, criar e elaborar produtos agrícolas não manufaturados como frutas, vegetais, 

grãos, carne, ovos, leite e derivados, representam uma grande variedade de materiais 

como cascas de grãos, folhas e ramos de tubérculos, estercos, bagaços, melaço, líquidos 

e sólidos de abatedouros e destilarias dentre muitos outros subprodutos (PEREIRA, 

2005). 

O acúmulo de resíduos sólidos da agroindústria gera impactos econômicos e 

ambientais, porque exige gasto de energia para o transporte dos mesmos até aterros 

sanitários ou, quando isso não é possível, estes resíduos ficam estocados próximos a 

indústria, podendo trazer eventuais problemas sanitários e ambientais, visto que 

produzem gases e liberam substâncias que podem promover contaminação do lençol 

freático. 

Segundo Cunha (2009) a produção de frutas no nordeste brasileiro vem 

crescendo em ritmo acelerado e em resposta a esse avanço, o número de agroindústrias 

instaladas por toda a região tem aumentado significativamente, gerando um incremento 
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na produção de resíduos agroindustriais não utilizáveis na alimentação humana, que tem 

potencial para ser utilizados na dieta animal, tornado-se um importante fator para 

redução dos custos de produção. Dentre esses subprodutos destaca-se o bagaço de 

laranja. 

O bagaço de laranja tem sido utilizado na alimentação animal na forma 

peletizada, pois apresenta excelente valor energético e alta digestibilidade da fração 

fibrosa (Porcionato et al., 2004). O bagaço de laranja é encontrada em sua maioria na 

forma peletizada sendo a peletização um processo de alto custo o que resulta no 

aumento de preço deste subproduto e devido a isto vêm-se estudando métodos de 

menores custos para conservação do bagaço de laranja in natura .  

O bagaço de laranja in natura em sua maioria vem sendo estocado nas fazendas 

de forma descontrolada e ao ar livre, gerando perdas do seu valor nutricional, resultado 

do seu armazenamento de forma indevida, diante disso vêm-se armazenando o bagaço 

em forma de silagem, processo que pode ter um menor custo em relação à peletização, 

porém que ainda precisa de muitos estudos sobre o comportamento deste alimento na 

nutrição de ruminantes. Na literatura ainda existem poucos estudos em relação á 

silagem de bagaço de laranja in natura em comparação com a polpa cítrica peletizada e 

o milho, sobre os quais e possível encontrar grande volume de informações na literatura. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1. Bagaço de Laranja 

 

O Brasil é responsável por 60% da produção mundial de suco de laranja, 

ocupando o primeiro lugar nas exportações do produto. No Pais, são colhidas, 

anualmente mais de 18 milhões de toneladas de laranja ou cerca de 30% da safra 

mundial da fruta, Sendo que cerca de 50 da produção mundial de laranja e 80% da 

brasileira resultam em sucos industrializados, sendo a União Européia o principal 

comprador da bebida brasileira (MAPA, 2013). 

Segundo o IBGE (2013) a região com maior produção da fruta é a Sudeste, 

sendo o estado com maior participação São Paulo (63,7% da produção nacional), a 

segunda região de maior percentual produtivo é o Nordeste, onde a maior produção 

encontra-se na Bahia com 8,1% seguida de Sergipe com 7,8% da produção nacional. 

A indústria de suco de laranja produz como subproduto o bagaço de laranja, que 

compreende 42% do total da fruta (ITAVO, 2000). A digestibilidade do bagaço de 

laranja é maior do que a dos grãos, segundo Peres (1997) essa maior digestibilidade de 

algumas frações da fibra do bagaço de laranja é atribuída, especialmente, ao seu alto 

teor de carboidratos solúveis e pectina. Ovinos alimentados com uma ração contendo 

40% de bagaço de laranja in natura apresentaram maior consumo de NDT (nutrientes 

digestíves totais), com melhoria na digestibilidade da matéria seca (ITAVO, 2000). 

O bagaço de laranja é particularmente rico em pectina, que tem rápida e alta 

degradação, porém não acidifica com intensidade o ambiente ruminal, em virtude de o 

produto final de sua degradação ser o ácido acético (VAN SOEST, 1994). 

 

2.2.Pectina 

 

As pectinas são substâncias encontradas em subprodutos da indústria de extração 

de sucos de frutas, como a polpa de laranjas e maçãs, e da extração de açúcar, como da 

polpa de beterraba, fazem parte dos componentes da parede celular, atuando como 

agente cimentante entre as células, sendo o único componente da parede celular que é 

completamente e rapidamente fermentável e, portanto, não é uma substância lignificada 

(MULLER e PRADO, 2005). Uma substancia amorfa a pectina é parcialmente solúvel 
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em água e é completamente solúvel em detergente neutro, suas moléculas encontram-se 

ligadas covalentemente com a celulose e a hemicelulose (BERCHIELLI et al., 2006).  

É encontrada primordialmente na lamela média e na parede primária da célula 

vegetal, pode ser considerada ainda como polímeros lineares compostos de resíduos de 

ácido 1,4 b-d-galacturônico esterificado, unidos mediante ligações glicosídicas do tipo a 

1-4, ainda não se conhece o peso molecular exato das pectinas, mas estima-se que 

podem conter até 1000 resíduos de monossacarídeos por molécula (WASCHECK et al., 

2008).  

A pectina pode ser degradada pela atividade de duas enzimas bacterianas 

diferentes: as petcina liases, que rompem ligações do polímero sem adição de água e 

liberam principalmente galactourinídeos insaturados; e as pectinases, que se diferenciam 

das liases por romper ligações entre os ácidos galacturônicos da pectina com adição de 

água, a atividade desta ultima enzima parece ser negligível no rúmen, a estrutura, assim 

como o grau de associação dessas enzimas com a membrana bacteriana, contudo, não 

são claramente conhecidos (KOZLOSKI, 2009). 

Os compostos pécticos, que são dissolvidos pela solução em detergente ácido 

(FDA), têm relativamente mais condições de formar acetato que propionato quando da 

fermentação ruminal, o que se torna muito desejável (LEIVA et al., 2000). Segundo 

Muller e Prado (2005) a polpa de citrus é rica em pectina, um carboidrato altamente 

degradável no rúmen, promovendo um padrão de fermentação ruminal mais adequado, 

semelhante a dietas a base de volumosos. A polpa cítrica apresenta tendência em manter 

o pH ruminal em patamares elevados em comparação a alimentos energéticos 

tradicionais (SCHALCH et al. 2001).  

Os subprodutos com alta concentração de pectina possuem grande potencial para 

serem utilizados nas dietas de ruminantes, por apresentarem alta densidade energética, 

associado a isso, possuem um tipo de fermentação desejável, sem a produção de ácido 

lático, ajudando a manter um ambiente ruminal favorável (MULLER e PRADO, 2005). 

Já os alimentos com alto teor de amido favorecem a formação de ácido 

propiônico no rúmen e induzem os animais à acidose com maior facilidade do que 

alimentos que promovem fermentação acética. 

A substituição de parte do amido da dieta por subprodutos permite a elevação do 

nível de fibra na dieta, mantendo-se adequada à disponibilidade de carboidrato 

degradável no rúmen, devido ao alto teor de pectina desses alimentos. 
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Sniffen (1988) reporta taxas de degradação ruminal entre 30% e 50% por hora 

para a pectina, enquanto o amido não processado a vapor é digerido a uma taxa que 

varia de 10% a 20% por hora. Isto se torna interessante quando se deseja maximizar a 

disponibilidade de carboidrato degradável no rúmen sem, no entanto, causar acidose. 

McCullough (1995) sugere que a utilização do nitrogênio da dieta pode ser alta 

em dietas contendo alimentos ricos em pectina, como a polpa de citrus e a de beterraba. 

Nas dietas com alto teor de polpa de citrus, a uréia sangüínea foi significativamente 

menor do que na dieta com milho. Partindo da informação de que os teores de amônia 

no rúmen eram iguais, pode-se deduzir que houve maior retenção e, conseqüentemente, 

utilização mais eficiente da proteína por animais que receberam a polpa de citrus. 

Nussio,  et al. (2002) estudando fontes de amido de diferentes degradabilidades e 

sua substituição parcial por polpa de citrus em dietas para vacas leiteiras observou que a 

combinação de fontes de amido de maior degradabilidade ruminal, como o milho moído 

fino e o floculado, com polpa de citrus, resultou em maiores produções de gordura e 

proteína em comparação a dietas contendo apenas milho como fonte energética. 

Alguns autores afirmam que a utilização de alimentos ricos em pectina em 

associação com outros ricos em amido vem demonstrando melhores resultantes no 

tocante ao desempenho animal e produção de leite, porém o volume de informações 

sobre este comportamento é muito pequeno, tornando extremamente necessários 

estudos que busquem a elucidação desses processos. 

 

2.3.Silagem 

 

Silagem é um método de conservação de alimento para alimentação animal 

baseado na fermentação láctica da matéria vegetal durante a qual são produzidos ácido 

láctico e outros ácidos orgânicos, o que causa a diminuição do pH até valores inferiores 

a 5 e a criação de anaerobiose. A acidificação e anaerobiose cessam o processo de 

degradação da matéria orgânica, que assim fica conservada, retendo as qualidades 

nutritivas do material original. 

Durante o processo de conservação de forragens na forma de silagens ocorre 

fermentação do material ensilado, que pode ser divida em três fases distintas: A fase I 

(fase aeróbica) caracterizando pela presença de oxigênio junto ao material que será 

ensilado. A fase II (fase anaeróbica) ocorre após o esgotamento do oxigênio presente na 
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massa ensilada e fase III que se caracteriza pela estabilização do material ensilado 

(VIEIRA, 1974). 

A qualidade da silagem produzida depende de propriedades intrínsecas do 

próprio alimento e das condições ambientais proporcionadas no interior do silo, como 

vedação das superfícies, exclusão do ar, compactação da massa, tamanho de partícula, 

entre outros (TOSI et al., 1999). 

As fundamentais características que determinam o padrão de fermentação, 

durante a ensilagem, envolvem a interação dos fatores: teor de matéria seca, 

carboidratos solúveis e poder tampão da planta (WILKINSON, 1983). 

Segundo Freitas, et al. (2006), as principais características necessárias para o 

processo de produção de silagem de boa qualidade são, teor de matéria seca em torno de 

25 a 30% (sendo o ideal próximo a 34%); poder tampão, que permite a queda do pH 

para valores próximos a 3,5; e teor de carboidratos solúveis próximo a 10% da matéria 

natural.  

Se a concentração de Carboidratos solúveis é adequada, as condições são mais 

favoráveis para o estabelecimento e crescimento de bactérias do gênero Lactobacillus, 

as quais produzem o ácido lático, que por ser o mais “forte” devido a sua maior  acidez 

torna-se eficiente em reduzir e estabilizar os valores  de pH rapidamente 

proporcionando melhor conservação do  material ensilado (SANTOS et al., 2008). 

Outros fatores que estão ligados ao padrão de fermentação estão associados ao 

meio, pois uma boa fermentação só é garantida em ambiente de anaerobiose, pela 

adoção correta das técnicas de ensilagem, desde o ponto de colheita, tamanho de 

partícula, rápido enchimento do silo, compactação para efetiva expulsão do oxigênio do  

interior do material até a perfeita vedação do silo a fim de  evitar a infiltração de ar e/ou 

de água (COSTA et al., 2001). 

Lavezzo (1993) destacou que a excessiva umidade da forragem, caracterizada 

por teor de MS inferior a 20%, no momento da ensilagem reduz os efeitos preservativos 

das fermentações ácidas primárias e não restringe o crescimento de bactérias do gênero 

Clostridium em pH de 3,8 a 4,0. Esse autor afirma que o emurchecimento processo 

caracterizado pela remoção parcial de água da planta, visa reduzir a incidência de 

fermentações secundárias e diminuir ou eliminar a formação de efluente. 

O emurchecimento exerce efeito de concentração de substrato, que, juntamente 

com aumento do potencial osmótico, dificulta o desenvolvimento de bactérias, 



 
 

7 

principalmente dos clostrídios proteolíticos, que são mais sensíveis, permitindo assim  a 

dominância de bactérias láticas homofermentativas, o que possibilita rápido declínio do 

pH e menor extensão da fermentação (WOOLFORD, 1984). 

O processo de ensilagem não melhora a composição química do alimento, mas 

visa mantê-la estável por mais tempo (Mc DONALD,1981).  

 

2.4.Nitrogênio amoniacal e pH 

 

Os teores de nitrogênio amoniacal e os valores de pH  são alguns dos parâmetros 

que caracterizam a qualidade da silagem após o processo fermentativo (REGO et al. 

2012). 

Menores teores de nitrogênio amoniacal dependerão das condições do material 

ensilado, assim como da realização de todas as etapas da ensilagem de maneira 

adequada. O nitrogênio amoniacal como percentual do nitrogênio total quantifica a 

perda de nitrogênio forma de amônia durante o desenvolvimento do processo 

fermentativo.  

Quanto menor o teor de nitrogênio amoniacal em relação ao nitrogênio total (N-

NH3/NT), menor a proteólise do material ensilado e de melhor qualidade será a silagem 

(McDONALD et al., 1991).  

De acordo com Benacchio (1965), uma silagem é considerada como de muito 

boa qualidade quando possui concentração de N-NH3 em relação ao nitrogênio total 

menor que 10%, se a concentração foi de 10 a 15% é considerada adequada, de 15 a 

20%, aceitável e superior a 20%, insatisfatória. 

A elevada umidade é um fator que exerce grande influência nos teores de 

nitrogênio amoniacal, já que a umidade excessiva atrasa a redução do pH promovendo o 

desenvolvimento de bactérias clostrídicas, que provocarão perdas de nutrientes via 

proteólise, com formação de CO2 , nitrogênio amoniacal e ácidos acético e butírico 

(GONÇALVES, 2004). 

Somente o baixo pH final, não garante que a atividade dos microrganismos 

indesejáveis, como os clostrídios e as enterobactérias sejam prevenidos durante o 

processo de fermentação, para que isso ocorra, é necessário que a redução do pH seja 

rapidamente atingida (PINTO et al., 2007).  
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Segundo Mc Donald et al., (1991) quando se trabalha com forragens com altos 

teores de açúcares e baixos teores de proteína, ocorre normalmente a estabilidade do pH  

antes do décimo dia de ensilagem. 

Segundo Ítavo et al., (2000) o nitrogênio amoniacal de uma silagem tem estreita 

relação com a proteólise ocorrida dentro do ambiente do silo, e quando ocorre 

deaminação de alguns aminoácidos e o nitrogênio proteico apresentar redução, a 

silagem provavelmente terá alto conteúdo de N amoniacal. Segundo estes mesmos 

autores uma silagem bem conservada deve apresentar conteúdo de N amoniacal menor 

que 8% do N total.  Já de acordo com Lavezzo e Andrade (1994), a variação de 0 a 

12,5% N-NH3 do nitrogênio total são valores considerados normais. 

Os valores citados na literatura para pH e Nitrogênio amoniacal/N total, da 

silagem do bagaço de laranja variam de 3,3-3,6 e 5,6-8,6 respectivamente, estando 

dentro dos valores aceitáveis para uma silagem de qualidade (PINTO et al., 2007; 

REGO et al., 2012). 

 

2.5. Silagem de bagaço de laranja  

 

A ensilagem de resíduos provenientes da agroindústria frutícola vem surgindo 

como uma alternativa às culturas tradicionais, tendo como vantagem o baixo custo de 

aquisição do material a ser ensilado, além disso, o aproveitamento destes resíduos 

contribui para minimizar o impacto causado pelo acúmulo destes no meio ambiente 

(NEIVA JUNIOR, et al., 2007). 

O bagaço de laranja in natura vem sendo usado na alimentação de ruminantes de 

forma indiscriminada, sendo armazenado ao ar livre de qualquer forma, e este tipo de 

pratica compromete o valor nutricional do subproduto, podendo a ensilagem ser uma 

alternativa de conservação do valor nutritivo do alimento.  

Segundo ÍTAVO et al., (1997), o bagaço de laranja pode ser eficientemente 

conservado sob a forma de silagem, pois a aplicação de aditivos não melhorou os 

parâmetros da fermentação da silagem em silos laboratoriais, devido ao fato de o bagaço 

de laranja possuir algumas características intrínsecas, como acidez, baixa concentração 

de N amoniacal e mediana capacidade tamponante, que contribuem para que seja 

armazenado na forma de silagem. 
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Seu valor  nutricional para a alimentação de ruminantes é alto, semelhante aos grãos, 

apresentando valores médios  entre 83-88% de NDT, 7,0% de PB, 23-28% de FDN, 22-

24% de FDA, 3% de Lignina, 84% de digestibilidade aparente da matéria seca e 96% de 

digestibilidade in vitro da matéria seca (ASHBELL, 1992; VAN SOEST, 1994; ÍTAVO 

et al., 2000, PINTO, et al., 2007; REGO et al., 2012). 

Porém o bagaço de laranja quando úmido, deteriora-se rapidamente durante a 

estocagem e perde o valor nutritivo, algumas vezes em mais de 50% (ASHBELL e 

WEINBERG, 1988). Por isso a necessidade de desenvolver técnicas para a 

armazenagem deste subproduto.  

A silagem do bagaço de laranja pode ser classificada como um concentrado, pois 

de acordo com Lana (2007), alimentos que apresentam valores para Fibra em detergente 

neutro (FDN) maior que 50% são considerados alimentos volumosos e como descrito 

acima a silagem de bagaço de laranja apresenta FDN menor que 50%, e, portanto é 

classificado como um alimento concentrado.  

Pinto et al. (2007) avaliaram a composição química, padrões de fermentação e 

digestibilidade in vitro da silagem do bagaço de laranja  e de milho em diferentes 

tempos de armazenamento, e concluiu que o bagaço de laranja pode ser bem conservado 

na forma de silagem quando apresenta teores de matéria seca ao redor de 26%, quando 

comparada com a silagem de milho, apresentou bom padrão de fermentação com pouca 

alteração nos valores nutricionais, podendo ser utilizada a partir de dez dias após a 

ensilagem. Estes mesmos autores relataram que a silagem de bagaço de laranja 

apresenta elevada digestibilidade in vitro da matéria seca, proteína bruta e fibra em 

detergente neutro, sendo uma boa alternativa a ser utilizada na alimentação de 

ruminantes durante os períodos de escassez de alimentos. 

Encontra-se na literatura alguns trabalhos que caracterizam nutricionalmente a 

silagem de bagaço de laranja, mas nota-se algumas discrepância entre os valores 

nutricionais encontrados nos trabalhos, o que está associado aos métodos de 

processamento da fruta, visto que algumas empresas esmagadoras utilizam hidróxido ou 

óxido de cálcio para favorecer o processo de extração do suco, o que aumenta o teor de 

matéria seca e Ca do subproduto, o tipo da fruta a ser utilizada também reflete nas 

características nutricionais do subproduto, a proporção entre casca, sementes e poupa 

também reflete nas características finais do alimento. 
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A variação das características nutricionais e fermentativas antes e durante o 

processo de fermentação na ensilagem do bagaço de laranja é apresentada por MEGIAS 

et al. (1993), onde a composição do bagaço no dia zero da ensilagem foi 21,60% de MS, 

5,07% de PB, 12,92% de FDN, 12,89% de FDA e 2,49% de cinzas e com 100 dias de 

ensilagem foi 22,13% de MS, 8,41% de PB, 23,37% de FDN, 17,07% de FDA e 4,22% 

de cinzas,  próximos aos resultados encontrados por ASHBELL e DONAHAYE (1984), 

onde composições para o bagaço antes da ensilagem: 13,5% de MS; 6,4% de PB; 12,9% 

de FB e 3,8% de cinzas e após 90 dias de ensilagem encontraram os valores de 12,4% 

de MS; 8,3% de PB; 17,9% de FB e 4,1% de cinzas. 

 

2.6.  Utilização da silagem do bagaço de laranja na alimentação de 

ruminantes  

 

Existem poucos trabalhos na literatura utilizando a silagem do bagaço de laranja 

na alimentação de ruminantes, o subproduto é mais utilizado na forma peletizada ou in 

natura. 

Estudos com vacas leiteiras, conduzidos por ÍTAVO et al. (2000), testaram 

quatro níveis de substituição (0, 25, 50 e 75% da MS) da silagem de milho pela silagem 

de bagaço de laranja. A ração total da mistura foi fornecida para as vacas do 

experimento, em uma relação volumoso : concentrado de 50:50. O consumo de MS 

apresentou comportamento quadrático, com o aumento do consumo de MS, a partir do 

nível de 25%. O nível de 25% de substituição foi o que atingiu o valor mínimo de 

consumo de MS, porém há de se destacar que, a partir desse ponto, o consumo de MS 

aumentou até atingir o ponto máximo, dentro da faixa de substituição (0 a 75%). Tal 

fato sugere que o controle da ingestão ocorreu de forma metabólica, devido ao baixo 

valor de FDA da silagem de bagaço de laranja, que está diretamente ligada ao efeito de 

enchimento, além de seu alto potencial de degradação, que proporcionaria elevada 

produção de ácidos graxos voláteis. A ingestão de matéria seca, em relação ao PV do 

animal, não diferiu entre as substituições e os valores variaram entre 2,0 e 2,5% do PV.  

Gobbi et al. (2011) estudando o desempenho de tourinhos mestiços  alimentados 

com rações contendo diferentes níveis de silagem de bagaço de laranja substituindo a 

silagem de sorgo, os níveis de substituição foram de 0, 20, 40 e 60%, relataram que a 

ingestão de matéria seca (kg/dia), ganho médio de peso (kg/dia) e a conversão alimentar 

não sofreram influencia P<(0,05) com a inclusão da silagem de bagaço de laranja, 
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porém a ingestão de matéria seca (% do peso vivo) apresentou comportamento 

quadrático (P<0,05) em função do nível de substituição da silagem de sorgo pela 

silagem de bagaço de laranja. 

Ítavo et al., (2000) observaram comportamento quadrático significativo da 

produção de leite para os níveis crescentes de silagem de bagaço de laranja na ração 

total, conforme a equação de regressão ajustadas para a produção de leite, em função do 

nível de substituição (S), em porcentagem, da MS da silagem de milho pela MS da 

silagem de bagaço de laranja - Leite (kg/dia): Y = 21,2943 – 0,0100801*S – 

0,000327999*S
2 

(R
2 

= 0,99).  

Gobbi et al. (2012) estudando o desempenho e características de carcaça de 

tourinhos mestiços alimentados com rações contendo silagem de bagaço de laranja 

substituindo a silagem de sorgo, observaram que o ganho médio diário foi afetado de 

forma significativa pelos tratamentos, apresentando comportamento quadrático (P<0,05) 

em função do aumento da quantidade de silagem de bagaço de laranja que variou de 

1,33 kg/dia no nível de 66% de substituição a 1,71 no nível de 20% de substituição,as 

características de carcaça não sofreram alterações significativas (P>0,05) em função dos 

níveis de silagem de bagaço de laranja substituindo a silagem de sorgo nas rações. 

Scerra et al. (2001) avaliaram o desempenho e as características de carcaça de 

cordeiros alimentados com feno de aveia + concentrado ou silagem de polpa cítrica 

(80% polpa fresca + 20% palha de trigo picada) + concentrado. Os autores não 

observaram efeito da dieta sobre o ganho de peso diário dos animais, mas a 

conformação da carcaça foi melhor nos animais recebendo a dieta com silagem de polpa 

cítrica. Os animais recebendo silagem também apresentaram menor proporção de 

gordura na carcaça. 
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3. Características químicas e parâmetros de fermentação da silagem do bagaço de 

laranja pré-seco em diferentes períodos de armazenamento 

 

Chemical and fermentation parameters of silage orange bagasse pre-dried at 

different storage periods 

 

Valença, R. L
1
., Ferreira, A. C. D., Santos, A. C. P., Silva, B. C. D., Santos, 

G. R. A., Oliveira, E. S. 

 

Discente PROZOOTEC - UFS 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos  

Av. Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze - CEP 49100-000 - São Cristóvão/SE 

 

 

3.1.RESUMO 

 

Avaliou-se as características bromatológicas e fermentativas da silagem do bagaço de 

laranja pré-seco em diferentes tempos de armazenamento. Foram utilizados mini silos 

laboratoriais de PVC com 10 cm de diâmetro e 70 cm de comprimento, com capacidade 

de aproximadamente 10 kg, sendo estes vedados com uma tampa de PVC dotada de 

uma válvula tipo "Bunsen". Adotou-se um delineamento inteiramente casualizado, com 

cinco tratamentos e seis repetições. Sendo os tratamentos diferentes tempos de abertura 

dos mini silos em dias (10, 20, 40, 60 e 80). Determinou-se as características químicas e 

os parâmetros de fermentação. Os valores de MS, PB, FDN, lignina e NDT não 

sofreram influencia dos dias de abertura. A pré-secagem aumentou o teor de matéria 

seca em 28,3%. Houve redução nos teores de FDA e aumento na MM ao avançar dos 

dias de ensilagem. O pH apresentou redução durante os dias de armazenamento,  já os 

valores de  nitrogênio amoniacal  não variaram. Os valores para perdas de matéria seca 

e gases apresentaram redução a partir dos 60 dias de armazenamento, já a RMS não 

variou em relação aos tratamentos. O bagaço de laranja pode ser conservado com 

eficiência na preservação de seus nutrientes sobre a forma de silagem. De acordo com 

os resultados encontrados neste trabalho a silagem de bagaço de laranja apresenta bom 

valor nutricional. 



 
 

18 

 

Palavras-chave: efluentes, pH, recuperação de matéria seca, sub produto  

 

3.2.ABSTRACT 

 

Were evaluated the qualitative and fermentation characteristics of silage orange 

bagasse pre-dried at different storage times. Mini laboratory silos were used PVC, 10 

cm diameter and 70 cm long, with a capacity of about 10 kg which are sealed with a lid 

equipped with a PVC valve "Bunsen" type. We adopted a completely randomized 

design with five treatments and six replications. The treatments were different opening 

times of mini silos in days (10, 20, 40, 60 and 80). It was determined the chemical and 

fermentation parameters. The values of DM, CP, NDF, lignin and TDN did not suffer 

influence of opening days. The pre-drying increased the dry matter content of 28.3%. 

Reduction in the ADF and increase in MM to advance the days of ensiling. The pH 

decreased during the days of storage, since the values of ammonia nitrogen did not vary. 

The values for dry matter losses and gases decreased after 60 days of storage, since the 

RMS did not change in relation to treatments. The orange peel can be stored efficiently 

in preserving their nutrients over the form of silage. According to the results found in 

this work silage orange has good nutritional value. 

 

Key words: effluent, pH, dry matter recovery, byproduct 
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3.3. INTRODUÇÃO 

 

A alimentação é responsável pelo maior custo nos sistemas de produção animal, 

principalmente quando se utilizam o milho e soja como fonte principal da dieta, que, 

apesar de ter elevado valor nutricional, aumentam o custo de produção, levando à 

necessidade de utilização de fontes alimentares alternativas mais econômicas.  

Os alimentos alternativos pode ser uma boa fonte nutricional e viável para a 

produção animal, pois se constituem de sub produtos que iriam ser destinados de forma 

indiscriminada para o ambiente, quando poderiam ser usados na alimentação animal, 

sendo os ruminantes capazes de aproveitar esses subprodutos na sua alimentação. 

Dentre essas alternativas encontra-se o bagaço de laranja 

Responsável por 60% da produção mundial de suco de laranja, o Brasil é 

também o campeão de exportações do produto. São colhidas, anualmente no País, mais 

de 18 milhões de toneladas de laranja ou cerca de 30% da safra mundial da fruta, cerca 

de 50% da produção mundial de laranja e 80% da brasileira resultam em sucos 

industrializados, (MAPA, 2013). Segundo o IBGE (2013) a região com maior produção 

da fruta é a Sudeste, sendo o estado com maior participação São Paulo (63,7% da 

produção nacional), a segunda região de maior percentual produtivo é o Nordeste, a 

maior produção encontra-se na Bahia com 8,1% seguida de Sergipe com 7,8% da 

produção nacional. Toda essa produção gera muitos resíduos e parte destes podem ser 

usados na alimentação de ruminantes. 

O bagaço de laranja é um subproduto oriundo do processamento para obtenção 

do suco de laranja, e representa 42% do total da fruta. Seu valor nutricional para a 

alimentação de ruminantes é alto, semelhante aos grãos, com 83 a 88% de NDT, 7,0% 

de PB, 23% de FDN, 22% de FDA, 3% de lignina e 84% de digestibilidade aparente da 

matéria seca (ASHBELL, 1992; VAN SOEST,1994), porém possui um baixo teor de 

matéria seca. Este pode ser utilizado na forma in natura, peletizado e ainda como 

silagem.  

A ensilagem, como técnica de conservação de forragens, tem sido largamente 

utilizada em propriedades rurais como estratégia de reserva de alimentos para períodos 

críticos ou mesmo para uso contínuo na alimentação animal. Silagens de boa qualidade 

podem ser produzidas a partir de alimentos in natura, por meio da própria fermentação 

e condições adequadas de conservação.  
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Em estudo verificando as mudanças durante a ensilagem do bagaço de laranja, 

constatou-se que o alto conteúdo inicial de água, o qual é resultado do processamento 

industrial para obtenção do produto, afetou a qualidade do material ensilado, tornando 

necessário um tratamento de secagem do material, antes da ensilagem ou a adição de  

(MEGÍAS et al., 1993). 

De acordo com Ítavo (2000) a prática de desidratar o bagaço de laranja é comum 

nas grandes empresas esmagadoras de laranja, tendo como produto comercial o bagaço 

de laranja desidratado e peletizado. Contudo este processo tem custos muito altos, 

fazendo com que muitas empresas vendam o bagaço de laranja in natura, porém as 

perdas de nutrientes deste alimento quando mal armazenado podem ser grandes gerando 

a necessidade de novos estudos para avaliar as formas de armazenamento que menos 

provoquem perdas de nutrientes desse alimento. 

Segundo Van Soest (1982), este sub-produto parece proporcionar melhor padrão 

de fermentação ruminal com dietas mistas (concentrado entre 30 e 50%) que as fontes 

de amido tradicionais, devido ao menor conteúdo de amido e à maior concentração de 

pectinas. 

Para que a utilização dos subprodutos industriais seja validada e traga 

benefícios, são necessários estudos de avaliação de composição químico-bromatológica, 

qualidade do subproduto quando armazenado, determinação da digestibilidade do 

mesmo, consumo e desempenho dos animais.  

Através dessas avaliações pode-se conhecer e avaliar as características desses 

subprodutos utilizados nas dietas dos ruminantes, especificamente em condições de 

semiárido, região que enfrenta grandes períodos de escassez de alimentos, onde novas 

fontes de alimentos alternativos podem trazer melhor rentabilidade aos sistemas de 

criação. O objetivo deste trabalho é determinar a composição e as características 

fermentativas da silagem do bagaço de laranja pré-seco em função dos tempos de 

armazenamento. 

 

3.4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido nas instalações do departamento de Zootecnia e 

no laboratório de nutrição animal da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no Campi 

de São Cristovão – SE.  
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O subproduto avaliado (bagaço de laranja) foi doado pela empresa MARATA 

SUCOS, localizada em Estância-SE a aproximadamente 78 km da Universidade. 

Foram retiradas amostras do bagaço de laranja in natura para análises químicas 

e posterior comparação com o bagaço de laranja pré-seco e nos diferentes tempos de 

armazenamento da silagem. 

Antes da ensilagem o bagaço de laranja foi disposto sobre uma lona plástica em 

uma camada de aproximadamente 10 cm de altura no lado externo do departamento de 

Zootecnia, onde permaneceu ao sol por aproximadamente seis horas, a uma temperatura 

de aproximadamente 28ºC, o bagaço de laranja foi revirado a cada duas horas, este 

processo teve como objetivo remover parte da umidade, que tem como finalidade 

restringir a extensão da fermentação durante o processo de conservação através da 

ensilagem e reduzir a incidência de fermentações secundárias indesejáveis.  

Para a ensilagem experimental do bagaço de laranja pré-seco, foram 

confeccionados mini-silos laboratoriais de PVC com 10 cm de diâmetro e 70 cm de 

comprimento, com capacidade de aproximadamente 10 kg, sendo estes vedados com 

uma tampa de PVC dotada de uma válvula tipo "Bunsen" para liberação de gases 

formandos durante o processo de fermentação, esta váuvula foi feita com mangueira de 

silicone onde uma das extremidades ficava dentro do recipiente e a outra que ficava para 

fora era tapada com uma massa adesiva tipo durepox, um pequeno corte em sentido 

vertical foi feito na parte superior da mangueira para liberação dos gases, na base da 

mangueira pela parte externa também foi colocado essa massa, para garantir a total 

vedação. 

 No fundo de cada mini-silo foi colocado 1 kg de areia seca em estufa por 72 

horas. Uma tela de nylon foi colocada entre a areia e o bagaço de laranja, de maneira 

que fosse possível medir a quantidade de efluentes retida. 

O bagaço de laranja foi moído em maquina forrageira, até ser obtido um 

tamanho de partícula de 6 centímetros. Após a moagem o bagaço foi compactado nos 

mini-silos laboratoriais com a ajuda de um bastão de madeira, após o enchimento por 

completo, foi colocada a tampa e os recipientes foram vedados com fita adesiva para 

garantir que os mini-silos estivessem bem lacrados. 

O bagaço de laranja permaneceu armazenado nos mini-silos por períodos de 10, 

20, 40, 60, 80 dias, foram utilizados 6 mini-silos para cada tempo de abertura 

totalizando 30. Antes da ensilagem e a cada tempo de abertura dos mini silos, foram 

coletadas amostras do bagaço de laranja para realização das análises laboratoriais. 
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No bagaço de laranja in natura, pré-seco e imediatamente a cada abertura dos 

mini-silos nos respectivos tempos foi determinado o pH, através da metodologia 

descrita por Silva e Queiroz (2002). O nitrogênio amoniacal (N-NH3), expresso como 

porcentagem do nitrogênio total foi determinado de acordo com metodologia proposta 

por Bolsen et al., 1992, a cada abertura dos mini silos. 

A medida de perdas por gases no processo de ensilagem é obtida com base na 

pesagem dos silos de laboratório no fechamento e na abertura, em relação à massa de 

forragem armazenada. Alguns autores têm empregado a seguinte equação, sem 

descontar a tara dos silos experimentais (MARI, 2003) adaptado por (JOBIN et al., 

2007): 

 

PG = [(PSf – PSa)]x100, 

           MFf x MSf 

 

onde: 

PG = perda de gases durante o armazenamento 

(% da MS inicial); 

PSf = peso do silo na ensilagem; 

PSa = peso do silo na abertura; MFf = massa 

de forragem na ensilagem; 

MSf = teor de MS da forragem na ensilagem 

 

As perdas por efluente foram calculadas pela equação abaixo, baseadas na 

diferença de peso do conjunto (silo+areia+tela) na abertura e no fechamento em relação 

a massa verde do bagaço de laranja antes da ensilagem, a equação utilizada abaixo foi 

proposta por Schmidt (2006) e adaptada por adaptado por Jobin et al. (2007): 

 

E = (Pab – Pen) x 1000 

          (MVfe) 

 

Onde: 

E = Produção de efluente (kg/t de massa verde); 

Pab = Peso do conjunto (silo+areia +tela) na abertura (kg); 

Pen = Peso do conjunto (silo+areia+tela) na ensilagem (kg); 
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MVfe = Massa verde de forragem ensilada (kg). 

 

A recuperação de matéria seca foi estimada pela equação proposta por Jobin, et 

al., (2007): 

 

RMS = (MFab x MSab)/ (MFfe x MSfe)*100 

Onde: 

RMS = índice de recuperação de matéria seca; 

MFab= massa de forragem na abertura; 

MSab= teor de MS na abertura; 

MFfe = massa de forragem no fechamento; 

Msfe = teor de MS da forragem no fechamento. 

 

As análises laboratoriais foram realizadas nas amostras pré-secas. Após a pré-

secagem as amostras foram moídas em moinho de faca tipo “Wiley”, de modo que o 

tamanho das partículas fosse de aproximadamente 1 mm. Nas amostras moídas foram 

determinados os teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM) e proteína bruta 

(PB), de acordo com Silva e Queiroz (2006), fibra em detergente neutro (FDN), fibra 

em detergente ácido (FDA) e lignina de acordo com a metodologia de Goering e Van 

Soest (1970). Estimou-se os Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) conforme equação de 

regressão para silagens sem aditivos proposta por Capelle et al., (2001), cuja equação é: 

NDT = 99,39 – 0,7641 FDN(observado).  

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância (Anova) utilizando o programa estatístico ASSISTAT 

(2013). As diferenças entre médias foram comparadas pelo teste Tuckey a 5%. 

 

3.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A composição do bagaço de laranja in natura e pré-seco (SBL) encontram-se na 

Tab. 1. 
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Tabela 1. Valores médios de pH (pH), porcentagem de matéria seca total (%MS), teores 

médios de proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente 

acido (FDA), matéria mineral (MM), liginina  na matérias seca e nutrientes digestíveis 

totais (NDT) estimados do bagaço de laranja in natura e pré-seco. 

 

 
 Variáveis 

Bagaço de 

laranja 
pH MS PB FDN FDA MM LIGNINA NDT¹ 

In natura 4,20 22,55 7,24 33,88 16,07 3,61 1,43 73,50 

Pré-seco 4,07 28,93 7,17 35,68 20,46 6,52 1,50 72,13 

¹Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) foram estimados conforme equação de regressão proposta por 

Capelle et al., (2001) 

 

Os valores médios de MS do bagaço de laranja in natura e após a pré-secagem 

foram 22.55% e 28.93% respectivamente. A pré-secagem proporcionou aumento de 

28,3% no teor de MS do bagaço de laranja. Assim o teor de MS após a pré-secagem 

aproximou-se do valor preconizado como sendo ideal para silagem de boa qualidade 

conforme descrito na literatura, que recomenda que o teor de MS esteja entre 30 e 35% 

(SILVEIRA et al.,1975;  McDONALD et al., 1991; CHEEKE, 1999; ROCHA et al., 

2006). 

 Não foi observada diferença (P<0,05) nos teores médios de MS, PB, FDN, 

lignina e NDT nos diferentes tempos de abertura dos mini silos, o que demonstra que 

houve a conservação destes nutrientes durante o processo de ensilagem (Tab. 2). 
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Tabela 2. Porcentagem de matéria seca total (%MS), teores médios de proteína bruta 

(PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente acido (FDA), matéria 

mineral (MM), ligninha, na matérias seca e nutrientes digestíveis totais (NDT1) da 

silagem em função dos tempos de armazenamento. 

 

 
Tempo de armazenamento em dias  

Variáveis  10 20 40 60 80 CV% 

MS (%) 26,51a 26,59a 26,08a 26,19a 26,42a 7,54 

PB (%) 7,50a 7,39a 7,73a 7,72a 7,84a 4,11 

FDN (%) 31,25a 30,26a 29,64a 30,34a 29,92a 3,79 

FDA (%) 19,32a 19,25a 17,20b 17,26b 17,26b 2,89 

MM (%) 4,22c 4,27c 4,35bc 5,71ab 6,17a 16,74 

LIGNINA (%) 1,31a 1,46a 1,49a 1,52a 1,46a 23,11 

NDT (%)¹ 75,51a 76,27a 76,74a 76,21a 76,53a 1,15 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P <0,05) pelo teste de Tukey 

¹Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) foram estimados conforme equação de regressão para silagens sem 

aditivos proposta por Capelle et al., (2001) 

 

Já Pinto et al. (2007), estudando SBL em diferentes tempos de armazenamento 

encontrou valores médios para MS (26,5%) semelhantes aos deste trabalho, porém estes 

autores usaram bagaço de laranja com hidróxido de cálcio, composto químico utilizado 

durante o processamento da fruta com o objetivo de facilitar o desprendimento da água, 

e reduzir a natureza hidrofílica da pectina, carboidrato presente no alimento, este 

processo causa um aumento no teor de MS . 

 O aumento do teor de MS do alimento antes da ensilagem tanto pode melhorar 

os processos fermentativos quanto a ingestão do alimento pelos animais ruminantes 

visto que alimentos com baixos teores de matéria seca podem provocar um rápido 

enchimento ruminal, fazendo com que o consumo seja afetado, em virtude do aumento 

da limitação física dos compartimentos gastrintestinais, caracterizada pelo enchimento 

do rúmen retículo. Henrique et al. (1998) verificaram que, quando a polpa cítrica foi 

adicionada em grande quantidade na dieta (55% na MS) de bovinos em confinamento, 

houve redução da ingestão de MS e conseqüente redução no ganho de peso. 

Os teores médios de PB (7,64%) não apresentaram diferença significativa 

(P<0,05), sendo que os resultados encontrados para PB no bagaço de laranja e na 
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silagem foram semelhantes aos observados por  Ashbell, (1992); Van Soest, (1994); 

Pinto, (2007), que observaram teor de PB próximo a 7% para silagem de bagaço de 

laranja.   

A porcentagem de proteína do bagaço de laranja antes da ensilagem (Tab. 1) foi 

pouco alterada após o processo de ensilagem indicando perdas fermentativas reduzidas 

da matéria seca durante o processo de conservação, isso indica que a degradação da 

proteína (proteólise) no processo de ensilagem foi bastante reduzida.  

Os valores de FDN não foram influenciados (P>0,05) pelos dias de 

armazenamento o que sugere a conservação dos componentes estruturais desta parte da 

fibra.  

 Apesar dos microrganismos ruminais converterem fibra em energia (ácidos 

graxos voláteis) Hubner et al. (2008)  relatou o seu efeito deletério sobre o consumo, 

quando presente no alimento em altas concentrações, podendo causar repleção ruminal. 

Segundo Van Soest (1965)  o consumo de MS é limitado por teores de FDN superiores 

a 60%, neste trabalho os valores encontrados em todos os tratamentos estão abaixo de 

60%, sendo considerados baixos.  

Os valores médios encontrado neste trabalho para FDN (30,28%) foi semelhante 

ao encontrados por Pinto et al. (2007) que foi de 30,51%, estes autores  estudaram a 

silagem de bagaço de laranja em diferentes tempos de armazenamento e corroborando 

com os resultados observados neste trabalho  não observaram  influencia na FDN ao 

avançar os dias de armazenamento.  

Houve redução dos valores de FDA com o avanço do tempo de armazenamento, 

comportamento explicado pela ocorrência de hidrólise de componentes estruturais 

durante o período de armazenamento. Esse processo pode ser explicado, dentre outros 

fatores, pela respiração das partículas no momento de ensilagem, pelo êxito da 

ocorrência de hidrólise de algum componente da FDA, (NEUMANN et al., 2002) ou 

segundo Van Soest, (1994) pela ocorrência de formação de efluentes, ocorrida durante o 

processo fermentativo, no qual os compostos solúveis são aumentados ou reduzidos 

proporcionalmente à fração fibrosa da silagem, pela formação de ácidos de fermentação. 

De acordo com Silva (1997), a diminuição do valor de FDA em função do 

processo fermentativo é devida à redução no teor de celulose. Os valores médios de 

FDA encontrados neste trabalho (18,06%) são considerados baixos o que é qualificado 

como bom, visto que menores valores de FDA são características de fibra com boa 
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digestibilidade. Ashebell, (1992) e Van Soest, (1994) estudando a silagem de bagaço de 

laranja, encontraram valores de FDA de 22%, semelhante ao observados neste trabalho.   

O tempo de armazenamento afetou (P<0,05) os teores de MM (4,22 a 6,17%), 

que apresentaram maior aumento a partir dos 60 dias de armazenamento. O aumento na 

fração mineral pode ter sido ocasionado pela perda de componentes solúveis dessa 

silagem, corroborando com os resultados encontrados por Megias et al. (1993) 

estudando a SBL, Santos et al. (2009)  e Amaral et al. (2009) também verificaram 

aumento no teor de MM em silagens de cana-de-açúcar.  Porém esse aumento da MM, 

também pode ter sido resultado de contaminação das amostras nos tratamentos com 60 e 

80 dias de ensilagem, visto que foi um aumento relativamente alto.  

No bagaço pré- seco pode-se observar um teor de MM de 6, 52 de MM (Tab. 1), 

onde também pode ter havido contaminação das amostras, pelo valor relativamente alto 

e discrepante dos demais. 

Em relação aos teores médios de lignina encontrados neste trabalho, não foi 

observado diferença significativa (P<0,05), sendo os mesmos considerados baixos de 

acordo com a literatura.  Van Soest (1994) estudando a silagem de bagaço de laranja 

encontrou valores para lignina de 3%, superior aos encontrados no presente trabalho 

(1,31 a 1,52%), sendo que a SBL foi considerada por este mesmo autor como composta 

por uma parede celular altamente digestível e baixo teor de lignina. 

A lignina é uma parte da fibra considerada indigestível, pois não pode ser 

degradável, pelas bactérias ruminais, e o seu valor esta correlacionado negativamente 

com a digestibilidade dos alimentos, ou seja, quanto mais baixo for o seu valor melhor é 

a qualidade da fibra do alimento. Segundo Jung e Deetz (1993) este composto pode 

atuar de três maneiras sobre a redução da digestibilidade da parede celular: 1) reduzindo 

a população de microorganismos, pelo efeito tóxico de alguns componentes da lignina 

(ácido cumárico) que são liberados durante a digestão da parede celular; 2) provocando 

impedimento físico pela ligação lignina-polissacarídeos, que limita o acesso das 

enzimas fibrolitícas; e 3) pela ação hidrofóbica decorrente dos polímeros de lignina, 

limitando a ação das enzimas hidrofílicas, cuja atividade faz-se em ambiente aquoso. 

Não houve variação (P<0,05) para os valores estimados de NDT nos diferentes 

tempos de armazenamento. Os valores médios estimados (76,25%) são considerados 

altos e característicos de alimentos com valores nutricionais elevados, visto que o NDT 

é um parâmetro muito utilizado para a quantificação da energia disponível dos 

alimentos. Os valores estimados neste trabalho estão próximos aos valores observados 
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por Macedo et al. (2007) de 79,0% no bagaço de laranja in natura e um pouco abaixo 

dos do valor médio (83-90%) encontrados por  Ashbell (1992) e Van Soest (1994). 

Azevedo et al., (2011) estudando dietas com sub produtos de frutas para ruminantes 

encontraram os seguintes valores de NDT, 68,49% para abacaxi, 64,81% para goiaba, 

72,29% para mamão, 69,45% para Manga e 71,24% para Maracujá, semelhantes aos 

encontrados para a SBL estudada neste trabalho. 

São apresentados na Tabela 3 os valores para pH, e nitrogênio amoniacal em 

relação ao nitrogênio total (N-NH3/NT). 

Houve redução do pH após a ensilagem o que é consequência da fermentação 

dos carboidratos solúveis pelos microorganismos, esse comportamento é desejado. Pode 

ser observado na Tab. 3, que o pH não variou (p>0,05) em relação ao tempo de 

ensilagem,  sugerindo que a partir dos 10 dias de ensilagem o bagaço de laranja já se 

encontra estável, semelhante a este comportamento, Ítavo et al. (2000) estudando a SBL 

concluiu que a partir dos 16 dias de ensilagem o bagaço de laranja já se encontrava 

estável e estes autores concluíram que a diminuição do pH com o avançar dos dias 

propiciou fermentação adequada para a conservação da silagem. 

 Os valores médios encontrados neste trabalho para pH (3,69) foram semelhantes 

aos encontrados na literatura para silagem de bagaço de laranja, onde o pH apresenta 

variação entre 3,3  a 3,9 (TAIWO et al., 1995; ÍTAVO et al., 2000; PINTO et al., 2007; 

REGO et al., 2012). 

Segundo Nussio (2008) valores de pH baixos (menores que 5), como os 

encontrados na silagem estudada (3,51), são fundamentais para uma silagem de boa 

qualidade, visto que bactérias  indesejáveis como as do gênero Clostridius são sensíveis 

a ambientes de baixo pH, sendo estas bactérias responsáveis por síntese de ácido 

butírico e degradação de proteínas, deixando a silagem com aparência e odor 

desagradável que em ultima análise será responsável pelo declínio do consumo de 

matéria seca pelos animais. 

A diminuição do pH após a ensilagem é atribuído a grande quantidade de 

carboidratos solúveis que esse subproduto possui, pois os carboidratos solúveis são 

responsáveis pela queda do pH em consequência da sua fermentação. 
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Tabela 3. Valores para potencial hidrogeniônico (pH) e % de nitrogênio amoniacal do N 

total (N-NH3/NT) em silagem de bagaço de laranja em diferentes tempos de 

armazenamento.  

 Tempo de armazenamento em dias   

Variáveis 10 20 40 60 80 CV% 

pH 3,64a 3,55b 3,54b 3,40c 3,44c 1,01 

N-NH3/NT 1,21a 1,21a 1,69a 1,63a 1,64a 21,78 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem entre si (P <0,05) pelo teste de 

Tukey 

 

Os valores para nitrogênio amoniacal não diferiram estatisticamente entre os 

tempos de abertura dos mini silos ( Tab. 2) . O nitrogênio amoniacal como percentual 

do nitrogênio total quantifica a perda de nitrogênio forma de amônia durante o 

desenvolvimento do processo fermentativo. Quanto menor o teor de nitrogênio 

amoniacal em relação ao nitrogênio total (N-NH3/NT), menor a proteólise do material 

ensilado e de melhor qualidade será a silagem (Mc DONALD et al., 1991). 

Segundo Van Soest (1994), os níveis de nitrogênio total da silagem em relação 

aos do material in natura não se modificam, embora a fermentação possa alterar as 

proporções das frações nitrogenadas. De acordo com Ítavo et al. (2000), para uma 

silagem bem conservada, se aceita conteúdo de nitrogênio amoniacal menor que 8% do 

nitrogênio total, portanto, a SBL em todos os tempos de armazenamento apresentaram 

boa conservação da fração proteica.  

Segundo Pinto et al. (2007) estudando SBL e silagem de milho em diferentes 

tempos de armazenamento a boa conservação da fração protéica, observada pode estar 

relacionada com o baixo pH e conseqüentemente, com uma redução ou ausência de 

fermentação clostridiana.  

Na Tab. 4, estão expressos os valores das porcentagens das perdas por gases, 

efluentes em Kg/tonelada de matéria verde e as percentagens da recuperação de matéria 

seca em função dos dias de armazenamento da silagem de bagaço de laranja pré-seco. 

As perdas por gases (PG) em todos os dias de armazenamento encontraram-se 

baixas segundo os parâmetros relatados por Pupo (2002), em que as perdas gasosas 

podem atingir de 2 a 5% da matéria seca inicial, este fato está relacionado com a baixa 

ou nenhuma fermentação clostrídica visto que a elevada produção de gases em silagens 
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está associada ao desenvolvimento de bactérias do gênero Clostridium e enterobactérias, 

que se desenvolvem em silagens mal fermentadas. 

 

Tabela 4. Valores médios das perdas por gases (PG %), por efluentes e recuperação de 

matéria seca (RMS) nos diferentes tempos de armazenamento da silagem de bagaço de 

laranja pré-seco. 

 Tempo de armazenamento em dias  

Variáveis 10 20 40 60 80 CV% 

PG (%) 1.01 a 1.20 a                         0.98a 0.29b 0.26b 33.12 

Efluentes¹ 15.76b 21.59a 18.66ab 9.37c 8.78c 22.69 

RMS (%) 85.47a 84.69a 84.41a 83.75a 83.14a 7.99 

¹ Kg/tonelada de massa verde  

 

Foi observado que a partir dos 60 dias de ensilagem houve redução (p<0,05) das 

PG, segundo Jobim et al., (2007) com o  passar dos dias, acontece a diminuição desta 

taxa em virtude da estabilização da atividade microbiana no interior da massa ensilada e 

à diminuição da atividade respiratória do material ensilado. Pode-se observar que as PG 

no 20º de ensilagem tende a aumentar, o que se deve principalmente, à elevada 

atividade respiratória inicial da planta ensilada juntamente com o desenvolvimento 

inicial das colônias de microorganismos fermentadores (MOTA et al., 2011).  

O valor médio encontrado neste trabalho para PG (0,75%) esta abaixo do 

encontrado por Rego et al., (2012) que foi de 1,66% para silagem de bagaço de laranja 

in natura, isto se deve ao menor valor da matéria seca antes da ensilagem observado por 

estes autores  que foi de 18, 73% em relação ao valor observado neste trabalho 

(26,36%).  

As perdas por efluentes Kg/tonelada de matéria verde neste estudo apresentaram 

redução (p<0,05) a partir do 60º dia de ensilagem, coincidindo com as PG o que 

caracteriza que os processos fermentativos foram bastante reduzidos neste estagio. O 

volume de efluente produzido em um silo é influenciado por vários fatores, destacando-

se o teor de MS, tamanho de partícula, processamento, tipo de silo e compactação. 

 Os valores encontrados (média de 14,83 kg/t de massa verde) para perdas por 

efluentes são considerados baixos ao se comparar com as observadas por Rego et al., 

(2012) que foram de 53,27 kg/t de massa verde, porém vale salientar mais uma vez que 
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estes autores ensilaram o bagaço de laranja com valores inferiores de matéria seca, o 

que favorece uma maior perda por efluentes, a retenção de efluente reduz as perdas de 

nutrientes por lixiviação conservando a qualidade da silagem. Zaninne et al., (2006) 

encontraram valores de perda por efluentes de 38, 22 kg/t de massa verde para silagem 

de capim-mombaça com 22,41 de MS e 0,00 kg/t de massa verde para silagem de 

capim-mombaça com 60% de farelo de trigo, essa silagem possuía 46,21% de MS. 

Segundo Pupo (2002), as perdas por efluente podem chegar a 150 kg/t de massa verde, 

ocorrendo, na maioria dos casos, perdas de cerca de 60 kg/t de massa verde ensilada. 

Não houve diferença significativa (P>0,05) para recuperação de matéria seca 

(RMS). Os valores observados neste estudo para RMS são considerados relativamente 

altos e podem estar correlacionados à baixa perda por gases, que, segundo Pedroso et al. 

(2005), pode representar até 98,4% da perda de matéria seca, principalmente pela 

fermentação indesejável, em que há a formação de CO2. A perda por efluentes kg/t de 

massa verde também foi relativamente baixa, o que também favorece a alta recuperação 

de matéria seca. 

 

3.6.CONCLUSÃO 

 

O bagaço de laranja pode ser eficientemente conservado sob a forma de silagem, 

podendo ser utilizada a partir dos dez dias de ensilagem.  Esta silagem apresenta 

reduzida perda por efluentes. 
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4.1. RESUMO 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da substituição do milho pela 

silagem de bagaço de laranja pré-seco (SBL) no desempenho de cordeiros da raça Santa 

Inês e no custo benefício das dietas utilizadas. Vinte cordeiros com aproximadamente 

150 dias de idade e media de peso vivo (PV) de 25 kg foram confinados por 73 dias ou 

até que atingissem 35kg, alimentados com dietas contendo níveis crescentes de SBL em  

substituição ao milho (0, 33, 66 e 100% MS). Houve declínio da ingestão de matéria 

seca (IMS) em g/dia e em %PV que apresentaram valores médios de 914,62 g/dia e 

2,75%PV respectivamente. Apenas a ingestão de FDA em g/dia e em % PV não foi 

influenciada com a inclusão da SBL, todos os outros nutrientes (MS, MO, PB, MM, 

FDN, e NDT) apresentaram redução. O ganho de peso diário (GPD) reduziu com a 

inclusão da SBL e os dias de confinamento aumentados, porém a conversão alimentar 

não foi influenciada. O custo da ração apresentou redução com a inclusão da SBL. Os 

níveis de substituição de 33 e 66% apresentaram melhor relação custo benefício, sendo 

o nível de 66% de substituição do milho pela SBL o mais indicado nas condições do 

presente trabalho. 

Palavras chave: conversão alimentar, custo benefício, laranja, ovinos 
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4.2. ABSTRACT 

 

 The objective of this work was to evaluate the effect of substitution of corn for silage 

orange pre-dried ( SBL ) on lamb performance of Santa Ines and cost benefit of the diets 

. Twenty lambs with approximately 150 days of age and average weight (BW ) of 25 kg 

were fed for 73 days or until they reached 35 kg, fed diets with increasing levels of SBL 

replacing corn ( 0 , 33 , 66 and 100 % DM ) . There was a decline in dry matter intake 

(DMI) in g / day and% PV that showed average values of 914.62 g / day and 2.75 % 

BW respectively. Only FDA intake in g / day and% PV was not influenced by the 

inclusion of the SBL , all other nutrients ( DM, OM , CP, MM, NDF , and TDN ) 

decreased . The average daily gain ( ADG ) decreased with the inclusion of SBL and 

days on feed increased but feed conversion was not affected . The feed cost was reduced 

with the inclusion of the SBL . The replacement levels of 33 % and 66 showed better 

cost-benefit ratio , and the level of 66 % replacement of corn by SBL as indicated in the 

conditions of the present work . 

 

Key words: feed conversion, benefit cost, orange, lambs,  
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4.3. INTRODUÇÃO 

 

Em qualquer sistema de produção animal a alimentação é o fator que envolve 

maiores custos, devido a este aspecto a busca por alimentos de qualidade que envolva 

menor uso de recursos financeiro, é um constante objeto de pesquisa pelos 

nutricionistas, visto que para um alimento ser classificado com adequado para um 

sistema de produção, ele necessita ser bom tanto em relação ao seu custo, quanto ao seu 

valor nutricional e a disponibilidade deste alimento durante determinado período. 

Tradicionalmente, no programa nutricional de cordeiros confinados, o milho é 

um componente de destaque, sendo um alimento largamente utilizado na alimentação 

animal e que possui um custo elevado. Devido aos fatores supracitados vêm-se 

buscando alternativas que venham minimizar esta problemática, como o uso de 

alimentos alternativos como os resíduos da agroindústria. 

Dentre essas alternativas encontra-se o bagaço de laranja, que é um subproduto 

do suco de laranja, compreendendo 42% do total da fruta.  O bagaço de laranja é um 

alimento considerado de bom valor nutricional para a alimentação de ruminantes sendo 

semelhantes aos grãos, com 83 a 88% de NDT, 7,0% de PB, 23% de FDN, 22% de 

FDA, 3% de lignina e 84% de digestibilidade aparente da matéria seca (VAN 

SOEST,1994). 

A estocagem indevida bagaço de laranja leva  ao rápido declínio do seu valor 

nutricional e o desenvolvimento de microorganismos indesejáveis, que quando 

ingeridos trazem danos à saúde do rebanho, além de produzir um chorume 

extremamente tóxico, que em contato com o lençol freático causa contaminação. 

O bagaço de laranja vem sendo utilizado ao longo do tempo na forma peletizada, 

porém este processo é de custo elevado, e formas para minimizar os custos vêm sendo 

estudadas, como a ensilagem deste subproduto, que vem se mostrando um método de 

conservação eficiente para o bagaço de laranja (ASHBELL & DONAHAYE, 1984; 

SILVA  et al., 1997; ÍTAVO et al., 2000; PINTO et al., 2007; REGO et al., 2012). 

A silagem de bagaço de laranja possui baixos valores de matéria seca, em média 

23%, o que influencia negativamente o consumo deste alimento pelos ruminantes, visto 

que proporciona um rápido enchimento ruminal. 

Em estudo verificando as mudanças durante a ensilagem do bagaço de laranja, 

constatou-se que o alto conteúdo inicial de água, o qual é resultado do processamento 

industrial para obtenção do suco de laranja, afetou a qualidade do material ensilado, 
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tornando necessário um tratamento de secagem ou condicionamento do material, antes 

da ensilagem (MEGÍAS et al., 1993). 

Segundo Van Soest (1982), a polpa cítrica parece proporcionar melhor padrão de 

fermentação ruminal com dietas mistas (concentrado entre 30 e 50%) que as fontes de 

amido tradicionais, devido ao menor conteúdo de amido e à maior concentração de 

pectinas. 

Porem ainda existe poucos trabalhos utilizando a silagem de bagaço de laranja 

na alimentação de cordeiros. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da substituição 

do milho pela silagem do bagaço de laranja sobre o consumo de nutrientes, o 

desempenho de cordeiros em confinamento e o custo benefício de cada dieta. 

 

4.4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido nas instalações do departamento de Zootecnia 

da Universidade Federal de Sergipe (UFS), São Cristóvão – SE, durante os meses de 

março a maio de 2013. Foram avaliados três níveis de substituição do milho triturado 

pela silagem do bagaço de laranja (SBL), na dieta de cordeiros da raça Santa Inês 

confinados, em fase de terminação.  

O bagaço de laranja foi doado pela empresa MARATÁ SUCOS DO 

NORDESTE LTDA, localizada em Estância-SE a aproximadamente 78 km da 

Universidade. Foram coletadas amostras do subproduto in natura para posteriores 

análises químicas.  

Antes da ensilagem o bagaço de laranja foi disposto sobre uma lona plástica em 

uma camada de aproximadamente 10 cm de altura no lado externo do departamento de 

Zootecnia, onde permaneceu ao sol por aproximadamente seis horas, a uma temperatura 

de aproximadamente 28ºC, o bagaço de laranja foi revirado a cada duas horas, este 

processo teve como objetivo remover parte da umidade, que tem como finalidade 

restringir a extensão da fermentação durante o processo de conservação através da 

ensilagem e reduzir a incidência de fermentações secundárias indesejáveis.  

Após esse processo o bagaço foi moído em maquina forrageira até ser obtido um 

tamanho de partícula de 6 cm e então ensilado. A SBL foi confeccionada, em tambores 

plásticos com capacidade para 200 litros, enterrados próximo ao confinamento, em cada 

tambor, foi colocada uma camada de areia para absorção do chorume gerado na 
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ensilagem e logo após uma camada de feno para evitar o contato da silagem com a 

areia. Após o enchimento os silos foram vedados com lona plástica e uma fita de 

borracha flexível prendendo a lona ao tambor, após a vedação foi colocado uma camada 

de areia e o local foi protegido do pisoteio, para não ocorrer a ruptura da lona que 

vedava o silo. Após 80 dias de ensilagem iniciou-se a abertura dos silos e o 

oferecimento da silagem para os animais. 

Foram utilizados 20 ovinos da raça Santa Inês, machos não castrados, com peso 

vivo (PV) médio inicial de 24,56 kg, com aproximadamente cinco meses de idade. Os 

animais foram pesados, identificados, everminados e distribuídos aleatoriamente nos 

tratamentos e mantidos individualmente em baias de chão batido, cobertas e com área 

de solário, contendo comedouro, bebedouro e saleiro.  

As dietas foram constituídas de silagem de bagaço de laranja (SBL), milho 

triturado, soja triturada e feno de tifton 85. A composição nutricional dos alimentos está 

disposta na Tab.1. 

 

Tabela 1. Composição nutricional (% MS) dos ingredientes das dietas  

  Ingredientes 

Nutrientes  SBL Milho Soja Feno de Tifton 

MS  22,57 84,93 84,32 84,00 

MO  95,58 99,31 94,80 92,37 

PB  7,60 7,00 44,37 5,60 

MM  4,42 0,69 5,20 7,63 

FDN  36,08 29,16 14,17 68,01 

FDA  21,34 2,58 11,54 33,62 

NDT²  77,00 79,00 75,00 47,42 

 

O percentual de cada ingrediente nas dietas e a composição nutricional das 

dietas experimentais estão dispostos na Tab. 2. 

 A relação volumoso:concentrado foi de 50:50, o concentrado foi composto de 

soja, milho e níveis crescentes de SBL em substituição ao milho, a dieta I não possuiu 

SBL, o nível de substituição do milho pela SBL na dieta II foi de 25% na III e IV foram 

de 33% e 100% sucessivamente . As dietas foram calculadas para serem isoproteicas 

(12% PB) e isoenergéticas (62% de NDT) de acordo com o National Research Council 
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(2007), para atender as exigências nutricionais, permitindo ganho de peso médio diário 

de 200 gramas. 

O feno de Tifton 85 foi moído diariamente em máquina trituradora de feno de 

modo que permanece com um tamanho de aproximadamente 8 cm este processo teve 

com objetivo facilitar a apreensão dos animais. A silagem de bagaço de laranja foi 

retirada dos tambores plásticos para serem misturadas com os demais ingredientes da 

dieta. 

 

Tabela 2. Composição percentual dos ingredientes e nutricional das dietas 

experimentais (% MS) 

  
Níveis de substituição do milho pela Silagem de Bagaço de 

Laranja (%) 

Ingredientes  0 33 66 100 

SBL¹  0,00 11,66 23,33 35,00 

Milho  35,00 23,33 11,67 0,00 

Soja  15.00 15,01 15,01 15,00 

Feno de tifton  50.00 50.00 50.00 50.00 

Composição Nutricional 

MS  84,37 77,10 69,82 66,76 

MO  95,16 94,73 94,29 93,86 

PB  11,90 11,98 12,05 12,11 

MM  4,83 5,27 5,71 6,14 

FDN  46,33 47,14 47,95 48,76 

FDA  19,44 21,63 23,82 26,01 

NDT²  62,61 62,38 62,14 61,91 

¹ Silagem de Bagaço de Laranja; ² Estimado pelas equações propostas por Capelle et al. (2001) 

 

As dietas foram fornecidas duas vezes ao dia, as 7:00 e as 17:00 h, em 

quantidade que representasse 4% do PV com base na matéria seca (MS), mais 5% de 

sobras. Os animais passaram por período de adaptação, às dietas e às instalações, de 10 

dias. As quantidades ofertadas foram ajustadas diariamente a partir do controle de 

ingestão da MS, que foi determinado pela diferença entre a quantidade de dieta ofertada 

e as sobras coletadas. Para acompanhamento do desempenho e ajuste da quantidade de 

dieta a ser fornecida, os animais foram pesados semanalmente, após serem submetidos a 
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jejum de sólidos por um período de 12 horas. O tempo total do confinamento foi de 73 

dias ou à medida que os cordeiros atingiam o peso preconizado (35 kg de peso vivo). 

Foram feitas análises para determinação da MS, MO, PB, FDN e FDA no 

material in natura, pré-seco e na SBL segundo a metodologia descrita por Silva e 

Queiroz (2006). Estimou-se os Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) conforme as 

equações de regressão com base no FDN observado, propostas por Capelle et al., 

(2001). 

Foram calculados os custos da utilização da SBL em substituição ao milho. 

Foram adicionados aos preços das dietas com SBL os custos com o frete e a mão de 

obra para confecção da silagem, sendo o preço da tonelada do bagaço de laranja R$ 

80,00 podendo chegar a R$ 100,00 no período de entressafra da laranja. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de regressão por meio de um modelo inteiramente 

casualizado, tendo como variável independente os níveis de substituição do milho pela 

SBL, utilizando-se o procedimento ln do pacote stats do software R (R Core Team, 

2013). 

 

4.5. RESULTADOS E DISCURSSÃO 

 

Na Tab. 3 estão descritos os dados de Ingestão de nutrientes em gramas por dia 

(g/dia) e porcentagem do peso vivo (% PV). 

Foi observada redução linear para ingestão de matéria seca (MS) em g/dia e a 

ingestão de MS em % do peso vivo, todos os outros nutrientes, exceto o FDA, também 

sofreram redução linear em g/dia e em % do peso vivo, o que pode ser explicado pela 

redução da ingestão de matéria seca, visto que as dietas eram nutricionalmente muito 

semelhantes ou seja, possuíam teores de MO, PB, MM, FDN e NDT na MS próximos, 

sendo assim, os nutrientes foram ingeridos em menores quantidades com o aumento da 

SBL. 

A ingestão de FDA em g/dia e em % do peso vivo não foram afetadas (P>0,05) 

pela substituição do milho pela silagem de bagaço de laranja pré-seco (SBL), o que 

pode ser justificado pelo aumento gradativo dos teores de FDA nas dietas com a 

inclusão da SBL, sendo assim, mesmo com a redução da ingestão de MS, os valores de 

FDA permaneceram próximos. 
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Tabela 3. Ingestão de nutrientes em gramas por dia (g/dia) e porcentagem do peso vivo 

(% PV) em cordeiros alimentados com dietas contendo silagem de bagaço de laranja 

(SBL) em níveis de substituição ao milho  

Nutrientes Nível de substituição do milho pela  

SBL (%) 

CV 

(%) 

Regressão R² 

 0 33 66 100    

MS (g/dia) 1146,34 915,95 870,21 726,05 22,64 Ŷ= 198,01-24,636x 0,52 

MS (% PV) 3,33 2,73 2,53 2,40 22,70 Ŷ=3,546-0,3744x 0,53 

MO (g/dia) 1021,25 772,65 733,93 602,09 26,00 Ŷ=1106,5-129,62x 0,53 

MO (% PV) 3,41 2,63 2,46 2,18 24,60 Ŷ=3,634-0,3854x 0,45 

PB (g/dia) 130,33 101,59 97,01 81,06 24,04 Ŷ=140,59 -5,238x 0,50 

PB (% PV) 0,43 0,34 0,32 0,29 22,71 Ŷ=0,455-0,0434x 0,40 

FDN (g/dia) 454,88 341,56 321,11 267,99 29,71 Ŷ=491,66-58,112x 0,42 

FDN (%PV) 1,52 1,17 1,077 0,97 29,17 Ŷ=1,619-0,1748x 0,34 

FDA (g/dia) 166,67 125,86 136,69 127,34 33,04 Ŷ=107,31 - 

FDA (%PV) 0,55 0,43 0,46 0,46 33,72 Ŷ=0,36 - 

¹NDT(g/dia) 684,91 527,52 501,75 409,55 25,17 Ŷ=743,89-85,183x 0,53 

¹NDT(%PV) 2,28 1,79795 1,68 1,48 23,86 Ŷ=2,44-0,2518x 0,45 

¹Estimado pelas equações propostas por Capelle et al. (2001) 

 

Henrique et al. (1998) verificaram que, quando o bagaço de laranja foi 

adicionado em grande quantidade na dieta (55% na MS) de bovinos jovens em 

confinamento, houve redução da ingestão de MS e consequente redução no ganho de 

peso, estes autores justificaram os resultados obtidos ao desbalanço na relação 

cálcio:fósforo, visto que muitas industria processadoras de laranja usam cálcio no 

processamento de laranja. Os resultados encontrados pelos autores supracitados foram 

semelhantes ao observados neste trabalho, contudo a inclusão da SBL não ultrapassou 

35% da MS e o cálcio não foi adicionado ao bagaço de laranja pela indústria, porém a 

relação cálcio:fósforo das dietas não foi analisada, podendo estar em desequilíbrio,  o 

que também pode justificar a redução na ingestão de matéria seca. 

Rodrigues et al. (2008) estudando a inclusão da polpa cítrica desidratada em 

substituição ao milho em dietas com alto níveis de concentrado para cordeiros, 
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relataram que  a substituições do milho pela polpa cítrica desidratada em 67 e 100% 

diminuiu a ingestão de matéria seca e consequentemente o ganho de peso destes 

animais, estes autores não observaram esse efeito onde houve a substituição de 33% .    

No presente trabalho todos os níveis de substituição (33, 66 e 100%) resultaram 

em redução da ingestão da MS o que segundo Bueno, (2002) pode ser explicado pela 

possível ocorrência de efeito negativo sobre a absorção de Ca, P e Mg,  causando 

alterações metabólicas. Sabe-se que a deficiência ou excesso de minerais pode resultar 

em desordens nutricionais em ruminantes, ocasionando desempenho produtivo e 

reprodutivo aquém de seu potencial (LEONEL et al., 2006). 

A redução na ingestão de MS não foi influenciada pela palatabilidade, pois 

observou-se que a SBL era extremamente palatável, visto que, quando a dieta era 

ofertada no cocho notava-se a seleção dos animais pela SBL, sendo o alimento que 

primeiro era consumido.  

Os valores observados neste trabalho para ingestão de MS em relação a % PV 

que variou de 3,33 a 2,40%, sendo inferiores aos recomendados pelo NRC (2007) para 

esta categoria animal, que é de 3,51%PV. 

Outro aspecto que pode explicar a menor ingestão de MS é o aumento no teor de 

FDN das dietas com maior inclusão da SBL, vários estudos têm comprovado correlação 

negativa e elevada entre o consumo de matéria seca e o teor de FDN da dieta, 

associando o fato à menor taxa de passagem da FDN em relação aos outros constituintes 

dietéticos, promovendo enchimento do rúmem-retículo e maior permanência da digesta 

nestes compartimentos (SILVA, 2000).  

A ingestão de PB por % PV (0,29 a 0,43) e de FDN (0,57 a 1,52) foram 

inferiores aos observados por Pereira et al. (2007)  que foram de 0,78 a 0,74 B por % 

PV e 1,49 a 1,84 FDN por % PV estudando a substituição da silagem de milho pela 

polpa cítrica úmida prensada. 

Os dias de confinamento aumentaram (P<0,05) com a inclusão da SBL, sendo 

esta variável relacionada com o ganho de peso diário (GPD), visto que neste trabalho os 

animais que atingiam 35kg de PV eram retirados do confinamento, sendo assim os  dias 

de confinamento foram inversamente proporcional ao GPD, que reduziu com a inclusão 

da SBL . 

 A variação do GPD do tratamento sem a SBL para o com 100% de SBL em 

substituição ao milho foi de 84,87g dia, diferença relativamente alta, porém não o 

suficiente para influenciar na conversão alimentar. O GPD g/dia em todos os níveis de 
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substituição ficou abaixo (173, 65; 137,50; 145, 77 e 88, 78) pelo recomendado pelo 

NRC (2007) que é de 200g/ dia para animais nesta categoria.  

Como já explanado o GPD foi influenciado pela redução da ingestão de MS e 

consequentemente dos nutrientes, porém neste estudo não foi observada diferença na 

conversão alimentar (CA%), mesmo havendo uma relevante variação do tratamento sem 

SBL (6,89 CA%) para o tratamento com 100% de SBL (11,67 CA), a melhor conversão 

observada foi do tratamento com 66% de SBL, o que pode representar que esse nível de 

inclusão é o mais indicado, visto que a conversão alimentar é a razão entre o consumo 

de MS e o ganho de peso.  

 

Tabela 4. Dias de confinamento e valores médios do peso vivo (PV) inicial, final, 

ganho de peso diário (GPD) e conversão alimentar (CA),em função dos tratamentos 

Item 
Nível de substituição do milho 

pela SBL (%) 
CV(%) Regressão R² 

 0 33 66 100    

Dias de confinamento 52,40 59,80 61,40 66,20 15,87 Ŷ=49,2+0,43x 0,27 

PV Inicial (kg) 25,56 25,52 25,60 24,80 7,64 Ŷ=25,37 - 

PV Final (kg) 34,40 33,64 34,28 30,12 8,47 Ŷ=36,16-1,22x 0,25 

GPD (g) 173,65 137,50 145,77 88,78 41,65 Ŷ=198,01-4,636x 0,26 

CA% 6,89 6,85 6,35 11,67 55,48 Ŷ=7,94 - 

GPT (kg) 8,84 8,12 8,68 5,32 31,42 Ŷ= 9,7737-0,1937x 0,22 

 

Os ganhos de pesos observados neste trabalho foram inferiores aos observados 

por Caparra et al. (2007) e Rodrigues et al. (2008) trabalhando com polpa cítrica 

desidratada ao sol em substituição ao milho, esses autores usaram maiores proporções 

de concentrado, a relação volumoso/concentrado foi de 10/90% e 30/70% 

respectivamente, os teores de energia e PB também foram superiores aos deste trabalho, 

o que provavelmente contribuiu para maiores ganhos de pesos observados.  

Pereira et al. (2007) estudando o efeito da substituição do milho pela polpa 

cítrica em tourinhos em terminação observaram que em comparação à ração com 50% 

de polpa cítrica, rações com 75 e 100% causaram redução linear (P<0,05) no GPD 

(1,72, 1,55 e 1,48 kg/d) dos animais, o que, provavelmente, foi ocasionado pela redução 

linear no CMS nessas rações (10,85, 10,39 e 9,78 kg/d), comportamento semelhante ao 

observado neste trabalho. 
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Bueno et al. (2004) não observaram influencia no ganho de peso em cordeiros da 

raça Santa Ines e Suffolk alimentados com níveis crescentes de polpa cítrica em 

substituição ao milho, já Rodrigues et al. (2008) observaram resposta quadrática 

(P<0,03) para o ganho de peso diário. 

O preço da SBL em R$/kg de MS foi de 0,57 já incluso o frete e a mão de obra 

utilizada para a confecção da silagem, já o preço do milho em R$/kg de MS  foi de 

0,95.Os custos das rações sofreram redução com a inclusão da SBL, devido ao menor 

custo do bagaço de laranja em relação ao milho, pode-se observar que o custo do kg da 

produção do kg de PV foi menor na dieta com 66% de substituição ao milho (Tab. 5), 

concluindo assim que esta dieta é a mais indicada nas condições deste experimento, e 

mesmo com a ingestão reduzida, este tratamento apresentou uma conversão alimentar 

melhor o que favoreceu o menor custo do PV produzido. 

 

Tabela 5. Viabilidade econômica da substituição do milho pela silagem do bagaço de 

laranja pré-seco em dietas para cordeiros em confinamento 

Item Nível de substituição do milho pela SBL (%) 

 0 33 66 100 

Custo da ração (R$/kg de MS) 1,09 1,04 1,00 0,95 

IMS total (kg) 60,06 54,69 52,40 47,14 

Custo total com ração (R$) 65,48 57,16 52,40 45,02 

Conversão alimentar  6,89 6,85 6,35 11,67 

Custo/ganho (kg de PV em R$) 7,51 7,15 6,35 11,15 

 

4.6. CONCLUSÃO 

 

A silagem de bagaço de laranja pode substituir o milho na porcentagem de 66% 

nas dietas de cordeiros, para as condições em que foi desenvolvido este trabalho. O 

melhor custo benefício foi observado nos níveis de substituição de 66% e 33% 

sucessivamente.  
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