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RESUMO 
 
 Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a viabilidade de silagem com 

descarte de folhas de brássicas combinado com diferentes fontes de amido. O projeto 

foi realizado na Fazenda Experimental do Canguirí – UFPR. Foram produzidos 140 

baldes de silagem contendo 1 kg folhas de brássicas (couve-flor e brócolis, 

ocasionalmente completadas com repolho ou couve), 1 kg de mandioca, 5 kg de 

cenoura e 150,0g de ração comercial para suínos. Os vegetais foram picados a mão 

ou picador de forragens e compactados com pilão, até o fechamento hermético dos 

baldes. O processo de ensilagem foi realizado em lotes de 10 ou múltiplos de 10 

baldes de cada vez, de acordo com a disponibilidade semanal de descarte de 

hortifrutigranjeiros de um ponto varejista e um ponto atacadista. Os baldes foram 

abertos após período de fermentação Curto (56+/-3 dias, N=44), Médio (82+/-3 dias, 

N=50) e Longo (110+/-5 dias, N=26), sendo o conteúdo homogeneizado e quarteado 

até a retirada de aproximadamente 200 g de amostra. Para análise da matéria 

parcialmente seca (MPS), subamostras de 100+/-0,01g, foram acondicionadas em 

sacos de papel, e mantidas em estufa a 60°C com ar forçado por 48 horas. Para 

análise de pH, subamostras de 25+/-0,01g foram liquidificadas por 60s com 250 ml de 

água destilada e transferidas para becker para medição imediata do pH. Os resultados 

de pH foram submetidos a análise de variância e covariância para comparar o período 

de fermentação, incluindo as covariáveis MPS e temperatura da silagem no dia da 

abertura do balde. Não houve efeito significativo da temperatura (24,4+/-1,9°C, 

P>0,067) nem MPS da silagem (24,5+/-3,3%, p>0,054). Entretanto, a diferença no pH 

da silagem entre períodos de fermentação foi significativa (P<0,001), com Curto 

(3,93+/-0,03) > Longo (3,65+/-0,03) > Médio (3,56+/-0,02) (Tukey, P<0,05). Apesar 

dessas diferenças, os valores de pH estão dentro da faixa esperada para a silagem 

com outros alimentos conhecidos, e considera-se viável a conservação do descarte 

de hortifrutigranjeiros por ensilagem na forma estudada, o que pode ser útil para 

alimentação animal. 

 

Palavras-chave: pH; Matéria parcialmente seca; Alimentação alternativa.  



 
 

ABSTRACT  
 

The objective of this work was to evaluate the feasibility of silage with leaves wastes 

of brassicas combined with different sources of starch. The project was carried out at 

the Experimental Farm of Canguirí - UFPR. A total of 140 silage buckets containing 

1,000.0g brassica leaves (cauliflower and broccoli, occasionally supplemented with 

cabbage or cabbage), 1,000.0g of cassava, 500.0g of carrot and 150.0g of commercial 

ration for pigs were produced. The vegetables were hand-chopped and forage feed 

and compacted with pestle until the hermetic closure of the buckets. The ensiling 

process was carried out in 10 or multiples of 10 buckets at a time, according to the 

weekly availability of retailer and wholesale point of sale of horticultural crops. The 

buckets were opened after fermentation period (56 +/- 3 days, N = 44), Medium (82 +/- 

3 days, N = 50) and Long (110 +/- 5 days, N = 26). the contents being homogenized 

and quenched until approximately 200 g of sample was withdrawn. For analysis of the 

partially dry matter (MPS), subsamples of 100 +/- 0.01 g, were packed in paper bags, 

and kept in an oven at 60 ° C with forced air for 48 hours. For pH analysis, subsamples 

of 25 +/- 0.01 g were liquefied for 60s with 250 ml of distilled water and transferred to 

Becker for immediate pH measurement. The pH results were submitted to analysis of 

variance and covariance to compare the fermentation period, including the MPS 

covariates and silage temperature on the day of bucket opening. There was no 

significant effect of temperature (24.4 +/- 1.9 ° C, P> 0.067) or silage MPS (24.5 +/- 

3.3%, p> 0.054). However, the difference in pH of the silage between fermentation 

periods was significant (P <0.001), with Short (3.93 +/- 0.03)> Long (3.65 +/- 0.03)> 

Medium (3,56 +/- 0.02) (Tukey, P <0.05). Despite these differences, pH values are 

within the range expected for silage with other known foods, and it is considered 

feasible to conserve thewastes of vegetable crops by silage in the form studied, which 

may be useful for animal feeding. 

 

Keyword: Ph; Partially dry matter; Alternative Feeding. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Segundo dados da EMBRAPA (2017), o Brasil é o quarto maior produtor 

mundial de carne suína, sendo a região Sul do país responsável por aproximadamente 

66% da produção nacional. O uso de alimentos alternativos na suinocultura é de 

extrema importância quando se trata da oscilação da oferta de grãos ao longo do ano 

e sua influência no custo de produção (Lima et al, 2011), uma vez que a alimentação 

de suínos na produção industrial representa aproximadamente 83% dos custos totais 

(Engelage et al., 2017). Entretanto, o custo da ração é um dos fatores limitantes, 

especialmente para os pequenos produtores (RABELLO et al., 2004).          

Assim, o produtor deve conhecer o custo decorrente da alimentação e, de forma 

constante, ter seu objetivo centrado na sua redução visando a garantia da qualidade 

na produção (BELLAVER & LUDKE, 2004).    De acordo com Jobim et al. (2001), a 

redução dos custos de produção é muito importante, principalmente na suinocultura e 

bovinocultura leiteira, onde as margens de lucro são bastante pequenas e os preços 

estão sujeitos a grandes oscilações, em razão do mercado externo e dos preços do 

milho.  

No entanto existem períodos de sazonalidade, onde produtos de 

hortifrutigranjeiros ficam mais baratos por ter grande disponibilidade, ou mais caros 

pela baixa produção, isso vai depender da região e da época da produção. Por este 

motivo, o criador tem que ficar atento a possibilidade de economizar, aproveitando 

descartes de frutarias, visando também o gasto com transporte desses materiais, ou 

aproveitando a abundância de alguns produtos e adquirindo tais por um preço mais 

baixo.  

Objetivou-se, com o presente trabalho, avaliar a viabilidade de silagem com 

descarte de folhas de brássicas combinado com diferentes fontes de amido.    
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar a viabilidade da silagem com o descarte de folhas de brássicas 

combinadas com diferentes fontes de amido. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar os parâmetros de pH e Matéria seca da silagem de descartes de 

alimentos não convencionais para ensilagem.  

 Aproveitar os descartes de frutarias para fabricação da silagem. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA   

 

3.1 SILAGEM  

A silagem é um processo de conservação de volumosos através da 

fermentação anaeróbica. (Allen et al., 2003), preservando a quantidade de matéria 

seca, energia e nutrientes da planta (DerBerdrosian et al., 2012). O processo de 

produção de silagem chama-se ensilagem, onde forragens são picadas e colocadas 

em silos. A silagem é utilizada na alimentação de animais, sendo um substituto das 

pastagens no período de inverno, principalmente utilizada em confinamento com 

complemento de grãos e farelo.  A silagem possui alto valor nutricional e biológico 

para alimentação animal, conservando a qualidade proteica do produto, 

particularmente de aminoácidos como a lisina, metionina e cistina (Coello et al., 2000; 

Ristic et al., 2002; Vidotti et al.,2003).  

  

 3.2 FERMENTAÇÃO 

A redução do pH relaciona-se à conservação do material ensilado, por 

promover a diminuição da atividade proteolítica mediada por enzimas da própria 

planta e fazer cessar o crescimento de microrganismos anaeróbicos indesejáveis, 

particularmente, enterobactérias e clostrídios (Muck e Bolsen, 1991). Isso acontece 

pela condição de fermentação anaeróbica da silagem que ocorre pela expulsão do ar 

existente entre o material, decorrente da ação de compactação das forragens. 

Considera-se o número de aproximadamente 108 bactérias láticas por grama de 

material ensilado como suficiente para garantir uma fermentação apropriada à 

conservação da silagem (Muck, 1988). Tal evento requer ambiente anaeróbico, 

população suficiente de bactérias produtoras de ácido lático e nível adequado de 

substrato na forma de carboidratos solúveis (Leibensperger e Pitt, 1987; Muck, 1988; 

McDonald et al., 1991).   

  

3.3 MATÉRIAS PRIMAS TRADICIONAIS    

As principais matérias primas para fabricação da silagem envolvem, milho, 

sorgo, gramíneas tropicais, cana, gramas temperadas, entre outras, podendo envolver 

diferentes variedades das plantas cada qual com suas vantagens. Pimentel (1998) 

relata que, para produção de silagem, há necessidade de uma espécie forrageira que 
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apresente produção elevada de massa por unidade de área e que seja um alimento 

de alta qualidade para os animais. Cada matéria prima tem suas particularidades que 

podem ir de facilidade de cultivo ao fácil manejo com maquinário ou uma produtividade 

melhor.     

 

3.4 ANÁLISE DE QUALIDADE DE SILAGEM     

   

3.4.1 pH (Potencial hidrogeniônico)   

O pH (potencial de hidrogeniônico), é uma grandeza química que indica acidez, 

neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. A escala varia de 0-14, sendo pH 

7 a 25°C indicativo de pH neutro, abaixo disso é um pH ácido e superior a sete um pH 

básico ou alcalino. McDonald, Henderson e Heron (1991) afirmaram que os valores 

adequados de pH seriam entre 3,8 e 4,2 para melhor conservação da forragem.  

No processo de fermentação da silagem realizada por micro-organismos 

presentes nas plantas, os carboidratos solúveis são transformados em ácidos 

orgânicos. Dentre os ácidos orgânicos produzidos destacam-se os ácidos lático, 

acético. Segundo Van Soest (1994), em silagens convencionalmente conservadas, 

valores de pH elevados são indicativos de maior produção dos ácidos butíco e acético, 

resultado de fermentações indesejáveis. 

A avaliação da pH na silagem é um indicativo de quantidade fermentativa por 

ser uma análise rápida e prática. Cherney e Cherney (2003) consideram que o pH 

ainda permanece como um bom indicador da qualidade de fermentação em silagens 

com baixo teor de MS, não sendo adequado para silagens com alto teor de matéria 

seca (MS).      

 

3.4.2 MATÉRIA SECA (MS)    

Matéria seca é o peso do alimento, descontada a umidade. Muito importante 

pois influi na conservação dos alimentos. No caso da silagem, que é composta por 

alimentos úmidos e fermentados, que contem grande quantidade de água, a qual dilui 

os nutrientes secos, é uma análise obrigatória. 

Para Brito et al. (2000), o teor de MS do material ensilado é um fator importante 

na determinação do tipo de fermentação predominante na ensilagem. A silagem que 
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é oferecida para o animal tem ingredientes com maior teor de umidade, ou seja, para 

determinar uma dieta equilibrada envolvendo uma porcentagem nutritiva de fibras ao 

animal é necessário saber quanto de água o alimento tem para decidir a quantidade 

que será ofertada.  

  

3.5 ESTABILIDADE AERÓBICA  

A estabilidade aeróbia conforme o método descrito por Kung Jr. et al. (2000) 

pode ser determinada como o tempo em horas que a silagem permanece estável 

antes de atingir 2°C acima da temperatura do ambiente. Segundo Junges (2010), na 

prática a estabilidade aeróbia representa a resistência da silagem ao aquecimento, 

podendo ser caracterizada como a fase de crescimento dos microrganismos aeróbios 

no painel do silo, após a qual ocorre a elevação de temperatura.  

Segundo Mcdonald. et al. (1991), a deterioração aeróbia da silagem é provida 

pelo desenvolvimento de micro-organismos que degradam o ácido lático, causando a 

elevação do pH do material e permitindo o crescimento de outros micro-organismos 

indesejáveis. Para Kung Júnior (2009), os aditivos microbianos, entre outras funções, 

devem inibir o crescimento de microorganismos aeróbios.   

  

3.6 PRODUÇÃO DE BRÁSSICAS, CENOURA E MANDIOCA NO PARANÁ     

A olericultura é uma atividade agro econômica envolvendo a produção de 

hortaliças, tubérculos, raízes, semente, legumes, verduras, furtos, folhas e outras 

culturas de curto ciclo.  

 (Salvador, 2016, p. 1)   

Em 2015 o Estado do Paraná produziu no setor 3,03 milhões de toneladas, 

em uma área cultiva em torno de 115,5 mil hectares, e o mercado 

movimentou aproximadamente R$ 4,03 bilhões. A maior produção ocorreu 

no período foi a batata com 834,5 mil toneladas, e na sequência aparecem: 

repolho 321,1 mil toneladas, tomate 276,2 mil toneladas, mandioca consumo 

273,8 mil toneladas, cenoura 147,4 mil toneladas, alface 128,2 mil 

toneladas, cebola 127,3 mil toneladas e beterraba 102,4 mil toneladas. Estes 

oito (8) principais itens perfazem um total de 73% do total produzido da 

olericultura Paranaense. 
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      As brássicas são formadas por uma grande família, brassicaceae. No 

Brasil, os cultivares de hortaliças que tem destaque são os seguintes: brócolis, couve 

flor, couve e o repolho. Segundo a FAO, a produção de repolho no mundo estava 

perto de 60 milhões de toneladas, das quais, cerca de 45% foram desperdiçadas ou 

perdidas durante o cultivo no campo até o consumo humano. Já a cenoura pertence 

ao grupo de raízes tuberosas, da família das apiaceae. No Brasil existe cenoura do 

inverno (nantes) e a de verão (brasilia) E a mandioca pertence ao grupo de raízes, 

também conhecida como macaxeira ou aipim pertencente à família das 

euphorbiaceae.   

 

 3.7 QUANDO USAR A SILAGEM     

A silagem está pronta depois de completar o processo de fermentação, que 

leva em média 30 dias. O alimento deve ser retirado do local aonde foi armazenado 

apenas quando for se servido para que não estrague. LAVEZZO (1985) afirmou que 

uma fermentação ideal no silo é esperada, quando a forragem a ser ensilada 

apresenta de 28 a 34% da matéria seca, sendo que, nestas condições, mesmos teores 

de carboidratos solúveis de 6 a 8% seriam suficientes para desencadear fermentações 

láticas, desde que o poder tampão não seja elevado.   

  

3.8 UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL  

 No Brasil, segundo Costa et al., 2004, as pesquisas confirmam a utilização de 

silagem de grãos úmidos de cereais como componente energético da dieta para várias 

espécies animais de interesse zootécnico. É uma cultura com grande variedade 

genética, por isso sua facilidade de cultivo em vários ambientes. (Hallauer & Miranda 

Filho, 1988) 

 Segundo Nummer Filho, 2001, todos os produtores pequenos, médios ou 

grandes, que tenham criação de ruminantes (bovinos de corte ou leite, ovinos, 

caprinos) ou monogástricos (suínos, aves), podem utilizar silagem de grão úmido, 

visando realizar a integração agricultura-pecuária na sua propriedade, agregando 

mais valor ao produto final. 
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3.9 SOBRAS DE CULTIVO    

Segundo Azevedo (2009) o repolho apresenta em sua composição 

bromatalógica, matéria seca (MS) 13,6%, matéria orgânica (MO) 91,4%, proteína 

bruta (PB) 18,4%, extrato étereo (EE) 1,1%, fibra de detergente neutro (FDN) 25,7%, 

fibra de detergente ácido (FDA) 21,0%, lignina 2,2% e nutrientes digestíveis naturais 

(NDT) 69,9%.      

 

3.10 CUSTOS DE ALIMENTOS ALTERNATIVOS PARA NÃO RUMINANTES     

Uma alimentação alternativa para não ruminantes precisa ser boa para suprir 

todas as falhas nutricionais envolvendo baixo custo. O objetivo é ter um alimento bom 

que seja nutritivo para o animas, mas que não seja tão caro.   De acordo com Bellaver 

& Ludke (2004) as alternativas de alimentação de suínos disponíveis para uso direto 

nas granjas são restringidas ao macro ingredientes de origem vegetal, que podem ser:  

 A) Essencialmente energéticos; (raiz de mandioca, silagem da raiz, raspa   

integral, farinha e farelo residual)    

B) Energéticos idênticos ao milho; sorgo, mileto.   

C) Fornecedores de energia com nível de proteína mais elevado do que o milho: 

farelo de arroz, semente de girassol e soja integral inativa. 

D) Fornecedores de proteína: farelo de arroz, girassol e sementes de 

leguminosas.    

  

3.11 DESPERDICÍO    

Segundo GIOVANNINI (1997) o Brasil perde, anualmente, mais de US$ 1,0 

bilhão de frutas e hortaliças.  

Logo que se fala em desperdício associa-se a perda, ou seja, algo que não 

pode ou não foi aproveitado, podendo envolver sobras, mas também exageros. 

Oliveira (1993, p. 18), referindo-se ao desperdício de alimentos de origem vegetal, diz:     

É comum não se utilizar partes [de vegetais] com alto valor nutritivo, como 

por exemplo (sic) as folhas verdes da couve-flor, quando estas, embora 

sejam um pouco mais duras, contêm mais ferro do que a couve manteiga e 

são mais nutritivas do que a própria couve-flor; eliminar a casca da 

abobrinha ou berinjela para o preparo dos alimentos diminui o seu valor  
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nutritivo; a casca de pepino pode ser curtida em vinagre, para preparo de 

picles; da casca do abacaxi pode-se preparar refresco; as cascas de frutas 

como melancia, banana, mamão, manga, podem ser utilizadas no preparo 

de doces, geleias ou compotas. A folhagem de cenoura, assim como a da 

beterraba podem ser consumidas através de saladas ou mesmo de 

refogados, e assim por diante, milhares de outros alimentos, ricos em 

vitaminas, continuam sendo simplesmente considerados como lixo.   

   

Ainda existe o desafio de produzir alimentos de origem vegetal, com o mínimo 

de desperdício e/ou perdas. Para isso é necessário que haja um melhor 

aproveitamento dos alimentos. Neste sentido, o processo de ensilagem pode ser uma 

alternativa para preservar alguns alimentos desperdiçados na alimentação humana, 

com o objetivo de alimentar animais (Makkar e Ankers, 2014). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 O experimento, aprovado no CEUA-SCA-UFPR (protocolo 036/2016), com as 

alterações aprovadas no Ofício 105/2017, ocorreu durante 24 dias na fazenda 

experimental do Canguiri, no setor de suinocultura na Universidade Feral do Paraná-

UFPR. O processo de ensilagem durou em torno de dois meses. Foram fabricados 

140 baldes de silagem, subdivididos em dez baldes por lote, ou múltiplos de dez, 

totalizando 14 lotes. Em cada balde com capacidade de 3,6L, foram compactados 1kg 

folhas (folhas de couve-flor, de brócolis e ocasionalmente de repolho), 1kg de 

Mandioca, 500g de Cenoura e 150g de ração, previamente misturados, totalizando 

2,65 kg de silagem.  A ração foi adicionada a mistura de hortaliças com objetivo de 

amenizar a umidade em excesso, para evitar a proliferação de bactérias indesejadas. 

As raízes e folhas foram adquiridos através de descarte de frutarias, porem quando o 

material não era suficiente, ele era comprado em frutarias da região.  

As matérias primas dos sete primeiros lotes produzidos foram picadas 

manualmente, utilizando facas de cozinha. Para a ensilagem as matérias primas eram 

picadas em pequenos pedaços, os quais eram deixados por aproximadamente 24 

horas em pré-secagem, para serem ensilados. Durante a ensilagem, os materiais 

eram todos misturados, colocados no balde, compactados o máximo possível, para 

retirar o ar entre os materiais.   

Em todos os lotes os baldes foram envoltos e amarrados por fio de arrame para 

evitar que a tampa dos baldes abrissem causando a entrada de ar e assim bactérias 

indesejáveis se proliferando, isso não ocorre se a fermentação é anaeróbica ou seja 

sem ar. Por este motivo, a ensilagem deve ser bem-feita. Todos os baldes eram 

identificados com uma etiqueta que continha informações de data de ensilagem, data 

prevista para abertura, lote e numeração do balde, além de identificação sobre quem 

produziu a silagem.   

A partir do 8º lote, o corte dos alimentos passou a ser feito em um picador. Eram 

picados no mesmo dia, mandioca, cenoura e folhas, os quais eram deixados em pré-

secagem por duas horas e então ensilados. Com a utilização do picador os alimentos 

ficaram visualmente menores comparados com os picados manualmente percebendo-

se que, por este motivo, a quantidade não preenchia totalmente o balde, ficando 

aproximadamente 1/5 do balde com ar.   
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Para avaliação da silagem foi realizado analise de Matéria seca (MS) e pH, 

sendo realizadas individualmente para cada balde.    

Para análise de MS foi utilizado aproximadamente 100g de amostra da silagem, 

pesadas em balança analítica Ohaus®, com precisão de 0,01g. As amostras eram 

acondicionadas em saquinhos de papel, previamente secos em estufa a 60°C e 

levadas a estufa por 48 horas a uma temperatura de 60°C. Para então serem retiradas 

da estufa e pesadas para obtenção do peso final.  

Para amostra de pH eram pesadas 25g de silagem em balança analítica 

Ohaus®, com precisão de 0,01g e posteriormente liquidificadas com 250 ml de água 

destilada logo após, a amostra era colocada em um Becker, disposto sobre um 

agitador magnético Quimis® e posicionada de forma que entrasse em contato com os 

sensores do pHmetro Gehaka® medindo o pH e a temperatura da silagem.    

Os resultados de pH foram submetidos a análise de variância e covariância 

para comparar o período de fermentação, incluindo as covariáveis MPS e temperatura 

da silagem no dia de abertura dos baldes.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Não houve aumento significativo da MPS da silagem. Entretanto, a diferença 

no pH da silagem entre os períodos de fermentação foi altamente significativa, como 

pode ser observado na Tabela 1.  

  

Tabelas 1 – Valores médios de matéria parcialmente seca e pH de silagem dos dados da silagem, 

composta por – descarte de folhas de brássicas combinadas com diferentes fontes de amido  

Período 
Tempo de ensilagem 

(dias) 
Matéria parcialmente seca (%) 

 

pH 

Curto 56 ± 0,33 24,48 ± 0,48 3,93a ± 0,03 

Médio 82 ± 0,31 23,72 ± 0,63 3,56c ± 0,02 

Longo 110 ± 0,54 25,79 ± 0,45 3,65b ± 0,03 

Média geral 

Probabilidade  

82,5 ± 0,20  24,5 ± 3,33 

>0,054 

3,71 ± 0,01 

<0,001 

Letras diferentes na mesma coluna diferem pelo teste de Tukey (P>0,05) 

A medida do valor de pH em silagens foi considerada, no passado, como um 

importante indicador da qualidade de fermentação, sendo inclusive possível classificar 

as silagens em termos de qualidade. Atualmente essa variável deve ser usada com 

critério para fazer inferências à qualidade de fermentação (ANDRADE et al., 2010). 

Porém, segundo Cherney e Cherney (2003), o pH ainda permanece como um 

confiável indicador da qualidade de fermentação em silagens com baixo teor de MS. 

A acentuada redução do pH, devido à maior concentração de ácido lático na  

massa ensilada, leva a uma inibição de microrganismos e enzimas putrefativas, 

capazes de promover a deterioração do alimento com o tempo de armazenamento 

(TOMICH et al., 2003).  

Não foram detectados cheiro de amônia ou outros produtos indesejados, sendo 

assim, a silagem apresentou um odor agradável e não rançoso. De acordo com, 

Junges (2010), uma silagem bem conservada apresenta odor agradavelmente azedo 

(aromático, condimentado), livre de ácido butírico, sem nenhum odor perceptível de 

ácido acético; livre de outros odores estranhos (estável). A diferença significativa do 

pH, pode ser atribuída à diferença entre os períodos de ensilagem, visto que a silagem 

com um período mais longo de fermentação propicia condições favoráveis à 

fermentação mais acentuada por parte das bactérias anaeróbias. 

Segundo McDONALD et al. (1991), quanto menor o teor de matéria seca, mais 

baixo deverá ser o pH, para que ocorra a inibição do desenvolvimento de 
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microrganismos perniciosos ao processo. Silagens com alto teor de umidade são mais 

propensas a desenvolver fermentações indesejáveis, e apresentam também maior 

resistência à redução do pH. As silagens qualificadas como de boa qualidade devem 

apresentar pH na faixa de 4,2, o que evita a proteólise e a consequente produção de 

ácido butírico. Silagens com baixos teores de MS produzem perdas de nutrientes 

através do efluente, o que promove a redução do seu valor nutritivo (McDONALD et 

al., 1991).     
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Apesar dessas diferenças, os valores de pH estão dentro da faixa esperada 

para a silagem com outros alimentos conhecidos, e considera-se viável a conservação 

do descarte de hortifrutigranjeiros por ensilagem na forma estudada, o que pode ser 

muito útil para alimentação animal.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

  

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, A. P.; Quadros, D. G.; Silva, P. H. S.; Araújo, J. A. M.; Almeida, J. A. R.; Santos, 

L. I. J. Estabilidade aeróbia da silagem de capim elefante com diferentes proporções 

de casquinha de soja de fubá de milho. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 47., 2010, Salvador. Anais...Salvador: SBZ, 2010, CD-ROM. 

 

ALLEN, M.S.; Coors, J.G.; Roth, G.W. 2003. Corn Silage. p. 547-608. In: Buxton, D.R.; 
Muck, R.E.; Harisson, J.H. Silage science and technology. American Society of Agronomy. 
Madison, Wisconsin, USA.  

 

AZEVÊDO, J.A.G. Avaliação de subprodutos agrícolas e agroindustriais na 
alimentação de bovinos. 2009. 136 f. Tese(Doutorado em Zootecnia)- Universidade 
Federal de Viçosa, Viçosa, 2009. 

   

BELLAVER, C.; LUDKE, J. V. Considerações sobre os alimentos alternativos para 
dietas de suínos. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DOS NEGÓCIOS DA PECUÁRIA. 
ENIPEC. Anais do... Cuiabá. 2004.   

  

BRITO, A.F. et al. Avaliação da silagem de sete genótipos de sorgo [(Sorghum bicolor (L) 
Moench)]. ; Padrão de fermentação. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterináriae Zootecnia, 
Belo Horizonte, v. 52, n. 5 , p. 491-497, out. 2000.  

  

CHERNEY, J. H.; CHERNEY, D. J .R. Assessing silage quality. In: BUXTON, D.R. et al. 
Silage Science and Technology. Wisconsin: American Society of Agronomy, 2003. p. 141-
198.  

 

COELLO, N.; BRITO, L.; NONUS, M. Biolsynthesis of L-lysine by Corynebacterium 
glutamicum grown on fish silage. Bioresouree Technology, v.73, p.221-225,2000. 

  

DA SILVA, C, A. Silagem de Suínos reduz custos de produção.2014. Disponível em:  

<http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de producao/3520/ > 

 Acesso em 20 de março de 2018  

  

http://opresenterural.com.br/noticia/silagem
http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de
http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de
http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de
http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de
http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de
http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de
http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de
http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de
http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de
http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de
http://opresenterural.com.br/noticia/silagem-para-suinos-reduz-custos-de


23 
 

COSTA, C.; MEIRELLES, P. R. L.; REIS, W. Silagem de Grãos Úmidos de Cereais 

na Alimentação Animal. In: Clóves Cabreira Jobim; Ulysses Cecato; Marcos Weber 

do Canto. (Org.). SIMPÓSIO SOBRE PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 

FORRAGENS CONSERVADAS, 2.. 1 ed. Maringá - PR: UEM, 2004, v. 1, p. 133-

160. 

 

DER BEDROSIAN, M.C.; NESTOR JUNIOR, K.E.; KUNG, L. 2012. The effects of hybrid, 
maturity, and length of storage on the composition and nutritive value of corn silage. 
Journal of Dairy Science 95: 5115-5126.  

  

EMBRAPA, Maiores produtores e exportadores, 2017. Disponível em: 

<https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias/estatisticas/suinos/brasil> -Acesso em: 23 

março 2018. 

 

FAO. Global food losses and food waste – Extent, causes and prevention. Rome, 2011.  

  

GIOVANNINI, E. Aproveitamento de resíduos da industrialização de frutas. 

Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v. 10, n. 2, p. 67, jun. 1997. 

 

HALLAUER, A. R.; MIRANDA FILHO, J. B. Quantitative genetics in maize 

breeding. Ames: Iowa University Press, 1988. 468p. 

 

JOBIM, C.C.; CECATO, U.; CANTO, M.W. Utilização da silagem de grãos de cereais na 
alimentação animal. In:SIMPÓSIO SOBRE PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE FORRAGENS 
CONSERVADAS, 2001, Maringá. Anais... Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 
2001. p.319  

 

JOHNSON, L.; HARRISON, J.H.; HUNT, C. 1999. Nutritive value of corn silage as 
affected by maturity and mechanical processing: a contemporary review. Journal of 
Dairy Science 82: 2813-2825.  

 

JUNGES, D. Avaliação sensorial da qualidade de forragem conservada. 2010. Centro de 
Pesquisa em Forragicultra, CPFOR. p.13. Disponível em: <http://www.ensilagem.com.br/wp-
content/uploads/2013/04/GROBFUTTERBEWERTUNG-II.pdf> 

Acesso em: 31/ julho/ 2018 

 

https://www.embrapa.br/suinos-e-aves/cias/estatisticas/suinos/brasil
http://www.ensilagem.com.br/wp-content/uploads/2013/04/GROBFUTTERBEWERTUNG-II.pdf
http://www.ensilagem.com.br/wp-content/uploads/2013/04/GROBFUTTERBEWERTUNG-II.pdf


24 
 

 KUNG jr., L. Microbial and chemical additives for silage: effect n fermetetion and 
animal response. In: WORSHOP SOBRE MILHO PARA SILAGEM, 2., 2000, Piracicaba. 
2000.Anais… Piracicaba: FAELQ, 2000. P.1-53. 

 

KUNG jr., L. Effects of microbial additives in sileges: facts and perspectives. In: 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FORAGE QUALITY AND CONSERVATION, v.1., São 
Pedro, 2009. Proceedings… Piracicaba: FAELQ, 2009. P.7-22. 

  

LEIBENSPERGER, R.Y., PITT, R.E.A model of clostridial dominance in ensilage. 

GrassGrass and Forage Science, v.42, n.3, p.297-317, 1987. LAVEZZOLAVEZZO, W. 1985. 

Silagem de capim-elefante. Inf. Agropec., 11(132):50-57.  

  

Makkar, HPS, Ankers, P, 2014. A need for generating sound quantitative data at national 

levels for feed-efficient animal production. Anim. Prod. Sci. 54,1569-1574. 

 

McDONALD, P.; HENDERSON, A. R.; HERON, S. J. E. The  Biochemistry of Silage. 2. ed. 
Marlow: Chalcombe Publications, 1991.  

  

McDONALD, P., HENDERSON, A.R., HERON, S. The biochemistry of silage. 2ed. 

Marlow: Chalcombe Publications, 1991. 340p. 

 

MUCK, R.E., BOLSEN, K.K. Silage preservation and additive products. Field Guide and 

Silage Management in North America, p.105-126, 1991. MUCKMUCK, R.E. 1988. Factors 

influencing silage quality and their implications for  management. Journal of Dairy Science 

71: 2992-3002.  

  

MUCK, R.E. Factors influencing silage quality and their implications for management. 

Journal of Dairy Science, v.71, n.11, p.2992-3002, 1988. OLIVEIRAOLIVEIRA, A.S.D. 

Reciclando ideias: prá não dizer que não falei de lixo. Rio Grande-RS: Fundação 

Universidade do Rio Grande, [1993]  

 

NUMMER FILHO, I. Silagem de grão úmido. Pork World, v.1, n.2., p.38-42, set/out, 

2001. 

 

PIMENTEL, J.J.O.; SILVA, J.F.C.; VALADARES FILHO, S.C. 1998. Efeito da 
suplementação proteica no valor nutritivo de silagens de milho e sorgo. Revista da 
Sociedade Brasileira de Zootecnia 27: 1042-1049.  



25 
 

  

RABELLO, C.B., AZEVEDO, C.B., SIMÃO, B.R., et al.  Utilização da farinha do 

cefalotórax de camarão na ração de alevino de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

In: 41º Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Anais... Campo Grande, 2004.: Anais 

  

RISTIC, M.D,; FILIPOVIC, S.S,; SAKAC, M.L.J. Liquid protein feedstuffs from 

fresshwater fish by-products as a componente ofnimal feed. Romanian biotechnological 

Letters, v.7,n.3.p.729-736, 2002. 

 

ROCHA, S.A. et al. Fibras e lipídios em alimentos vegetais oriundos do cultivo 
orgânico e convencional. Revista Simbio Logias, v.1, n.2, p.1-9, 2008. Disponível em: 
<http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Educacao/Simbio-Logias> 

  

 SALVADOR, C. A. (2016). Secretaria de agricultura e do abastecimento. Fonte: Governo 

do estado do Paraná:  

<http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/2017/Olericultura_201 

5_16.pdf> 

  

TOMICH, T.R. et al. Características químicas para a avaliação do processo 

fermentativo de silagens: uma proposta para a qualificação da fermentação. Corumbá, 

MS: Embrapa Pantanal, 2003. 20p.Acesso em: 31 jul. 2018. Online. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/cr/2014nahead/0103-8478-cr-00-00-cr20140716.pdf>  

 

VAN SOEST, P. J. Nutritional ecology of the ruminant. 2. ed. Ithaca: Cornell University, 
1994.  

 

VIDOTTI, R.M,; VIEGAS, E.M.M,; CARNEIRO, D.J. Amino acid composition of processed 
fidh silage using diferente raw materials. Animal Feed Science and Technology, 
v.105,p.199-204, 2003. 

  

WOOLFORD, M.K. The silage fermentation. New York: Marcel Dekker, 1984. 350p.  

   

  

http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Educacao/Simbio-Logias
http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/2017/Olericultura_201%205_16.pdf
http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/Prognosticos/2017/Olericultura_201%205_16.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cr/2014nahead/0103-8478-cr-00-00-cr20140716.pdf

