
MARCO SANTOS 

VALOR NUTRITIVO DE DE DE 

OU EM MISTURA COM CASCA DE 

L.), DE CANA L.) E 

PALHA DE vulgaris, L.) 

Orientador 

Prof. PAULO DE 

LAVRAS 

1995 
MINAS GERAIS BRASIL 



Aos meus pais, 

e Maria Stela 

Aos meus irmãos, 

Eva Cristina, Patrícia e 

Com carinho, 

minha esposa e a 

minha 

DEDICO 



BIOGRAFIA DO AUTOR 

MARCO SANTOS, de dos Santos 

Rosa e Maria Stela Serafim Santos, nasceu em 02 de janeiro de 1965, no 

município de Minas Gerais. 

Graduou-se em Engenharia pela Escola Superior de 

Agricultura de Lavras em julho de 1992. Em de 1993, iniciou o curso de 

Mestrado em Zootecnia, pela Universidade Federal de Lavras na de 

Animal Ruminantes, defendendo tese em 29 de setembro 1995. 



AGRADECIMENTOS 

Universidade Federal de Lavras em especial, ao 

Departamento de Zootecnia, pela oportunidade de do curso. 

Coordenadoria de Aperfeiçoamento de de Superior 

(CAPES), pela da bolsa de estudos. 

Ao Prof. Paulo de pela dedicada críticas 

construtivas e conhecimentos transmitidos. 

Ao Prof. von Tiesenhausen, na na 

dos tratamentos e das acompanhamento, durante o período experimental e 

pela na 

Ao Prof. Antonio de Oliveira, pela das analises 

e como coordenador do curso de Mestrado em Zootecnia, pela ajuda 

oferecida na do trabalho. 

Aos demais professores do Departamento de Zootecnia, pelas 

e amizade. 

Aos de campo do Departamento de Zootecnia, 

Vilas Boas, Carlos Roberto Vieira, P. de Carvalho, dos Santos 

Silva, Batista, Valdir e outros, pela durante o experimento. 



V 

minha esposa A. Marinho Santos, pela ajuda durante a fase 

de coleta e apoio durante o curso. 

Aos do de Animal, dos Santos 

Nogueira, Ferreira de Souza, Maria dos Santos e Geraldo 

pelo apoio nas 

Aos colegas, de A. Reis, 

Vilela, Jorge dos S. Jorge Luis Rita de 

e Sara pela amizade. 

Aos alunos do PET, Guilherme, Paulo, 

Ana Paula, e outros, pela na coleta de dados. 

As do Departamento de Zootecnia, F. de Carvalho, 

Ferreira V. A. e Silva e pelo apoio. 

Ao Setor de Transporte da pelos transportes dos materiais 

experimentais. 

S.A., em pelo fornecimento do 

residuo de 

Enfim, todos que M deste trabalho. 



SUMARIO 

pagina 

LISTA DE TABELAS ............................................................................. 

RESUMO ............................................................................................... 

SUMMARY ............................................................................................ 

................................................................................... 

2 DE LITERATURA ............................................................. 
2.1 O resíduo de ....................................................................... 
2.2 Uso do resíduo de na animal .............................. 

2.4 Valor nutritivo da .................................................................. 
2.4.1 ....................................................................... 
2.4.1.1 do residuo de .................................. 

da casca de ............................................ 
2.4.1.3 do bagaço de cana ......................................... 
2.4.1.4 da palha de .......................................... 
2.4.2 Consumo ........................................................................ 
2.4.3 ............................................................................... 
2.5 Balanço de ........................................................................ 
2.6 pH e ....................................... 
2.7 Parametros .......................................................................... 
2.8 Parametros ....................................................................... 

2.3 A qualidade da ...................................................................... 

3 MATERIAL E .................................................................. 
3.1 e clima .......................................................... ................ 
3.2 Os resíduos agro-industriais ............................................................... 

3.4 Ensaio de aparente ...................................................... 
3.4.1 Animais e ..................................................................... 

3.4.3 Parametros avaliados e analises laboratoriais 
Preparo das amostras 

3.3 ......................................................................................... 

...................................................................... 
.................................... 

3.4.4 e ........................................ 
3.4.5 do consumo e da aparente ..... 
3.4.6 do ensaio e tratamentos ...................................................... 
3.4.7 Delineamento experimental e estatísticas ............................. 

X 

03 
03 
04 

04 
07 
07 
07 
08 

08 

10 
13 
15 
16 
16 
18 

19 
19 
19 
20 
21 
21 
22 
23 
24 
24 
25 

25 



RESULTADOS E ........................................................... 

....................................................................... 
pH e ................................. 

4.1.2 Consumo ........................................................................ 
4.1.3 ............................................................................... 
4.2 Balanço de ........................................................................ 

4.1 Valor nutritivo .................................................................................. 

4.3 Parametros .......................................................................... 
4.4 Parametros sanguíneos ....................................................................... 

5 ................................................................................... 

...................................................... 

......... .................................................................................. 

26 
26 
26 
30 
31 
34 
37 
38 
40 

42 

43 

52 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 

TABELA 1 

TABELA 2 

TABELA 3 

TABELA 4 

TABELA 5 

TABELA 6 

TABELA 7 

TABELA 8 

do material original .......... 26 

química das silagens .................... 27 

Valores de pH, e 
das silagens ......................................... 

Consumos de seca 
proteína bruta proteína 

energia bruta e energia 
digestive1 das silagens estudadas ......... 

Coeficientes de aparente da 
materia seca (DAMS), proteína bruta 
fibra em detergente neutro e energia 
bruta das silagens estudadas ................ 

de balanço de dos animais 
alimentados com as diferentes silagens ............. 

Valores medios de pH e teores medios dos 
e butírico no líquido 

ruminal dos ovinos .......................................... 

molares em 100 de 
e butírico no líquido 

ruminal dos ovinos a com 
diferentes silagens ........................................... 

30 

32 

35 

37 

38 

39 



TABELA 9 

TABELA 

TABELA 

TABELA 3 A 

TABELA 

TABELA 

TABELA 

TABELA 

TABELA 

Valores medios de e (em 
no plasma de ovinos 

alimentados com diferentes silagens ................. 

Quadrado medio e coeficiente de 
para consumo de 

bruta e 
........................................... 

Quadrado e coeficiente de 
para consumo da energia bruta 

e energia ................ 

Quadrado e coeficiente de 
para aparente da materia 

seca (DAMS) e bruta .............. 

Quadrado medio e coeficiente de 
para aparente da fibra em 

detergente e energia bruta 
.......................................................... 

Quadrado e coeficiente de 
para balanço de ....................... 

Quadrado e coeficiente de 
para e no sangue .................. 

Valores de estabelecidas entre os 
diversos estudado8 .......................... 

Densidade em das no 
interior dos silos, no momento da ...... 

41 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

57 



RESUMO 

SANTOS, Marco Valor nutritivo de silagens de resfduo de 
on em mistura com casca de 

L.), de cana (Saccharam L.) palha de 
vulgaris. L.). Lavras: 1995. 52p. 

Mestrado em Zootecnia).* 

Em 1994, realizou-se no Departamento de Zootecnia da Universidade 

Federal de Lavras um ensaio de com o objetivo de 

determinar o valor nutritivo e a qualidade das silagens de resíduo de ou 

em mistura com casca de ou bagaço de cana e ou palha de Quatro 

tratamentos - de resíduo de - de residuo de 

(90 em peso) com casca de (10 - de resíduo de 

(90 com bagaço de cana (10 e de resíduo de 

(90 com palha de (10 foram estudados num delineamento de blocos 

casualizados com 5 utilizando-se 20 carneiros. Os resultados mostraram 

coeficientes de aparente de seca para 

Orientador: Paulo de Membros da Banca: von 
Tiesenhausen, Antonio de Oliveira, e Carlos Alberto 
Pereira de 
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todas as silagens (TI 61,5 e 64,2 sendo superior 

0,0435) a Para o consumo de seca, as silagens 

apresentaram os valores: - 56,4 e 68,5 

sendo a superior 0,0103) a Os valores de pH, e 

de e mostraram-se 

adequados para silagens de boa Os resultados foram diferentes 

= 0,0384) para o balanço de sendo que a resultou um 

balanço negativo. Os teores de dos animais que receberam as em 

estudo, foram normais, enquanto, que a ficou um pouco acima do normal. As 

silagens de residuo de ou em mistura com palha de ou bagaço de 

cana se constituem em uma alternativa de ruminantes. 



SUMMARY 

NUTRITIVE VALUE OF SILAGES OF PASSION FRUIT RESIDUE 

OR IN MIXTURE WITH COFFEE HULL 

L.), CANE BAGASSE L.) BEAN 

STRAW L.) 

In 1994, a digestibility experiment was carried in the Department of 

Animal Science at the Universidade Federal de Lavras, with the purpose of 

evaluating the nutritive value and the quality of silages of passion fruit residue, or 

in mixture with coffee hull, or cane bagasse and or bean Four treatments 

(TI silage of passion fruit residue; silage of passion fruit residue (90 in 

weight) with coffee hull (10 silage of passion fruit residue (90 with 

cane bagasse (10 and silage of passion fruit residue (90 with bean 

straw (10 were studied at a experimental design with randomized complete 

blocks with five replications, utilizing twenty sheep. By the results, it was 

observed satisfactory values of apparent digestibility of the matter dry for all 

silages (TI 74.46; 68.55; - 61.45 and 68.5 been higher 

0.0435) than However, for the voluntary intake of the matter dry, the 

ailages showed values: - 43.71; 25.57; 56.44 and 68.52 

been the silage upper 0.0103) than The values of pH, 

and percentages ammoniac nitrogen and organic acids proved to be suitable for 



silages of good quality. The results were different = 0.0384) for nitrogen 

balance, ao that the silage showed a negative balance. The contents of glucose 

of the animals which were given the silages in study showed normal, while the 

urea stayed a little above normal. The silages passion fruit residue and in mixture 

with bean straw and cane bagasse proved to be a viable alternative in feeding 

s. 



O Brasil por ser um país onde a agricultura uma atividade de 

grande a de residuos agro-industriais 

resultantes da colheita e do beneficiamento dos alimentos. Dentre esses residuos, 

destacam-se o resíduo do fruto de a casca de cafe, a palha e o 

bagaço de cana, entre outros. 

O residuo de constituido de casca e 

sementes, um resultante da do suco. Em 

produzido no Mineiro, e recentemente, no Norte de Minas. A 

brasileira de frutos de cerca de de 

1993). Desse total, a de resíduo seria em torno de 

de 

Quanto a casca de Minas Gerais o maior 

produtor de cafe no pais com uma em tomo de um de toneladas, 

que o beneficiamento, produz cerca de de casca de O bagaço de 

cana (Saccharum produzido pelas destilarias e usinas de e 

tem um rendimento de aproximadamente 30 da cana 

Outro resíduo comum propriedades rurais, a palha de 

vulgaris). Para a deste existe uma 

de em entre o peso da palha e o das sementes. Para as 
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variedades de sementes pequenas, a de sementes para palha de 

(Vieira, 1969). 

Atualmente, procura-se o aproveitamento de resíduos agro-industriais na 

animal. Dentro deste contexto, o ruminante por possuir uma fisiologia 

digestiva mais eficiente do que em outros animais, permite a de 

materiais grosseiros, produtos fibrosos das plantas e diversos resíduos 

industriais como alimento. 

Outra a falta de alimentos na epoca seca do ano. As pastagens 

oferecem um alimento de boa qualidade e nem disponibilidade suficiente para 

atender as exigencias nutricionaia dos animais. 

A dos resíduos agro-industriais tornaria uma alternativa 

para melhorar a produtividade da nacional, principalmente na 

epoca da seca, onde ocorre de alimentos. Para minimizar este quadro; esse 

trabalho teve como objetivo determinar o valor nutritivo e a qualidade das silagens 

de residuo de ou em mistura com casca de cafe ou bagaço de cana ou 

palha de 



2 DE LITERATURA 

2.1 O de 

O fruto de o processamento, produz cerca de um terço de 

suco e dois terços de resíduo. Deste resíduo, 90 cascas e 10 sementes, 

e (1958). et al. verificaram que os frutos de 

apresentam em media a seguinte física: suco 34,02 

sementes 12,38 e casca 53,6 A casca contem 10 a 12 de uma boa 

de qualidade equivalente obtida dos citrus. O tanino apresenta nos frutos 

mesmo quando verdes. 

A torta resultante da do constitui um fonte de 

proteína bruta a 12,3 e de a 19,2 apresenta 

uma grande quanto ao seu emprego na animal, devido ao seu 

elevado teor de fibra bruta (56 a 61 e de (30 a 35 O pode ser 

usado na de tintas e vernizes, podendo ainda, ser usado na 

uma apresenta uma atrativa amarelo e um 

sabor macio e (1963). Segundo e o 

da semente de apresenta substancia ou do 

crescimento. 
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2.2 Uso do resfduo de na animal 

O uso da casca desidratada de na animal foi 

relatada por no preparo de para suínos em crescimento e 

engorda, sendo at6 o-nivel de 4 na 

Para ruminantes, utilizando a casca desidratada de 

e (1958). recomendaram at6 o nível de 22 na 

das para gado leiteiro, ser a casca altamente 

Relataram, ainda, boa qualidade da da casca fresca de 

O residuo de (cascas e sementes), foi utilizado por et al. 

na de pura e em com o capim elefante C.V. 

e concluíram ser uma alternativa para a de 

ruminantes. 

Nos locais de do residuo de como no 

Mineiro, o seu fornecimento aos animais 6 feito "in natura", aplicando 

nenhuma que aumente o seu potencial como alimento. 

2.3 A qualidade da 

O sucesso na de uma boa fundamenta-se na 

de alguns pontos importantes, como o momento certo da colheita do material a ser 

ensilado, o de seca, o tamanho de o eficiente 

enchimento e fechamento do silo, 



5 

Para se produzir uma boa o teor de materia seca deve estar entre 

30 a 35 Se o teor de umidade do material ensilado for muito elevado, 

ocorrer um tipo de da qual resulta o butírico, de 

cheiro muito acentuado, e, por outro lado, se o material estiver muito seco 

ser atacado por fungos, (1966). Uma ideal, com um mínimo 

de perdas de nutrientes, de acordo com ocorre quando uma 

forragem ensilada com uma porcentagem de materia seca de 28 a 34 e um teor 

de solbveis em Agua de 6 a 8 

Quando ocorre uma de uma elaborada de plantas 

ricas em proteína, verifica-se uma da proteína, provocando como 

resultado, perda da proteína total. 

Durante o processo de natural que ocorra perda (5  - 10 

da materia seca da forragem) de elementos nutritivos numa bem feita, 

devido a dos que se transformam em de carbono e Agua, 

se o material ensilado tiver bem compactado, a perda ainda maior, 

(1966). 

O milho, sorgo e o girassol excelentes para ensilar, pois 

tem suficiente para produzir para tomar uma de alta 

qualidade. Para melhorar a de outras plantas recomendam-se o 

uso de melaço para aumentar o teor de que pela ocorra uma 

suficiente de para conservar a recomenda o uso 

de para aumentar a porcentagem de materia seca da forragem verde. 
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A do uso de aditivos em forragens com pouco teor de 

correlacionado com a de Archibald et al. (1960). 

Durante a deve-se conduzir a no sentido da do 

pois o principal para a de uma de boa 

qualidade. a presença do butirico no material ensilado 

porque, na sua ocorrem mudanças na qualidade do produto, provocando 

cheiro e penetrante, do efeito prejudicial que a das 

proteínas. Segundo as produtoras do butírico 

resistem mal quando o pH inferior a 4. O pH ideal das silagens entre 3,8 e 

McDonald et al. (1975). 

Os parametros que geralmente utilizados para avaliar a qualidade 

das silagens os o pH e o Valores obtidos 

de silagens de indicam pH - 

(0.5 - butírico e (S - 8 (1982). 

e citado por usaram a porcentagem de 

butírico e como sendo, respectivamente, e para 

uma muito boa. 

As de uma bem fermentada as seguintes: o 

cheiro deve ser ou de vinagre; a cor clara, verde amarelada ou a 

textura tecidos macios fibras e a acidez com gosto 

Lopez 

No que se refere a densidade da ela depende do teor de umidade 

do material ensilado e da geralmente, um metro pesa 400 a 

kg. 
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2.4 Valor nutritivo da 

O valor nutritivo de um alimento determinado, segundo autores, 

pelo estudo dos seguintes química, consumo e 

aparente. Estabelecem ainda, o balanço de como criterio 

importante avaliaç30 de um alimento utilizado na animal, (Prates e 

1980; Crampton et al., 1960 e Milford, 1964). 

2.4.1 

Os teores de materia seca proteína bruta fibra em detergente 

(FDA), fibra em detergente neutro energia bruta extrato 

fibra bruta e outros, dentre os constituintes que caracterizam a 

química, parametros importantes no processo nutritivo animal. 

2.4.1.1 do residuo de 

A química para a casca desidratada de encontrado 

por foi de ; ; ; e 

respectivamente para cinzas e extrato livre nitrogenado. 

O uso de cascas desidratadas e sementes de amarelo 

foi utilizado por et al. (1977) de frangos 

de corte. que encontraram, respectivamente para a casca e semente a seguinte 

química: 
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mineral 1,26 e Extrato 

nitrogenado 

para a de resíduo de Reis et al. 

encontraram de de e 60,32 de 

2.4.1.2 da casca de 

Estudando a polpa de cafe, et al. relataram que o teor 

de proteína com a maioria dos de cereais, embora apresente 

mais. fibra bruta e menos gordura. Para a casca de relataram altos niveis de 

fibra bruta, pequenas quantias de proteína e alto de e 

Dados de mostram para da casca de 

cafe, 100 de materia seca, Yo de proteína bruta, 57 de de 

e de Entretanto, utilizando a palha de cafe na 

de ruminantes, encontrou de de de 

YO de e YO de materia mineral. 

Utilizando a casca de cafe em concentrada, Barcelos et al. 

encontraram para a química Yo de de 

de de FDA, de e de tanino. 

2.4.1.3 do bagaço de cana 

O bagaço de cana bastante pobre em proteína e energia Prates e 

(1980). Os valores de minerais. e P encontrados por 
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Pacola et al. foram respectivamente, 92,67 1,42 45,45 

2.03 Yo; 0,09 e 0,03 enquanto que Moreira mostra valores de 

1,7 25,6 0,15 e 0,12 de P. 

A química do bagaço de cana pode apresentar pequenas 

dependendo principalmente da variedade de cana da qual 15 obtido. A 

media a seguinte: 1,0 0,3 84 88 

58 - 62 FDA e 2 4 de cinzas, (1987). 

Os resultados para a do bagaço de cana "in natura" 

encontrados por (1985). foram de 48,31 para a 1,86 45,09 

2,26 e 2,73 para a materia mineral, sendo semelhantes aos 

encontrados por e Balsalobre (1993) e (1993). 

2.4.1.4 de 

O valor nutritivo da palha de depende muito da quantidade de 

folhas presente no material, geralmente, na epoca da colheita, as folhas secas 

e desprendem-se facilmente, Silva 

Para a da palha de Morrison (1966) cita 

valores de para a 1,67 e 0,13 para o 

enquanto que encontrou 87,4 de 6,3 de 45,5 de 

e 71,3 de 
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2.4.2 voluntario 

O consumo 6 um muito importante que pode ser 

influenciado por fatores físicos e Crampton et al. (1960). 

O termo consumo 6 usado para descrever a quantidade de uma 

ingerida por um animal quando esta oferecida ad libitum, e a capacidade de 

uma em ser ingerida regulada pelas no animal, 

balanço fatores e fatores 

(1982). 

Segundo Van o consumo de materia seca condicionado 

ao consumo de fibra, ou seja, o aumento do teor de fibra pode reduzir o consumo 

Elevados teores de proteína podem estimular o consumo das 

forragens, e os baixos teores podem inibi-lo et al, 1973; Elliot e 

1973). O consumo de materia seca das tropicais, de acordo 

com Milford e aumenta proporcionalmente atØ o limite de 7 de 

na materia seca da estabilizando-se esse valor. 

De acordo com et al. o consumo se relaciona 

com o peso do animal e com a aparente da energia das 

forragens, e que o consumo aumenta rapidamente quando a aumenta 

de 38 para 70 Outros fatores taxa de de estruturais 

(Cramptom, teor de materia seca e Ward et al, 1966). 

Oliveira verificou uma negativa entre o consumo de materia 

seca e teor de fibra em detergente neutro. 
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De maneira geral, os fatores que interferem positivamente 

da forragem, contribuem para aumentar o consumo, Reis e 

(1993). 

Utilizando-se níveis de 10, 20 e 30 de casca de num ensaio de 

desempenho com novilhos, em do milho moído, Ledger e 

concluíram que a de 10 e 20 de casca de afetou o 

consumo de alimentos, contudo o nível de 30 de casca de cafe reduziu o 

consumo. 

A do valor nutritivo da palha de cafe em mistura com feno 

de grama bermuda e melaço foi feito por (1974). 

Entre misturas, concluiu-se que o consumo da palha exclusiva era muito 

baixo. Em para ruminantes, o emprego da casca de cafe 8 ao 

nível de 20 

Os fatores que interferem na dos nutrientes da polpa de 

segundo a cafeína, os taninos e os 

e Outros fatores que podem interferir na da palha 

os possíveis níveis de e os resíduos de pesticidas. 

A de casca de cafe em ao 

desintegrado com palha e sabugo) em para novilhos confinados foi feito por 

Barcelos et al. que concluíram que at6 o nível de 30 alterou o ganho 

de peso dos animais comparada testemunha, sem a casca de cafe. 39 

utilizando a casca de cafe na de 40 YO na concentrada, formando 

com a de milho dietas de diferentes de volumoso e 
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concentrado, Barcelos et al. verificaram que a de volumoso e 

concentrado pode variar de a 

O bagaço de cana por ter um alto teor de fibra e uma baixa 

recomendado o seu uso em níveis de 30 em para 

bovinos em crescimento, Chapman et al. (1964). 

citado por Pacola et al. utilizando níveis de 

bagaço de cana de e pasto de capim 

em dietas para ovinos, concluiu que o consumo de materia seca foi maior para as 

dietas com bagaço em ao lote testemunha (pasto 

Utilizando o bagaço de cana fresco como volumoso em dietas para 

bovinos de corte de 290 kg, Pacola et al. forneceram dietas contendo 57 

de bagaço, 19 de de soja ou 19 de espiga de milho 

desintegrada e 5 de melaço. O s  animais consumiram 7.2 kg de materia seca. 

utilizando o bagaço seco moído (50 e o bagaço na de 30 em 

dietas para bovinos confinados (298 kg), Pacola et al. encontraram, 

respectivamente, um consumo medio de materia seca por dia de e kg. 

Entretanto, et al. forneceram de 

melaço e e para bovinos confinadoa 

de 288 kg, sendo a fonte de volumoso o bagaço de cana. O consumo de materia 

seca foi, respectivamente, e 
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2.4.3 

Uma considerada quando o coeficiente de 

aparente da materia seca apresenta valor acima de 50 

O Coeficiente de um dado de grande na 

do valor nutritivo de um alimento, o qual pode ser influenciado por 

varios fatores, como digestivos, nivel de consumo e deficiencia de 

nutrientes (Church e Pond, 1977). 

Conforme de Nascimento existe uma 

positiva entre teor de proteína e a sua e entre o teor de 

proteína e a da energia, enquanto (1966) verificou uma 

positiva entre a e o consumo voluntario do alimento. A 

da esta condicionada ao seu teor Rocha (1968). 

Segundo Van forragens com menos de 7 de proteína bruta, ocorre 

uma da da seca, devido a uma da 

atividade dos microrganismos provocado pela deficiencia de no 

A fibra bruta compreende de celulose, que digeridos 

com bastante facilidade pelos ruminantes adultos, e que praticamente 

aos animais. Maynard e relatam que a 

como reduz a da celulose e de outros 

complexos. 

Dietas baseadas em cana de caracterizadas por apresentarem 

altamente solbveis que tem uma alta taxa de no 

por apresentarem elementos de solubilidade muito baixa (componentes da 
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parede celular) com baixa taxa de pelos do 

(Preston, 1982). 

Os coeficientes medios de aparente dos componentes 

mais importantes para a casca desidratada do amarelo, segundo 

e foram: bruta 45,23 Extrato 6,38 Fibra 

bruta 76,42 84,92 Nutrientes totais 60,70 Para 

as sementes de Moreira (1980) encontrou os seguintes resultados para 

a "in vivo": 36 10,5 36,2 e de 

Utilizando-se níveis de O; 25; 50; 75 e 100 de resíduo de em 

ao capim elefante C.V. Cameroon, Reis et al. que a 

da materia seca mostrou diferenças significativas entre as 

silagens em estudo. Em outro trabalho utilizando sementes de (sementes 

inteiras, quebradas e moídas), Reis et al. que a 

ruminal da materia seca e da proteína bruta da semente foi 

influenciada pela forma da semente do aumentando da semente 

inteira para a moída. 

Quanto a da casca de cafe, (1955) menciona o 

valor de 13,5 para o coeficiente de aparente da proteína da 

polpa de cafe. Enquanto relata o valor de 99,4 para a 

da proteína da casca de 

O bagaço de cana foi estudado por e Souza que relatam 

o valor de 22 para o coeficiente de (1986) menciona 

valores menores que 35 Campos et al. (1977) encontraram um valor de 26,6 
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relata que a do bagaço bastante baixa com 

valores variando de 25 a 30 

A do bagaço de cana aumentada consideravelmente 

quando o bagaço tratado sob de vapor. Chapman e Palmer citados por 

Pacola et al. do vapor, de e 

para a palha de Almeida (1986) encontrou o coeficiente de 

de 15,3 para a seca e 12 para a proteha bruta. 

2.5 de 

O balanço de a diferença entre a quantidade de 

ingerido e o excretado pelo organismo. Ele permite determinar diferenças entre 

ganhos e perdas de pelos animais em determinadas dietas, 

permite determinar uma adequada entre proteína e energia para suprir as 

necessidades de dos mesmos et al, 1975). 

Existe uma positiva entre o balanço de e a 

da bruta (Milford e 1965). Balanços negativos de 

quase sempre obtidos quando a digestive1 do alimento 

baixa. 

A da da avaliada pelo balanço de 

segundo et al. marcadamente afetada pelo consumo 

de energia. 
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2.6 pH e 

Para saber se uma foi fermentada de maneira adequada 

a de pH, e 

Os mais importantes o e o butirico 

(Cosentino, 1978). de boa qualidade apresentam em altas 

percentagens, butirico baixo ou nulo, e o e outros em baixas 

O tem pouco efeito prejudicial, mas contribui 

para elevar o pH nas sendo, como o butirico, uma de 

intensa no silo, devido talvez pouca da 

massa ensilada. Uma considerada de boa qualidade quando o pH igual 

ou menor que o butírico menor que e a igual ou inferior 

8 Silveira (1975). 

2.7 

Os encontrados no provenientes, 

quase que totalmente, da dos e constituem a 

maior fonte de para os ruminantes (Silva e Lego, 1979 e Church, 1974). 

Segundo Dukes os predominantes no o 

e butirico, sendo os dois primeiros os mais abundantes, variando suas 

com o tempo, dieta e pH do líquido ruminal. 
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Em um estudo com dietas, Silva e revelam que a 

dos formados no variam de 

54 a 74 para o 16 a 27 para o e 6 a 15 para 

o butirico, sendo que o valor mais alto para o foi observado 

quando OR animais receberam a como dieta. citado por Silva 

relatou as para o e 

variando, respectivamente entre os limites de e 

As dietas ricas em amido e favorecem a de 

ou seja, os alimentos que rapidamente fermentados tendem a 

produzir menos resultando uma no pH do e 

favorecendo a de microorganismo8 que produzem o 

(Silva e Lego, 1979). 

De acordo com et al. o pH do liquido ruminal 

de teve diferenças significativas, independentemente das dietas ou dos 

de coletas. 

Os valores de pH do suco ruminal de bovinos variam de a 7,1, com 

dentro destes limites, causadas pelo tipo de dieta consumida e o 

momento da coleta a de alimentos. Os valores anormais obtidos 

em amostras que apresentam acentuada do pH, pela da 

saliva, quando a coleta 8 feita com sonda (1981). 
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2.8 

O teor de no sangue dos ovinos, segundo Harper 6 em 

tomo de 40 de sangue, sendo um nível baixo, quando comparado com 

outras animais, enquanto sugere que em ovinos, o nível 

.normal de esta entre 30-60 de sangue. 

Segundo a sanguinea encontra-se em 

sendo que o volume desta depende do peso, grau de dos 

alimentos e da animal. 

Quanto a urdia, a sua no plasma sanguíneo de ovinos, vana 

de 12 a 20 dependendo do suprimento de proteína bruta, (1984). 

De acordo com Preston et al. d possível verificar se o suprimento 

da dieta ou adequado pela taxa de urdia no plasma. O fundamento d o 

alto coeficiente de (r 0,986) encontrado entre o teor de 

sanguínea e a quantidade de proteína ingerida. 

A entrada de urdia do plasma sanguíneo para dentro do via saliva 

e da parede do parece ser objeto de controle do crescimento 

que as vezes limitado deficiencia de e Nolan 

Existem literaturas que mostram que respostas no consumo de 

alimentos, balanço e desempenho animal podem ser obtidas quando 

a de 6 feita para melhorar dietas de baixa 



3 MATERIAL E 

3.1 e clima 

O presente trabalho foi realizado nas do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de Lavras em outubro de 1994. O 

municipio de Lavras, situa-se no Sul do Estado de Minas Gerais, a 21014' de 

latitude sul e de longitude oeste de Greenwich, com altitude de 910 

m (Castro Neto, 1980). O clima do tipo segundo a de 

possuindo uma chuvosa de novembro a abril e uma 

seca de maio a outubro. Segundo Vilela e a 

anual de e as temperaturas de e mínima de 26 e 

respectivamente. 

3.2 Os agro-industriais 

Na das foram utilizados os residuos agro-industriais 

de resultante da do suco, composto de casca e sementes, foi 

proveniente da em localizada no Mineiro; a 

casca de resultante do beneficiamento do em coco, foi proveniente da 

Fazenda da Lagoa, no município de Santo do Amparo - o bagaço de 
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cana, resultante da moagem da cana para do caldo, foi proveniente da 

destilaria de aguardente produzida no município de Lavras, e a palha de 

resultante da dos foi adquirida no Departamento de 

Agricultura da 

3.3 

Os residuos agro-industriais, palha de e bagaço de cana, foram 

picados em picadeira antes de serem ensilados. os outros 

residuos, casca de cafe e resíduo de sofreram nenhum processo de 

Os residuos foram ensilados em silos tipo manilha, com 

de m de e 1 m de altura. Durante a os materiais 

foram pesados para da densidade media e coletaram-se amostras 

que foram acondicionadas em sacos e guardadas em 

congelador para posteriores analises. 

Durante o enchimento dos silos, a da massa ensilada foi 

realizada por Depois de cheios, os silos foram fechados com lonas 

e com terra. 
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3.4 Ensaio de aparente 

3.4.1 Animais e 

O valor nutritivo da foi determinado atraves de um ensaio de 

aparente realizado no de outubro de 1994. Utilizou-se vinte 

carneiros, castrados, sem raça definida, com peso variando entre 30,6 a 64 kg. 

Os carneiros antes de entrarem no período de foram 

vermifugados e tosquiados. Foram feitas pesagens no início e no final do 

experimento. Os animais foram colocados em gaiolas de metabolismo, contendo 

bebedouro e para fornecimento vontade de Agua, do alimento experimental 

e da mistura mineral. Foram colocados nos animais, sacolas de lonas, devidamente 

adaptadas, para coleta de fezes. 

O alimento foi fornecido duas vezes ao dia, 8 e 16 horas. As sobras do 

fornecido no dia anterior a cada animal, foram registradas antes do primeiro 

Coletavam-se amostras das sobras e do alimento fornecido que 

foram acondicionados em sacos devidamente identificados e colocados 

no congelador, para que no final se fizesse uma amostra composta e se procedesse 

as analises químicas. 

As fezes foram coletadas diariamente, As e horas, registrando 

a quantidade diaria por animal, sendo que 

coletava-se uma amostra colocada em sacos identificadas e armazenadas 

em congelador para posteriores 
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A urina foi coletada diariamente horas, em baldes 

contendo a 25 para evitar perdas de volume individual foi 

medido e retiravam-se amostras colocadas em vidros de identificados e 

guardados em congelador. 

3.4.2 -P reparo das amostras 

As amostras de sobras e fezes foram descongeladas em 

temperatura ambiente, sofrendo uma em estufa de forçada a 

por 72 horas. a foram em moinho modelo 

de peneira fina, e colocadas em potes identificados, sendo armazenadas 

para posteriores 

Non dois dias do periodo experimental, foram feitas coletas do 

liquido ruminal e do sangue. O líquido ruminal foi coletado com sonda 

com auxilio de uma bomba Foi feita a leitura do pH, de um 

potenciametro; sendo filtrado em gaze at6 completar 50 que foi transferido para 

um vidro contendo de de devidamente 

etiquetado e guardado em congelador para posteriores analises. O sangue foi 

coletado por da veia jugular, sendo coletado em fiascos contendo 3 gotas de 

anti-coagulante (EDTA-FLUORETO), sendo, a coleta, feitas as 

analises de e 
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3.4.3 Parametros avaliados e laboratoriais 

A em termos de materia seca 

bruta calcio fibra em detergente neutro fibra em 

detergente (FDA), na urina (N) e extrato foram 

realizadas no de Animal do - Os teores de 

N e foram determinados de acordo com as da (1970). Os 

teores de foram determinados pelo de com de 

descrito por (1985). Para a dos teores de foi 

empregado o utilizando o de 

acordo com Braga e (1974). As analises de e FDA, foram determi- 

nadas segundo o de Van (1967). A energia bruta foi 

determinada neste utilizando a bomba tipo PARR, 

segundo as descritas por Silva 

A da foi feita pelo de da 

dosagem do total. O extrato foi determinado pelo a 

quente, no usando como solvente. 

As analises de foram realizadas no de 

Animal da Escola de Veterinaria da segundo o proposto 

pelo o "suco' das silagens. 



24 

3.4.4 e parametros 

As doa e butírico) do 

líquido ruminal e do 'suco" das silagens (acrescido de foram 

determinados por segundo a de Oliveira et al. 

no Laboratbrio de Animal da Escola de da 

A e sanguínea foram determinadas no plasma sanguíneo 

pelos de e Modificado, respectivamente 

de acordo com o manual LABTEST 

3.4.5 do consumo e aparente 

O consumo da materia seca proteína bruta e 

proteína foram determinados de acordo com a metodologia de 

Silva e Lego (1979) e expressos em de acordo com Cramptom et al. 

(1960). o de energia bruta e energia foram 

expressos em 

Os coeficientes de aparente da seca (DAMS); 

proteína bruta e energia bruta foram determinados pelo de 

coleta total de fezes, conforme de Church e Pond (1977) e Silva e 

(1979) e da fibra em detergente neutro de acordo com Van e 

Moore (1 966). 
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3.4.6 do ensaio e tratamentos 

O experimento teve de 23 dias, sendo 14 dias para 

dos animais gaiolas e aos tratamentos, 7 dias para coletas das amostras e 2 dias 

para dos parametros e dos parametros sanguíneos dos 

ovinos. No período de avaliou-se o consumo da para ajuste do 

fornecimento de alimento no período de coleta, 10 acima do consumo medio do 

período de 

O experimento constou de quatro tratamentos: 

de resíduo de 

- de resíduo de (90 em peso) com casca de cafe (10 

- de resíduo de (90 com bagaço de cana (10 

de resíduo de (90 com palha de (10 

Delineamento experimental e 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 

5 blocos e 4 tratamentos, onde a de controle foi o peso vivo dos animais, o 

que permitiu maior uniformidade, de acordo com (1977). 

Os resultadds foram analisados utilizando-se o pacote 

(Sistema de Analises Estatísticas), descrito por (1986). Nas 

analises estatísticas, foi considerada como parcela perdida os dados de um animal 

que ficou doente, do tratamento um (TI). A entre foi feita 

do teste segundo Steel e Tome (1960). 



4 RESULTADOS E 

4.1 nutritivo 

4.1.1 

Os resultados da do material original, antes de 

ensilar, e das silagens apresentados nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. 

TABELA 1. química do material original’. 

FDA P 

15,07 13,40 631 52,72 48,75 0,19 0,13 4324,09 

cascaded 86,15 7,225 3,87 61,54 0,03 4251,41 

74J6 2.17 2,48 70$9 5228 , 4 1 1  4160,35 

Palha 6,18 399 67.64 125 393429 

26,64 1224 8,03 59,90 0,225 415 4619,40 

10,79 9,625 58,225 54,18 917 0,125 4729,325 

R mar. +p. 22,78 10,27 57,94 60,47 414 42553,251 

1. Com base na materia seca. 

2. Com base na materia natural. 
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TABELA 2. das 

R 12.13 1315.09 

11.14 0.14 

R 58.84 3335.50 

Com base na materia seca 
2. Com base na materia como oferecida. 

Todas as silagens estudadas apresentaram teor de materia seca inferior 

aos teores recomendados para uma boa que de 30 a 35 Isto pode ser 

explicado pelo alto teor de umidade contido no resíduo de Os altos 

teores de materia seca da casca de bagaço de cana e palha de (Tabela 

aumentaram o teor de materia seca das quando estes residuos foram 

misturados. As silagens apresentaram boas com cheiro e 

amarelo-palha, para a de residuo de com 

casca de cafe, que teve uma pardo-escura e cheiro característicos da 

casca de cafe. Outras que se dos normais 

que preconizam uma de boa qualidade, foram o pH, e 

os (Tabela 3). A de resíduo de apresentou boa 

qualidade como foi observado por ao ensilar a casca fresca de 
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Analisando o material antes de ensilar (Tabela 1) e depois de ensilado 

(Tabela observa-se uma no teor de materia seca na de residuo 

de resultante de uma drenagem da umidade, e uma pequena 

na de resíduo de com bagaço de cana, enquanto que a de 

resíduo de com casca cafe e a de resíduo de com 

palha tiveram acentuada no teor de materia seca. Em geral, a 

da casca de cafe, bagaço de cana e palha de aumentou o teor de 

materia seca em ao residuo de (Tabela 1). 

O bagaço de cana apresentou um teor de materia seca de 74,36 

enquanto que o bagaço de cana produzido por destilarias, possui um teor de 

materia seca em tomo de 50 1985; e Balsalobre, 1993 e 

1993). Este valor, um pouco elevado, devido a uma do 

bagaço por dois dias antes da da 

Os teores de materia seca e proteína bruta da de residuo de 

foram superiores aos encontrados por Reis et al. que 

encontraram, respectivamente, 18,99 e 10,47 o valor da fibra em 

detergente neutro foi semelhante ao encontrado por este autor, que foi de 60,32 

Todas as silagens apresentaram bons teores de proteína bruta (Tabela 

quando comparadas com a de milho, que tem um valor de 8,15 segundo 

Pereira isto deve ao maior teor proteico do residuo de 

Observa-se um no proteico nas silagens de residuo de 

com a casca de cafe, resíduo de com bagaço de cana e residuo 

de com palha de provocada pela da casca de cafe, bagaço 

de cana e palha de que tiveram, respectivamente, os de 
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e Para a proteína apenas a de resíduo 

com palha de foi inferior que a de girassol 

observado por Thomas et al. (1982). 

As silagens apresentaram altos valores de fibra em detergente neutro, 

todos acima de 60 sendo o valor mais alto, na de residuo de 

com bagaço de cana, devido ao maior teor de fibra do bagaço de cana. Nota-se que 

os teores de das silagens menores ao encontrado por Almeida que 

foi de e superiores aos teores de que encontrou para 

a de milho. Quanto a fibra em detergente as silagens apresentaram 

altos teores de com valores bem superiores que a de milho 

encontrado por Almeida (1992). 

A de resíduo de e a de resíduo de 

com casca de apresentaram valores de energia bruta comparado com a 

de girassol, com (Almeida, 1992). Para as silagens de 

resíduo de com palha de e resíduo de com bagaço de 

cana, os valores de energia bruta se assemelham com a de milho, com o 

valor de kcallkg encontrado por e (1990). 
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4.1.1.1 pH e 

Os resultados de pH, e das 

silagens (Tabela 3) dentro dos limites que caracterizam uma 

e adequada do material. 

Os valores de pH das silagens foram inferiores ao recomendado por 

que relata o pH para uma boa entre 3,8 

a 4,2. Verifica-se que o foi superior em aos demais, em todas 

as silagens. Isto se deve a das produtoras do que atuam 

nos facilmente convertendo-os em sendo um 

indicativo de uma adequada Segundo McDonald os maiores 

valores de foram em aos menores valores de pH do material 

enailado, isto foi verificado neste trabalho, sendo que, quando o valor de pH 6 

superior a 5 ,  o dominante o butirico. 

TABELA 3 - Valores medios de pH, e das 

Resíduo de 336 1 1,02 0,03 

3 3  8,32 

3.4 7 3  

+p. 3,6 1,16 0,03 

1. Com base no "suco" das silagens. 
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Verifica-se a ausencia do butirico, que pode ser devido ao pH 

menor que segundo as bacterias produtoras do 

butírico resistem mal quando o pH 6 inferior a esse valor. 

Os teores de observados, de acordo 

com aquele recomendado por e citado por (1 para 

a de uma muito boa, a percentagem de deve 

ser menor que 12 Em aos valores de citado por Silveira 

os teores de foram superiores 8 para a de 

resíduo de com bagaço de cana. Quanto maior o valor do 

menor 6 a qualidade da indica a dos compostos 

provocadas pelas proteolíticas, secretadas pelas bacterias do 

4.1.2 Consumo 

Os resultados dos consumos da materia seca 

proteína bruta proteína digestive1 energia bruta e 

energia digestive1 apresentados na Tabela 4. 

Observou-se diferenças entre as silagens para o 
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TABELA 4. Consumos de materia seca bruta 

energia bruta e 

energia das silagens estudadas. 

49,9 a 7,6 a 6,3 a 245,6 ab 172,8 a 

25,6 b 2,7 b 1,9 b 125,9 b 82,8 b 

a a a 2563 ab 147,6 ab 

R +p. a 7.1 a a a 183,7 a 

na mesma coluna, seguidas de letras distintas, diferem entre si pelo teste 

de 5% de probabilidade. 

Os consumos de materia seca variaram de para a de residuo 

de com palha de a para a de residuo de 

com casca de As silagens de residuo de residuo de 

com bagaço de cana e resíduo de com palha de diferiram 

0,0103) da de residuo de com casca de a qual 

apresentou menor consumo de materia seca. 

A menor do alimento verificado com os animais que receberam 

a de resíduo de com casca de cafe, pode ter sido provocada pela 

desta ou pelo cheiro da casca de que se evidenciou 

a Observa-se na Tabela 2, que todas as silagens tiveram altos 

valores de proteha bruta, que tem uma positiva para o consumo, apesar 
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de resíduo de e casca de cafe ter apresentado baixa 

aparente para a proteha bruta (Tabela e valores relativamente 

de fibra em detergente neutro, que 8 um componente limitante ao 

consumo de alimentos. 

Verifica-se uma negativa entre o consumo de 

materia seca e a aparente da fibra em detergente neutro (r 

comprovando ser uma característica ao consumo de alimentos. 

O valor de para o consumo de materia seca da 

de resíduo de com palha de foi superior ao obtido por Almeida 

para a de milho, que foi de Considerando a 

categoria animal usada, as normas de estimam um consumo mínimo de 

materia seca de 50 

O s  resultados de e mostraram uma de A 

para primeiro e de A para o segundo, sendo os 

maiores valores, para a de residuo de e os menores valores, para 

a de residuo de com casca de cafe, ocorrendo diferenças desta 

em demais. 

No entanto, os maiores consumos observados para as silagens de resíduo 

de residuo de com bagaço de cana e resíduo de com 

palha de possivelmente seja explicado pelas altas existentes 

entre e (r = e, entre e (r ou seja, os 

maiores consumos de materia seca correlacionados com os maiores 

de proteína bruta e proteína 
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A dos resultados para o consumo de energia bruta, mostram que a 

de residuo de com palha de foi semelhante com 

as silagens de residuo de e residuo de com bagaço de cana, m a s  

superior com a de residuo de com casca de 

Para os consumos da - energia observa que as silagens de 

residuo de e resíduo de com palha de diferiram 

em a de residuo de com casca de 

Observa-se altas entre o consumo de materia seca 

em aos de energia bruta x e energia 

x = Isto pode ser observado nos resultados, onde 

os maiores valores de consumo de seca corresponde aos maiores 

valores de consumos da energia bruta e energia concordando com 

Crampton que relata o consumo de um alimento altamente relacionado 

com o consumo de energia e a densidade 

4.1.3 

Os coeficientes de aparente da materia seca, proteína 

bruta, fibra em detergente neutro e energia bruta (Tabela evidenciam 

diferenças significativas entre as aparentes da 

e das silagens. Enquanto que para a aparente da 

foram constatadas diferenças significativas entre as silagens estudadas. 
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TABELA 5. Coeficientes de aparente da seca (DAMS), 

proteína bruta fibra em detergente neutro e 

energia bruta das silagens estudadas. 

DAMS 

R e s í d u o  de a a a 743 a 

R 68,6 ab 56,6 b 65,4 a 69,7 ab 

61,5 b 75,9 a a 57,9 c 

643 ab.  71,4 a 53,6 a 61.1 

Medias na mesma coluna, seguidas de letras distintas, diferem entre si pelo teste 

de 5% de probabilidade. 

Com a aparente da materia seca, todas as silagens 

consideradas pois apresentaram valores acima de 60 sendo 

que a de residuo de apresentou maior aparente da 

materia seca = 0,0435) em a de residuo de com 

bagaço de cana. A mais baixa apresentada por esta foi 

devido ao maior teor de fibra verificado no bagaço de cana. 

O valor de observado para a aparente da 

seca da de resíduo de 6 superior ao valor encontrado por 

para a de milho, com o resultado de Yo. 

Quanto a aparente da bruta, a de residuo 

de casca de apresentou o menor resultado em 
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as outras silagens e superior ao resultado encontrado por Almeida 

para a de milho, que foi de Observa-se na tabela de consumo 

que a de residuo de com casca de teve 

resultados quanto ao e para atender as 

nutritivas dos animais: 

Com aos resultados da aparente da nota-se 

que o teor de fibra das silagens em estudo, influenciaram a das 

mesmas. 

Constatou-se diferenças entre os valores medios da 

aparente da energia bruta das sendo que a 

de resíduo de foi superior em a de residuo de 

com bagaço de cana e a de resíduo de com palha de 

a de de com casca de foi superior 

em a de resíduo de com bagaço de cana. Para esta 

foi observado, uma mais baixa para a 

seca, mas observando uma alta entre DAMS e 
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4.2 Balanço de 

Os resultados do balanço de (Tabela 6) foram diferentes 

0,0384) entre as sendo que a de residuo de foi 

superior em a de residuo de com casca de cafe. Os 

resultados revelaram que a de residuo de apresentou o teor mais 

alto de proteína bruta com a mais alta 

TABELA 6. Medias de balanço de dos animais alimentados com as 

diferentes silagens. 

Residuo de a 

b 

Residuo de + de 42 ab 

na mesma coluna, seguidas de letras distintas, diferem entre si pelo teste 

de 5% de probabilidade. 

O balanço negativo apresentado pela de residuo de 

com casca de foi devido a quantidade de excretado pelos animais 

maior que o retido. Este fato, pode explicado pelos baixos consumos 

de materia seca, proteína digestive1 e energia bruta, verificado nos animais que 
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receberam esta por do cheiro e imposto pela 

casca de O baixo consumo dos animais por esta fez com que a 

quantidade de retido atendesse as suas necessidades de mantenpa, e 

passaram a o proveniente das reservas corporais. 

4.3 Parametros 

Os resultados medios das analises de pH, e 

butirico do liquido apresentados M Tabela 7. 

TABELA 7.  Valores médios de pH e teores dos 

e butirico no líquido ruminal dos ovinos. 

Os valores de pH um pouco superiores aos que normalmente ocorrem 

a Isto pode estar relacionado ao valor elevado de fibra das silagens que 

faz aumentar o tempo de e a quantidade de saliva produzida. 
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As dos encontradas nas 

silagens em estudo, variaram de a respectivamente 

pera o butírico. Esses valores diferem da 

faixa limite de (1990) citado por Silva que indica 

variando de 40 a 75 para o 15 a 40 para o e 10 a 20 

para butirico, no entanto, aproxima aos dados obtido por Silva para 

a de capim capim elefante Cameroon 87 com 13 

com as de 84, 12 e 4 para os e butirico. Os 

valores elevados de pode ser devido a volumosa e a 

pouca de que facilmente fermentados. 

TABELA 8 .  molares em 100 de e 

butirico no líquido ruminal dos ovinos a com 

as diferentes silagens. 

Residuo de 8 

85.0 



Observando-se os resultados medios do nota-se que o 

maior valor em ao total foi verificado nos animais que 

receberam a de residuo de concluindo ser a 

com maior teor de e o menor valor, nos animais que 

receberam a de residuo de com casca de cafe 

Quanto ao butírico, foi verificado que o maior valor em 

ao total, ocorreu nos animais que receberam a de residuo de 

com palha de e o menor valor, nos animais que receberam a 

de residuo de com casca de cafe 

4.4 

Os resultados de media de e no sangue dos 

animais, expostos na Tabela 9. 

A media de sanguinea foi semelhante 

para o tratamento e para o tempo, estando de acordo com (1984) que 

considera normal, para ovinos, os niveis de 30-60 de sangue. 

O teor de sanguinea est6 relacionado proporcionalmente com o 

teor de soltiveis no alimento, ou seja, quanto maior o teor de 

soltiveis do alimento, maior o valor de sanguinea 

1977). 
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TABELA 9. Valores medios de e (em no plasma 

sanguíneo, de ovinos alimentados com diferentes silagens. 

Resíduo de 51,9 28,7 

242 

47,6 

Os valores medios da urdia sanguinea, foram diferentes 

verifica-se que foram superiores aos descritos por que dependendo do 

suprimento de proteína pode variar de 12 a 20 Os valores mais altos de 

sanguínea, confirmam os altos valores de proteína bruta dessas silagens. 



Nas deste experimento, conclui-se: 

1 - As silagens em estudo apresentaram pH e de acordo com 

os que caracterizam uma boa 

2 Todas as silagens tiveram coeficientes de aparente da 

materia seca, sendo que a de residuo de 

apresentou o melhor resultado. 

3 consumos de seca, foram acima das necessidades de 

dos animais que receberam as silagens de residuo de 

resíduo de com palha de e resíduo de com bagaço de 

cana, enquanto que a de residuo de com casca de cafe, 

resultou em baixo consumo e balanço negativo de 

4 - silagens de residuo de e em mistura com palha de e 

bagaço de cana, mostraram ser uma alternativa na de 

ruminantes, em com disponibilidade desses alimentos alternativos. 
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TABELA Quadrado medio e coeficiente de para consumo 

de materia seca bruta e 

digestive1 

3 0,0103 0,0200 0,0137 

4 0,1775 0,2001 0,2370 

Resíduo 11 

TABELA Quadrado médio e coeficiente de para consumo 

da energia bruta e energia digestive1 

Fonte de 

Tratamento 3 2801 14 0,0288 

Bloco 4 0,1804 0,1829 

Resíduo 11 



TABELA Quadrado medio e coeficiente de para 

aparente da materia seca (DAMS) e proteína bruta 

de a DAMS 

3 147,28 0,0435 0,0149 

Bloco 4 71,19 0,1932 

Residuo 11 38,89 98,13 

9,34 13,88 

TABELA Quadrado e coeficiente de para 

aparente da fibra em detergente neutro e 

energia bruta 

de. 

3 299,35 0,1408 250,63 0,0117 

Bloco 4 210,08 0,2497 75,78 0,2007 

11 133,67 4229 

19,87 9999 
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TABELA Quadrado e. de para balanço 

de 

Tratamento 3 74,8906 0,0384 

4 23,2179 0,3531 

Residuo 11 18,8634 

135,81 

TABELA Quadrado e coeficiente de para e 

no sangue. 

Fonte 

3 55,8792 0,0716 51,2458 0,1072 

4 24,0938 0,3236 32,9188 0,2327 

1 37,0563 0,1823 17,5563 

1 40,2902 0,1657 18,8616 

2 9,5142 47,6283 

12 18,4938 20,3 188 

8,45 



TABELA Valores de estabelecidas entre os diversos 

estudados. 

0,94 

4,62 

0,91 

992 

0,94 
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TABELA SA. media das no interior dos o momento 

da 
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