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RESUMO
O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar o valor nutritivo das silagens de capim-elefante (Pennisetum purpureum, Schum.) com adição de 0%; 3,5%; 7%; 10,%
e 14% do subproduto do pseudofruto do caju (Anacardium
occidentale, L.) desidratado (subproduto da agroindústria
do suco de caju). Utilizou-se o delineamento inteiramente
casualizado, com quatro repetições. Após 65 dias, os silos
foram abertos e coletadas amostras para determinação dos
teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em
detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA),
hemicelulose (HCEL), celulose (CEL), lignina (LIG), energia bruta (EB), cinzas, nitrogênio insolúvel em detergente
neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido
(NIDA). Para avaliar as características fermentativas das

silagens, determinaram-se os valores de pH e os teores de
nitrogênio amoniacal (% do nitrogênio total) e dos ácidos
lático, acético, butírico e propiônico. A adição do subproduto
do pseudofruto do caju desidratado (SPCD) acarretou o
aumento dos teores de MS, PB, FDA, LIG, NIDN e NIDA.
Para os parâmetros fermentativos, observou-se redução dos
valores de pH, porém não se registrou influência dos níveis
de adição do SPCD sobre os teores de N-NH3/NT e ácidos
orgânicos. Conclui-se que o subproduto do pseudofruto do
caju desidratado pode ser ensilado com o capim-elefante, sem
comprometer as características fermentativas das silagens
de capim-elefante. Porém, o aumento nos componentes da
parede celular e do NIDA pode comprometer o valor nutricional do ensilado final.

PALAVRAS-CHAVES: Gramínea tropical, subprodutos do caju, valor nutritivo.
ABSTRACT
CHEMICAL AND FERMENTATIVE CHARACTERISTICS OF ELEPHANT GRASS ENSILED WITH INCREASING LEVELS OF DENIDRATED CASHEW FRUIT BY-PRODUCT
Nutritive value of silages of Elephant grass (Pennisetum purpureum, Schum.) mixed with 0; 3.5%; 7.0%;
10.5% and 14.0 % of dehydrated by product from juice industry of cashew fruit (Anacardium occidentale, L)
(DBC) was determined. A randomized design was used
with four replicates. Silages were opened after 65 days

and samples taken for analysis of dry matter (DM), crude
protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent
fiber (ADF), hemicellulose HCEL), cellulose (CEL), lignin (LIG), crude energy (CE), ash, neutral detergent insoluble nitrogen (NDIN) and acid detergent insoluble nitrogen (ADIN). Were also analyzed, pH, ammonia nitrogen
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and organic acids (lactic, acetic, butyric and propionic).
Regarding fermentative parameters, there was an expected
decrease in pH and the increasing levels of DBC did not
affect the concentrations of N-NH3/NT and organic acids.
It is concluded that dehydrated cashew by product can be

ensiled along with Elephant grass without altering its fermentative characteristics. On the other side, the increased
cell walls and ADIN contents of the silage may affect its
nutritional value.

KEY-WORDS: Cashew byproducts, nutritive value, tropical grass.

INTRODUÇÃO
A exploração racional dos ruminantes exige
uma alimentação balanceada durante todo o ano.
Todavia, as condições climáticas predominantes
no Brasil determinam épocas favoráveis (estação
chuvosa) e críticas (estação seca) para produção
de forragem, o que leva ao fornecimento limitado de forragens aos animais, tanto no aspecto
quantitativo quanto qualitativo no período seco
do ano, determinando inadequado consumo de
nutrientes e comprometendo a produção animal.
Uma das maneiras de se alterar o quadro vigente
é desenvolver alternativas para o aproveitamento
de subprodutos da agroindústria disponíveis no
período crítico do ano.
Segundo ARAÚJO & SILVA (1995) e VASCONCELOS et al. (2002), o Brasil apresenta 630
mil ha de área plantada com cajueiro (Anacardium
occidentale L.), com uma produção estimada de
168 mil toneladas de castanha por ano, enquanto a produção de pedúnculos chega a mais de 1,3
milhão de toneladas/ano. Na industrialização do
pseudofruto do caju para produção de sucos, são
gerados em torno de 40% de subproduto (bagaço
do pseudofruto do caju). Ressalta-se que essa produção concentra-se na estação seca do ano (julho
a janeiro).
No Brasil, uma das gramíneas possíveis
de serem utilizadas na ensilagem do bagaço do
caju é o capim-elefante (Pennisetum purpureum
Schum.). Segundo FARIA et al. (1995-1996), a
ensilagem do capim-elefante é uma alternativa
para minimizar o problema da estacionalidade
de produção de forragem que, no caso da referida gramínea, tem 80% da produção no período
chuvoso.
Há de se destacar, entretanto, que o capimelefante apresenta algumas limitações. Segundo
LAVEZZO (1985) e NUSSIO et al. (2002), quanCiência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 723-731, out./dez. 2007

do o capim-elefante atinge seu equilíbrio nutritivo, ou seja, quando apresenta boa produção por
área e bom valor nutritivo – isso ocorre quando o
corte para ensilagem é realizado com 50-60 dias
de crescimento –, ele apresenta alto teor de umidade, baixo teor de carboidrato solúvel e alto poder tampão, fatores que, em conjunto, podem influenciar negativamente o processo fermentativo.
Segundo McDONALD (1981), esses itens agem
impedindo o rápido decréscimo do pH a níveis
adequados (3,8 a 4,2), fazendo com que fermentações secundárias ocorram em virtude da ação de
bactérias produtoras de ácido butírico, que passarão a se desenvolver, utilizando, além do lactato
produzido, também os açúcares residuais.
NEIVA et al. (2001), avaliando a adição de
bagaço de caju na ensilagem de capim-elefante,
observaram aumento nos teores de proteína bruta,
à medida que foi adicionado o subproduto do caju,
e decréscimo nos teores de fibra em detergente
neutro e fibra em detergente ácido. Para os valores de pH, observaram uma média de 3,9. Esses
autores concluíram que a adição do subproduto
do caju proporcionou uma melhora na conservação e no valor nutritivo das silagens de capimelefante. Também FERREIRA et al. (2004) observaram aumento nos teores de proteína bruta e
redução nos valores de pH e nitrogênio amoniacal
com a adição do bagaço de caju na ensilagem do
capim-elefante.
O presente trabalho foi desenvolvido objetivando avaliar o valor nutritivo e características
fermentativas de silagens de capim-elefante com
diferentes níveis de adição do pseudofruto do caju
desidratado.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido no Núcleo
de Pesquisas em Forragicultura do Departamen-
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to de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias
da Universidade Federal do Ceará (UFC), no
município de Fortaleza, Ceará.
Estudaram-se cinco níveis de adição do
subproduto do pseudofruto do caju desidratado
(0%; 3,5%; 7,0%; 10,5% e 14,0%), com base na
matéria natural, na ensilagem do capim-elefante.
Em relação à matéria seca, essas adições consistiram em 0%; 13,0%; 24,0%; 33,0% e 41,0%.
Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições
Na confecção das silagens experimentais
utilizou-se o capim-elefante, proveniente de capineira estabelecida na Fazenda Experimental
do Vale do Curu (FEVC), em Pentecoste, Ceará, pertencente à Universidade Federal do Ceará
(UFC). Cortou-se o capim manualmente com,
aproximadamente, setenta dias de idade. Em seguida, ele foi processado em picadeira de forra-

725

gem e, posteriormente, misturado ao subproduto
do pseudofruto do caju originado do processamento da fruta para extração de sucos e polpas,
pela empresa MAISA em Mossoró, Rio Grande
do Norte.
O subproduto do pseudofruto do caju era
composto, basicamente, pelo bagaço do caju, resultante do processamento do pseudofruto para
a fabricação de sucos. A desidratação foi feita ao
sol em área cimentada, por período de 48 horas,
sendo espalhados em camadas de, aproximadamente, 7 cm de espessura e revolvidos pelo
menos três vezes ao dia. À noite o material foi
amontoado e coberto por lona, para evitar o acúmulo de umidade.
As composições químico-bromatológicas do capim-elefante (CE) e do subproduto do
pseudofruto do caju desidratado (SPCD), antes
da ensilagem, encontram-se na Tabela 1.

TABELA 1. Composições químico-bromatólogicas expressas como percentagem da matéria seca do capim-elefante
(Pennisetum purpureum, Schum) (CE) e do subproduto pseudofruto do caju (Anarcadium occidentale L) desidratado
(SPCD) antes da ensilagem

CE
SBCD

MS
19,5
86,0

PB
4,9
18,2

FDN
70,7
72,2

FDA
39,2
56,5

HCEL
31,5
15,6

CEL
25,3
21,0

LIG
13,8
35,5

NIDN
29,3
51,2

NIDA
10,5
16,7

CHOs
6,8
3,9

MS= matéria seca; PB= proteína bruta; FDN= fibra em detergente neutro; FDA= fibra em detergente ácido; HCEL= hemicelulose; CEL= celulose; LIG=
lignina; NIDN= nitrogênio insolúvel em detergente neutro (% do N Total); NIDA= nitrogênio insolúvel em detergente ácido (% do N Total); CHOs=
carboidratos solúveis.

Como silos experimentais utilizaram-se
tambores plásticos de 210 L. Em cada silo foram
colocados 126 kg de forragem, de forma que
atingisse uma densidade de 600 kg/m3. Após a
pesagem e homogeneização do capim-elefante
com o SPCD, compactou-se o material no interior do silo. Completado o enchimento, os silos
foram fechados com lonas plásticas, presas com
ligas de borracha. Para cada tratamento coletaram-se amostras do capim-elefante e do SPCD
para posteriores análises.
Após 65 dias, os silos foram abertos e
deles retiradas amostras homogêneas de 300 g
das silagens, que permaneceram armazenadas a
-100C até a realização das análises químico-bro-

matológicas. Determinaram-se, então, os teores
de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra
em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose (HCEL), celulose
(CEL), lignina (LIG), energia bruta (EB), cinzas, nitrogênio insolúvel em detergente neutro
(NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente
ácido (NIDA). Nas amostras de capim-elefante e SPCD coletadas antes da ensilagem, além
das análises citadas anteriormente, também se
determinaram os teores de carboidratos solúveis segundo metodologias descritas em SILVA
& QUEIROZ (2002). Analisaram-se também o
pH, o nitrogênio amoniacal como percentagem
do nitrogênio total (N-NH3/NT) e ácidos orgâniCiência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 723-731, out./dez. 2007
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cos (ácido lático, acético, butírico e propiônico)
no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de
Minas Gerais, seguindo metodologias descritas
pelo COMPÊNDIO BRASILEIRO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL (1998).
Avaliaram-se as variáveis por meio de
análise de variância e da análise de regressão,
para estudo do efeito dos níveis crescentes de
adição do SPCD. Para realização das análises
estatísticas, utilizou-se o programa estatístico
SAS (1999).
Antes da realização dessas análises, procedeu-se a um estudo para verificar se as pressuposições de distribuição normal e homocedasticidade dos dados foram atendidas. As características que não atenderam a essas pressuposições
foram transformadas, para prosseguimento das
análises estatísticas. As transformações utilizadas foram a logarítmica para PB e pH, e inversa
para a lignina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados referentes às composições químico-bromatológicas e as equações de regressão,
em função dos níveis crescentes de adição de
subproduto do pseudofruto do caju desidratado
(SPCD) na ensilagem do capim-elefante (CE),
estão apresentados na Tabela 2.
O teor de MS aumentou diante dos níveis
de adição do subproduto do pseudofruto do caju
desidratado (SPCD) adicionado às silagens. Pela
equação de regressão, observou-se aumento linear
(P<0,05) nos níveis de MS com adição do SPCD
e, para cada 1% de adição do SPCD, foi proporcionado aumento (P<0,01) nos teores de MS das
silagens de 0,53 pontos percentuais. De acordo
com a equação de regressão, o nível máximo de
adição de SBPC, 14%, gerou silagens com 26,4%
de MS, valor próximo do mínimo recomendado
por McCULLOUGH (1977), para se caracterizar
uma silagem de boa qualidade.

TABELA 2. Teores médios de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose (HCEL), celulose (CEL), lignina (LIG), nitrogênio insolúvel em detergente neutro
(NIDN), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) e energia bruta (EB) do capim-elefante (CE) ensilado com
níveis crescentes de subproduto do pseudofruto do caju desidratado (SPCD)

MS(%)
MO1
PB1
FDN1
FDA1
HCEL1
CEL1
LIG1
NIDN2
NIDA2
EB3

0
19,8
87,3
4,7
73,1
45,3
27,8
31,4
13,3
26,9
11,7
3,9

Níveis de adição do SPCD (%)
3,5
7
10,5
21,0
22,1
25,3
87,9
87,9
89,4
5,4
7,1
8,1
73,8
74,0
71,4
48,8
48,2
47,1
25,1
25,8
24,4b
31,5
29,1
25,6
16,5
18,2
20,3
41,9
45,9
46,7
21,4
19,2
21,1
3,9
4,0
4,1

FERREIRA et al. (2004), avaliando a adição do bagaço de caju (0%; 12%; 24%; 36% e
48%) na ensilagem do capim-elefante, também
observou aumento nos teores de MS, com adição
do subproduto. Já GONÇALVES et al. (2003) e
Ciência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 723-731, out./dez. 2007

14
27,0
90,7
9,1
71,9
49,3
22,6
23,5
24,4
57,5
24,7
4,2

Equação de regressão
Ŷ = 19,33 + 0,53x
R2 = 0,91
Ŷ = 86,99 + 0,23x
R2 = 0,78
Log(Ŷ)= 0,67 + 0,02x
R2 = 0,91
Ŷ = 73,84 – 0,14x
R2 = 0,17
Ŷ = 46,51 + 0,18x
R2 = 0,24
Ŷ = 27,33 – 0,31x
R2 = 0,56
Ŷ = 32,57 – 0,62x
R2 = 0,74
1/ Ŷ = 0,072 – 0,002x
R2 = 0,90
Ŷ = 30,66 + 1,87x
R2 = 0,65
Log(Ŷ)= -1,15 + 0,01x
R2 = 0,44
Ŷ = 3,86 + 0,02x
R2 = 0,81

OLIVEIRA FILHO et al. (2003), trabalhando com
silagens de capim-elefante e capim-braquiária
contendo níveis crescentes (0; 5%; 10%; 15% e
20%) do pedúnculo integral do caju desidratado,
respectivamente, obtiveram crescimento linear
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nos teores de MS, alcançando concentrações de
33,12% e 34,06% de MS nas silagens com adição
de 20% do SPCD.
Dessa maneira, o subproduto do caju desidratado funcionou como eficiente absorvente em
forragens úmidas, evitando a ação de bactérias
indesejáveis, sobretudo Clostridium, produtoras
de ácido bitírico e de outros produtos e, possivelmente, a perda de matéria seca, que diminuem os
aspectos qualitativos das silagens. As silagens
apresentaram cheiro característico de forragem
bem fermentada e naquelas com adição do subproduto foi observado cheiro típico do fruto na
forma original.
A adição do SPCD proporcionou aumento
linear (P<0,05) nos teores de PB das silagens.
Esses resultados eram esperados, uma vez que o
SPCD apresentou teor protéico (18,26%) superior
ao do capim (4,98%). As silagens com 14% do
SPCD possibilitaram incremento de, aproximadamente, 90% nos teores de PB das silagens.
Os resultados concordam com NEIVA et al.
(2001), que observaram aumento linear nos teores
de PB com adição do bagaço de caju (subproduto
do pseudofruto do caju) na ensilagem do capimelefante. Nas silagens com 100% do bagaço de
caju, observou-se teor de 13,1% de PB. O mesmo
comportamento foi observado por GONÇALVES
et al. (2003), trabalhando com níveis crescentes do
pseudofruto do caju desidratado na ensilagem do
capim-elefante. Esses autores observaram elevação
nos teores de PB com adição do subproduto, sendo
que nas silagens com 20% do SPCD obtiveram
9,69% de PB, valores semelhantes aos obtidos nas
silagens com adição de 14% do SPCD.
Não se observou efeito (P>0,05) da adição do SPCD sobre o teor de FDN, sendo que a
média observada foi de 72,87 ± 1,21%. NEIVA
et al. (2001) registraram decréscimo linear nos
teores de FDN com adição do bagaço de caju
na ensilagem do capim-elefante. Já OLIVEIRA
FILHO et al. (2003) não observaram efeito dos
níveis de adição do pedúnculo do caju desidratado na ensilagem do capim-elefante sobre os
teores de FDN.
Quanto aos teores de FDA, a análise de
regressão mostrou incremento (P<0,05) de 0,18
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pontos percentuais nos teores de FDA, para cada
1% de adição do SPCD.
Os resultados obtidos estão de acordo com
GONÇALVES et al. (2003) e OLIVEIRA FILHO
et al. (2003), que também observaram aumento
linear nos teores de FDA, com a adição do pedúnculo do caju desidratado. Nas silagens com o
maior nível de adição do pedúnculo do caju desidratado (20%), eles registraram teores de 53,91%
e 47,64% de FDA, respectivamente.
Como o SPCD utilizado apresentou teor de
FDA elevado (56,56%), é possível que a adição
deste comprometa a qualidade nutricional das
silagens.
Teores decrescentes de HCEL foram obtidos
com adição do SPCD. Pelo estudo de regressão, observou-se decréscimo (P<0,05) de 0,31% no teor de
HCEL, com adição de 1% do SPCD. Os resultados
estão em conformidade com OLIVEIRA FILHO
et al. (2003), que registraram reduções de 0,32%
nos teores de HCEL a cada unidade de SPCD adicionado na ensilagem do capim-braquiária.
O estudo de regressão mostrou que os teores
de CEL reduziram linearmente (P<0,05), com o
aumento nos níveis de inclusão dos SPCD. Houve
redução de 0,62 pontos percentuais nos teores de
CEL, para cada 1% de adição do SPCD. O mesmo
comportamento foi observado por MATTOS et al.
(2003), ao adicionarem diferentes níveis de polpa
cítrica (0%; 15%; 20%; 25% e 30%) na ensilagem
do capim-andropogon.
As reduções nos teores de HCEL, bem
como nos teores de CEL, estão relacionadas à menor concentração desses componentes no SPCD,
em relação ao capim-elefante (Tabela 2).
O estudo de regressão mostrou aumento
linear (P<0,05) nos teores de lignina com inclusão
do SPCD. Dessa forma, o aumento nos teores de
lignina, com a inclusão do SPCD na ensilagem,
pode constituir fator limitante para a utilização
desse subproduto na alimentação animal, pois a
lignina contida na parede celular se encontra firmemente ligada aos polissacarídeos das plantas,
dando uma forte estrutura. Isso pode reduzir a
digestibilidade da fibra, por impedir o ataque dos
microrganismos do rúmen aos nutrientes contidos
no interior da célula (VAN SOEST, 1994).
Ciência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 723-731, out./dez. 2007
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Os teores de NIDN, como percentagem do
nitrogênio total, das silagens, foram influenciados (P<0,05) pelos níveis de adição do SPCD.
A equação de regressão mostrou que a inclusão
do SPCD aumentou de forma linear (P<0,05) os
teores de NIDN nas silagens, com incremento de
1,87 pontos percentuais, a cada 1% de inclusão
do SPCD.
Para os teores de NIDA, como percentagem
do nitrogênio total, também se verificou efeito
(P<0,05) da inclusão do SPCD, sendo o aumento
da ordem de 0,93 ponto percentual para cada 1%
de adição de SBPC.
Segundo VAN SOEST (1994), o nitrogênio
insolúvel em detergente neutro, mais solúvel em
detergente ácido, parece ter digestibilidade considerável, porém esse nitrogênio apresenta taxas
de digestão mais lenta que a fração solúvel em
detergente neutro, e sua concentração pode ser
aumentada com o calor. Já o NIDA corresponde
à fração C no sistema de CORNELL, sendo considerada indisponível, por conter proteínas associadas a lignina e taninos, podendo ser produto da
reação de Maillard (VAN SOEST, 1994). Dessa
forma, a elevação dos teores de NIDA decorrente

da adição de SPCD é forte indicativo de diminuição do valor nutritivo das silagens.
Os dados referentes às características fermentativas (pH, nitrogênio amoniacal, ácido lático, ácido acético, ácido butírico e ácido propiônico) das silagens estão apresentados na Tabela 3.
Mediante estudo de regressão, foi possível
observar redução nos valores de pH. Para cada 1%
de adição de SPCD, observou-se decréscimo de 0,10
unidades de pH nas silagens. Entretanto, mesmo com
a adição de 14%, o valor de pH foi de 4,3, superior
ao valor de 4,2 sugerido por vários autores como
indicativo de adequado processo fermentativo (CATCHPOOLE & HENZEL, 1971; MCCULLOUGH,
1977; MARSH, 1979; MCDONALD, 1981).
Avaliando a composição química do pedúnculo de caju, MENEZES & ALVES (1995)
observaram valores de pH variando de 3,6 a 4,3.
Já FÉ et al. (1972) obtiveram média de pH de 4,48
no pedúnculo de caju, e KINH et al. (1996) de
4,0 no subproduto do pedúnculo do caju. Dessa
forma, sendo o SPCD um material ácido, a queda
no pH das silagens pode ter ocorrido mais como
um processo aditivo do que propriamente pela
alteração no perfil fermentativo das silagens.

TABELA 3. Valores de pH, teores de nitrogênio amoniacal, como percentagem do nitrogênio total (N-NH3/NT) e ácidos
orgânicos (% da MS) do capim-elefante (CE) ensilado com níveis crescentes de subproduto do pseudofruto do caju desidratado (SPCD)
Níveis de adição do SPCD (%)
3,5
7
10,5

14

6,0

5,7

5,2

4,3

4,3

3,5
1,616
0,178
0,021

2,45
1,259
0,222
0,031
0,032

2,22
1,958
0,382
0,035
0,012

2,1
2,007
0,375
0,042
0,041

1,8
1,857
0,259
0,032
0,023

0
pH
N-NH3/NT
Ac. lático
Ac. acético
Ac. propiônico
Ac. butírico

Quanto aos teores de N-NH3, não se observou efeito (P>0,05) da adição do SPCD sobre o
parâmetro analisado, em que a média observada
foi de 2,33%. Todos os tratamentos, então, permaneceram com valores bem abaixo dos 12% de
N-NH3, indicando reduzida atividade proteolítica
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Equação de regressão
Log (Ŷ ) = 0,78 – 0,01x
R2 = 0,44
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns

sobre os compostos nitrogenados nas silagens
(CATCHPOOLE & HENZELL, 1971; McDONALD, 1981; UMAÑA et al., 1991).
A análise de variância e o estudo de regressão não evidenciaram efeito dos níveis de inclusão
do SPCD sobre os teores de ácido lático, acético,
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propiônico e butírico, sendo as médias observadas de 1,740%; 0,2834%; 0,0354% e 0,0258%,
respectivamente.
Dessa forma, é possível que o SPCD na
ensilagem tenha apresentado valores de pH ácido
e, juntamente com o aumento nos teores de MS
das silagens com a adição do SPCD, terem proporcionado ao meio um ambiente desfavorável à
multiplicação dos microrganismos. Assim sendo,
se restringiu a fermentação e comprometeu a
formação dos ácidos orgânicos (ácido lático, acético, propiônico, butírico), que são responsáveis
pela produção e pela estabilização dos baixos
valores de pH nas silagens (WOOLFORD, 1972;
McDONALD, 1981), justificando, dessa maneira, as baixas concentrações de ácido lático, de
acético, de propiônico e de butiríco, encontradas
nas silagens.
Há de se observar, entretanto, que nas silagens exclusivas de capim-elefante a justificativa
apontada não é plausível. Observa-se que, nessas
silagens, mesmo com um pH elevado (6,0), os
teores de N-NH3 são baixos. Esse fato é inesperado, uma vez que há grande correlação entre pH
e teores de N-NH3. Uma possível justificativa
seria que o capim utilizado era oriundo de solos
salinizados e o elevado nível de sódio tenha
limitado o crescimento microbiano e o material
permanecido com composição química próxima
daquela da forragem original.
Trata-se de fato que se torna relevante, na
medida em que se observou, nas silagens contendo SPCD, queda nos valores de pH sem alterações
nos teores de N-NH3 e dos ácidos lático, acético,
propiônico e butiríco. Ou seja, o pH caiu provavelmente em virtude da acidez do SPCD, e não
em decorrência da produção de ácido lático.
Os baixos teores de CHOs presentes no
capim-elefante e no SPCD (Tabela 1) também
ajudam a explicar as baixas concentrações de
ácidos lático, acético, propiônico e butírico nas
silagens.
Vale ressaltar que quanto mais rápido o
pH cai, mais eficiente é a preservação, e menor
será o desdobramento da proteína em compostos
nitrogenados não-protéicos, como peptídeos e
aminoácidos, que são produtos da atividade das
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enzimas proteolíticas das plantas. Geralmente
tais enzimas atuam no início do processo fermentativo, e um ambiente que as torne inativas,
como baixos valores de pH, diminui a produção
de amônia, produto da ação das bactérias clostrídicas (WOOLFORD, 1972; OHSHIMA &
McDONALD, 1978; McDONALD, 1981).
Porém, como o ácido málico é o principal
ácido encontrado no pedúnculo do caju, seguido
pelo ácido cítrico (MENEZES & ALVES, 1995),
eles podem ter contribuído para a formação de
um novo sistema tampão no meio e com isso aumentado os valores finais do pH (McDONALD,
1981). WHITTENBURY et al. (1967) e McDONALD (1981) relataram que pode haver elevação
do poder tampão das plantas ou do material ensilado após a ensilagem, e isso tem sido atribuído
às modificações químicas que se processam no
silo. Segundo os autores, as bactérias láticas podem atuar sobre os ácidos orgânicos, liberando
íons que passarão a formar novos sistemas tampões, pela combinação com os ácidos formados.
McDONALD (1981) considerou que os ácidos
lático e acético formados seriam os responsáveis
pelo estabelecimento dos tampões adicionais.
Outro ponto a ser destacado é que, em alguns casos, a massa ensilada se mostra instável
ao longo do período de armazenagem. Esse fato
foi relatado por KINH et al. (1996), estudando
a curva de fermentação do subproduto do pseudofruto do caju que continha 22,52% de MS.
Esses autores observaram valores de 26,5% de
carboidratos solúveis no subproduto, que reduziram drasticamente, alcançando, com trinta
dias de fermentação, valores de 0,67%. Mesmo
com essa mobilização, as concentrações de ácido
lático permaneceram baixas, alcançando valores
máximos aos quinze dias de fermentação (4,82%),
assim como de ácido acético (5,33%) e nitrogênio
amoniacal (8,78%), que reduziram para 2,86%;
2,26% e 7,68% respectivamente, com trinta dias
de fermentação. Quanto aos valores de pH e ácido
butírico, não se registrou alteração com o aumento
do período de fermentação (4,0 e 0,07%). Esses
resultados explicam em parte o padrão de ácidos
orgânicos observados nas silagens estudadas,
porém os valores de pH observados fogem dos
Ciência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 723-731, out./dez. 2007
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padrões normais obtidos em silagens de capimelefante.
Outro ponto a ser destacado é que, apesar
dos valores mais elevados do pH, a inclusão do
SPCD não depreciou o processo fermentativo
das silagens, haja vista os baixos teores de NNH3/NT(2,14%) e de ácido butírico (0,027%)
registrados nas silagens, que ficaram dentro dos
níveis estabelecidos na literatura para caracterização de silagens bem preservadas (pH entre 3,8
- 4,2; teor de N-NH3 menor que 10%-12%; teor
de ácido lático entre 1% e 6,0% e de ácido butírico ≤ 0,2%, segundo CATCHPOOLE & HENZEL (1971), SILVEIRA (1975), McCULLOUGH (1977) e McDONALD (1981).
CONCLUSÃO
O subproduto do pseudofruto do caju desidratado pode ser ensilado com o capim-elefante,
sem comprometer as características fermentativas
das silagens. Porém, o aumento nos componentes
da parede celular e do NIDA pode comprometer
o valor nutricional do ensilado final.
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