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industriais: polpa cítrica úmida e cevada úmida
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O grão de milho é a principal fonte energética utilizada na alimentação de bovinos de
alta produção no Brasil, segundo Reis (2014). Como estratégia para melhorar a digestibilidade
do milho utilizado no país, que em sua maioria é de endosperma duro e alta vitriosidade e
consequentemente menor desempenho produtivo dos animais (PEREIRA, 2014), realiza-se
processamentos físicos e químicos do milho. Dentre as tecnologias para processamento do
milho, existe a ensilagem de grão de milho reidratado (GOBETTI, 2013). Esta aumenta a
disponibilidade do amido do grão de milho seco melhorando o desempenho produtivo dos
animais, o que aumenta a energia líquida por quilo de matéria seca (REIS, 2014).
Sabe-se que a utilização de subprodutos na alimentação animal possibilita melhorar
proteína bruta, energia, consumo de matéria seca e digestibilidade dos alimentos utilizados para
alimentação dos ruminantes (MENEGHETTI, 2008). Além de diminuir a necessidade de grãos na
dieta, minimiza custos com alimentação no sistema produtivo (ALMEIDA et al., 2014). Uma vez
que, grãos utilizados na alimentação humana, quando adicionados na dieta dos animais,
aumenta consideravelmente o custo com alimentação. A utilização de subprodutos industriais na
cadeia produtiva também previne que os mesmos sejam destinados ao meio ambiente
agravando e contribuindo para poluição ambiental (PEGORARO et al., 2012). Além de ser uma
alternativa para o armazenamento desses subprodutos dentro da propriedade uma vez que
devido a alta umidade deterioram facilmente.
O presente trabalho teve como objetivo exibir a análise bromatológica da silagem de
milho grão reidratado com subprodutos industriais (polpa cítrica úmida e cevada úmida). A
vigente pesquisa trará múltiplos utilizadores e beneficiários a partir do resultado obtido, desde
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agricultores de frutas cítricas e milho, empresários do ramo de processamento de ambos os
insumos, indústria de cervejaria, pecuaristas de gado leiteiro, pecuaristas de gado de corte,
incluindo no mercado um alimento de excelente qualidade para a cadeia produtiva. Verifica-se a
inexistência de dados na literatura que discorram sobre a utilização da polpa cítrica úmida e/ou
cevada úmida como alternativa estratégica para utilização de subprodutos industriais como fonte
de reidratação do milho grão utilizado na alimentação animal.
O projeto foi realizado durante o período compreendido entre março de 2016 a fevereiro
de 2017, totalizando 12 meses de pesquisa. Foram desenvolvidas atividades como elaboração
de planilha de controle e confecção dos silos, etapa que foi iniciada e concretizada no primeiro
mês de trabalho. A confecção dos silos experimentais foi realizada dentro de canos de PVC (100
mm), vedados, e com objetivo da matéria seca da silagem se estabelecesse em torno de 60%,
com a matéria seca inicial dos subprodutos indústrias de 20%, e em um peso final de
aproximadamente 3,0 Kg/amostra, sendo confeccionados 8 silos em cada tratamento, a saber:
silagem de grão úmido de milho (CONTROLE); silagem de grão úmido de milho aditivado com
polpa cítrica úmida; silagem de grão úmido de milho aditivado com cevada úmida.
Após um mês de fermentação, as amostras de cada um dos silos foram desidratadas em
estufa ventilada por 72h a 55 ºC e moídas em peneira de 30 mesh em moinho tipo Willeye
enviadas para o laboratório LABTRON tecnologia em análises CARGILL ALIMENTOS LTDA.
Rua Roupen Tilkian ,77 Distrito Industrial HRO 13970-970-Itapira - SP – Brasil no período de
05/06/2017 à 12/06/2017 para as análises feitas para determinar proteína bruta, extrato etéreo
(EE), cinza e matéria mineral (MM), fibra detergente neutro (FDN) e fibra detergente Ácido
(FDA), carboidrato não fibroso (CNF). O banco de dados foi organizado em planilha de EXCEL
(pacote Microsoft Office 2003®) para as análises das médias e respectivos desvio padrão de
cada nutriente, para cada tipo de silagem. Após conclusão das análises, foi feita a elaboração do
trabalho escrito, expondo somente as médias e desvio padrão ( ± s), sem comparação de
médias.
Durante o processo de ensilagem ocorre proteólise, reduzindo teores de prolamina do
grão de milho, o que pode aumentar a digestibilidade ruminal do amido (PEREIRA, 2014)
melhorando a digestibilidade in vitro do grão, sendo assim uma melhoria no fornecimento de
energia aos animais. As médias dos valores nutricionais encontrados durante o experimento
estão listados na tabela 1 a seguir em matéria seca.
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Tabela 1: Média das análises bromatológicas realizadas dos três tratamentos:

Quando comparado os valores das médias dos índices nutricionais entre as amostras do
experimento, a mistura de milho com cevada úmida apresentou maiores teores de PB, EE, FDA,
FDN e hemicelulose se comparado aos outros tratamentos. A silagem com polpa cítrica
apresentou níveis de CNF superiores aos demais, o que contribui para uma boa qualidade na
dieta dos animais.
Na busca de melhorar a nutrição animal e visando reduzir custos, o uso de subprodutos
industriais é uma alternativa com potencial fonte nutritiva. A silagem de grão úmido reidratado
com cevada ou polpa cítrica proporcionou nas amostras um excelente resultado na composição
dos alimentos, mostrando-se que a alta umidade dos subprodutos foi capaz de reidratar o milho,
e simultaneamente capaz de ser uma boa forma de conservação de subprodutos úmidos. A
silagem de grão reidratado com subprodutos é uma boa opção para a cadeia produtiva, que
devem levar em consideração a disponibilidade, logística e preço desses insumos no momento
da escolha na alimentação de bovinos.
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