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RESUMO 

 
O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da inclusão de casquinha de soja in 
natura sobre a qualidade da silagem de capim-mombaça. Foram avaliados a perda 
de matéria seca, o  pH , a fibra em detergente neutro e o teor de cinzas  de silagens 
de capim mombaça acrescidas de doses crescentes de casquinha de soja. O capim  
foi triturado e misturado na proporção de 0, 10, 20 e 30% com base na matéria 
natural com a casquinha de soja in natura, o material foi compactado e ensilado em 
mini silos de PVC com alturas de 30 cm, e fermentado por 60 dias. O delineamento 
experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 4 tratamentos e 5 repetições, 
totalizando 20 parcelas experimentais. A matéria seca total apresentou um aumento 
linear crescente, os valores de perda de matéria seca e pH apresentaram 
comportamento quadrático, com tendência de aumento até a adição de 20% de 
casquinha de soja, os teores de cinzas e fibra em detergente neutro não foram 
influenciados. A utilização da casquinha de soja como aditivo em silagem de capim-
mombaça não promoveu ganhos na qualidade final da silagem. 

 
Palavras chave: Ensilagem. Carboidratos solúveis. Fermentação. 

  



ABSTRACT 

 

The objective of this work was to evaluate the effects of inclusion of soybean in 
natura on the quality of Mombasa grass silage. Dry matter loss, pH, neutral detergent 
fiber and ash content of Mombasa grass silages plus increasing doses of soybean 
meal were evaluated. The grass was crushed and mixed in the proportion of 0, 10, 
20 and 30% based on the natural material with the soybean in natura, the material 
was compacted and ensiled in mini silos of PVC with heights of 30 cm, and 
fermented by 60 days. The experimental design was completely randomized with 4 
treatments and 5 replicates, totaling 20 experimental plots. The total dry matter 
showed a linear increase, the values of dry matter loss and pH showed a quadratic 
behavior, with a tendency to increase until the addition of 20% of soybean, the ash 
and fiber content in neutral detergent were not influenced . The use of soybean as an 
additive in Mombasa grass silage did not promote gains in final silage quality. 
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1 INTRODUÇÂO 

 

O Brasil possui alta capacidade de produção de forragens, em função do 

clima ideal para seu desenvolvimento. Embora esse potencial não seja adequado 

para um crescimento uniforme em determinadas estações, o aproveitamento de 

forragem na forma de ensilagem em épocas de maior oferta, se torna alternativa 

para períodos de escassez. 

Com o aumento na produção pecuária observado nos últimos anos, e 

levando em consideração que as plantas forrageiras são as principais e mais 

econômicas fontes de alimento para os ruminantes é necessário administrar a oferta 

de forragem ao longo do ano, a fim de se evitar a diminuição drástica no 

desempenho dos animais que é observada entre períodos de seca e os períodos 

chuvosos. 

 A ensilagem de capim é alternativa de conservação e estocagem de 

alimentos que vem sendo empregada no Brasil há muitos anos, dentre outras 

vantagens possui o preço relativamente baixo e a aplicabilidade em pequenas até 

grandes propriedades rurais. Onde a produção de silagens é por definição um 

processo cujo objetivo é conservar a planta forrageira com o mínimo de perdas 

possível, mantendo o valor nutritivo do momento do corte. 

Dentre as gramíneas de clima tropical o capim-mombaça é caracterizado 

pela alta produção de matéria seca o que o torna uma alternativa para a produção 

de silagens para uso em períodos de estiagem. A alta produtividade do capim-

mombaça e o baixo custo de produção de silagens de capim, juntamente com o 

emprego de técnicas adequadas para a confecção das silagens e o uso de aditivos 

podem resultar em silagens de boa qualidade. 

Devido à produção de gramíneas não possuir padrão de crescimento 

satisfatório durante determinadas épocas do ano a utilização de silagem se torna 

uma pratica que favorece a dieta em sistema de criação animal, tendo como o 

objetivo principal a conservação do alimento. O capim-mombaça é uma gramínea 

que possui alta produção de matéria seca justificando o seu uso no processo de 

ensilagem. Sabe-se que os capins tropicais de modo geral, possuem características 

limitantes para confecção de silagem, deste modo a inclusão da casquinha de soja 

junto a silagem pode se tornar algo de muita importância, dentro do processo de 

fermentação da massa ensilada. 
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Dentre os co-produtos da soja que são utilizados na alimentação animal, 

destaca-se a casquinha, retirada antes do processo de extração do óleo. A 

casquinha de soja pode ser alternativa para diminuição de perdas na ensilagem 

além de melhorar o valor nutritivo do produto final. Considerada um subproduto, a 

casquinha pode ser alternativa que potencializa e melhora a qualidade da 

alimentação animal podendo substituir grãos de sorgo e até do milho em rações de 

ruminantes. 

A casquinha de soja possui altos teores de fibra em detergente neutro 

(FDN), e fibra em detergente ácido (FDA), e uma quantidade mínima de lignina, o 

que acarreta em boa digestibilidade da fração fibrosa, além de ótima palatabilidade. 

È uma fonte rica em energia e pode ser considerada um subproduto fibroso e tem 

valores considerados altos de proteína bruta quando comparada a volumosos de 

baixa qualidade. 

Por se tratar de co-produto a casquinha de soja tem oferta irregular ao longo 

do ano, e por ser comercializada com baixo teor de umidade, praticamente não 

existe nenhum problema no armazenamento por longos períodos desde que em 

condições adequadas. Na forma in natura possui preço relativamente baixo e mais 

fácil acesso em relação há forma industrializada, uma vez que as grandes indústrias 

processadoras agregam maior valor após seu processamento. 

Dentro desse contexto a casquinha de soja pode surgir como um aditivo em 

potencial para agregar valor nutritivo ás silagens de capim tropical além de melhorar 

a qualidade dessas silagens, a partir de correção no teor de umidade da massa. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da adição de casquinha de soja in natura 

sobre a qualidade da silagem de capim-mombaça, em termos de percentual de 

matéria seca total, perda de matéria seca, pH, teor de cinzas e fibra em detergente 

neutro. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO CAPIM-MOMBAÇA 

 

O capim-mombaça (Panicum maximum) é originário da África, o gênero 

Panicum foi difundido pelo colonião e posteriormente pelas cultivares Tobiatã, 

Tanzânia e Aruana (FREITAS et al., 2005). Trata-se de uma planta perene, de 

crescimento cespitoso, com altura media 2,00 m, folhas largas em torno de 3 cm, 

produção de matéria seca de 25 a 30 t/ha/ano que possui rápida rebrota, e não é 

recomendada para áreas com alta declividade (VILELA, 2005; PIRES, 2006; 

FONSECA et al., 2010).    

Gramíneas do gênero Panicum são altamente exigentes em fertilidade do 

solo e ao manejo, e devem-se evitar acúmulos excessivos de matéria seca, pois a 

relação folha colmo pode afetar a sua qualidade nutricional (PAZIANI, 2004).  As 

gramíneas africanas, dos gêneros Panicum, Brachiaria, Pennisetum, são as mais 

utilizadas para formação de pastagens no mundo tropical (VALLE et al., 2009). O 

capim-mombaça apresenta resultados satisfatórios, na produção animal em 

sistemas de pastejo, e também vem sendo utilizado como recurso para conservação 

de forragem na forma de ensilagem (FONSECA et al., 2010). 

No Brasil o capim-mombaça, foi lançado em 1993 pela EMBRAPA, no 

Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Dentro do gênero Panicum a 

cultivar Mombaça é considerada a mais produtiva, apresentando alta qualidade e 

facilidade de propagação via sementes. Adapta-se a vários tipos de clima e solo e é 

exigente a fertilidade e manejo (JANK et al., 1995). Com elevada produtividade essa 

cultivar apresenta maior teor de folhas, principalmente em épocas de seca, e se 

destaca por apresentar menor estacionalidade de produção, do que o cultivar capim 

colonião (MÜLLER et al., 2002).    

No entanto plantas do gênero Panicum possuem uma maior exigência ao 

serem manejada em sistemas contínuos de pastejo, do que as gramíneas do gênero 

Brachiaria, sendo usada de modo geral em sistema rotacionado (OLIVEIRA et al., 

2007). 
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2.2 A SILAGEM E SUA IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO ANIMAL 

 

Com clima ideal, o Brasil é um país que apresenta grande potencial de 

crescimento de gramíneas forrageiras, no entanto esse potencial não ocorre de 

forma eficiente, tendo em vista o crescimento desuniforme e baixo rendimento 

dessas culturas em algumas épocas do ano (GUIMARÃES FILHO et al., 2011).  

Segundo Raposo et al. (2015), as forrageiras possuem estacionalidade, o 

que leva o uso de suplementos volumosos em épocas de inverno, sendo este um 

fator muito importante para o sucesso dos sistemas de produção pecuária. A 

silagem é o método de conservação mais utilizado, este método consiste em 

acondicionar a forrageira in natura picada em silos e submetê-la a um processo 

fermentativo, esse ambiente deve ser bem vedado, para que favoreça a proliferação 

de microorganismos anaeróbios. 

Em sistemas de criação animal, a técnica de ensilagem é alternativa muito 

empregada em determinadas épocas do ano. O alimento é conservado e 

posteriormente fornecido aos animais quando houver menor oferta, o processo de 

ensilagem visa a conservação do valor nutritivo de forragens recém-colhidas, úmidas 

ou pré-secadas (SANTOS; ZANINE, 2006). 

Segundo Fernandes et al. (2016) uma das alternativas que os produtores 

rurais tem para alimentação do seu rebanho, é a silagem que é o principal produto 

da conservação de forragens.  Uma das vantagens da ensilagem é a tecnologia 

simples e eficiente, porem deve-se ter alguns cuidados com o ponto de corte da 

planta visando manter seu  valor nutritivo. (TEIXEIRA et al., 2009). 

Quando não há disponibilidade de pastagens, as forragens conservadas são 

essenciais na alimentação de ruminantes, podendo ser utilizadas em confinamentos 

na forma de silagens ou de feno, fazendo parte da dieta dos animais, e reduzindo a 

flutuação da quantidade e qualidade do material oferecido (CARVALHO, 2013), 

entretanto Fonseca et al. (2010) destacam que o capim mombaça não deve ser 

conservado na forma de feno, devido a alta relação colmo:folha presente na 

forrageira. 

Jobim et al. (2007) reiteram que devido as alterações que acontecem 

durante o armazenamento, torna-se imprescindível a avaliação da qualidade da 

silagem para otimizar a formulação da ração, tendo em vista que a “qualidade da 

forragem” é utilizada com referência ao valor nutritivo da forragem, aliado com 
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consumo de matéria seca  e o potencial de desempenho dos animais. 

Jayme et al. (2009) recomendam que o corte de forrageiras destinadas à 

produção de silagens deve ser feito quando as plantas se encontram no ponto de 

equilíbrio entre produção de massa verde e qualidade nutricional, ou seja quando 

alcançarem o final do seu estagio vegetativo.  

De acordo com Nussio et al. (2002),  a produção de silagem contribui com 

10 a 25% do alimentos destinados para os  ruminantes. Nesse contexto é 

fundamental e de muita importância, a maximização na eficiência do uso de 

forragens conservadas. Visto que nos sistemas de produção intensiva existem 

características limitantes, para maior produção de forragens de qualidade durante 

todo o ano (REIS; SILVA, 2011). 

 

2.3 PROCESSO DE ENSILAGEM 

 

A ensilagem compreende um processo de 4 fases consecutivas. Na primeira 

fase também chamada de fase aeróbica, que se inicia durante o enchimento do silo 

e se estende até poucas horas após o fechamento, é caracterizada por altas 

concentrações de O2 presente no interior do silo. Essas condições promovem o 

crescimento de microorganismos aeróbicos, como fungos, leveduras e bactérias e 

estes microrganismos juntamente com o processo respiratório da planta, consomem 

o oxigênio. Na segunda fase ocorre o intenso crescimento microbiano, devido a 

queda do pH ocorre a formação de ácidos orgânicos, a partir de açúcares, 

favorecendo a atuação de enterobactérias e bactérias homofermentativas, e com o 

tempo tornam se dominantes as homofermentativas. Esta fase é prolongada até que 

se tenha o pH a valores abaixo de 5,0 (SANTOS; ZANINE, 2006). 

Na terceira fase, a de estabilização, as condições de anaerobiose e pH ácido 

da silagem, propiciam a conservação da mesma até a abertura do silo, e nessa fase 

de forma reduzida, somente bactérias ácido láctica se encontram em atividade 

(SANTOS; ZANINE, 2006). Segundo Paziani (2004), com eliminação do O2 no 

ambiente prevalece a anaerobiose, as bactérias anaeróbicas produzem ácido 

láctico, através da utilização de açúcares fermentáveis, e se houver quantidades 

suficiente de carboidratos ocorre redução no pH, o que garanti a preservação do 

material.   
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  Na quarta e última fase, ocorre o descarregamento e abertura do silo, a 

exposição da silagem ao O2 estimula o crescimento de fungos e leveduras, 

determinando assim a perda da estabilidade aeróbica (SANTOS; ZANINE, 2006). 

Após a abertura dos silos podem ocorrer perdas, que estão relacionadas ao manejo 

e ao aumento da deterioração do material (NUSSIO et al., 2002).   

 Segundo Bernardes et al. (2005) em silagens de capins tropicais, a 

deterioração aeróbica é caracterizada principalmente pelo crescimento de bactérias 

aeróbicas, ao invés de fungos e leveduras, pois a alta quantidade de umidade, a 

reduzida acidez e a baixa quantidade de nutrientes presentes na massa ensilada 

favorecem o crescimento bacteriano. Entretanto Bernardino et al. (2005) reiteram 

que silagens com estas características, poderão apresentar fermentações 

secundárias, impedindo a atividade dos microorganismos deterioradores.   

 

2.4 BIOQUÍMICA DAS SILAGENS 

 

Santos e Zanine (2006) afirmam que o processo de ensilagem tem como 

objetivo principal a preservação do valor nutritivo da forragem, esta preservação por 

sua vez ocorre através da fermentação, onde ocorre a conversão de carboidratos 

solúveis em ácidos orgânicos obtido através das bactérias ácido lácticas. As 

bactérias dos gêneros Streptococcus e Lactococcus são exemplos de bactérias 

homofermentativas, que atuam de forma desejável a uma silagem considerada de 

boa qualidade.  

Segundo Marzzoco e Torres, (2007) a glicólise anaeróbica inicia se em duas 

etapas, onde a primeira etapa a glicose é convertida a piruvato, com produção de 

NADH, e na segunda etapa de conversão de NADH a NAD+. Desta forma as 

enzimas de que a célula dispõe, o piruvato pode ser convertido a compostos 

diferentes como o lactato, etanol, propianato e butirato, na fermentação láctica, o 

piruvato recebe os elétrons do NADH, reduzindo se a lactato. 

Os teores de carboidratos solúveis estão associados com o desenvolvimento 

de bactérias lácticas, pois viabilizam a produção adequada de ácido láctico, e a 

rápida redução do pH, essas condições contribuem para que não ocorra a atividade 

proteolítica e o desenvolvimento de bactérias indesejáveis (BERNADINO et al., 

2005).  
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 As bactérias indesejáveis do gênero Clostridium, são capazes de hidrolisar 

proteínas e aminoácidos e assim produzir ácido acético e butírico, nitrogênio 

amoniacal e substâncias que afetam o consumo da silagem (RODRIGUES et al., 

2005). 

Silagens que não apresentam boa fermentação têm como características 

uma intensa atividade de Clostridium e altas concentrações de ácido butírico (> 2,5% 

da MS), obtido a partir da fermentação de açúcares e do ácido láctico, e altos níveis 

de amônia (>20% do N total), e de aminas (>0,2% da MS), ambos são resultado da 

deaminação e descarboxilação de aminoácidos. A cadaverina e a putrescina são as 

principais aminas biogênicas encontradas nas ensilagens, o que pode afetar de 

forma negativa o desempenho animal, pois as mesmas influenciam o sabor e o odor 

da silagem (REIS; SILVA, 2011). 

Paziani (2004) afirma que a grande parte das enzimas que fazem a 

degradação das proteínas, inicia-se suas atividades somente com pH acima de 5, 

desse modo a rápida acidificação do meio, restringe as ações dessas enzimas, 

diminui percas protéicas e melhora a qualidade da silagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2.5 CARACTERÍSTICAS DAS PLANTAS FORRAGEIRAS QUE AFETAM A 

QUALIDADE DA SILAGEM 

 

Em silagens de capim tropical podemos destacar os seguintes fatores 

limitantes a qualidade, o teor de carboidratos solúveis, a umidade e o alto poder 

tampão, que podem contribuir deforma negativa para a rápida queda do pH. O baixo 

teor de carboidrato solúvel em capins determina a qualidade final da silagem, pois as 

bactérias ácido lácticas são os principais microrganismos que atuam no processo 

fermentativo da conservação da ensilagem (PAZIANI, 2004). 

 Os capins apresentam elevado poder tampão nos estágios de crescimento 

iniciais, podendo colocar em risco a conservação por meio da ensilagem 

(RODRIGUES et al., 2005). O pH de silagens de capim tem valores que variam de 

4,0 a 5,0, diferentes das forragens frescas e dos fenos, com valores 

aproximadamente 6,0. Sendo o poder tamponante das silagens muito mais alto do 

que a da forragem fresca e do feno (REIS; SILVA, 2011). Segundo Cabral Jr et al. 

(2007) através do método de emurchecimento das forragens antes do processo de 

ensilagem, obtêm-se redução do poder tampão, aumento de MS e açúcares, e a 

perdas de determinados fatores antinutricionais por volatilização. 

O baixo teor de matéria seca pode colocar em risco a conservação por meio 

da ensilagem (GUIM et al., 2002; EVANGELISTA et al., 2004; PAZIANI, 2004; 

RODRIGUES et al., 2005). De acordo Santos e Zanine (2006) dentre as 

características das forrageiras que estimulam boa fermentação, o teor de matéria 

seca, a microbiota epifítica e a quantidade de carboidratos solúveis são as mais 

determinantes. Silva e Queiroz, (2002) reiteram que o teor de MS é de suma 

importância na qualidade das silagens e desejável e esperado que a silagem possua 

teor de matéria seca entre 30 a 40% e pH entre 3,8 a 4,5, ácido láctico maior que 

3% e ácido butírico inferior a 0,2% na MS. 

De acordo com Reis e Silva (2011) o teor de MS da silagem é condicionado 

pelo tipo de forragem, sua composição química, e ponto de colheita, entretanto a 

composição final é alcançada na pratica após as modificações da fração de 

carboidratos durante a fermentação, e a deterioração durante a exposição da 

silagem ao O2 após a abertura do silo. 

Em silagens de gramíneas, o excesso de umidade coloca em risco a boa 

qualidade do material ensilado, e a redução tanto de umidade como do tamanho de 
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partículas são métodos que favorecem o processo de ensilagem. Dessa maneira 

ocorre aumento da densidade da massa ensilada, e quanto maior for a compactação 

da forragem, menor vai ser a quantidade O2 gerando ambiente anaeróbico, o que 

estimula a fermentação (PAZIANI, 2004). 

As forragens ensiladas com tamanho de partículas menor, segundo Regô et 

al. (2015) apresentam melhor expulsão de ar, pois são mais fáceis de acomodar  no 

silo. As partículas de tamanho maior apresentam limites, devido a espessura da 

massa, e apresenta dificuldade na expulsão do O2  ao longo do processo de 

compactação  

Com tudo os fatores que afetam a qualidade da ensilagem, dentre elas as 

mudanças ou perdas estão ligadas as características das forrageiras como também 

o manejo, colheita e armazenamento (SANTOS; GUIM, 2010; REIS; SILVA, 2011). 

O estágio de maturação da planta associado com a composição química (VILELA et 

al., 2008; REIS; SILVA, 2011), a exposição ao oxigênio antes da pratica de 

ensilagem (VELHO et al., 2006), o tempo de exposição ao ar após abertura do silo 

(SCHOCKEN-ITURRINO et al., 2005; REIS; SILVA, 2011), a técnica de  

emurchecimento (CASTRO et al., 2006), e a densidade e compactação (VELHO et 

al., 2007). Mittelmann et al. (2005) diferenças de genótipo. 

 

2.6 ADITIVOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE ENSILAGEM 

 

Os aditivos são formas de contornar as limitações do processo de ensilagem 

de capins tropicais. Vários aditivos têm sido empregados junto ao capim no 

momento da ensilagem com o objetivo de melhorar o padrão fermentativo e a 

qualidade (REZENDE  et al., 2008). Na escolha dos aditivos deve ser levado em 

consideração a disponibilidade, o custo e a facilidade de aquisição do material 

(ANDRADE; QUADROS, 2011). Melo (2015), propôs a utilização de aditivos para 

que ocorra redução na perda de MS, e melhoria na estabilidade aeróbica e na 

composição nutricional. 

Na literatura podem ser encontrados diversos tipos de aditivos utilizados em 

silagens de capim. Pinho et al. (2008) farelo de mandioca; farelo de arroz 

(MONTEIRO et al., 2011; ARAUJO et al., 2015); fubá de milho (ANDRADE et al., 

2012); polpa cítrica (YASUOKA et al., 2015); farelo de trigo (OLIVEIRA et al., 2007); 

casca de soja (ANDRADE et al., 2012; LIMA, 2002; DANTAS et al., 2010); farelo de 
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cacau e cana-de-açúcar (TEIXEIRA; SILVA, 2008), aditivos microbianos 

(MONTEIRO et al., 2011; REZENDE et al., 2008). 

 

2.7 CASQUINHA DE SOJA 

 

A soja é conhecida mundialmente por ser uma das principais fontes de 

proteína e óleo vegetal, e tem sido usada na alimentação de animais e humanos por 

muito tempo sem nenhum dano causado aos consumidores. O Brasil possui elevada 

produção agrícola, o que leva a gerar grande massa de resíduos agroindustriais, e 

estes resíduos pode ser de suma importância na alimentação de animais, 

principalmente em períodos de seca onde ocorre escassez de alimento (ANDRADE; 

QUADROS, 2011). De acordo com Zanbom et al. (2001) a soja em seu 

processamento a cada tonelada que entra, cerca de 2% é transformada em casca 

de soja. 

A casquinha de soja é definida como concentrado energético (VALADARES 

FILHO et al., 2010). Com altos teores de fibra em detergente neutro, e fibra em 

detergente ácido, e quantidade mínima de lignina (CARVALHO et al., 2015). 

Considerada um subproduto oriundo do processamento da soja que apresenta 7 a 

8% do peso do grão (KLINGER et al., 2014). 

Segundo Valadares Filho et al. (2010)  a casca de soja possui teores em 

média de matéria seca 90,67%, proteína bruta 13,17%, matéria mineral 5,32%, fibra 

em detergente neutro 67,31%, fibra em detergente ácido 49,5%, hemicelulose 

18,22%, carboidrato não fibroso 10,75%, lignina 3,91%, extrato etéreo 2,23% e fibra 

bruta 35,62%. 

Andrade e Quadros (2011), avaliando a composição bromatológica da casca 

de soja amonizada com uréia, onde concluíram que a amonização de casquinha de 

soja com uréia promoveu melhoras no valor nutricional, tornando-se alternativa de 

alimento de qualidade para ruminantes em períodos de escassez.  

Gomes et al. (2012) trabalhando com níveis de casca de soja em rações 

concentradas para bezerros de raças leiteiras, considerou se que a casquinha de 

soja pode ser incluída em até 45%, nas rações concentrada  para bezerros 

desaleitados com oito semanas sem afetar o ganho de peso. 

Monteiro et al. (2011) trabalhando com silagens de capim-elefante aditivada 

com produtos alternativos, utilizando diferentes aditivos como cana-de-açúcar, casca 
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de soja, farelo de fubá e farelo de arroz, concluíram que a casca de soja e o farelo 

de arroz, proporcionou aumento de MS na massa ensilada de capim-elefante, 

melhorando o seu valor nutritivo, em relação aos outros aditivos. 

Dantas et al. (2010) avaliando produção de silagem de capim Brachiaria 

decumbens, concluiu-se que o uso de aditivos em silagem aumenta o teor de MS e 

PB, e tem muita eficiência na redução do pH.  

Santos et al. (2008) trabalhando com casca de soja em dietas para ovinos, 

verificaram-se que a casca de soja pode compor a dietas de ovinos confinados em 

até 24%, podendo ser substituída a níveis de 75% ao fubá de milho, em alimentos 

concentrado.   

Vieira et al. (2007) avaliando a utilização de casca de soja em dietas de 

vacas leiterias no sudoeste do Paraná, comparando a casca de soja, em 

substituição a silagem de milho, os autores concluíram que a casca de soja, pode 

ser utilizada parcialmente, de acordo com as necessidades dos animais, sem afetar 

a produção de leite.  

Turino et al. (2007) trabalhando com casca de soja na alimentação de 

cordeiros confinados, avaliando desempenho e características da carcaça, tendo 

como objetivo analisar a casca de soja e o bagaço de cana-de-açúcar in natura em 

dietas submetidas aos cordeiros. Concluíram que a casca de soja teve melhor 

desempenho, comparando com o bagaço de cana-de-açucar, em rações na 

terminação de cordeiros, e os animais que foram alimentados com a casca de soja, 

tiveram maior rendimento de carcaça quando comparado com os alimentados com 

bagaço de cana-de-açúcar. 

Neste contexto segundo Restle et al. (2004), a casquinha de soja pode 

substituir grãos de sorgo em dietas de ruminantes. A casquinha de soja também é 

usada como aditivo em silagens de capim (ANDRADE et al., 2012; LIMA, 2002; 

DANTAS et al., 2010). Sendo esse uso para reduzir perdas de matéria seca, e 

melhorar a qualidade final da silagem (MELO et al., 2015). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido nas dependências da Faculdade da Amazônia, 

Vilhena/RO. A forrageira foi coletada em área já estabelecida de capim-mombaça 

(Panicum maximum). O corte foi realizado com o auxílio de roçadeira costal a altura 

de 10 cm do solo, com a altura média da pastagem em 1,30 m.  

Após o corte, o capim foi triturado e misturado na proporção de 0, 10, 20 e 

30% com base na matéria natural com a casquinha de soja in natura. A casquinha 

foi utilizada com o objetivo de melhorar a qualidade nutricional da silagem e 

seqüestrar umidade.  O material foi compactado em mini silos de PVC com volume 

de 2,356 litros e fermentado por 60 dias, os mini silos possuíam média 30 cm de 

altura por 10 cm de diâmetro. Para confirmar o percentual de perda de matéria seca, 

os mini silos foram pesados após a sua confecção e posteriormente no dia da 

abertura. As silagens, bem como o capim-mombaça e a casquinha de soja foram 

caracterizadas bromatológicamente como observado na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Composição bromatológica do capim e da casquinha de soja. 

Alimento (%) de MS 
% de cinzas 
(base na MS) 

% de EE  
(base na MS) 

% de FDN  
(base na MS) 

Capim 33,22 6,57 0,70 80,95 
Casquinha 87,90 6,01 0,36 77,89 

 

Após o período de fermentação, os mini silos foram abertos e as silagens 

amostradas para as análises de  matéria seca total, potencial hidrogeniônico, cinzas 

e fibra em detergente neutro de acordo com metodologia proposta por (DETMANN 

et al., 2012). 

O pH foi determinado de acordo com Silva e Queiroz, (2002)  pela 

metodologia paras-se 9 g de silagem em béquer de 250 ml, e adicionando 60 ml de 

água destilada. A leitura do pH é realizada três vezes  consecutivas após repouso de 

30 minutos, com agitação do béquer durante as leituras. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) 

com 4 tratamentos representados pelas doses de inclusão da casquinha de soja (0, 

10, 20 e 30%)  e 5 repetições, totalizando 20 parcelas experimentais. Os dados 

foram submetidos a análise de variância utilizando o PROC GLM e à análise de 

regressão utilizando o PROC REG do software estatístico Statistical Analysis System 

- SAS (1999). Os resultados foram apresentados de maneira conveniente a partir da 
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interpretação dos resultados das análises estatísticas. Para a comparação múltipla 

das médias foi utilizado o teste Tukey com nível de significância de 5%. 

Modelo estatístico (análise de variância): 

 

 

Yik = µ + αi+ ε(i)k     (1) 

Em que: 

Yik = valores observados para as variáveis no nível i de tratamentos (nível 

de inclusão da casquinha) na repetição k. 

µ = média comum a todas as observações. 

αi = efeito do nível i de níveis de inclusão da casquinha (i = 1 a 4). 

ε(i)k = erro experimental que por hipótese tem distribuição normal com 

média zero e variância σ2. 

 

Modelo estatístico (análise de regressão) 

 

 

Yij = m + b1X1i + ε(ij)    (2) 

Onde: 

Yij= valores observados para a variável no nível i de tratamentos na 

repetição j 

m = intercepto (média geral) 

b1= coeficiente de regressão  

X1i= valor da variável regressora (dose de casquinha)  

ε(ij)= erro experimental que por hipótese tem distribuição normal com média 

zero e variância s2. 

  



 18 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 2 podem ser observados os teores de matéria seca total, perda de 

matéria seca, pH, cinzas e fibra em detergente neutro das silagens de capim-

mombaça em função das doses de inclusão da casquinha de soja in natura.  

 

Tabela 2- Percentual de matéria seca total (MST), perda de matéria seca (PMS), 
fibra em detergente neutro (FDN), cinzas e pH de silagens de capim–mombaça com 
a inclusão de diferentes doses de casquinha de soja in natura.  

Variável 
Tratamento 

EPM CV P -valor 
0 10 20 30 

MST 33,17 C 40,59 B 44,51 AB 48,17 A 0,984 5,29 <.0001 
PMS 0,59 B 1,19 A 1,30 A 1,17 A 0,033 6,98 <.0001 
FDN 78,98 77,82 78,37 77,18 0,748 2,14 0,3964 
Cinzas 7,28 7,04 6,89 6,68 0,238 7,63 0,3689 
pH 4,28 B 5,09 A 5,18 A 5,21 A 0,049 2,20 <.0001 

Médias seguidas das mesmas letras maiúscula na linha não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 

A variável matéria seca total aumentou com as crescentes doses de 

casquinha, possivelmente em razão de a casquinha conter elevado teor de matéria 

de seca 87% misturado ao capim com 33% matéria seca como observado na tabela 

1. 

A perda de matéria seca aumentou com as crescentes doses de casquinha, 

fato que pode colocar em risco a qualidade final da ensilagem, isso ocorreu porque a 

casquinha de soja in natura não apresentou resultados satisfatórios como a 

resistência ao ser compactada nos silos, prolongando o período de respiração 

aeróbica, mencionando no “processo de ensilagem” na primeira fase. 

O pH aumentou com as crescentes doses de casquinha, fato que pode 

diminuir a qualidade final da massa ensilada. Tendo em vista que o capim e a 

casquinha de soja possuem baixos teores de carboidratos solúveis. O baixo teor  

desses carboidratos, aliado a compactação  ineficiente, devido ao tamanho de 

partículas e natureza do aditivo, pode ter causado  baixa produção de acido láctico e 

dessa maneira o pH final da massa permaneceu elevado. A baixa quantidade de 

água do capim e da casquinha pode ter minimizado o crescimento microbiano. 

Os teores de cinzas e fibra em detergente neutro não apresentaram 

resultados significativos, visto que as composições relativas das mesmas são muito 

próximas tanto do capim como da casquinha observado tabela 1.  
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Figura 1– Teor de matéria seca total, perda de matéria seca e pH de silagens de 
capim–mombaça com a inclusão de diferentes doses de casquinha de soja in natura.  
 

 

 

A matéria seca total apresentou comportamento linear crescente através das 

crescentes doses de casquinha de soja. Reis e Silva (2011) afirmam que os valores 

ideais de MS de silagens de capim estão entre 30 a 40%, e os teores de MS estão 

ligados aos tipos de forragens e seu ponto de colheita. Dessa maneira sabemos que 

o capim-mombaça deste trabalho, com 1,30 m de altura no momento do seu corte 

possuía elevados teores de MS 33%, o que explica a silagem com zero de 

casquinha de soja já tenha partido de um teor médio de MS alto 33, 17% como pode 

ser observado na tabela 2.  

Lima (2002) trabalhando com silagem de capim-elefante com adição de 

casca de soja, onde as doses de casca de soja foram (0, 10, 15, 20, 25 e 30%), os 

resultados de MS aumentaram linearmente e os valores de pH apresentaram média 

de 4,1 através das diferentes doses de casca de soja. 
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Neste contexto, a silagem perdeu qualidade uma vez que o teor elevado de 

MS comprometeu o processo fermentativo, como pode ser observado no valor de pH 

e nas perdas de matéria seca que foram sensivelmente aumentados observados na 

(Tabela 2).  

De acordo com Jayme et al. (2007) o ponto ideal de corte das forrageiras é o 

final do seu estagio vegetativo. O capim deste presente trabalho foi colhido com 

mais de cem dias de crescimento e acima de 90 cm de altura. Ainda Jayme et al. 

(2007) trabalhando com ponto de corte de capim-marandu com quatro idades de 

crescimento, o maior teor de matéria seca foi encontrado com 112 dias, com média 

de 22%. 

Rodrigues et al. (2005) trabalhando com efeito da adição de níveis 

crescentes de polpa cítrica sobre a qualidade fermentativa e o valor nutritivo da 

silagem de capim-elefante, onde os resultados obtidos de matéria seca original do 

capim colhido com 90 dias possuía média 20,71%.  

Apesar de não avaliado, o tamanho elevado das partículas do capim deste 

trabalho pode ter colocado em risco a qualidade final do material. Segundo Paziani 

(2004) a redução do tamanho das partículas em silagens de capim, tem como 

objetivo aumentar a densidade da massa, diminuindo O2 no interior do silo e o 

ambiente anaeróbico favorece a fermentação. 

A perda de matéria seca também foi influenciada pelas doses crescentes de 

casquinha, chegando a seu ponto maximo a (20,36%) mostrando que a casquinha 

de soja não reduziu as perdas, e de maneira oposta fez com que aumentasse as 

PMS. Isto possivelmente ocorreu pela compactação ineficiente e as dificuldades de 

adensamento da casquinha de soja.  

Neste cenário as diferentes doses de casquinha de soja misturada na 

silagem de capim não contribuíram para diminuir as PMS. Paziani (2004) comenta 

que uma forma de diminuir as perdas por efluentes, e melhorar o padrão de 

fermentação da silagem é uso da técnica de emurchecimento. Entretanto neste 

trabalho o sistema foi completamente fechado sendo impossível existir perda por 

efluentes. Segundo Pinho et al. (2008) ensilagens de capim sem o uso de aditivos 

pode correr altos riscos de perdas por efluentes. Neste contexto Andrade et al. 

(2012) trabalhando com casquinha de soja como aditivo em silagens de capim 
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elefante, obtiveram redução de perdas por efluentes. 

 

 

O pH das silagens apresentou comportamento quadrático na medida em que 

se aumentou as doses de casquinha de soja, atingindo seu ponto Maximo a (20%). 

Isto ocorreu possivelmente pelo alto poder tamponante, e os baixos teores de 

carboidratos solúveis, presente em capins tropicais (RODRIGUES et al., 2005). 

Relacionando os valores de pH com a qualidade de silagens de capim, o 

único tratamento que permaneceu numa faixa adequada foi a variável sem a 

casquinha de soja observado na (Tabela 2). De acordo com Silva e Queiroz (2002); 

Reis e Silva (2011) os valores ideais de pH para silagens de capins são entre 3,8 a 

4,5. Andrade et al. (2011) reiteram que o valor de pH é um importante indicador de 

qualidade de fermentação em silagens de capim.   

Monteiro et al. (2011) trabalhando com adição de casquinha de soja, cana-

de-açúcar, farelo de arroz e fubá de milho junto a silagem de capim-elefante, os 

maiores valores de pH (3,93) foram encontrado para as silagens com adição de 

casquinha de soja. 

Resultado semelhante foi encontrado por Lima (2002), trabalhando com 

silagem de capim-elefante com adição de casca de soja, e conforme a inclusão das 

diferentes doses de casca, obteve-se uma redução de pH, a níveis desejáveis de 3,8 

a 4,2. 

Ensilagens de capim tropical possuem altos teores de umidade, elevado 

poder tampão, e baixos teores de carboidratos solúveis (PAZIANI, 2004). Santos e 

Zanine (2006), comentam que quanto mais alto for o poder tampão da forrageira 

mais lento será seu processo de queda do pH.  
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5 CONCLUSÃO  

 

A inclusão de casquinha de soja in natura na produção de silagem de capim-

mombaça, não promoveu melhoria na qualidade da silagem uma vez que aumentou 

o percentual de perda de matéria seca e pH. A partir de 10% de inclusão de 

casquinha o capim com 33% de matéria seca já resulta em uma silagem com alto 

teor de MS, e isso compromete a fermentação e a compactação, tendo como 

conseqüência o aumento dos teores de matéria seca e pH da massa ensilada, 

resultando em uma silagem de baixa qualidade.  
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