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RESUMO 

 

 

A produção de banana gera uma grande quantidade de resíduos que são perdidos 

por se concentrarem principalmente nas épocas de colheita e manejo dos bananais. 

A alimentação é responsável pela maior parte dos custos em sistemas de produção 

animal e a utilização de subprodutos disponíveis em cada região pode diminuir estes 

gastos, permitindo o aproveitamento de alimentos alternativos. Para isto, este 

trabalho propõe conhecer as características dos resíduos da bananicultura no 

município de Garuva-SC. Os resíduos estudados são a banana verde 

desclassificada (BV), o engaço (EM) e as folhas da bananeira (FB), além da  

conservação destes por meio da técnica de ensilagem, utilizando a casca de soja 

(CS) como material absorvente. Foram realizadas 5 repetições para cada 

tratamento. T1= 40,0% FB + 45,0% BV + 15,0% CS; T2= 50,0% FB + 40,0 EN + 

10,0% CS; T3= 40,0% BV + 40,0% EN + 20,0% CS e T4= 85,0% BV + 15,0% CS. 

Dos resíduos estudados, a folha foi o com a melhor composição química, sendo que 

as silagens das mesmas apresentaram melhor odor e aspecto visual. O T2 foi 

superior às demais em proteína, extrato etéreo, matéria mineral, fibra bruta, fibra em 

detergente ácido e fibra em detergente neutro (p<0,01) e inferior em extrativos não 

nitrogenados, nutrientes digestíveis totais, e matéria seca (p>0,01). Todos os 

resíduos estudados possuem alto teor de umidade. Para a ensilagem dos mesmos 

recomenda-se o uso de no mínimo 15,0% de casquinha de soja como material 

absorvente. 

 

Palavras-chaves: alternativa alimentar, banana, silagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A banana é a segunda fruta mais produzida no Brasil, após a laranja. Santa 

Catarina ocupa o terceiro lugar na produção de bananas no Brasil, produzindo 

anualmente 689,0 mil toneladas de cachos segundo o Censo Agropecuário do 

Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE, 2006). O município de Garuva 

localizado na região nordeste de Santa Catarina é conhecido pela tradição da 

bananicultura, principalmente pela variedade Nanicão (Musa cavendishii), com 

produtividade média de 25 ton/ha/ano somando uma produção anual de 28 mil 

toneladas. Durante o manejo dos bananais, colheita, despencamento, classificação 

e embalagem são gerados uma série de resíduos que normalmente são 

desperdiçados ou deixados na própria lavoura como cobertura de solo. De acordo 

com MASCARENHAS (1999) perde-se em torno de 40% das bananas produzidas 

desde a colheita até o armazenamento, inclusive devido ao não enquadramento das 

frutas aos padrões de aceitabilidade do mercado. 

Sabe-se que a alimentação é responsável pela maior parte dos custos em 

sistemas de produção animal e a utilização de subprodutos disponíveis em cada 

região pode diminuir estes gastos, permitindo o aproveitamento de alimentos 

alternativos. Segundo CARVALHO (1992) a utilização de resíduos na alimentação 

animal irá depender de uma série de fatores como as características nutricionais, 

proximidade entre a localização do rebanho e das culturas e o custo de transporte.  

 No município de Garuva alguns produtores já vêm utilizando estes resíduos 

in natura para a alimentação de ruminantes e suínos de uma maneira empírica, 

porém grande parte destes são perdidos por se concentrarem grandes volumes nas 

épocas de colheita e manejo dos bananais. Tentativas na confecção de silagem dos 

resíduos da bananicultura por parte de pecuaristas locais não foram bem sucedidas, 

muito provavelmente, pelo que descreveram, devido ao excesso de umidade dos 

resíduos ensilados.  
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2. OBJETIVO 

  

 

Este trabalho de conclusão de curso objetiva relatar atividades desenvolvidas 

no período de estágio obrigatório, realizado no primeiro semestre de 2014 como 

complementação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, cumprindo o 

requisito para a obtenção do título de Bacharel em Zootecnia pela Universidade 

Federal do Paraná. Bem como descrever o experimento realizado que propõe 

conhecer as características dos resíduos da bananicultura no município de Garuva e 

a conservação destes por meio da técnica de ensilagem, utilizando a casca de soja 

como material absorvente. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1  Banana Nanicão (Musa cavendishii) 

 

A bananeira (Musa spp.) é uma planta herbácea, de tronco curto e 

subterrâneo, denominado rizoma. A parte exterior ao solo chama-se pseudocaule e 

é resultante da união das bainhas foliares, terminando com uma copa de folhas 

longas e largas (BORGES et al., 2004). As bananeiras normalmente se propagam 

vegetativamente por meio de mudas desenvolvidas a partir das gemas do seu caule 

subterrâneo, ou por meio do plantio de espécies provenientes de viveiros. Em média 

demoram doze meses após o plantio para florir. Do centro da copa emerge a 

inflorescência de coloração roxo avermelhada, cada grupo de flores forma uma 

penca (mão) com um número variável de frutos (dedos), quatro a cinco meses após 

a inflorescência o fruto estará pronto para a colheita. Inicialmente os frutos são 

verdes e adquirem a coloração amarelada de acordo com o estágio de maturação.  

Durante a cultura são feitas desfolhas com o objetivo de aumentar a 

luminosidade e o arejamento do bananal, reduzindo a ocorrência de pragas. Neste 

manejo são eliminadas as folhas secas, velhas, quebradas e até mesmo as normais, 

quando estas se localizam entre as pencas, podendo deformar e ferir os frutos. No 

desenvolvimento da planta há formação de perfilhos (filhos), que surgem nas gemas 

localizadas na base da planta, possibilitando a constante renovação e a vida 

permanente dos bananais (DIAS, 2011). O desbaste é um manejo adotado para 

favorecer o desenvolvimento desses filhos, quando os rebentos atingem 

aproximadamente 25 cm de altura, um filho da touceira é selecionado e os demais 

são eliminados. 

Segundo MOREIRA & SAES, 1984 (citado por SANCHES, 2002) o cultivar de 

banana Nanicão (Musa cavendishii) pertence ao grupo Cavendish, sendo uma 

mutação da banana Nanica. A altura deste cultivar varia entre 3,0 m e 3,5 m, 
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apresenta um pseudocaule com manchas castanhas e pretas em fundo verde oliva, 

as folhas possuem coloração verde escura na face superior e verde mais claro na 

inferior. O cacho é cilíndrico e seu peso varia de 25 Kg a 50 Kg, possui em média 

doze pencas por cacho e quantidade de frutos variáveis, que devem medir de 15 cm 

a 26 cm e pesar entre 90 g a 290 g (figura1). 

 

 

Figura 1. Touceira de bananeira e suas principais estruturas. 

                                                 Fonte: Alves (1999) 

 

3.1.1 Classificação 

 

A Cartilha da Banana publicada pela Companhia de Entreposto e Armazéns 

Gerais de São Paulo (CEAGESP, 2006) determina padrões para classificação de 

bananas de acordo com: 

a) grupo: são os gêneros dos cultivares (Cavendish, Prata, Maçã e Ouro); 
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b) classe: representada pelo comprimento dos dedos (fruto). É tolerada a presença 

de até 10% de frutos fora da classe especificada no rótulo, desde que 

pertencentes às classes imediatamente superior ou inferior. Para o gênero 

Cavendish são aceitos frutos com comprimento superior a 12 cm, sendo que os 

maiores recebem melhores classificações; 

c) subclasse: definida pela escala de maturação de Von Loesecke (figura 2) que 

varia de 1 a 7. É tolerada a presença de 5% de unidades de apresentação fora da 

Subclasse especificada no rótulo, desde que pertencentes às subclasses 

imediatamente superior ou inferior; 

 

 

Figura 2. Escala de maturação de bananas de Von Loesecke. 

       Fonte: Cartilha da Banana (CEAGESP, 2006). 

 

d) apresentação: dividida em dedo (1 fruto), buquê (2 a 9 frutos) e penca (10 ou mais 

frutos); 

e) categoria: determina um padrão mínimo de qualidade do produto, por meio do 

diâmetro que varia de acordo com o grupo do fruto e a avaliação de defeitos. Os 

frutos são classificados nas categorias Extra, I, II e III dependendo de sua 

qualidade.  Para o grupo Cavendish a classificação nas categorias é demonstrada 

na tabela 1. 

 

Tabela 1. Classificação da Categoria de bananas do gênero Cavendish  

Classificação Extra I II III 

Diâmetro (mm) 32,0 30,0 28,0 25,0 

Defeitos graves (% do lote) 0,0 5,0 10,0 20,0 

Defeitos leves (% do lote) 5,0 10,0 50,0 100,0 

 

Os defeitos graves depreciam a aparência e o valor do produto, podendo 

inviabilizar o consumo. Os principais são: podridão, ponta de charuto, amassado, 
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dano por sol, dano profundo, maturação precoce, banana passada e traças. Os 

defeitos leves não impedem o consumo do produto, porém depreciam o valor, sendo 

os principais: ausência de dedos, desenvolvimento diferenciado, geminado, restos 

florais e descoloração da casca. 

 

3.1.2 Cenário da produção de banana 

 

A banana é a segunda fruta mais produzida no Brasil, após a laranja. O Brasil 

é o quinto maior produtor mundial de banana. Segundo a Secretaria de Estado da 

Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB, 2012), a produção nacional é de 

7,3 milhões de ton/ano, distribuída em 487 mil hectares com rendimento médio é de 

14,8 ton/ha.  

Santa Catarina ocupa o terceiro lugar na produção de bananas no Brasil, 

produzindo anualmente 689,0 mil toneladas de cachos segundo o Censo 

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE, 2006). 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011) em Santa 

Catarina no ano de 2009 foram colhidas 624.204 toneladas de bananas oriundas de 

30.922,0 ha, ou seja um rendimento médio de 20,2 ton/ha/ano.  

O município de Garuva é um dos principais produtores do estado, ocupando o 

quarto lugar, atrás de Corupa, Luis Alves e Massaranduba. Está localizado em uma 

latitude de 26°01'3 e longitude de 48°51'1 ao nordeste do estado de Santa Catarina 

a 9,0 m do nível do mar, possui clima subtropical úmido com temperatura e 

precipitação média anual de 24,0 ºC e 1.775,7 mm respectivamente (Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Garuva, 2010). Segundo a Associação de Produtores 

Rurais de Garuva (2011), o município produz 28 mil toneladas de banana por ano, 

totalizando 1.424 ha de bananais divididos em 104 produtores. O rendimento médio 

da produção é 25 ton/ha/ano, sendo que 98% das bananas cultivadas da variedade 

Nanicão (Musa cavendishii).  

 

3.1.3 Resíduos gerados na bananicultura  

 

Segundo EMBRAPA (2009) a colheita da banana deve ser feita por dois 

operários, um deve cortar o pseudocaule em uma altura intermediária entre o solo e 

o cacho, e o outro amparar o cacho pela ráquis para que este não caia no chão. 
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Esta parte aérea da planta é desprezada, gerando o primeiro resíduo (pseudocaule 

com as folhas). Após a colheita os cachos são levados para o local de 

beneficiamento, onde são dispostos pendurados no galpão e são retirados os frutos 

abortados, folhas, detritos grosseiros e os restos florais da extremidade dos frutos 

(despistilagem), para evitar proliferação de doenças. Durante o despencamento 

ocorre a geração de mais resíduos: o engaço (ráquis), do qual as pencas ou buquês 

são retirados e as bananas desclassificadas, que não atendem o padrão. Antes da 

embalagem as pencas são lavadas em água com adição de detergente para a 

remoção do látex (leite que escorre sobre as bananas após a remoção das pencas). 

FFOULKES (1977) explica que quando as bananas são colhidas, a parte 

aérea da planta é cortada para abrir espaço para o perfilho que dará origem aos 

próximos frutos. Esta parte aérea da planta se utilizada na alimentação animal não 

interferiria na produção de bananas destinada ao consumo humano, pelo contrário, 

complementaria a produção convertendo esse material descartado em proteína 

animal. 

Segundo o Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa Catarina 

(CEPA/SC, 1994) já se é tido como normal à chegada do produto no mercado com 

uma série de problemas físicos e fisiológicos acumulados. Durante a lavoura 

ocorrem danos causados por insetos, porém maiores são os maus tratos durante a 

colheita, decorrentes empilhamentos dos cachos, batidas, arranhões e 

amassamentos, problemas que são causados geralmente por mão de obra com 

pouca qualificação, estradas esburacadas e falta de proteção dos cachos. 

SANCHES (2002) avaliando o beneficiamento de banana na região do Vale do 

Ribeira e os defeitos ocorridos na colheita e no próprio galpão, durante a 

despistilagem, despenca, lavagem e classificação, encontrou 23,7% de defeitos 

leves e 8,3% de defeitos graves nas bananas. Lembrando que quanto maior o 

número de defeitos, menor será a categoria em que o produto se encaixa e menor 

será o seu valor, podendo até inviabilizar a comercialização. 

Estudo desenvolvido por SOUZA et al. (1995) determinou as perdas em 

diferentes etapas na cadeia da banana no Brasil: na lavoura (mais de 5%); no 

processo de embalagem (mais de 2%); no atacado (de 6% a 10%); no varejo (de 

10% a 15%) e, no consumidor (de 5% a 8%). As perdas ocorridas durante os 

processos de colheita, climatização, estocagem e distribuição da banana, fazem com 

que 40% a 60% dos frutos colhidos chegam ao mercado consumidor (LIMA & 
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MENDONÇA, 2005; MASCARENHAS, 1999).  RIBEIRO et al. (2010) avaliando 

durante onze meses na Paraíba as perdas ocorridas somente no período do pós-

colheita até a distribuição para os atacadistas de bananas do subgrupo Prata cultivar 

Pacovan, observaram um índice 20,2%, sendo que as maiores perdas se 

concentraram nos meses de novembro a janeiro, correspondentes à maior produção. 

Do total destas perdas o desembarque representou 32% e os frutos machucados e 

estragados durante o período 68%. MOREIRA (1987) estimou que um bananal  com 

manejo tradicional produz 200 ton/ha/ano de restos de cultura (pseudocaule, folhas 

e engaço) 

Segundo SOUZA et al. (2010) levantando dados de uma empresa 

agroindustrial de Garuva-SC, concluíram que para cada tonelada de banana (Musa 

cavendeshii) industrializada, aproximadamente 3 toneladas de pseudocaule  160 Kg 

de engaços, 480 Kg de folhas, 100 Kg de frutos rejeitados e 440 Kg de cascas são 

geradas. 

Devido à dimensão deste desperdício, grande quantidade destes resíduos 

podem potencialmente ser destinados à alimentação animal, porém se fazem 

necessários mais estudos sobre o uso na alimentação destes de forma segura, além 

da necessidade de se aprimorar as técnicas de conservação e processamento que 

sejam economicamente viáveis (LIMA & MENDONÇA, 2005). 

 

3.1.4 Uso dos resíduos na alimentação de bovinos 

 

Em um estudo realizado por RUIZ (1979) na Costa Rica, constatou que 39% 

dos fazendeiros alimentavam o gado com resíduos da bananicultura em sistema ad 

libitum. O consumo estimado foi de 4,6 Kg de banana verde para cada 100,0 Kg de 

peso vivo animal por dia, proporcionando um ganho de peso diário de 0,9 Kg/dia 

para novilhos com peso médio de 166 Kg. Para animais criados exclusivamente a 

pasto em lotações inferiores a 300 Kg/ha, não houve diferença entre o ganho de 

peso com ou sem suplementação de banana verde. Ao aumentar a pressão de 

pastejo para 2.500 Kg/ha, a suplementação com 10 Kg de banana verde/cabeça/dia 

proporcionou um aumento de 40% no ganho de peso, o qual pode ser explicado pela 

restrição alimentar dos indivíduos que ao receber um aporte energético, vindo 

principalmente do amido, tiveram maior síntese de proteína microbiana. 
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FFOULKES (1977) explica que o maior limitante no uso de bananas verdes 

na alimentação de ruminantes é a falta de nitrogênio, sendo indicada a 

complementação com uréia. Em seu trabalho indica que novilhos de 300 Kg 

consumindo 7,5 Kg de MS/dia poderiam ser criados a uma taxa de lotação de 5 

cabeças/ha durante um ano, utilizando-se os resíduos produzidos em 1 ha de 

plantação de bananas, o equivalente calculado pelo mesmo autor, de 13.000 Kg de 

resíduos/ano. Esses resíduos foram distribuídos na seguinte proporção de produção: 

39% de pseudocaule, 37% de bananas desclassificadas (inclui o engaço neste valor) 

e 25% de folhas. Porém neste trabalho o autor não menciona a sazonalidade da 

produção, métodos de conservação do material, nem a qualidade e quantidade da 

pastagem oferecida como variáveis durante o ano de produção citado.  

FFOUKKES & PETERSON (1978) avaliando a alimentação de animais 

zebuínos com as folhas e o pseudocaule da bananeira nas proporções na MS de: 

100% de folhas; 67% de folhas e 33% de pseudocaule; 33% de folhas e 67% de 

pseudocaule e 100% de pseudocaule concluíram que a dieta composta somente por 

pseudocaule proporcionou uma menor digestibilidade aparente da MS, bem como 

uma menor ingestão voluntária como mostra a tabela 2.  

 

Tabela 2. Médias da digestibilidade aparente e consumo voluntário de diferentes  

proporções da folha de bananeira e pseudocaule na dieta de zebuínos 

 Proporção folha:pseudocaule da dieta (% da MS) 

 100:0 67:33 33:67 0:100 

Digestibilidade aparente 

da matéria seca (%) 
65,18 a 69,35 ab 65,90 a 75,43 b 

Consumo voluntário  

(Kg de MS/dia) 
4,58 a 3,98 b 3,15 c 2,62 d 

  Fonte: Adaptado de Ffoukkes & Peterson, 1978. 

 

3.2  Caracterização dos resíduos da bananicultura 

 

3.2.1  Banana verde 

 

O cacho de banana Nanicão estudado por KLUGE et al. (2000) em São Paulo 

apresentou peso médio de 28,8 Kg, variando de 23,4 Kg a 30,8 Kg, dependendo da 
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densidade de plantação. Maiores densidades proporcionaram cachos mais leves, 

bem como menos frutos por cacho.   

 A banana verde pode ser considerada como um componente energético na 

formulação de dietas por possuir grandes quantidade de extrativos não 

nitrogenados, principalmente sacaroses e açúcares invertidos, sendo que 100,0 

gramas apresentam em média 124 Kcal e 79% de NDT (COSTA et al., 2005). Possui 

um perfil de aminoácidos deficiente em lisina, metionina e triptofano, o qual não é 

alterado no amadurecimento do fruto (EMAGA et al., 2011). GOHL (1981) sugere 

que a banana antes de ser oferecida para os animais seja picada e adicionada de 

sal por ser pobre em sódio ou misturada a alguma forragem e fonte de proteína. Na 

tabela 3 é apresentada a composição bromatológica da banana verde segundo a 

literatura.  

 

Tabela 3. Composição bromatológica da banana verde (Musa spp.) in natura 

MS    

(%) 

PB  

(%) 

EE  

(%) 

MM 

(%) 

FB  

(%) 

Amido 

(%) 
Autor 

22,00 5,30 1,30 4,90 3,80 72,30 FEEDIPEDIA, 2012 

- 2,46 0,84 2,32 2,39 - COSTA, 2005 

20,00 6,00 - - - 75,00 ANDRIGUETTO et. al., 2002 

20,00 4,80 1,90 4,80 3,30 - BALOCH, 1989 

21,00 5,70 1,40 4,70 2,80 73,30 INRA, 1984 

21,20 6,40 - 4,60 3,70 72,30 LE DIVIDICH, 1978 

33,20 4,50 1,80 2,90 5,00 - NEHRING, 1972 

20,90 4,80 1,90 4,80 3,40 - INIAP, 1971 citador por LY, 2004 

Matéria Seca (MS), Proteína Bruta (PB), Extrato Etéreo (EE), Matéria Mineral (MM) e Fibra Bruta 

(FB). 

 

3.2.2 Engaço 

 

O engaço da banana é um resíduo resultante do despencamento dos cachos, 

é revestido por tricomas, podendo chegar até 1 m de comprimento e diâmetro de 5,0 

a 15,0 cm (MELO & NETO, 2003). O peso médio do engaço da banana Nanicão é 

de 2,3 Kg (KLUGE et al. 2000), representando 8,0% do peso do cacho, que segundo 

ROJAS (1996) varia de 1,3 Kg a 2,9 Kg para o mesmo cultivar. CARVALHO (1992) 

estudando resíduos agroindustriais publicou que o engaço representa de 9,5% a 

12,0% do peso total dos cachos e pode ser utilizado na alimentação de ruminantes. 
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CARVALHO (1992), também descreve no mesmo trabalho que informações não 

publicadas, fornecidas pela Associação dos Bananicultores de Registro (ABRe) são 

de que o engaço pesa cerca de 3 Kg e que este produto está disponível nas 

câmaras de maturação localizadas próximas às zonas de produção (venda de 

banana em penca e em caixas) ou nos centros de consumo (venda de banana verde 

em cacho). A composição bromatológica do engaço de banana é apresentada na 

tabela 4. 

De acordo com ROJAS (1996) o engaço possui rápida decomposição, devido 

à alta umidade, cerca de 90%, e sua composição química favorece a proliferação de 

insetos e microrganismos biodegradadores, gerando problemas ambientais e 

fitossanitários. 

 

Tabela 4. Composição bromatológica do engaço bananeira (Musa spp.) 

Matéria Seca (MS), Proteína Bruta (PB), Extrato Etéreo (EE), Matéria Mineral (MM) e Fibra Bruta 

(FB). 

 

3.2.3   Folha de bananeira 

 

O processo de formação das folhas de bananeira é constante, sendo as 

folhas mais jovens localizadas no alto e as mais velhas mais em baixo. Cada gema 

apical tem o potencial para gerar de trinta a setenta folhas, de acordo com o cultivar, 

fertilidade do solo e condições climáticas (MELO & NETO, 2003). Para CARVALHO 

(1992) as folhas produzidas durante o ciclo cultural de uma bananeira geram em 

torno de 150% de peso em relação ao peso dos frutos, sendo que no momento da 

colheita podem atingir até 85%. A composição bromatológica da folha de bananeira 

segundo a literatura é apresentada na tabela 5. 

OLIVEIRA (2012) estudando o uso de feno de folha de bananeira secado ao 

sol, na alimentação de ovinos e bovinos, obteve uma MS final de 92,7% com 13,9% 

de PB, 5,3% de EE, 9,8% de MM, 61,1% de FDN e 38,7% de FDA, concluindo que a 

folha por suas características nutricionais pode ser utilizada como um volumoso 

MS (%) PB (%) EE (%) MM (%) FB (%) Autor 

7,20 3,68 0,30 2,57 41,22 RIBEIRO, 2012 

7,20 5,10 3,50 15,40 28,90 FEEDPEDIA, 2012 

10,00 6,00 - - - ANDRIGUETTO et al., 2002 

7,00 5,10 - 15,40 28,00 GOHL, 1981 
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alternativo na alimentação de ruminantes, e a inclusão de 50% de feno destas folhas 

promoveram uma melhora no padrão de fermentação ruminal de animais 

alimentados com dietas à base de gramíneas.  

 

Tabela 5. Composição bromatológica da folha de Bananeira (Musa spp.) 

Matéria Seca (MS), Proteína Bruta (PB), Extrato Etéreo (EE) e Matéria Mineral (MM) e Fibra Bruta 

(FB). 

 

3.2.4 Pseudocaule de bananeira 

 

Segundo CARVALHO (1992) esse resíduo possuí peso variável, para a 

variedade Nanicão em torno de 87,5 Kg para cachos de 25 Kg e 96,3 Kg para 

cachos de 40 Kg, possuindo um coeficiente de 350% em relação ao peso dos frutos. 

O pseudocaule geralmente é incorporado a terra na própria área da cultura. 

OLIVEIRA (2012) ao estudar o pseudocaule de bananeira desidratado ao sol na 

alimentação de pequenos e grandes ruminantes, concluiu que devido ao baixo teor 

de proteína, sua inclusão na dieta destes animais deve ser acompanhada de 

suplementação deste nutriente e sugere a folha da própria bananeira como fonte do 

mesmo. A composição do pseudocaule é apresentada na tabela 6. 

 

Tabela 6. Composição bromatológica do pseudocaule de bananeira (Musa spp.) 

Matéria Seca (MS), Proteína Bruta (PB), Extrato Etéreo (EE), Matéria Minera (MM) e Fibra Bruta (FB). 

 

MS (%) PB  (%) EE (%) MM (%) FB  (%) Autor 

- 12,43 2,08 4,52 35,60 RIBEIRO, 2012 

14,75 18,98 3,23 11,80 26,90 OLIVEIRA 2012 

20,07 9,50 5,60 11,40 28,60 FEEDIPEDIA, 2012 

21,86 12,13 - 8,95 - BEZERRA et al.,2002 

10,00 15,00 - - - ANDRIGUETTO et al., 2002 

19,50 9,50 5,60 13,30 23,10 BALOCH, 1989 

16,42 12,20 8,10 15,80 25,00 SHEIKH, 1987 

MS (%) PB (%) EE (%) MM (%) FB (%) Autor 

7,01 4,48 - - - OLIVEIRA 2012 

6,09 3,50 1,50 11,30 23,70 FEEDPEDIA, 2012 

6,09 3,36 - 12,58 - BEZERRA et al., 2002 
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3.3 Taninos na alimentação de ruminantes 

 

O tanino corresponde a um grupo de compostos fenólicos que se ligam a 

cadeias de proteínas e as precipitam. São mecanismos de defesa da planta 

encontrados principalmente nas folhas e em frutos não maduros, caracterizado pelo 

sabor amargo liberado ao romper as células vegetais e a adstringência causada. 

Estes tem ação antinutricional principalmente para os animais monogástricos. Os 

taninos presente na folha da bananeira e no fruto verde favorecem a redução nas 

emissões de metano decorrentes da fermentação entérica, por suas substancias 

polifenólicas estarem associadas à redução na atividade metanogênica (OLIVEIRA, 

2012). 

Em ruminantes, os taninos podem complexar parte das proteínas quando o 

pH ruminal está entre 5,0 e 7,0, protegendo-as da ação das enzimas microbianas. 

Estes complexos se dissociam em contato com o ácido gástrico, a um pH de 2,5 – 

3,5 e secreções do pâncreas (pH 8,0). A menor taxa de degradação de proteínas no 

rúmen auxilia na diminuição da concentração de amônia e diminuindo excreção 

urinária de nitrogênio (CANNAS, 2011). VAN SOEST (1994) afirma que a presença 

de taninos na dieta pode aumentar a eficiência na reciclagem de uréia, pois a 

adstringência do tanino aumenta o fluxo salivar para o rúmen, elevando o nível de 

uréia presente na saliva que serão utilizados pelos microrganismos ruminais. 

Segundo BATTESTIN et al. (2004) os taninos podem ser divididos em dois 

grupos: 

a) hidrolisáveis: são constituídos por fenóis simples, como o pirogalol e ácido 

elágico, e também ésteres do ácido gálico ou digálico juntamente com açúcares. 

Estão presentes em folhas, galhos, cascas e madeira de árvores principalmente 

angiospermas dicotiledôneas (como o falso pau-brasil, carvalho, terminália). Estes 

apresentam problemas para os ruminantes por serem convertidos em metabólitos 

de baixo peso molecular que podem ser tóxicos e causar problemas como 

necrose do fígado e problemas renais; 

b) condensados: são constituídos por unidades flavanol: flava-3-ols (catequina) ou 

flavan 3,4-diols (leucoantocianinas) possuem estruturação complexa; são 

resistentes à hidrólise, mas podem ser solúveis em solventes orgânicos aquosos, 

dependendo de sua estrutura. Estão presentes em frutos verdes como a banana, 

caules, flores e folhas. Os taninos condensados não são absorvidos no trato 
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gastrointestinal, podendo proteger a proteína da degradação ruminal (função by 

pass) e indo direto para o duodeno. 

Segundo EMAGA et al. (2011) uma banana verde possui entre 122,6 mg e 

241,4 mg de taninos condensados, concentrados principalmente na casca. O 

amadurecimento do fruto faz com que estes taninos migrem para a polpa ou sejam 

degradados pelas enzimas peroxidases e polifenoloxidases, passando de solúveis 

para insolúveis. Em pesquisa realizada pela Associação Catarinense de Criadores 

de Ovinos (ACCO, 2012) foi demonstrado que os benefícios do tanino condensado 

em ovinos podem ser obtidos com uma inclusão de 2% a 4% da MS da dieta, sendo 

níveis superiores a 5% da MS prejudiciais aos animais, principalmente pela redução 

da digestibilidade. WAGHORN et al. (1994) também relataram que o nível de tanino 

não deve ultrapassar 4% da MS para não comprometer o consumo voluntário, sendo 

2% a 3% da MS um valor adequado para proteção da proteína e manutenção do 

consumo. 

 

3.3.1 Taninos condensados como anti-helmínticos para ruminantes 

 

Os taninos condensados também são conhecidos pela sua utilização como 

anti-helmínticos. A maior ingestão de proteína melhorou a resposta imune de ovinos, 

aumentando a resistência para Haemonchus contortus e Trichostrongylus 

colubriformis, além de afetar diretamente os parasitas no trato digestivo. Segundo 

MOLAN et al. (1999) o extrato de tanino condensado na quantidade de 400 µg/ml 

em avaliação in vitro inibiu o desenvolvimentos das larvas L1 a L3 de T. 

colubriformis. Estes taninos podem auxiliar no controle parasitário evitando ou 

minimizando o estabelecimento de novas infecções no animal por quebrarem o ciclo 

de vida destes nematódeos, auxiliando na descontaminação das pastagens e 

impedindo que as larvas atinjam a fase infectante (YOSHIHARA, 2011). 

MINHO et al. (2006) utilizaram 1,6 g/Kg PV de extrato solúvel de Acacia 

mearnsii como fonte de taninos solúveis para ovinos infectados experimentalmente e 

naturalmente com H. contortus e T. colubriformis. Em ambos houve diferença 

significativa na redução da contagem de ovos por grama de fezes (OPG), indicando 

que o uso destes taninos pode ser utilizado como medida de controles alternativos, 

especialmente em regiões com problemas de resistência às drogas anti-helmínticas 
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ou em fazendas de produção orgânica. BATATINHA et al. (2004) avaliando a ação 

de 2 mL de extrato aquoso de folhas de bananeira (Musa cavendishii), em diferentes 

concentrações sobre larvas em cultura de 2 g de fezes de caprinos contra 

Haemonchus, Trichostrongylus e Oesophagostomum, concluíram que a  

concentração de 130,6 mg/mL foi a mais eficaz, reduzindo 95,0% do número de 

larvas, concluindo que o extrato de folhas de bananeira é eficaz no tratamento de 

nematódeos gastrintestinais de caprinos. 

RIBAS et al. (2009) realizaram um experimento com caprinos e ovinos no 

Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA), onde foi fornecido 1 Kg 

de folha de bananeira por dia, por animal. Não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos de controle e os que receberam a folha de bananeira 

para OPG e score do método Famacha, sugerindo novas pesquisas com consumo 

ad libitum. DANTAS et al. (2002) testaram em fêmeas bovinas de seis a doze meses 

da região do Brejo de Areias-MA a eficácia do consumo ad libitum de folha de 

bananeira picada.  O experimento mostrou que na contagem de OPG a eliminação 

de 100,0% de ovos ocorreu no segundo mês. Pelo método da coprocultura somente 

a partir do nono mês não foram encontradas nenhuma larva de Haemonchus sp, 

Strongylus sp, Trichostrongylus sp, Bunostomum sp, Trichiuris sp e Cooperia sp.  

Segundo BRAGA et al. (2001 citado por YOSHIHARA, 2011) o uso de folhas 

de bananeira frescas por três dias consecutivos em bezerros mestiços com idade de 

três a cinco meses, parasitados naturalmente por Haemonchus sp, Cooperia sp, 

Trichostrongylus sp e Oesophagostomum sp, teve eficácia de 100% na avaliação do 

OPG e coprocultura.  Os mesmos bezerros foram avaliados 140 e 210 dias após o 

final do tratamento com folha de bananeira, e a eficácia anti-helmíntica foi de 81,2% 

e 62,9% respectivamente. 

 

3.4 Silagem 

 

Denomina-se silagem a forragem conservada por meio de um processo de 

fermentação anaeróbica em silos.  A silagem é utilizada principalmente para bovinos, 

permitindo a armazenagem de grande quantidade de alimento em pouco espaço 

(SILVA, 1995). É uma técnica que pode estar ao alcance de pequenos produtores 

por não exigir grandes investimentos e potencializar a produção animal por área. 
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Segundo SANTOS et al. (2010), a utilização de restos de culturas na 

confecção da silagem é uma forma de diminuir a contaminação ambiental, pela 

grande quantidade de resíduos vegetais que são gerados, e para o produtor rural é 

uma alternativa de alimentação barata para utilização no rebanho em períodos de 

escassez de forragens, que auxiliam diminuindo a dependência de insumos externos 

e gastos. Para SCHMIDT et al. (2010) a disponibilidade de resíduos varia entre 

regiões e estações do ano, o que dificulta a oferta de alimento aos animais, quando 

se busca a padronização das dietas. Os resíduos agroindustriais em sua maioria 

apresentam um alto teor de umidade, que é o principal entrave na sua utilização 

como alimentação alternativa, requerendo cuidados especiais na conservação. 

 

3.4.1 Processo de ensilagem 

 

O processo consiste em cortar a forragem no campo, de preferência em um 

estádio que apresente bom rendimento de massa verde sem elevado teor de 

lignificação. A planta deve ser picada em pedaços de um a três centímetros antes de 

ser colocada dentro do silo, que pode conter no fundo material absorvente, como 

palha, serragem e areia, para auxiliar na drenagem da umidade ou evitar o contato 

da forragem com o solo.  De acordo com COUTINHO (2010), quanto maior o teor de 

matéria seca da cultura, menor deve ser o tamanho médio das partículas, para 

melhor compactação.  

CRUZ et al. (2008) explicam que o teor ideal de matéria seca para a 

ensilagem deve estar entre 30% e 35%, e  se necessita no mínimo 3% de 

carboidratos solúveis na matéria original. Segundo MORAES (2011), o teor de 

matéria seca da forragem deve estar ao redor de 30%, pois o excesso de umidade 

favorece o aparecimento de bactérias fermentativas do gênero Clostridium, 

produtoras de ácido butírico. 

 À medida que o material é disposto dentro do silo, às camadas devem ser 

compactadas por meio de “socadores”, tratores, animais ou pessoas pisoteando. 

Após a ultima camada, que deve ser abaulada, o silo é fechado com lona, sobre a 

qual podem ser dispostos pneus, camadas de terra, areia, pedras, entre outros.  

Segundo CARVALHO (2013), a cobertura do silo com terra auxilia na vedação, 

protege contra o calor, luz externa, animais e auxilia na redução da passagem de 

oxigênio através da lona após a abertura. 
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O tempo para abrir o silo depende das características do material ensilado, 

OLIVEIRA (2008) explica que forragens como capins, necessitam de maior tempo 

para a fermentação, podendo abrir os silos quarenta dias após o fechamento. Já 

forrageiras com bom nível de carboidratos solúveis, como o milho e o sorgo, 

favorecem a fermentação, possibilitando a abertura de silos após trinta dias após o 

fechamento. A silagem pode durar, desde que bem feita e fechada, por mais de um 

ano.  

Uma vez aberto o silo, deve-se retirar uma fatia de no mínimo 20 cm por dia, 

pois de acordo com BACH & SCHMIDT (2013), camadas menores que 20,0 cm 

deixariam a silagem expostas ao oxigênio por mais tempo, ficando vulnerável à 

perda de qualidade. A desensilagem deve ser feita diariamente, antes do 

fornecimento aos animais, retirando-se uma fatia uniforme do silo para que a área 

em contato com o ar seja o menor possível (figura 3). 

 

 

Figura 3. Retirada uniforme das camadas no silo. 

Fonte: Bach & Schmidt (2013) 

 

CARVALHO (2013) avaliando silagens de milho também afirma que as perdas 

causadas pela fermentação variam entre 1,0 e 10,0% e que as perdas físicas, em 

condições normais de campo são da ordem de 21,0 a 34,0%, as quais podem 

chegar a até 70,0%, quando ocorrem danos aos silos, como infiltração, rachaduras 

nas paredes e furos nas lonas. Uma perda física de 20,0% em uma silagem 

representa um aumento de 3,4% no custo de produção de leite. 
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3.4.2 Fases da fermentação da silagem 

 

A fermentação anaeróbica que ocorre no silo é causada por microrganismos, 

que agem sobre o açúcar presente nas plantas, produzindo ácido lático, responsável 

pela redução do pH da massa ensilada, inibindo a ação de enzimas e de 

microrganismos capazes de promover a sua deterioração. Segundo o manual, 

Sementes Agroceres (2005) o processo de ensilagem pode ser dividido em duas 

fases: 

1ª fase: denominada de aeróbia, ocorre logo após o fechamento do silo, quando 

pela presença do oxigênio ocorre respiração celular da massa ensilada ainda viva e 

respiração dos microrganismos aeróbios (bactérias, como o Clostridium, Coliformes 

e fungos) presentes na massa ensilada. Na respiração são utilizados os carboidratos 

solúveis presentes na massa, produzindo o gás carbônico, a água gerando o calor, 

com consequente elevação da temperatura. A fase cessa quando todo o oxigênio é 

exaurido com duração de pouco mais de 24 horas, e o pH da silagem inicia a queda 

nos seus valores. Nesta fase ocorre perda de matéria seca, na forma de açúcares 

ricos em energia, que poderia ser usada pelos microrganismos produtores de ácido 

lático ou pelos animais como fonte de energia. Portanto, quanto mais rápido ocorrer 

o fechamento do silo, menores serão as perdas de carboidratos e, 

consequentemente, melhor será a qualidade da silagem.  

2ª fase: denominada anaeróbia, inicia-se assim que ocorre a total eliminação do 

oxigênio da fase aeróbia, quando se desenvolvem as bactérias anaeróbias que 

também estavam presentes na massa ensilada.  As enterobactérias são as primeiras 

bactérias a se desenvolverem produzindo Ácidos Graxos Voláteis (AGV's), 

principalmente ácido acético, com abaixamento do pH de 6,5 para 5,5. Ao mesmo 

tempo se desenvolvem as bactérias do gênero Streptococcus com produção de 

ácido lático e o abaixamento do pH de 5,5 para 5,0. Em seguida ocorre intenso 

desenvolvimento de Lactobacillus, produtoras de ácido lático, promovendo a 

redução do pH de 5,0 para 4,2 a 3,8, quando ocorre a estabilização da fermentação 

da massa e consequentemente, a completa formação do silagem. 
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3.4.3 Qualidade da silagem 

 

 A análise da qualidade da silagem pode ser divida em avaliações 

bromatológica, físicas e subjetivas sensitivas. 

 

3.4.3.1 Análise bromatológica 

 

 Na tabela 7 são apresentados os parâmetros bromatológicos ideais de 

fermentação e propriedades nutricionais para uma silagem de forrageira. 

 

Tabela 7. Parâmetros bromatológicos ideais para uma silagem 

Parâmetro avaliado Faixa ideal (%) 

Ácido lático 6,00 – 8,00 

Ácido acético < 2,00 

Ácido butírico < 0,10 

Matéria seca 30,00 – 35,00 

Proteína bruta 7,00 

Extrato etéreo 3,00 – 3,60 

Fibra Detergente Ácido 22,00 – 36,00 

Fibra Detergente Neutro 48,00 – 60,00 

Matéria mineral 3,00 – 4,00 

Nutrientes Digestíveis Totais > 60,00 

Fonte: Forrageiras Dow, 2014. 

 

3.4.3.2 Análise física 

 

 A deterioração aeróbia da silagem está relacionada com o aumento da 

temperatura e do pH devido ao metabolismo de açúcares e ácidos orgânicos 

causado por leveduras e bactérias (SPOELSTRA et al., 1988), reduzindo a 

qualidade do material ensilado.  

Para AMARAL & BERNARDES (2008), o pH deve estar entre 3,8 e 4,2, sendo 

que silagens com menor teor de MS tendem a ter pH mais elevado. A temperatura 

também pode prejudicar a qualidade da silagem. KUNG & STOKES (2002) explicam 

que o aumento da temperatura do material ensilado está relacionado com a 

proliferação de microrganismos indesejáveis, causando a deterioração do material. 

Maior intensidade de deterioração acontece em temperatura ambiente superiores a 
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30ºC, que favorece a proliferação de fungos, maior produção de CO2 e maior 

aumento do pH (ASHBELL et al., 2002).  

 

3.4.3.3 Análise sensitiva 

 

São utilizadas a campo e auxiliam na verificação da qualidade da silagem no 

momento da abertura do silo, de acordo com JUNGES (2010) as principais 

avaliações são odor, cor e textura.  

a) odor: a silagem não deve apresentar odores estranhos, como os seguintes: 

- ácido butírico: odor semelhante ao de suor ou manteiga rançosa; 

- ácido acético: odor de vinagre; 

- aquecimento da massa e presença de leveduras: cheiro de queimado forte ou 

defumado; 

- presença de fungos: cheiro de mofo (figura 4.); 

 

 

Figura 4. Silagem com presença de mofo. 

Fonte: Cândido, 2011. 

 

b) cor: geralmente silagens feitas a partir de plantas mais úmidas com cor mais 

escura no caule, levam a uma silagem mais escura. A cor é indicativo da 

eficiência na fermentação. A coloração normal é entre o verde amarelado e o 

marrom claro, sem estar esbranquiçada, marrom escuro ou com bolores visíveis, 

como mostra a figura 5; 
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Figura 5. Análise da qualidade da silagem de Capim elefante pela coloração. 

                                 Fonte: Cândido, 2011. 

 

c) textura: Por meio da textura é possível determinar subjetivamente a matéria seca 

do material, ao se apertar com as mãos uma amostra da silagem é preconizado 

que escorra pouco suco entre os dedos, indicativo de uma boa matéria seca, 

situada entre 30,0 e 35,0%. 

 

3.4.4 Silagem de subprodutos da bananicultura 

 

SHEIKH (1987) utilizou em seu trabalho a parte aérea da bananeira, para 

confeccionar a silagem desses resíduos, sendo quatro tratamentos: 1. Resíduos in 

natura (umidade de 80,0 a 90,0%), 2. Resíduo in natura com a adição de 5% de 

melado, 3. Resíduo pré-secado por oito horas e 4. Resíduo pré-secado por oito 

horas com a adição de 5% de melado. Após dezoito dias, os silos foram abertos. Os 

tratamentos 1, 2 e 3 não resultaram em boas silagens por apresentarem pH altos de 

5,8; 5,4 e 6,1 respectivamente, além de apresentarem uma coloração marrom 

escura, crescimento fúngico e cheiro desagradável. A silagem 4, a qual foi pré-

secada e adicionada de 5% de melado, foi a que apresentou melhor aspecto, sem o 

aparecimento de fungos e pH ideal de 4,1. Esse resultado pode ser atribuído a uma 

melhor matéria seca obtida pela pré-secagem e a fonte de carboidratos solúveis 

provindos do melaço, para a ação dos microrganismos, que os transformaram em 

ácidos orgânicos promovendo o abaixamento do pH e melhor qualidade do material. 

Nas Filipinas, MONTEMAYOR (2001) relatou que a silagem feita a partir de 

bananas desclassificadas foi utilizada para alimentar novilhos de corte, 

proporcionando um ganho de peso que pode ser comparado ao da silagem de milho 
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no ganho de peso proporcionado aos animais. Os novilhos recebendo 12 Kg de 

silagem de banana/dia obtiveram um ganho de peso médio diário de 1,1 Kg, contra 

1,2 Kg dos recebendo silagem de milho. A maior vantagem observada com a 

utilização deste alimento não foi somente o ganho de peso, mas a diminuição dos 

custos de produção.  

Em seu trabalho na Ilha de Guadalupe, território Francês, localizado no mar 

do Caribe, LE DIVIDICH (1978) conclui que devido ao alto teor de açúcares 

fermentáveis bananas podem ser ensiladas sem a necessidade de aditivos, desde 

que o material esteja adequadamente cortado e se faça uma boa compactação e 

drenagem. Conforme observado nos resultados publicados por LE DIVIDICH (1978), 

as bananas verdes produziram uma melhor silagem que as maduras, devido a 

poucas perdas e um melhor perfil de ácidos orgânicos. As bananas maduras, apesar 

de serem mais fáceis de compactar e apresentarem um pH mais favorável, 

perderam quase todos os açúcares na fermentação. Levando em consideração o 

conjunto das características favoráveis a obtenção de um bom material ensilado, a o 

autor considerou as bananas verdes superiores às maduras, além de serem de mais 

fácil acesso, já que este resíduo esta disponível em maior quantidade. As 

composições das bananas verdes, três a cinco dias após a colheita, e das maduras 

tanto in natura como ensiladas são apresentadas na tabela 8.  

 

Tabela 8. Composição da banana em diferentes estágios de maturação e                                                  

conservação  

Composição (%MS) 
Banana 

verde 

Banana verde 

ensilada 

Banana 

madura 

Banana madura 

ensilada 

Matéria seca  21,2 29,0 21,7 23,5 

Proteína bruta  6,4 3,8 5,3 8,1 

Matéria mineral 4,6 3,8 5,2 5,7 

Fibra bruta  3,7 5,3 3,8 6,1 

Açúcares solúveis 1,8 0,0 73,6 17,3 

Amido 72,3 70,9 3,4 6,8 

pH - 4,2 - 3,8 

Ácido lático (g/%MS) - 5,3 - 10,1 

Ácido acético (g/%MS) - 1,8 - 3,0 

Etanol - 0,2 - 2,3 

 Fonte: Adaptado de Le Dividich, 1978. 
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O Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas da França (INRA, 1984 citado 

por LY 2004) publicou a composição bromatológica da banana verde antes e após a 

ensilagem como mostra a tabela 9. 

 

Tabela 9. Composição da banana verde antes e após a ensilagem 

Composição (%MS) Banana verde Banana verde ensilada 

Matéria seca 21,0 29,0 

Proteína bruta 5,7 5,1 

Extrato etéreo 1,4 - 

Matéria mineral 4,7 3,7 

Carboidratos não estruturais 85,4 - 

Amido 73,3 71,0 

Carboidratos solúveis 1,9 - 

Energia bruta (kJ/g MS) 17,3 17,3 

Fonte: Adaptado de Ly, 2004. 

 

 As folhas de bananeiras também podem ser ensiladas como mostra o 

trabalho de OLIVEIRA (2012), citando ANDRADE (1984) na tabela 10. 

 

Tabela 10. Composição da folha de bananeira ensilada 

Matéria Seca (MS), Proteína Bruta (PB), Fibra Bruta (FB), Extrato Etéreo (EE),Matéria Mineral e 

Extrativos Não Nitrogenados (ENN). 

 

3.5  Casca de soja 

 

A casca de soja é a parte externa ao grão, sendo um subproduto obtido durante 

o processo de extração do óleo, também conhecida como casquinha de soja. A 

casquinha geralmente é tostada para inibir a ação da uréase, devido a sua baixa 

densidade, é moída para baratear os custos de transporte. Para cada tonelada de 

soja processada são produzidos 50 kg de casca de soja. A casca de soja é 

considerada por muitos autores como um ingrediente volumoso-concentrado, por ser 

um subproduto fibroso e rico em energia. (MENDES & FERREIRA, 2007). LIMA et 

al. (2009) estudando o efeito da substituição do milho triturado pela casca de soja, 

não verificaram diferença na produção leiteira ou aumento no teor de sólidos totais 

MS (%) PB (%) EE (%) MM (%) FB (%) ENN (%) Autor 

17,30 7,50 2,70 14,80 30,00 45,10 OLIVEIRA, 2012 
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para os três níveis estudados (21,0%, 30,1% e 39,3%  do total da MS). Segundo 

IPHARRAGUERE & CLARK (2003) a casca de soja pode ser utilizada como 

substituto de grãos em níveis de até 30% da MS e para forragens até 25% da MS 

para vacas leiteiras, sem afetar negativamente a fermentação e digestão de 

nutrientes, bem como o desempenho dos animais. A composição bromatológica 

detalhada da casca de soja é apresentada na tabela 11. 

 

Tabela 11. Composição média bromatológica da casca de soja 

Análise Média Análise Média 

MS (%) 90,30 FDA (%) 49,15 

MO (%) 94,14 ENN (%) 35,98 

PB (%) 12,46 FDN (%) 66,59 

EE (%) 2,20 AMIDO (%) 3,51 

MM (%) 5,13 CEL (%) 44,67 

FB (%) 36,48 HEM (%) 15,55 

CHO (%) 76,70 LIGNINA (%) 3,64 

CNF (%) 14,16 NDT (%) 68.85 

Matéria Seca (MS), Matéria Orgânica (MO), Proteína Bruta (PB), Extrato Etéreo (EE), Matéria Mineral 

(MM), Fibra Bruta (FB), Carboidratos (CHO), Carboidratos Não Estruturais (CNF), Fibra em 

detergente Ácido (FDA), Extrativos Não Nitrogenados (ENN),Fibra em Detergente Neutro (FDN), 

Celulose (CEL) e Hemicelulose (HEM). Fonte: Tabela de composição de alimentos e exigências 

nutricionais para bovinos no Brasil (Velardes Filho et al., 2014). 

 

3.5.1 Digestão ruminal da casca de soja 

 

KUNG & LIN (1997) explicam que casquinha de soja é fermentada 

rapidamente no rúmen e a digestibilidade total é superior a 70%. Para PERES 

(2002) essa digestibilidade da MS se dá pela constituição da parede celular (FDN), a 

qual apresenta altas concentrações de celulose, pectina e frações da fibra de alta 

digestibilidade, associadas a baixas concentrações de lignina, que atrasam ou 

impedem a digestão.  

 A proteína da casca de soja, bem como a do farelo de soja é rica em lisina 

(0,7% da MS), mas apresenta baixas concentrações de metionina e cistina (0,3% da 

MS) (CUNNINGHAM et al., 1993). A casca de soja proporciona produção de 

proteína microbiana em quantidades semelhantes às possibilitadas pelo milho grão, 

além de um fluxo de aminoácidos no duodeno (MANSFIELD & STERN, 1994). 
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Segundo MARTINEZ (2013) a casca de soja pode chegar a 80% do valor 

energético do milho, além de possuir valores proteicos ligeiramente superiores, 

podendo assim substituir parte do volumoso da dieta, sem interferir nas 

concentrações de acetato ruminal e por consequência no teor de gordura do leite, 

recomendando-se, inclusões de até 20% na dieta de gado de corte e 8% para vacas 

leiteiras. 

A principal vantagem do uso da casca de soja está no efeito positivo que ela 

proporciona quando associada a dietas de bovinos contendo alta proporção de 

forragem (mais que 50%), pois promove a manutenção do pH ruminal sem prejudicar 

as bactérias que degradam a fração fibrosa dos alimentos (MENDES & FERREIRA, 

2007). Sobre a associação da casquinha de soja com forragens, KUNG & LIN (1997) 

ainda complementam que, apesar da casca de soja ser considerada um alimento 

volumoso, possui baixo teor de fibra efetiva, responsável pela estimulação da 

ruminação e salivação, não podendo assim ser utilizada para substituir toda a 

forragem da dieta. Quando os dois alimentos são utilizados em conjunto, os produtos 

finais da fermentação resultam em componentes com maior proporção de acetato, 

devido ao alto teor de FDN.  IPHARRAGUERRE  et al. (2003) ao substituírem  níveis 

crescentes de milho por casca de soja na alimentação de vacas leiteiras, 

constataram que houve um aumento linear na concentração e ácidos graxos voláteis 

no fluido ruminal, bem como houve um aumento na proporção de acetato e 

diminuição na de proprionato. 

Os carboidratos não fibrosos presentes na casca de soja podem ser divididos 

em: 19% de açúcar, 19% de amido e aproximadamente 62% de pectina, carboidrato 

não estrutural altamente digestível (NRC, 2001). Durante o processo de fermentação 

ruminal, a pectina aumenta a relação acetato:proprionato e pequenas quantidades 

de lactato, proporcionando um padrão ruminal mais favorável à degradação das 

fibras (CÓRDOVA, 2012). A pectina tem um papel tamponante no ambiente ruminal 

do animal, devido a produção do ácido galacturônico que realiza trocas de cátions e 

ligação aos íons metálicos, além de não contribuir para a diminuição do pH, pois sua 

fermentação é feita por bactérias celulolíticas, que favorecem a produção de acetato 

e não proprionato e nem lactato (MACHADO et al., 2013). 
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3.5.2 Utilização em silagens 

 

 Segundo a EMBRAPA (2006) os aditivos utilizados em silagens têm como 

principal função reduzir as perdas de nutrientes, estimular ou inibir fermentações e 

interagir com o valor nutricional da planta ensilada. Estes só devem ser usados 

quando: seu custo for inferior ao das perdas que ocorreriam sem sua aplicação, 

melhorar o padrão fermentativo, melhorar o valor energético ou proteico da mesma e 

for de fácil aplicação sem deixar resíduos tóxicos. Visando adequar a MS do material 

a ser ensilado, muitas vezes são utilizados aditivos absorventes, segundo IGARASI 

(2002) estes devem apresentar alto teor de matéria seca (acima de 85%), alta 

capacidade de retenção de água, boa palatabilidade, fácil manipulação, baixo custo 

e fácil aquisição. Considerando os requisitos citados anteriormente, a casca de soja 

apresenta-se com características que podem beneficiar a qualidade final da silagem 

e reduzir as prováveis perdas de valor nutritivo. 

LIMA (2002) avaliando a diferença de níveis crescentes de adição da casca 

de soja em silagens de capim elefante (10%, 15%, 20% 25% e 30%), com a silagem 

sem casca de soja, mas com o capim pré-secado ao sol por seis horas, conclui que 

a inclusão de casca de soja proporcionou uma MS final da silagem 

significativamente maior em todos os níveis estudados, quando comparadas as 

silagens com capim pré-secado. Além do aumento na MS, foi observado nas 

silagens com inclusão de casca de soja o aumento na PB e ácido lático, além da 

diminuição na MM, ácido acético e pH da silagem. 

CHAGAS (2012) estudando também silagens de capim elefante com níveis 

crescentes de casca de soja (6%, 12%, 18% e 24%) em comparação a silagem de 

capim emurchecido por 8 horas, conclui que as silagens com casca de soja 

apresentaram maiores teores de MO, PB, celulose, nitrogênio insolúvel em 

detergente neutro, NDT, digestibilidade in situ e nas inclusões de 18% e 24%, 

maiores teores de MS. Para todas as silagens produzidas com adição de casca de 

soja observou-se valores de pH superior (4,0) à silagem com capim-elefante 

emurchecido (3,7) e valores inferiores e decrescentes de nitrogênio amoniacal de 

acordo com a maior inclusão da casquinha. 

Em seus estudos FERRARI et al. (2009) afirmam que para um adequado 

processo de fermentação, quando associados os fatores poder tampão e teor de 

MS, no mínimos de 8% a 15% de casca de soja deve ser utilizada nas silagens para 
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forrageiras com alto teor de  umidade. MONTEIRO (2009) indica que devem ser 

utilizadas de 10 a 20% de casca de soja durante a produção de silagem.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  Ensilagem 

 

Os silos experimentais de resíduos da bananicultura foram confeccionados no 

município de Garuva, segundo o delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 

quatro tratamentos e cinco repetições. Os resíduos utilizados foram a banana verde 

(BV), folha de bananeira (FB) e engaço (EN) cedidos por um produtor de banana da 

região (figura 6) e a casca de soja (CS) para a adequação da matéria seca. Utilizou-

se maior quantidade de banana verde por ser o resíduo disponível em maior volume 

na região, todas as composições dos tratamentos foram feitas objetivando-se uma 

matéria seca mínima de 25,0%, de acordo com a umidade média dos resíduos 

observada na literatura. A composição dos tratamentos foram as seguintes: T1= 

40% FB + 45% BV + 15% CS; T2 = 50% FB + 40% EN + 10% CS; T3 = 40% BV + 

40% EN + 20% CS e T4 = 85% BV + 15% CS. Antes de serem ensilados os 

resíduos foram picados, a banana verde e o engaço passaram por um triturador 

resultando em pedaços de aproximadamente 3 cm X 4 cm, e a folha de bananeira foi 

cortada em tiras de 1,5 cm de largura por um picador manual (figura 6). Cada silo foi 

calculado previamente para apresentar peso de 9 Kg e os resíduos foram pesados 

separadamente para cada repetição, o peso dos resíduos utilizados em cada 

tratamento é apresentado na tabela 12. 
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Figura 6. Resíduos utilizados na ensilagem: Banana verde (A), Folha de bananeira (B) e Engaço (C) 

               Fonte: O autor (2014) 

 

Tabela 12. Quantidade de ingredientes utilizados na confecção de cada repetição  

Tratamento  
Banana verde 

(Kg) 

Folha bananeira 

(kg) 

Engaço 

(Kg) 

Casquinha soja 

(Kg) 

T1 4,05 3,60 - 1,35 

T2 - 4,50 3,60 0,90 

T3 3,60 - 3,60 1,80 

T4 7,65 - - 1,35 

 

Os silos experimentais foram confeccionados segundo a metodologia descrita 

por VELHO et al. (2008), em dois sacos plásticos pretos de 100 L de 12 micra de 

espessura, moldados dentro de baldes de 30 L. O material foi previamente 

homogeneizado e pesado com uma balança manual de 12 Kg da marca 

Performance Plus®. Amostras dos ingredientes de aproximadamente 0,4 Kg foram 

coletadas e congeladas a -10°C para posterior determinação bromatológica. Durante 

o enchimento dos silos as camadas eram compactadas por meio de um disco de 

ferro com diâmetro um pouco inferior ao do balde (figura 7), antes do fechamento o 

ar foi retirado com uma “bomba de sucção manual”. Os silos experimentais foram 

armazenados em local coberto, dispostos em prateleiras.  
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Figura 7. Pesagem do material, compactação e enchimento dos silos. 

                                       Fonte: O autor (2014) 

 

 Após quarenta dias a partir do enchimento dos silos, estes foram abertos e 

amostras homogeneizadas de aproximadamente 0,4 Kg de todas as repetições 

foram retiradas, descartando-se a camada superior do material ensilado. Todas as 

amostras foram acondicionadas em sacos plásticos com identificação por dentro e 

por fora dos mesmos e congelados a -10°C. Para a determinação do pH das 

silagens 10 mL de cada repetição foi retirada com uma prensa manual, totalizando 

50 mL de extrato por tratamento. As amostras foram acondicionados em frascos 

coletores de urina com capacidade de 80 mL, devidamente identificados e 

imediatamente congelados a -10°C. 

 

4.2  Análises laboratoriais bromatológicas 

 

As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Nutrição 

Animal do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná. As 

amostras usadas para determinação da composição bromatológica estavam 

previamente congeladas em sacos plásticos e permaneceram descongelando em 

temperatura ambiente por aproximadamente cinco horas, sub amostras de 200 

gramas foram pesadas em balança digital da marca Filizola com 0,5 gramas de erro 

(figura 8). Estas foram acondicionadas em sacos de papel, que pesavam oito 

gramas, e mantidas em estuda de ventilação forçada a 65ºC por 72 horas. Após 

secas (figura 9), as amostras foram moídas em moinho tipo Wiley Mill em peneira de 

1 mm  e analisados quanto à matéria seca à 105ºC, proteína bruta (figura 10), fibra 

bruta, extrato etéreo em hidrólise ácida e matéria mineral (figura 11), para os 
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resíduos in natura também foram determinadas as quantidades de cálcio e fósforo, 

todos segundo à AOAC (1995). 

 

 

Figura 8. Descongelamento e pesagem das amostras. 

                                                   Fonte: O autor (2014) 

 
 

 

Figura 9. Tratamentos após secagem em estufa. 

       Fonte: O autor (2014) 
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Figura 10. Viragem com titulação de ácido sulfúrico. 

                                                        Fonte: O autor (2014) 

 
 

 

Figura 11. Determinação da matéria mineral. 

           Fonte: O autor (2014) 

 

A fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido, de acordo com 

metodologia de Van Soest pelo método sequencial usando equipamento ANKOM 

Fiber Analyser. Os extrativos não nitrogenados foram determinados por diferença do 

total menos umidade, proteína, fibra, extrato etéreo, material mineral. 

 Os nutrientes digestíveis totais foram estimados pelo método de Kearl (1982), 

segundo o tipo de alimento. 

Silagens: utilizou-se a formula para silagens, apesar de se tratar de uma silagem de 

subprodutos, para assim se obter um valor relativo para posterior comparação.  

%NDT = -21,9391 + 1,0538*%PB + 0,9736*%ENN + 3,0016*%EE + 0,4549*%FB 

Banana verde: utilizou-se formula para alimentos energéticos. 

%NDT = 40,2625 + 0,1969*%PB + 0,4228*%ENN + 1,1903*%EE - 0,1379*%FB 
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Folha de bananeira e engaço: para ambos os cálculos foram efetuados com a 

formula de pastagens e forragens por serem resíduos fibrosos. 

%NDT = -21,7656 + 1,4284*%PB + 1,0277*%ENN + 1,2321*%EE + 0,4867*%FB 

- e pH em leitura direta pelo método potenciometrico dos extratos aquosos dos 

tratamentos. 

 

4.3  Análise sensitiva 

 

No momento da abertura dos silos foram identificados os odores e as 

colorações das silagens, sendo o ultimo (cor) registrado em fotografia (figura 13). A 

tabela que apresenta essas características foi adaptada do modelo utilizado por 

SHEIKH (1987) ao descrever os parâmetros de qualidade de silagens de banana 

madura e verde. 

 

4.4  Análises estatísticas 

 

4.4.1 Componentes da silagem 

 

Todas os parâmetros avaliados das repetições foram submetidas ao teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk (teste W), para confirmação da distribuição normal dos 

dados a 5% de probabilidade, antes de se proceder com a Análise de Variância 

(ANOVA). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, 

todos os testes foram executados por meio do software estatístico BioEstat®. Foram 

comparados os seguintes teores de componentes das repetições dos tratamentos: 

matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM), 

fibra bruta (FB), fibra em detergente ácido (FDA), fibra em detergente neutro (FDN), 

extrativos não nitrogenados (ENN) e nutrientes digestíveis totais (NDT).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1  Composição dos resíduos da bananicultura in natura 

 

A composição bromatológica dos resíduos da bananicultura in natura 

corrigidos para 100% de matéria seca é apresentada na tabela 13. 

 

Tabela 13 Composição dos resíduos in natura 

Composição química (%) Banana verde Folha de bananeira Engaço 

Matéria seca 17,00 15,23 5,74 

Proteína Bruta 6,14 14,23 5,00 

Extrato Etéreo 1,92 4,41 2,65 

Matéria Mineral 5,05 6,59 20,14 

Fibra Bruta 4,98 40,00 34,61 

Fibra em Detergente Ácido 8,55 42,92 46,28 

Fibra em Detergente Neutro 15,02 66,62 64,40 

Extrativos Não Nitrogenados 85,15 36,93 39,99 

Nutrientes Digestíveis Totais 79,07 60,61 46,10 

Cálcio 0,07 0,42 0,39 

Fósforo 0,15 0,18 0,23 

 

 

A banana verde e o engaço apresentam teores de proteína bruta, extrato 

etéreo e fibra bruta que se encontram entre os observados na literatura, a matéria 

mineral apresentou-se superior e a matéria seca inferior do que a descrita na 

literatura para ambos os resíduos. A folha de bananeira estudada continha 

semelhante composição da observada na literatura, com exceção da fibra bruta que 

foi superior ao esperado. 
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5.2  Composição casca de soja 

 

A composição da casca de soja utilizada no experimento é apresentada na 

tabela 14. A porcentagem de nutrientes digestíveis totais e proteína encontram-se 

abaixo do esperado. 

 

Tabela 14. Composição da casca de soja 

MS 

(%) 

PB 

(%) 

EE 

(%) 

MM 

(%) 

FB 

(%) 

FDA 

(%) 

FDN 

(%) 

ENN 

(%) 

NDT 

(%) 

Ca 

(%) 

P  

(%) 

90,20 10,69 2,30 4,43 34,13 38,40 55,70 38,65 48,91 0,55 0,12 

Matéria Seca (MS), Proteína Bruta (PB), Extrato Etéreo (EE), Matéria Mineral (MM), Fibra Bruta (FB), 

Fibra em Detergente Ácido (FDA), Fibra em Detergente Neutro (FDN), Extrativos Não Nitrogenados 

(ENN), Nutrientes Digestíveis Totais (NDT), Cálcio (Ca) e Fósforo (P). 

 

5.3  Composição das silagens 

 

As silagens foram compostas pelos resíduos da bananicultura adicionados de 

casca de soja. A composição da silagem antes da fermentação é apresentada na 

tabela 15 com valores corrigidos para 100% de matéria seca. E para as silagens 

após a fermentação, a média e o desvio padrão das repetições de cada tratamento 

corrigidos para 100% de matéria são apresentados na tabela 16. 

 

Tabela 15. Composição dos tratamentos antes da fermentação 

Composição química (%) 
Tratamento 

T1 T2 T3 T4 

Matéria seca 27,27 18,93 27,14 27,98 

Proteína Bruta 10,06 10,18 6,59 6,82 

Extrato Etéreo 2,97 3,50 2,29 1,98 

Matéria Mineral 5,57 11,79 10,96 4,96 

Fibra Bruta 23,36 37,26 22,66 9,35 

Fibra em Detergente Ácido 26,78 43,81 29,61 13,03 

Fibra em Detergente Neutro 41,76 64,64 42,91 57,79 

Extrativos Não Nitrogenados 58,89 38,33 57,79 78,18 

Nutrientes Digestíveis Totais 65,54 53,55 58,45 71,55 

T1= 40,0% FB + 45,0% BV + 15,0% CS; T2= 50,0% FB + 40,0 EN + 10,0% CS; T3= 40,0% BV + 
40,0% EN + 20,0% CS e T4= 85,0% BV + 15,0% CS. 
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Tabela 16. Média ± desvio padrão da composição das silagens após a fermentação 

Composição 

química (%) 

Tratamento 

T1 T2 T3 T4 

Matéria seca 30.73 ± 2,70 a 18,73 ± 2,70 b 28,21 ± 0,80 a 29,92 ± 0,85 a 

Proteína Bruta 10,74 ± 0,48 b 12,22 ± 0,56 a 10,56 ± 0,69 b 10,51± 0,76 b 

Extrato Etéreo 2,57 ± 0,37 b 3,98 ± 0,55 a 3,22 ± 0,13 b 2,85 ± 0,28 b 

Matéria Mineral 5,72 ± 0,10 c 9, 49 ± 0,90 a 6,97 ± 0,71 b 4,93 ± 0,26 c 

Fibra Bruta 26,45 ± 1,63 b 35,07 ± 0,89 a 28,81 ± 1,56 b 18,14 ± 1,29 c 

FDA 31,95 ± 2,98 b 43,74 ± 0,63 a 36,05 ± 1,91 b 23,83 ± 0,76 c 

FDN 48, 41± 2,87 c 67,15 ± 1,04 a 50,20 ± 2,12 b 34,40 ± 1,28 d 

ENN 54,52 ± 1,50 b 39,23 ± 0,50 d 50,45 ± 2,12 c 62,84 ± 1,41 a 

NDT 62,21± 1,37 b 57,05 ± 2,19 c 61,07 ± 1,20 b 67,90 ± 0,80 a 

T1= 40,0% FB + 45,0% BV + 15,0% CS; T2= 50,0% FB + 40,0 EN + 10,0% CS; T3= 40,0% BV + 
40,0% EN + 20,0% CS e T4= 85,0% BV + 15,0% CS. 
Fibra em Detergente Ácido (FDA), Fibra em Detergente Neutro (FDN), Extrativos Não Nitrogenados 
(ENN) e Nutrientes Digestíveis Totais (NDT). 
Médias seguidas de mesmas letras na linha, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey 
(p>0,01). 
 

 Não houve variações entre as repetições dos tratamentos, fato que pode ser 

observado pela magnitude dos desvios padrão (tabela 16). O tratamento 2 

apresentou maiores teores de PB, EE, MM, FB, FDA e FDN e inferior em ENN, NDT 

e MS. Essa matéria seca apresenta-se abaixo do ideal, o que pode comprometer as 

características de uma boa fermentação. Não houve diferença estatística (p<0,01) 

entre os teores de PB e EE dos tratamentos 1, 3 e 4. Os tratamentos 1 e 4 

apresentaram teores semelhantes de MM e foram inferiores ao tratamento 3. Não 

houveram diferenças entre os teores de FB e FDA dos tratamentos 1 e 3 (p>0,01) e 

o FDN do tratamento 3 foi superior ao do 1. O tratamento 4 apresentou os menores 

teores de FB, FDA e FDN e os maiores de NDT. 

 

5.4  Alterações no valor nutricional 

 

O processo de conservação de forragem causa alterações na composição 

química da forragem e, dependendo da intensidade dessas alterações têm-se 

reduções no valor nutritivo e na qualidade da forragem conservada.  

YANG et al. (2012) em seu estudo na China, mostraram que o crescimento da 

produção de banana naquele país, aumentou entre 5% e 10% em 2010. Na mesma 

dimensão houve aumento na produção de resíduos, onde o pseudocaule e as folhas 

são a maior preocupação pelo volume dos mesmos que são deixados a campo e 
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demoram em se decompor. A silagem é uma proposta sugerida pelos mesmos 

autores como o processo mais econômico para o aproveitamento desses resíduos. A 

silagem do pseudocaule e das folhas de bananeira melhorou o conteúdo de PB, 

NDT e EE do material ensilado em comparação com o in natura, da mesma forma 

que obtiveram maior digestibilidade da energia, proteína e parede celular.  

As silagens dos tratamentos 1 e 2 foram as que apresentaram menor variação 

entre a composição do material antes e após a ensilagem. A composição dos 

tratamentos antes do processo de ensilagem e a média dos tratamentos após a 

ensilagem são apresentadas na figura 12.  

 

 
T1= 40,0% FB + 45,0% BV + 15,0% CS; T2= 50,0% FB + 40,0 EN + 10,0% CS; T3= 40,0% BV + 40,0% 
EN + 20,0% CS e T4= 85,0% BV + 15,0% CS 

Figura 12. Composição dos tratamentos antes (1) da fermentação e média dos tratamentos após (2)                                                            

a ensilagem. 

 

5.5 Qualidade das silagens 

 

A avaliação sensorial feita no momento da abertura dos silos mostrou que 

nenhuma das silagens apresentou odor desagradável ou fora do usual de silagens. 

O aspecto visual da silagem dos tratamentos 1 e 2, os quais continham folha de 

bananeira, se aproximaram ao das silagens tradicionais de forrageiras. A silagem do 

tratamento 4 pareceu no momento da abertura dos silos a mais úmida, fato não 

comprovado na análise bromatológica. Provavelmente esse aspecto se deve 
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principalmente pela textura pastosa que a banana verde conferiu a este tratamento e 

a maior dificuldade de homogeneização da massa a ser ensilada.  

A matéria seca das silagens apresentaram-se próximas ao ideal, com 

exceção do tratamento 2. Como os resíduos utilizados apresentaram matéria seca 

menor do que a descrita na literatura faz-se necessário a utilização de uma maior 

proporção de casquinha de soja ou a pré-secagem do engaço e da banana verde 

para se obter teores de matéria seca mais satisfatórios. Não foi observada a 

formação de efluentes no fundo de nenhum dos silos nem perdas por mofo. A 

banana verde diferentemente da banana madura possui baixo conteúdo de açúcares 

solúveis, os quais são formados durante o amadurecimento do fruto. A presença 

destes açúcares facilitaria a proliferação de leveduras epífitas, as quais convertem 

os carboidratos solúveis em etanol, CO2 e água, causando perdas excessivas de MS 

e do valor nutritivo da forragem. 

Na tabela 17 encontram-se os parâmetros avaliados na qualidade das 

silagens de resíduos da bananicultura e a figura 13 apresenta as fotos das silagens 

no momento da abertura, após quarenta dias de ensilagem. 

 

Tabela 17. Avaliação sensitiva e parâmetros de qualidade da silagem 

 Cor Odor MS (%) NDT (%) pH 

T1 verde oliva adocicado 30,73 62,21 4,15 

T2 verde amarelado adocicado 18,73 57,05  4,41 

T3 amarelado fermento 28,21 61,07 4,40 

T4 amarelo escuro levemente ácido 29,92 67,90 4,15 

MS = matéria seca e NDT = nutrientes digestíveis totais. 
T1= 40,0% FB + 45,0% BV + 15,0% CS; T2= 50,0% FB + 40,0 EN + 10,0% CS; T3= 40,0% BV + 
40,0% EN + 20,0% CS e T4= 85,0% BV + 15,0% CS 
 

 A ensilagem com excesso de umidade e sem boa compactação impede uma 

fermentação adequada, abaixamento do pH e maior fermentação de microrganismos 

indesejáveis, consequentemente comprometendo a conservação. Os tratamentos 1 

e 4 tiveram MS boa (ideal entre 30 e 35% MS), bem como pH dentro do desejável 

(3,8 - 4,2). O pH do tratamento 3 ficou acima do desejável e a MS um pouco inferior 

ao ideal. No tratamento 2  apesar da alta umidade houve abaixamento do pH, porém 

acima do ideal, o que deve ter colaborado juntamente com a boa expulsão de ar 

para o não apodrecimento da silagem. Considerando-se as características químicas 

juntamente com a avaliação sensitiva das silagens, o tratamento 1 apresentou-se 
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como o melhor silagem estudada. A alta matéria seca juntamente com o pH 

proporcionaram uma silagem de boa coloração e odor. O tratamento 4 também 

mostrou-se como uma boa silagem. Sua composição bromotológica foi semelhante 

ao tratamento 1, porém provavelmente devido a problemas de compactação 

causada pela consistência pastosa da banana verde houve algum tipo de 

fermentação secundária que levou a um odor levemente ácido da silagem, 

observado no momento da abertura dos silos deste tratamento. 

  

 

Figura 13. Silagens de resíduos da bananicultura após 40 dias 

                                  Fonte: O autor (2014) 
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SHEIKH (1987) verificou durante seu estudo na Somália, que apesar dos 

resíduos da bananicultura já serem utilizados na alimentação animal naquele país, 

grande parte destes são perdidos devido aos métodos de conservação incorretos. O 

autor avaliou quatro tratamentos de silagem da parte aérea (pseudocaule e folhas) 

da bananeira: material in natura, material in natura com adição de 5% de melaço, 

material murchado ao sol por oito horas (com MS aproximada de 30%) e material 

murchada ao sol com adição de 5% de melaço. Os silos foram abertos após 

quarenta e cinco dias e a autor verificou que as silagens de banana verde sem o 

pré-murchamento, com e sem a adição de melaço, não resultaram em boas 

silagens, os pH encontrados para estas silagens foram 5,8 e 5,4 respectivamente. 

Ambas apresentaram odor desagradável e coloração marrom escuro, fato atribuído 

principalmente à alta umidade do material ensilado, 80% a 90% e provável 

desenvolvimento de bactérias produtoras de ácido butírico. A melhor silagem foi a 

em que os pseudocaules e folhas da bananeira foram pré-secadas e adicionadas de 

5,0% de melaço, resultando numa MS final de 31,5%, coloração castanho clara e 

odor agradável.   

YANG et al. (2012) continuando seu estudo com a ensilagem de pseudocaule 

e folha de bananeira, propuseram quatro tratamentos: silagem sem aditivo, com 

adição de melaço, com adição de bactérias produtoras de ácido lático e com adição 

de melaço e as bactérias. O pico de crescimento de bactérias produtoras de ácido 

lático foi encontrada aos 6 dias após o fechamento dos silos, variando de 6,4 x 10-7  

a 7,8 X 10-9 UFC/g. Já o crescimento de bactérias anaeróbicas e leveduras atingiram 

o pico no terceiro dia após o fechamento do silo, variando de 2,8 X 10-4 a 5,6 X 10-4 

UFC/g e 8,6 X 10-4 a 5,8 X10-6 UFC/g, respectivamente. O valor do pH diminuiu 

proporcionalmente com a maior produção de bactérias produtoras de ácido lático, 

bem como a  menor produção de bactérias anaeróbicas e levedura. As silagens com 

aditivos apresentaram melhor qualidade do que a sem aditivo. 
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6. CONCLUSÔES 

 

 

Dos resíduos estudados, a folha de bananeira se apresentou como o alimento 

de melhor qualidade nutricional, proporcionando silagens de melhor aparência e 

odor. As silagens do tratamento 1 (folha de bananeira e banana verde) e tratamento 

4 (banana verde) apresentaram as melhores composições químicas e a 4 

apresentou uma melhor coloração e odor agradável. 

Todos os resíduos estudados possuem alto teor de umidade. Para a 

ensilagem dos mesmos recomenda-se o uso de no mínimo 15% de casquinha de 

soja como material absorvente a fim de aumentar a matéria seca em alternativa ao 

pré-murchamento sugerido por outros autores. 
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7. RELATÓRIO DE ESTAGIO 

 

 

7.1 Plano de estágio 

 

Acompanhar a assistência veterinária desenvolvida pela Secretaria Municipal 

de Estratégias Rurais (SER) do município de Garuva junto aos pecuaristas locais, 

nas áreas de manejo, fomento da produção, controle de ecto e endoparasitas, 

nutrição animal, ordenha higiênica, sanidade e reprodução. Como proposta de 

experimentação decidiu-se aprofundar estudos na área de conservação de resíduos 

da bananicultura local, abundantes na região, através da ensilagem, a fim de 

proporcionar uma alternativa de diversificação da produção rural e 

consequentemente aumento da renda da família rural local. 

 

7.2 Local de estágio  

 

O município de Garuva possui 14.761 habitantes (IBGE, 2010) e está 

localizado no nordeste de Santa Catarina, situa-se em uma latitude de 26°01'3 e 

longitude de 48°51'1 estando a uma altitude média de 9,0 m do nível do mar. O clima 

é classificado como subtropical úmido, a temperatura média anual é de 24ºC e a 

precipitação 1.775,7 mm. Na região predominam pequenos produtores rurais com 

destaque a produção de banana Nanicão, arroz, palmáceas, mandioca, peixe e 

bovinos de corte e leite.  

Segundo os dados fornecidos pela SER, 104 propriedades desenvolvem a 

bananicultura, numa área total plantada de 1.424 ha e uma produção média de 25 

ton/ha/ano; 46 propriedades desenvolvem rizicultura de área alagada, num total 

1.200 ha e uma produção média de 110 sacas/ha/ano; 40 propriedades produtoras 

palmáceas em uma área de 100 ha e 12 propriedades produtoras de mandioca em 

um total de 50 ha. Já na produção animal, 66 produtores desenvolvem a atividade 
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de piscicultura, sendo destes 70% para comercialização e 30% consumo próprio, 

com um total de 60 ha de lâmina d’água e produtividade média de 8 ton/ha; 16 

propriedades com caprinos e ovinos, somando um rebanho de 350 cabeças; os 

bovinos de corte estão presentes em 337 propriedades, com um rebanho estimado 

de 5.200 cabeças numa média de 15,4 cabeças/propriedade; 60 produtores de 

bovinos de leite, com um total de 356 vacas em lactação, a produção de 2.848 Kg 

leite/dia ou 8 Kg leite/vaca/dia. 

 O estágio de conclusão de curso foi desenvolvido no período de 10/02/2014 a 

09/05/2014, na Prefeitura Municipal de Garuva dentro da Secretaria de Estratégias 

Rurais (SER), sob a orientação do Médico Veterinário efetivo da prefeitura, com um 

total de 472 horas. A SER desenvolve programas de fomento da produtividade, 

diversificação da propriedade rural e apoio técnico, com a missão de fortalecimento 

da agricultura familiar e a permanência da juventude rural no campo. O corpo técnico 

é composto de quadro pessoal próprio por um Engenheiro Agrônomo, dois Médicos 

Veterinários e um Técnico Agrícola. Os programas também são realizados através 

de convênios com os escritórios da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 

Rural de Santa Catarina – EPAGRI, e a Companhia Integrada de Desenvolvimento 

Agrícola de Santa Catarina – CIDASC. O Programa de Inseminação Artificial é 

realizado por um inseminador credenciado, que em 2013 realizou um total de 750 

inseminações em bovinos. 

     

7.3 Atividades desenvolvidas 

 

As atividades desenvolvidas foram realizadas sob a supervisão do médico 

veterinário Paulo Guataçara da Costa Lima, com especialização em Produção de 

Ruminantes Lato sensu na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, no ano de 

2001 e mestrado em Ciências Veterinárias na Universidade Federal do Paraná em 

2002. O conteúdo a seguir descreve as orientações técnicas prestadas aos 

pecuaristas durante o período de estágio, seguido da descrição de algumas das 

doenças observadas na região relacionadas a problemas de manejo (tabela 20), 

bem como a prevenção das mesmas. 
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7.3.1 Orientações de manejo 

 

Foram realizadas 45 visitas técnicas a propriedades rurais visando 

exclusivamente repassar e discutir alternativas de manejos a serem melhoradas, 

principalmente nos aspectos sanitários, preventivos, nutricionais e produtivos. 

 

7.3.1.1 Controle de carrapato bovino (Boophilus) 

 

O controle de carrapato bovino foi indicado para as propriedades onde se 

verificaram altas infestações nos animais. O controle diretamente no hospedeiro foi 

realizado quando observado mais de 30 teleógenas em uma vista lateral do corpo do 

animal, considerado um número de alta infestação (KLAFKE, 2011). A melhor 

maneira de diminuir a infestação e os problemas acarretados por estes parasitas é o 

manejo preventivo, e não realizar a aplicação de carrapaticidas sem critérios ou 

somente quando os animais já apresentem alta carga, prevenindo uma futura 

resistência aos princípios ativos, fato já observado nesta região onde a maioria das 

propriedades utilizaram ivermectinas injetáveis repetidamente por muito tempo.   

Na região, os problemas com carrapatos são menores durante o inverno, 

concentrando-se nas épocas de primavera e a entrada do outono, devido à alta 

umidade e temperatura favorável ao desenvolvimento. Foram recomendadas 

intervenções estratégicas, ou seja, combater o carrapato enquanto ainda está no 

campo em desenvolvimento. A primeira no inicio da primavera, antes que ocorra 

uma grande infestação no animal e as fêmeas em postura possam deixar um grande 

número de ovos, a segunda em dezembro e uma terceira no final de fevereiro ou 

março.  Essas intervenções devem ser feitas com uma rotação de princípios ativos e 

o uso de pour on nos animais.  Além do controle estratégico, rotações de pastagens 

com períodos de descanso de quarenta dias são recomendados quando possíveis, 

bem como banhos de imersão em propriedades que tenham essa possibilidade e 

uso de cruzamentos com animais zebuínos, devido a sua resistência natural a estes 

parasitas.  
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7.3.1.2 Controle de verminoses bovinas e ovinas 

 

Animais com alta carga de parasitas representam uma grande perda 

econômica em todo o Brasil, principalmente pelo desenvolvimento retardado, menor 

ganho e peso, menores taxas de fertilidade, depreciação da carne e debilitação do 

animal que pode levar a infecções secundárias. Tão importante quanto o produto de 

boa qualidade é a estratégia de controle parasitário e deve ser adotado na época do 

ano mais oportuna (o inverno) quando as quantidades de vermes nos animais são 

maiores do que nas pastagens, sendo mais eficiente o tratamento dos animais neste 

período, reduzindo a infestação nos pastos (Portal dia de Campo, 2013). Os bovinos 

jovens são os mais afetados pelas verminoses. O período crítico para infestação por 

vermes é dos quatro aos quinze meses de idade. Destaque deve-se dar a ocasião 

da desmama. O estresse relacionado à suspensão do fornecimento de leite, ao início 

do pastejo e da vida em lotes coletivos são fatores que favorecem o aumento da 

infestação por vermes.  Entre quatorze e dezoito meses os animais começam a 

desenvolver imunidade contra os parasitos e na vida adulta a infestação é mínima, 

exceto no período periparto, quando os riscos tornam a aumentar (DIAS, 2010). A 

melhor forma de combate dos vermes tanto de bovinos como de ovinos é enquanto 

este está nas pastagens. Deve-se rotacionar os piquetes, evitar lotações excessivas 

e colocar os animais em pastos úmidos. 

Para criadores de ovinos, foi recomendado desverminar estrategicamente os 

animais antes da cobertura, o que ocorre geralmente no início do ano, com produtos 

de ação específica, principalmente para o Haemonchus e a Fasciola hepática. E um 

mês antes de parição com um produto de amplo espectro. Também deve-se ter 

cuidado especial com as fêmeas lactantes e cordeiros recém desmamados por 

serem as categorias mais suscetíveis. Na entrada da primavera e outono é 

recomendado o combate ao Trichostrogylus, causador da diarréria negra. A 

desverminação excessiva e indiscriminada dos animais não é recomendada, por 

possibilitar a resistência dos vermes. 

Os bovinos criados na região são mantidos a pasto em sistema extensivo 

durante todo o ano, poucos produtores adotam rotação de pastagens. As 

verminoses e bovinos são menos evidentes que em ovinos, muito provavelmente 

ligada ao fato destes animais serem mais intensivamente manejados, em virtude de 

uma maior incidência de ectoparasitas. A fasciolose tem também alta prevalência 
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nos rebanhos bovinos da região, fato este intimamente ligado a grandes áreas de 

pastagem em topografia plana, facilmente alagadas na época chuvosa. Recomenda-

se a drenagem dos piquetes e o uso semestral de vermífugos que atuem na fase 

imatura e adulta da fascíola.   

 

7.3.1.3 Vacinação de bovinos e equinos 

 

As orientações de vacinações de bovinos seguem o calendário apresentado 

na tabela 18. Santa Catarina desde o ano 2000 adquiriu o status sanitário “livre de 

aftosa sem vacinação”, portanto não necessita imunização contra essa doença. No 

município os animais não costumam ser vacinados para Diarreia Viral Bovina (BVD) 

e Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR) devido à baixa prevalência. A vacinação 

para o carbúnculo sintomático é realizada em todos os animais semestralmente até 

completarem vinte e quatro meses de idade, sendo que a primeira dose é feita nos 

bezerros com dois meses (crias de vacas não vacinadas) ou quatro meses (crias de 

vacas vacinadas), com reforço trinta dias após a primeira dose. A vacina anti-rábica 

(a partir de quatro meses), de leptospirose e tétano (partir de dois meses) são feitas 

em todos os animais anualmente. 

 

Tabela 18.  Esquema de vacinação de bovinos jovens 

Vacina 
Idade do animal (meses) 

1 2 3 4 

Raiva*    x 

Carbúnculo**  X x  

Leptospirose*  X   

Tétano*  X   

*revacinação anual, **revacinação semestral. 
 

As vacinas realizadas em equinos são todas anuais. A primeira dose de 

encefalomielite e tétano é aplicada aos seis meses de idade, com reforço após sete 

e trinta dias respectivamente.  A vacina para influenza é administrada aos cinco 

meses de idade, com reforço após trinta dias e a para garrotilho (adenite equina) é 

administrada duas semanas antes do desmame, com reforço após vinte dias (tabela 

19). 
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Tabela 19. Esquema de vacinação de equinos jovens 

Vacina 
Idade do animal (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 

Influenza     x x  

Tétano      x x 

Encefalomielite*      x  

Garrotilho      x x 

*revacinar 7 dias após a primeira dose. 

 

7.3.1.4 Manejo de ordenha e mastite bovina 

 

O leite no município de Garuva tem uma importância significativa nas 

pequenas propriedades rurais. Para obtenção de leite com qualidade é preciso 

sistematicamente à assistência técnica estar reforçando a necessidade do produtor 

de leite estar atento aos detalhes do manejo de ordenha, que muitas vezes passam 

despercebidas pelo dia a dia do ordenhador. Nesse sentido durante a visita técnica 

nas propriedades produtoras de leite, para atender casos de mastite, sempre é 

importante monitorar a rotina da ordenha, vistoriar a limpeza dos equipamentos, e os 

produtos utilizados para esta, bem como a forma da estocagem e conservação do 

leite, com o intuito de sempre estar colaborando com a obtenção de um bom 

produto.  

Como os índices pluviométricos são altos nesta região, é alto o índice de 

animais acometidos por mastite, pois é uma infecção que está sempre presente e 

pode surgir repentinamente. Esta é uma doença de rebanho e para se fazer uma 

prevenção adequada, é preciso considerar todo o manejo da propriedade. Quando 

os índices desta doença se elevam, significa que uma ou mais ações dentro do 

manejo estão sendo executadas de forma inadequada. Vale ressaltar que as 

mastites ambientais são esporádicas e podem acometer qualquer dos animais em 

lactação.  

A sanidade do rebanho é fundamental para o controle da mastite, devem-se 

manter as vacas em ambiente limpo e seco, realizar o controle contra insetos, 

roedores e outros animais que podem ser prejudiciais, fornecer água de boa 

qualidade e tratar a água utilizada na limpeza das instalações e equipamentos. 

Devem-se também manter os equipamentos de ordenha desinfetados, utilizando 

detergentes e produtos indicados para equipamentos de ordenha, bem como 
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observar a temperatura e qualidade da água necessária para melhor eficiência dos 

detergentes alcalinos e ácidos utilizados para este fim.  Condicionar o costume de 

lavar as mãos durante todas as tarefas que envolvem a ordenha. Realizar a pré e 

pós imersão dos tetos em solução antisséptica e o enxugamento dos tetos com 

papéis descartáveis, adotar procedimentos de controle na hora da ordenha e linha 

de produção, manter a vaca em pé após a ordenha, tratar os casos clínicos com 

antibiótico de infusão intramamária, indicados por veterinários, bem como o 

tratamento com antibióticos específicos para o momento da secagem dos animais. 

Descartar as vacas com infecção crônica, assim reduzindo os riscos de novas 

infecções em outras vacas, diminuindo o nível de infecção no rebanho e o número 

de células somáticas do tanque de leite.  

Também deve ser utilizado o CMT (California Mastitis Test), um teste simples 

que pode ser realizado no local da ordenha sendo muito prático para identificação de 

tetos com reação positiva ao aumento das células somáticas.  A identificação dos 

agentes da mastite é realizada por meio de culturas, essa identificação é importante 

para a implementação de métodos de controle e prevenção e para o monitoramento 

de rebanhos. Podem ser realizados com menor frequência, porém é um exame que 

identifica o agente causador da mastite com precisão para o tratamento. 

Vários programas foram propostos para diminuir a ocorrência de mastite em 

vacas. Entre as principais medidas estão: o monitoramento dos índices de mastite, 

pré e pós imersão dos tetos em solução antisséptica, conforto ambiental, tratamento 

das vacas ao secar, tratamento dos casos clínicos, descarte de vacas com infecções 

crônicas, higiene, manejo e manutenção dos equipamentos de ordenha (CULLOR, 

1993; PHILPOT & NICKERSON, 2002; NICKERSON, 1998; MÜLLER, 2002; 

FONSECA & SANTOS, 2001). 

 

7.3.1.5 Sal mineral 

 

 As pastagens nem sempre são capazes de fornecer as quantidades 

necessárias de alguns dos nutrientes essenciais para o desenvolvimento e 

reprodução dos bovinos, essa carência aumenta com o avançar do ciclo de 

crescimento das forrageiras. Dessa forma, quando a suplementação mineral 

na dieta de bovinos não é realizada ou conduzida de forma incorreta, os animais 

http://reproduzir.ruralcentro.uol.com.br/noticias/manejo/4-planejando-a-suplementacao-mineral-para-a-estacao-de-monta
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podem apresentar deficiência crônica de minerais, resultando em subfertilidade 

do rebanho (KUNKLE, 2001).  

Quanto aos macros minerais, a carência de cálcio pode reduzir a motilidade 

progressiva dos espermatozoides, a baixa disponibilidade de fósforo pode 

diminuir a fertilidade (ciclos irregulares), aumentar número de casos de cistos 

foliculares e provocar anestro. O sódio e o potássio em situações de carência 

reduzem a motilidade progressiva e o número de espermatozoides vivos. Além 

disso, a deficiência destes minerais acarreta em perdas gestacionais. Quanto aos 

micro minerais, o selênio apresenta papel importante nas defesas imunológicas, a 

deficiência desse mineral predispõe à ocorrência de doenças reprodutivas em 

bovinos após o parto (retenção de placenta, endometrite e metrite),redução da 

concentração espermática e aumenta o número de espermatozoides mortos ou 

defeituosos. A deficiência de zinco altera a secreção de hormônios no sistema 

endócrino e a carência de cobre aumenta a perda gestacional, reduz a atividade 

ovariana e aumenta a incidência de retenção de placenta (FRANCA, 2013). 

Outros minerais também influenciam na reprodução, como enxofre, manganês e 

cobre.  

Como os bovinos de corte da região são criados a pasto e nem sempre a 

mineralização é bem controlada, quanto à quantidade e frequência de 

abastecimento, é recomendado o uso de núcleo mineral de boa procedência e 

boa disponibilidade de nutrientes, misturados na proporção meio a meio com sal 

branco pecuário. O fornecimento recomendado da mistura é 100 g/UA/dia, 

seguida da observação dos cochos para ver se toda a mistura foi consumida no 

tempo previsto ou se há muitas sobras. Os cochos de sal devem estar em locais 

de fácil acesso, cobertos, com beirais para evitar a entrada de água da chuva e 

enchidos pelo menos duas vezes por semana.  

 

7.3.1.6 Uso de resíduos da bananicultura para bovinos 

 

As recomendações de uso destes resíduos para bovinos foram realizadas 

com base nos estudos realizados sobre as características bromatológicas da banana 

verde, engaço e folha de bananeira.  

O tanino presente na banana verde não apresenta valor limitante em uma 

dieta de bovinos, já que uma banana verde possui entre 122,6 mg e 241,4 mg de 
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taninos condensados, concentrados principalmente na casca (EMAGA et al. 2011) e 

a inclusão de taninos condensados em níveis de inclusão de 2% a 4% da MS da 

dieta não prejudicam os animais (ACCO, 2012). Um animal de 500 Kg, consumindo 

2,5% do PV come diariamente 12,5 Kg de MS. Em um cenário conservador, a 

inclusão de 2% da MS da dieta para esse animal representa 0,25 Kg ou 250 g de 

taninos condensados/dia. Se uma banana verde de peso médio de 120,0 g possui 

0,25 g de taninos condensados, para se chegar ao limite são necessárias mil 

bananas por dia (250 g taninos diários / 0,25 g tanino por banana). O equivalente a 

120 Kg de bananas verdes in natura/dia ou 20,4 Kg de MS, já que a banana verde 

analisada apresentou um conteúdo de matéria seca de 17%, o que esta muito acima 

da capacidade de ingestão de bovinos. O fator limitante da banana verde para 

bovinos está na falta de proteína, assim como o engaço e na falta de fibra nos frutos, 

não sendo recomendado em nenhuma hipótese como fontes únicas de alimentação.  

Já a folha de bananeira, se apresenta como um alimento mais adequado para 

bovinos em todos seus aspectos. Segundo YANG et al. (2012) as folhas de 

bananeira apresentam um teor de tanino de 0,24% da MS, ou seja 2,4 gramas por 

quilo de folha. Considerando o mesmo animal e o mesmo teor acima descrito de 

inclusão de taninos na dieta, o animal poderia comer até 104,2 Kg de folhas de 

bananeira in natura por dia (250 g taninos diários / 2,4 g taninos por Kg de folha). O 

valor de MS da folha de bananeira analisado em Garuva foi de 15,2%, resultando 

15,8 kg de MS/animal/dia o que também está além da capacidade de consumo do 

animal. 

Devido a grande disponibilidade destes resíduos na região e o custo nulo dos 

mesmos, muitos produtores os utilizam na alimentação de gado e outros animais, 

porém sem critérios, como foi observado. As recomendações de uso destes resíduos 

são: 

- Adaptar o animal a dieta. Independente de qual resíduo for utilizar, sempre ao 

introduzir um novo alimento o animal deve passar por uma adaptação gradual ao 

mesmo e não oferecer tudo de uma só vez, independentemente de os animais 

também se alimentarem das pastagens e receberem suplementos. A aceitabilidade 

verificada dos animais para esses resíduos é muito boa, porém uma troca abrupta 

na alimentação pode trazer como consequência distúrbios digestivos, como diarreias 

e acidose no caso da banana verde devido ao seu alto teor de carboidratos 

rapidamente fermentáveis; 
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- Dividir o trato em pelo menos duas refeições diárias; 

- Não utilizar alimento em processo de deterioração, ou seja guardado a mais de 

uma semana; 

- A suplementação de bovinos criados em pastagens é de 20% da MS a ser 

consumida, para não haver a substituição de um pelo outro, ou seja para o animal 

exemplificado anteriormente, 2,5 kg de MS de suplemento/dia; 

- A folha de bananeira pode ser utilizada sozinha para os animais; 

- A banana verde e o engaço necessitam ser misturada com uma fonte proteica, 

como o farelo de soja. Partindo de um principio que a fibra já é suprida pela 

pastagem. Um teor de proteína considerável, de 15% pode ser obtido com a mistura 

de 3 (75%) partes destes resíduos para 1 (25%) de farelo de soja. 

 

7.3.1.7 Uso de resíduos da mandioca para bovinos 

 

Além do cultivo de banana Nanicão, o município de Garuva merece destaque 

pela produção de arroz e mandioca (Mainhot esculenta). Para os bovinos são 

fornecidas as cascas da mandioca, parte externa retirada da mandioca durante o 

processamento e a raiz inteira da mesma. A mandioca quando utilizada toda a raiz, 

possui função energética, sendo pobre em proteínas e fibras, é bem aceita pelos 

animais. A casca ou película é rica em fibra e possui parte do amido. A mandioca 

apresenta em sua composição glicosídeos cianogênicos, tóxico aos animais, 

podendo levar a danos neurológicos e até mesmo a morte se ingerida em excesso. 

Para se evitar problemas com a mandioca, alguns cuidados são recomendados 

antes de fornecê-la aos animais: 

- Lavagem do alimento, principalmente quando a raiz é fornecida inteira, a fim de se 

retirar terra, sujidades e materiais que possam vir aderidos; 

- Desidratar ou pré secar ao sol o material depois de colhido, por pelo menos um dia, 

reduzindo assim a sua toxidade e facilitando a conservação, pois em clima quente 

ela começa a fermentar após três dias; 

- Não utilizar o alimento quando estiver em processo de deterioração; 

- Não utilizar como suplemento único na alimentação de ruminantes; 

- Para animais recebendo suplemento de 20% da MS total ingerida diariamente, 

recomenda-se o uso de mandioca de no máximo 30% do suplemento, equivalente a 
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750 g de MS/dia para um animal de 500 Kg, o equivalente a 2,5 Kg de material in 

natura, de preferencia sempre emurchecida ao sol. 

 

7.3.1.8 Manejo de leitões 

 

As porcas em gestação avançada devem ser separadas em áreas próprias, 

receber atenção especial e uma melhor alimentação e fontes de fibras, visando uma 

menor mortalidade dos leitões, sem deixar que estas fiquem com sobrepeso. Uma 

semana antes do parto, devem ser separadas em áreas onde possam ter um parto 

com maior tranquilidade e conforto e devem ser lavadas com água e sabão. No dia 

do parto devem estar em jejum. Ao nascerem os leitões devem ser enxugados com 

pano limpo, amarrar e cortar o umbigo, deixando um coto de 2 cm, mergulhando-o 

numa solução de iodo a 10%. Cortar os dentes e, em seguida, colocá-los para 

mamar o colostro nas primeiras seis horas de vida. Mantê-los sob uma fonte de 

calor, para evitar morte pelo frio. 

Os leitões e a porca devem permanecer nas áreas do parto por cinco dias, 

visando uma melhor proteção aos leitões. É essencial as instalações possuírem 

cortinas de plásticos para serem manejadas quando as condições climáticas 

variarem, principalmente na primavera e outono, onde as temperaturas decaem 

muito durante a noite. Aos dez dias de idade, os leitões já podem receber uma 

pequena quantidade de fubá de milho ou ração preparada na propriedade. Para as 

condições de criação semi-extensivas do município e devido ao baixo nível de 

tecnologia utilizado, deve-se proceder à castração dos leitões machos com 15 dias 

de idade, observando o máximo de higiene e desmamar os leitões com 45 a 60 dias 

de idade. Aplicar uma dose de vermífugo injetável em cada leitão. Colocar os leitões 

nas áreas de recria, em lotes de, no máximo, 20 no chiqueiro. Fornecer água fresca 

e de boa qualidade e fazer rotação do uso dos piquetes nas propriedades que 

utilizam este manejo. 

 

7.3.2 Descrição das doenças de manejo observadas 

 

A relação das doenças de origem de manejo observadas no município de 

Garuva e o número de propriedades onde estas se apresentaram estão relacionados 

na tabela 20. 
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 Tabela 20. Relação de doenças de manejo observadas 

Doença Espécie acometida 
Número de propriedades 

atendidas 

Mastite  Bovina 12 

Retenção de placenta Bovina 30 

Prolapso de útero Bovina 8 

Intoxicação por mandioca Bovina 6 

Tristeza parasitária bovina Bovina 80 

Piodermatite infecciosa Bovina 2 

Doença do edema Suína (leitões) 5 

Fascíola hepática Caprinos e ovinos 5 

 

 

7.3.2.1 Mastite bovina 

 

A mastite é umas das principiais doenças que acometem rebanhos leiteiros, 

responsável por perdas econômicas que vão desde a queda na produção de leite, 

gastos com medicamentos, descartes precoces, honorários profissionais até o 

comprometimento da qualidade do produto final e queda no rendimento (CUNHA et 

al., 2006). A principal classificação da mastite é de acordo com a epidemiologia da 

infecção, contagiosa ou ambiental (ESSLEMONT & KOSSAIBATI, 2002), além de 

ser classificada também de acordo com a sua apresentação clinica. Segundo 

BUSATO et al. (2000) a mastite constitui cerca de 25% das doenças de importância 

econômica para o rebanho, dos quais, a mastite clinica representa 18% e a 

subclínica 82% dos casos, entre elas o agente etiológico de maior importância são 

as bactérias (80% a 90%). 

A mastite contagiosa caracteriza-se por baixa incidência de casos clínicos e 

altas incidências de casos subclínicos. As bactérias contagiosas mais comuns são 

Staphylococcus agalactiae e Staphylococcus aureus, que possuem habitat 

preferencial no interior da glândula mamária e superfície da pele dos tetos, sendo o 

a ordenha o principal momento de transmissão. A prevenção é feita com a 

manutenção e higienização dos equipamentos de ordenha, bem como a dos 

próprios ordenhadores, limpeza dos tetos das vacas, secagem com papel toalha 

descartável e desinfecção dos mesmos (pré e pós dipping). 

Vacas com casos subclínicos, geralmente apresentam longa duração da 

doença, ou até mesmo evoluem para um quadro crônico, além de apresentar alta 
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contagem de células somáticas (CCS) no leite (SVILAND & WAAGE, 2002). Já na 

ambiental, ao contrário da contagiosa, as infecções ocorrem em sua maioria no 

período entre as ordenhas, por bactérias disseminadas no ambiente como 

Streptococcus spp., Escherichia coli e outras enterobatérias (BEUDEAU et al., 

2002).  

Para prevenir este tipo de mastite, medidas de controle são sugeridas pelo 

National Mastitis Council citado por SANTOS (2010): a) Depois da ordenha, as 

vacas devem ser mantidas em pé por pelo menos trinta minutos; b) Reduzir a 

superlotação de animais; c) Limpeza das baias duas vezes ao dia, certificando-se 

que o material da cama está em quantidade suficiente e limpo; d) Todas as vacas 

com sinais clínicos são ordenhadas por último; e) Todas as vacas com CCS elevada 

(>250.000 células/mL) são ordenhadas por último; f) Utilização de uma toalha única 

por vaca para limpar o úbere antes de colocar a unidade de ordenha; g) Tetos sujos 

devem ser lavados com água e secos antes de se colocar a unidade de ordenha; h) 

retirada dos primeiros jatos antes da ordenha em todas as vacas; i) Uso de luvas 

pelos ordenadores durante toda a ordenha; j) Todos os animas devem ser 

submetidos ao pós-dipping; k) Depois de ordenhar uma vaca com sinais clínicos, a 

unidade de ordenha é lavada com água quente antes do uso em outras vacas; l) 

Depois de ordenhar uma vaca com mastite subclínica, a unidade de ordenha 

também deve ser lavada com água quente; m) Substituição de teteiras de acordo 

com o fabricante; n) Uso de protocolo de tratamento definido junto com veterinário e 

avaliação mensal do rebanho; o) Adequada suplementação mineral; e p) Otimizar a 

alimentação de acordo com as necessidades específicas do rebanho. 

  

7.3.2.2 Retenção de placenta 

 

A retenção de placenta é caracterizada pela permanência dos restos 

placentários no útero da vaca por mais de doze horas após o parto, 8% a 30% dos 

partos normais de vacas resultam nesse problema (VASCONCELOS, 2000).  Não 

sendo uma doença no sentido restrito, ela é considerada uma condição patológica 

com a qual contribuem vários fatores, que lhe conferem o conceito etiológico 

multifatorial (GRUNERT, 1980).  

Segundo SECCO (2007) a etiologia da retenção de placenta pode ter origem 

de diversos fatores, como doenças infecciosas (brucelose, leptospirose, rinotraqueite 



55 

 

infeciosa bovina, diarreia viral bovina, etc); fatores ambientais como estresse 

térmico; fatores fisiológicos, como partos distócicos, gemelares, prematuros, 

gestação prolongada, aborto, período seco curto, alta produção leiteira e inércia 

uterina em caso de hipocalcemia; fatores hormonais (indução do parto utilizando 

corticoides e prostaglandinas); fatores genéticos; idade (maior incidência em vacas 

mais velhas); fatores nutricionais como deficiência de energia, proteínas, minerais e 

vitaminas. Apesar dos mecanismos de indução de retenção de placenta não serem 

bem conhecidos, sabe-se que o selênio desempenha um papel fundamental na 

prevenção, em áreas pobres nesse micronutriente na alimentação bovina, a 

incidência pode atingir 50%. A falta de cálcio, assim como deficiência de vitaminas 

A, D, E e carotenoides, favorecem a ocorrência desta condição. A placenta por servir 

como meio de cultura para bactérias patogênicas deve ser retirada. A retenção de 

placenta pode ocasionar outros problemas como mostrado na tabela 21. 

 

Tabela 21. Efeito da retenção de placenta 

Efeito Índice 

Apetite Queda de 60,0% 

Retorno ao cio + 19 dias 

Taxa de concepção - 19,0% 

Cisto folicular Até 50,0% de aumento 

Número de inseminações + 15,0% 

Produção de leite - 200 kg 

Mastite Até 15,0% a mais 

Metrite 53,0% 

Fonte: SALVADOR, s/d. 

 

A prevenção desta condição é feita primeiramente pela vacinação do rebanho 

contra doenças reprodutivas, além de se minimizar o estresse dos animais durante 

os períodos de secagem e parto, prevenção da hipocalcemia, arraçoamento correto 

(energia e proteína), suplementação de macro e micro minerais, bem como 

vitaminas A, D e E. 
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7.3.2.3 Prolapso uterino em vacas 

 

O prolapso uterino é um episódio que causa muita preocupação com os 

procedimentos para sua redução. Segundo DIAS (2003) o prolapso ocorre quando 

parte do trato reprodutivo é projetado pela vagina, geralmente acontecendo após o 

parto. Os fatores que predispõem esta ocorrência são partos onde ocorrem 

contrações excessivas (distócicos e gemelares), hipocalcemia, retenção de placenta 

e infecção uterina. O evento apresenta maior prevalência em vacas pluríparas e com 

relaxamento excessivo dos ligamentos pélvicos.  

A superfície que é observada no útero prolapsado é, na realidade, a face 

interna do útero que envolve o feto durante a gestação (o endométrio). É através 

desta superfície que o feto recebe os nutrientes durante a gestação. A placenta é 

conectada à parede do útero por estruturas chamadas carúnculas. Estas carúnculas 

podem ser de vários tamanhos, algumas têm até 10 cm. Tais estruturas são 

responsáveis pela chegada do sangue materno até a placenta. Na placenta existem 

os cotilédones, projeções que se conectam às carúnculas. 

A prevenção do prolapso uterino está associada com as medidas de controle 

da hipocalcemia. Deve-se ainda, evitar animais com excesso de peso no momento 

do parto. Regiões com o trevo estrogênico nas pastagens apresentam um risco 

sempre maior de prolapsos, mesmo nos animais que não estão em gestação. 

 

7.3.2.4 Intoxicação por mandioca 

 

São consideradas plantas cianogênicas aquelas que contêm como princípio 

ativo o ácido cianídrico (HCN). Este é um líquido incolor, muito volátil, considerado 

como uma das substâncias mais tóxicas que se conhecem. Nas plantas, o HCN 

encontra-se ligado a carboidratos denominados de glicosídeos cianogênicos, sendo 

liberado após sua hidrólise. As plantas cianogênicas mais importantes do Brasil são 

as do gênero Manihot (Euphorbeaceae). A mais conhecida é Manihot esculenta 

Crantz, conhecida como mandioca, macaxeira ou aipim. Os tubérculos da M. 

esculenta são comestíveis e a intoxicação ocorre quando administrados aos 

ruminantes imediatamente após a colheita ou durante a fabricação da farinha e 

outros produtos, quando os animais têm acesso a manipueira, líquido rico em HCN 

resíduo da produção de farinha de mandioca, resultante da compressão da massa 
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ralada das raízes. O tratamento dos tubérculos mediante a moagem ou a ralação faz 

com que percam a toxicidade.  

 Nos animais domésticos a intoxicação por ácido cianídrico ocorre se uma 

grande quantidade de planta é consumida em poucos minutos. No entanto, se o 

tempo de ingestão for maior, o animal poderá apresenta apenas sinais clínicos leves. 

Quando a dose é letal, a morte resulta de uma anóxia generalizada em 

consequência da inibição da respiração celular. A dose letal de HCN, para bovinos, 

é de 2 mg/kg de peso vivo (RADOSTITIS, 2000). Segundo KIRCHOF (2011) cem 

gramas da raiz da mandioca mansa fresca possuem menores teores deste composto 

do que a mandioca brava, aproximadamente 38,0 mg. Porém há relatos de toxidade 

com apenas 0,5 mg/Kg. 

Os sinais clínicos podem aparecer 10 a 15 minutos após a ingestão e 

caracterizam-se por dispnéia, ansiedade, tremores musculares, falta de coordenação 

e convulsões com opistótono. As mucosas apresentam-se vermelho brilhante e o 

sangue venoso de cor vermelho vivo (TOKARNIA et al., 2000). Os animais 

raramente sobrevivem mais de 1 a 2 horas e morrem alguns minutos após 

apresentarem os primeiros sinais. 

 

7.3.2.5 Tristeza parasitaria bovina 

 

A tristeza parasitária bovina é um complexo de duas enfermidades causadas 

por agentes diferentes, porém com sinais clínicos e epidemiologia semelhantes: 

babesiose e anaplasmose. A Babesiose ocorre nas regiões tropicais e subtropicais 

em quase todo o mundo, entre os paralelos 32º N e 32º S, onde os carrapatos estão 

presentes. A Anaplasmose ocorre tanto em regiões tropicais e subtropicais, onde 

existem a presença de carrapatos e de moscas hematófagas. No Brasil, a babesiose 

bovina é causada pelos protozoários Babesia bovis e Babesia bigemina e a 

anaplasmose pela rickéttsia Anaplasma marginale. Segundo SACCO (2001) são 

parasitas que vivem e se reproduzem dentro hemácias e que destroem as mesmas, 

causando anemia nos animais afetados. As babesias são transmitidas aos bovinos 

única e exclusivamente pelo carrapato Boophilus microplus. A transmissão do 

Anaplasma também se dá pelo mesmo carrapato, mas também pode acontecer 

mecanicamente através da picada de insetos hematófagos (moscas, mutucas e 

mosquitos) ou por instrumentos (faca, agulha) durante a castração ou vacinação. 



58 

 

 O período médio de incubação (tempo decorrido entre a exposição ao 

organismo patogênico e a manifestação dos primeiros sintomas da doença) da 

Babesia é em torno de sete dias e do Anaplasma em torno de vinte e oito dias. 

A Tristeza Parasitária tem a sua maior prevalência entre os animais com alta 

infestação de carrapatos, subnutridos e com baixa resistência, os quais são criados 

em pastagens de má qualidade ou em bezerros nos primeiros meses de vida, que 

ainda não têm o seu sistema imunológico completo, se tornando portanto, 

vulneráveis à instalação dos agentes infecciosos. A falta do Colostro (imunoglobinas 

passivas) contribui para aumentar a prevalência entre os animais jovens. 

Bezerros se bem imunizados pelo colostro, possuem imunidade nos primeiros 

meses de vida, porém podem vir a adoecer ao entrar em contato com os carrapatos 

das pastagens. Os principais sinais clínicos desta doença são: apatia, anorexia, 

emagrecimento, pelos arrepiados, coração acelerado, respiração acelerada, 

ausência de ruminação, queda na produção de leite, anemia (mucosa branca do 

olho, da boca, da vulva, mais frequente na babesiose), icterícia (amarelado, mais 

frequente na anaplasmose) e febre. 

 

7.3.2.6 Piodermatite infecciosa em bovinos 

 

As piodermites são definidas como processos infecciosos cutâneos causados 

por um super crescimento de bactérias presentes na pele, principalmente as do 

gênero Staphylococcus e Streptococcus. As piodermatites geralmente são 

secundária a outras enfermidades. Os fatores que predisponentes a esta infecção 

são: animais imunodeficientes, muita umidade, sujeira, irradiação, carga excessiva 

de parasitas externos, alergias alimentares, fricção, traumatismos físicos, diabetes e 

hipotireoidismo. O Staphylococcus aureus antibiótico resistente é o mais 

preocupante por caracterizar uma antropozoonose (VIEIRA, 2012). Esta doença 

pode ser evitada controlando-se principalmente a carga parasitária dos animais e as 

condições das instalações, além de se manter o rebanho bem alimentado e 

saudável. 
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7.3.2.7 Doença do edema 

 

A ocorrência da Doença do Edema tem sido evidenciada com bastante 

frequência, no município, principalmente por se tratar em sua grande maioria de 

pequenos plantéis distribuídos nas propriedades de agricultores familiares, que 

criam suínos para a sua subsistência, e não dispõem de instalações e manejos 

adequados. 

A doença aparece de forma repentina em que se observa morte súbita, 

geralmente nos melhores animais do lote. Os animais apresentam dispnéia (devido 

ao edema pulmonar), edema de glote e de pálpebras. Alguns animais apresentam 

sintomatologia nervosa (devido ao edema cerebral), como falta de coordenação 

motora e cegueira, evoluindo para paralisia, tremores, decúbito com movimentos de 

pedalagem, coma e morte (Suino.com, 2009). Os leitões que não morrem pela 

infecção tornam-se animais refugos no lote. 

A doença do edema é causada pela colonização do intestino delgado por 

cepas de Escherichia coli enterotoxigênicas, hemolíticas e que possuem habilidade 

de aderência às vilosidades intestinais e produzem uma toxina (verotoxina), as quais 

induzem ao aparecimento dos sintomas e lesões nas paredes dos vasos sanguíneos 

desencadeando o que chamamos de princípio da doença do edema. A multiplicação 

rápida das bactérias da E. coli e a sua colonização intestinal estão associadas a 

fatores estressantes de manejo, ambiente e nutricional. Afeta principalmente leitões 

recém desmamados, podendo ocasionalmente aparecer surtos na recria. 

 

7.3.2.8 Anemia Infecciosa Equina 

 

A anemia infecciosa equina (AIE) é uma doença causada por um vírus e que 

atinge todos os membros da família dos equídeos (cavalos, zebras, jumentos e 

burros). Segundo a Associação Brasileira de Criadores de Quarto de Milha (ABQM, 

2006) o vírus da AIE pertence à família Retroviridae, gênero Lentivirus, e é 

geneticamente relacionado a outros Lentivírus como o da artrite-encefalite caprina, 

pneumonia progressiva dos ovinos, imunodeficiência humana, imunodeficiência 

felina, entre outros. Uma vez que o animal se infecta, permanece portador por toda a 

vida, e seu sangue pode transmitir a doença a outros animais principalmente através 

da picada de insetos hematófagos como as butucas, borrachudos, moscas do 
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estábulo e mosquitos. Esse é o motivo pelo qual a doença é endêmica em locais 

pantanosos, sem um controle de insetos. A transmissão também pode ocorrer 

durante o acasalamento, a gestação, ou através de instrumentos contaminados que 

entrem em contato com feridas ou sangue do animal (agulhas, seringas, 

instrumentos cirúrgicos, esporas, etc). 

Ao ser contaminado, o animal pode apresentar diversos sintomas não 

específicos, que variam de acordo com a manifestação clínica e pode ser aguda, 

crônica ou inaparente (carreador por toda a vida). Entre os sintomas estão: mortes 

(menos frequentes), episódios de febre, taquicardia, petéquias em mucosas, 

depressão, letargia e anorexia, e, no estado crônico, perda de peso, edema e 

anemia. Os episódios febris se devem à mutação do vírus, sendo recorrentes e 

frequentes nos primeiros anos da doença, ficando mais esparsos com o passar do 

tempo. Alguns animais são inapetentes e não apresentam sintomas, no entanto são 

portadores e podem transmitir a doença. 

           Dessa forma, a realização de ensaios de diagnóstico é fundamental para 

controlar a doença e identificar os animais infectados. Por ser uma doença que não 

possui tratamento, e os animais positivos devem ser sacrificados, o município de 

Garuva aderiu ao Programa Estadual de Propriedades Monitoradas para AIE, 

realizando a cada seis meses o exame sorológico de todos os equídeos de cada 

propriedade cadastrada, não permitindo a entrada de novos animais nas 

propriedades sem estarem com exames atualizados e não reagentes,  a fim de 

contribuir com a erradicação desta doença no território catarinense. 

 

7.3.2.9 Fascíola hepática em pequenos ruminantes 

 

A Fascíola hepática é um parasito das vias biliares de ovinos, bovinos, 

caprinos, suínos e vários mamíferos silvestres além do homem. É considerado o 

mais importante trematódeo de ruminantes domésticos por causar elevadas perdas 

econômicas traduzidas por: retardamento no crescimento de animais jovens, 

abortos, quedas na produção, anemia e mortalidade; acrescidos aos gastos 

referentes ao controle da parasitose. Os parasitos adultos fazem a postura de ovos 

nos ductos biliares do hospedeiro; estes ovos alcançam os intestinos delgado e 

grosso, chegando ao meio exterior junto com as fezes. Após 12 a 14 dias, em 

ambiente aquoso, o ovo eclode uma larva que desloca-se rapidamente na água até 
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encontrar seu hospedeiro intermediário, um caramujo do gênero Lymnaea, onde se 

fixa e transforma em cercárias. Estas, por sua vez, abandonam os moluscos e fixam-

se em plantas próximas à água. O hospedeiro infecta-se ao ingerir as cercárias 

juntamente com as plantas. O máximo da produção de metacercárias ocorre durante 

o verão/outono (DIAS, 2000). 

A presença de poucos parasitas nos ductos biliares não provoca 

manifestações importantes, porém infestações massivas são particularmente graves 

em animais jovens, podendo inclusive causar alta mortalidade devido aos danos 

hepáticos ou por invasões secundárias por bactérias (Clostridium). Os principais 

sinais clínicos são anemia, debilidade, edema submandibular e abdominal e perda 

gradual de peso (MOLENTO & DUTRA, 2008). 

Por ser encontrado em áreas úmidas e alagadiças deve evitar a permanência 

dos animais nestas áreas. O combate direto ao hospedeiro intermediário é difícil, por 

isso deve-se drenar os campos em áreas críticas para reduzir as populações de 

moluscos. A rotação de pastagens também pode ser uma alternativa, porém deve-se 

lembrar que o ciclo da fascíola é longo, demorando dezoito semanas. Desse modo, 

para a diminuição dos casos o melhor método seria o monitoramento da infecção no 

rebanho, tendo atenção com os animais anêmicos e com suspeita da doença, além 

do uso de produtos específicos para o combate da fascíola antes dos surtos da 

doença que ocorrem nos períodos de chuva e temperatura favorável (22 a 28 °C).  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento do estágio curricular de Zootecnia realizado em Garuva 

veio a complementar a formação obtida durante o curso, nos que tange os 

conhecimentos técnicos e humanos. O aspecto mais enriquecedor do estágio foi a 

convivência com produtores de diferentes culturas e níveis de conhecimento, sendo 

alguns mais abertos a conversas e orientações e outros nem tanto. Tendo nisso a 

oportunidade de desenvolver a capacidade de observar as pessoas e seu 

comportamento. 

O experimento realizado durante o estágio nasceu de uma necessidade 

especifica do município, que poderá contribuir para a diversificação de produtores e 

melhor aproveitamento dos resíduos estudados por meio da conservação. Durante a 

realização deste houve a necessidade de organização e planejamento de todas as 

etapas, bem como o aprimoramento dos conhecimentos em diversas áreas. 

O estágio curricular é essencial para complementar a formação acadêmica, 

pela necessidade de múltiplos conhecimento diante de uma situação específica,  

pela vivência de atividades e situações reais de atuação profissional.  
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Anexo 2. Termo de compromisso 
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Anexo 3. Ficha de frequência  
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Anexo 4. Ficha de avaliação no local do estágio 

 

 

 


