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EFEITO DO PROCESSO DE CONSERVACÃO SOBRE OS 

COMPONENTES DA PAREDE CELULAR E A DlGESTIBILIDADE 
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Aut.ora: MARIA ALEJANDRA IUREVICH 

Orien~ador: PROF. DR. WILSON ROBERTO SOARES MATTOS 

Es~e es~udo ~eve por obje~ivo verificar as mu

danças ocorridas sobre os componen~es da parede celular e a 

di ges~i bi I i dade i n 'Vi tro no bagaço hi dr 01 i sado ao longo de 

128 dias de conservação sob ~rês diferen~es mé~odos: silo de 

PVC, mon~e compac~ado e mon~e sem compac~ar. 

Observaram-se mudanças significa~ivas CP S 

0.01) ao longo do período de conservação em ~odas as variá

veis, celulose (4,5 y~, lignina (9,2 y~, FDN (4,8 y~. FOA 

(5.3 Y.); porém sendo elas quan~i ~a~i vamen~e mínimas e ini

ciando-se a par~ir do 32 período. 

A diges~ibilidade in 'Vi tro da ma~éria seca 

(OIVMS) ~eve uma variação de somen~e 2.3 Y. ao longo do pe

ríodo. 

Concluiu-se que o bagaço de .cana hidrolisado 

após 128 dias de conservação, sofreu pequenas mudanças. po

dendo ser usado sem inconvenien~es na composição de rações 

para ruminan~es. 



SUMMARY 

EFFECT OF CONSERVATION PROCESS OH CELll..AR 

WALL COMPONENTS At«> i n 'Vi tro DIGESTIBILITV 

OF HVDROLlZED SUGAR CANE BAGASSE 

x. 

Aut.hors MAR! A ALEJ ANDRA I UREVI eH 

Advisers PROF. DR. WIlSON ROBERTO SOARES MATTOS 

The objec~ive o~ ~his research was ~o ~ind ou~ 

~he changes ~ha~ occur in ~he celular wall componen~s on in 

'Vi tro digest,ibili t,y o~ hydrolized bagasse during ~he 

conserva~ion ~or 128 days using ~hree di~~eren~s met,hods: 

PVC silo, compact,ed pile and non compac~ed pile. 

Signi~ican~ changes were observed CP :S 0.01) 

dur i ng ~he conser va ~i on per i od i n alI var i abl es • cell uI ose 

C 4- , 5 ,.,.), 1 i gni n C 9, 2 ,.,~, FDN C 4-, S %), FDA C 5, 3 ,.,.); however 

~heir were quan~i~a~ively minimal, begginning on 3Q period. 

The dry ma~~er in vitro diges~ibili~y CDIVMS) 

showed a variat.ion o~ 2,3 Y. during ~hís período 

I t, was concl uded t,ha~ hydrol i zed sugar cane 

bagasse a~~er 128 days o~ conserva~ion, nearIy did no~ 

change. and i~ migh~ be used wi~hou~ any inconvenience in 

rat,ion composi~ion ~or ruminant,s. 
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1. INTRODUCÃO 

A demanda progressiva por alimen~os força. não 

só o aumen~o da produ~i vidade vege~al como ~ambém de áreas 

cul~iv.adas. Como conseqüência. um dos resul~ados do cresci

men~o da produção agrícola. ~em sido o aumen~o dos resíduos 

vege~ais de cul~uras e de subprodu~os indus~riais. 

Es~es são gera1men~e ricos em celulose, hemi

celulose e pobres em pro~eína, lípidios e alguns elemen~os 

minerais. As fibras desses ma~eriais são geralmen~e 1ignifi

cados e com diferen~es graus de incrus~ações com sílica. 

Devido a sua composição quínúca e à na~ureza 

da fibra. esses resíduos não são adequados à alimen~ação de 

animais monogás~ricos, mas podem ser u~ilizados na alimen~a

ção de r umi nan~es. 

Considerando-se as produções brasileiras das 

principais cul~uras e a relação plan~a/grão des~as. pode-se 

es~imar que pelo menos 102 milhões de ~oneladas de resíduos 

es~ar i am di sponí vei s anual men~e par a a aI i mentraçâo ani mal 

(Anuário Es~a~ís~ico do Brasil. 1990). 

Exis~em países que são líderes mundiais no uso 

racional de alguns subprodutros da cana-de-açúcar, ~al é o 

caso do Brasil. Cuba. México. Perú e Argen~ina CGEPLACEA. 
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1986). 

A ut.ilização do bagaço de cana no Brasil foi 

evidenciado já no início dest.e s~culo. quando os produt.ores 

de açúcar passaram a usá-lo em subst.it.uição à lenha para 

gerar vapor nas caldeiras. 

Assim. at.ualment.e. com uma produção de 260 mi

lhões de t.oneladas de cana-de-açúcar, onde o bagaço corres

pende aproximadament.e a 30 ~ dest.a produção e considerando

-se que 50" são ut.ilizados na própria indúst.ria como fonle 

energét.ica. exist.e ent.ão um excedenl.e de 39 milhões de t.one

ladas de bagaço para o ano de 1999 (Anuário Est.at.ist.ico do 

Brasil. 1990). provocando um sério problema de est.ocagem e 

post.erior descart.e pelas i ndúst.ri as. 

Dest.a maneira. uma saída para o aproveit.ament.o 

dest.e mat.erial vem sendo o uso para: papel e celulo~e, 

met.ano, aglomerados de fibra. produção de carvão. geração de 

elet.ricidade, adubo e como suplemenlo na ração de animais 

ruminant.es. 

Considerando-se a sua ut.ilização como uma al

t.ernat.iva import.ant.e na aliment.ação de ruminant.es. o bagaço 

é int.ensament.e est.udado como ingredient.e pet.encial em rações 

de bovinos de carne e leit.e. aliment.ados na ent.ressafra. 

Ist.o é de fat.o observado em nossas condições. quando a sua 

grande disponibilidade acont.ece principalment.e nas épocas 

secas do ano. e quando há uma diminuição da massa verde nas 

past.agens. reflet.indo diret.ament.e sobre a nut.rição do reba

nho bovino. 
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Todavia, est.es r~síduos t.êm um baixo valor 

nut.rit.ivo, quando ~ornecidos como único aliment.o ao ruminan

t.e, e não permit.em ao animal at.ingir consumo suficient.e de 

mat.éria seca, prot.eína e energia digest.ível para a sua manu

t.enção (PRATES & LEBOUTE, 1990). 

Tomando como re~erência as considerações ant.e

riores, várias t.ent.at.ivas t.em sido Feit.as visando melhorar o 

valor nut.ri t.i vo dos resíduos agro-indust.riais at.ravés de 

processos físicos. químicos e biológicos, que possibilit.em a 

degradação dos carboidrat.os est.rut.urais pot.encialment.e fer

ment.ecí vei s. 

Em virt.ude da ~alt.a de informações exist.ent.es 

no que se refere à digest..ibilidade do bagaço hidrolisado 

durant.e o pr9cesso de conservação, o objet.i vo do present.e 

t..rabalho foi o de avaliar a diges\.ibilidade in 'Vi tro e a 

composição bromat.ológica do bagaço de cana hidrolisado sub

met.ido a diferent.es processos de conservação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Cons~i~uin~e Celular dos Vege~ais 

No mat.er i aI cal uI ar dos veget.ai s pode ser rei

t.a uma divisão ent.re o cont.eúdo e a parede celular. 

Segundo CZERKAWSKI (1995:>. o cont.eúdo cel ular 

é formado pelo núcleo, ci ~oplasma e plas~ideos, os quais 

conlém pro~eínas, peplídeos, aminoácidos, ácidos nucléicos e 

lipídios, além de minerais, ácidos orgânicos e carboidralos 

não eslrulurais lais como glucose, frulose, frulanas e 

amidos. 

Apesar de t.odos est.es composlos lerem composi

ção química diferent.e, o cont.eúdo da célula é nulricional

menle semelhanle no senlido de serem quase que t.olalment.e 

digeridos pelas enzimas do sist.ema digeslivo dos ruminanles. 

A parede cel uI ar cont.ém subst.âncias péct.icas 

que formam a lamela média, funcionando como um ciment.o in

lercelular (CZERKAWSKI, 1986), e de polissacarídeos eslrut.u

rais, hemicelulose e celulose os quais são incorporados den

t.ro da parede celular aumenlando sua espessura com a mat.uri

dade da plant.a (Figura 1). 
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Em plan~as maduras. a lignina é depositada na 

parede celular conferindo rigidez, sendo extremamente es~á-

vel e degradada lentamen~e por organismos aeróbicos (sapró-

fi ~os). 

conteúdo 
celulaT 

parede 
celular 35 

18 

3 

Est.ãg;'o de 

mat.uridadE< 

7 

celulose 

hgn;,na 7 

paTe-dE< 
60 celulaT 

Figura 1. Represen~ação esquemática das mudanças na composi

ção química do vege~al com o avanço da ma~uridade 

(HOLMES. 1982) . 

VAN SOEST (1968). constatou que o menor valor 

nu~ritivo dos produtos celulósicos sem ~ra~amento. é devido 

à pequena digestibilidade da fração hidrocarbonada desses 

materiais. podendo-se àtribuir. em grande parte. a seu con-

teúdo de lignina. que pode ser de até 15 '" nas forragens 

maduras. 
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A parede celular é dividida em 3 regiões: la

meIa média, parede primária e parede secundária. 

A lamela média é a região amorfa ent.re as cé

lulas cont.íguas, compost.a basicament.e de pect.ina, que t.ambém 

se infilt.ra e est.á ligada à celulose e hemicelulose da pare

de pr i már i a, per roi t.i ndo a ader ênci a das cél uI as adj acent.es 

C NOBEL. 1983). 

A parede primária apeia-se int.eriorment.e na 

lamela média. e é a primeira a formar-se. sendo muit.o dinâ

mica. Durant.e o t.empo em que a célula vai aument.ando de t.a

manho. est.a parede é relat.ivament.e fina e elást.ica. espes

sando-se e t.or nando-se r í gi da a par t.i r do moment.o em que 

t.ermina o cresciment.o em t.amanho das células. 

A part.ir desse moment.o inicia-se a formação da 

parede secundária. proporcionando resi st.ência à celula 

CDEVLIN, 1980). 

2.1.1. Est.rut.ura molecular e macromolecular da celu

lose na parede celular 

A parede cel uI ar consist.e numa rede de fila

ment.os de celulose de t.amanho e complexidade variável. 

As moléculas de glicose polimerizadas formam 

longas cadei as lineares chamadas gener i cament.e de cel uI ose 

CMAGNANI et alii. 1985). A união de aproximadament.e 100 ca

deias de celulose simples formam as micelas. e est.as. reú

nem-se em feixes chamados microfibrilas. que se consideram 
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rormadas por umas 20 micelas, em que já há hemicelulose como 

element.o entre micelas (Figura 2). Embora a microfibrila 

corresponda soment.e a uns ao Y. do volume da parede primária, 

considera-se que ela é a sua unidade estrutural básica 

(~bersheim, cit.ado por DEVLIN. 1990). 

100 
0---

co.deio. 
molecular 3000 A' 
de celulose micela 

625001.' 
microtà.brila 

250 

0,161" 
hbrilo. 

Figura 2. Represent.ação esquemática do agrupamento dos rila

mentos moleculares de celulose mostrando sua área 

transversal aproximada (DEVLIN, 1980). 

o agrupamento de cerca de 250 microribrilas dá 

origem a uma ribrila, que rorma a parede celular (Figura 3). 
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Figura 3. Represen~ação esquemá~ica das diferen~es camadas 

da parede ceI uI ar CMAGNANI et al i i, 1995). 

A es~ru~ura física das fibrilas na parede pri-

mária e na secundária é diferen~e. Na parede primária as 

fibriIas es~ão dispos~as de forma irregular ~ransversalmen~e 

em relação ao eixo da célula, mas apresen~am uma orien~ação 

1 ongi ~udi nal nos ângulos da céI uI a. 



9. 

As ~rês camadas da parede secundária são ca

rac~erizadas pela disposição di~eren~e das ~ibrilas. 

Quando o crescimen~o vege~al se acha quase 

comple~o, há ~ormação de lignina combinada com a celulose e 

hemi cel uI ose da par ede cel uI ar , con~ er i ndo-l he r i gi dez ~ i -

nal. reduzinc~o a diges~ibilidade da hemicelulose e princi

palmen~e da celulose, já que não são a~acados pelas enzimas 

do r úmen C HOLMES. 1982) . 

2.2. Uso de Resíduos Celulósicos na Aliment.ação de Rumi

nant.es 

Resíduos da agro-indús~ria est.ão disponí voeis 

em imensas quan~idades em t.odo o mundo. Eles são impor~an~es 

cons~i~uint.es de diet.as em ruminan~es. especialmen~e em re

giões ~ropicais e sub~ropicais. as quais são caract.erizadas 

por ciclos anuais de marcadas est.ações de chuva e seca, po

rém t.ais resíduos agrícolas geralment.e t.em baixo valor ali

men~ício CFEBLES. 1973). 

PEARCE e t a1. i i C 1979) obser var am em paI ha de 

cevada e aveia valores de ~ibra de~ergent.e ácido (FDA) de 46 

·e 40Y.. respec~ivament.e, t.endo uma digest.ibilidade in vitro 

da ma~éria seca (DIVMS) de 54 e 66 y.. respect.ivamen~e. 

Palhas de soja, arroz, milho, aveia e t.rigo 

~oram avaliadas por PIRES et alii (1980), quan~o à parede 

celular e aos coe~icient.es de digest.ibilidade in vitro da 

mat.éria seca. Foram evidenciados valores acima de 70 Y. nos 
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t..eores de parede celular como t..ambém baixo coef'icient..e de 

digest..ibilidade (valores inf'eriores a 43 )'CO:> para t..odos os 

mat..eriais est..udados. 

ERICKSON et alii (1982) t..rabalhando com palha 

de cevada t..iveram valores de FDA en~re 49 e 63 %. e a DIVMS 

variou ent..re 41 e 43 Y.. 

Esses resíduos podem suprir as necessidades 

energét..icas dos ruminant..es, porém o f'at..or limit..ant..e do baixo 

consumo e digest..ibilidade é o alt..o cont..eúdo lignocelulósico 

(RAI & MUDGAL. 1987) . 

A viabilização do uso dos resíduos lignocelu

lósicos para a aliment..ação de ruminant..es sugere a neces

si da de de submet.ê-l os a t..r at..ament.os r í si cos • qui mi cos ou 

biológicos. que rompam a est.rut..ura da rração ribrosa e expo

nham a celulose e hemicelulose ao a~aque dos microorganismos 

do r úmen C JACKSON, 1976). 

Em 1983 BECKMAN conseguiu uma solubilização de 

60 % da lignina das gramíneas est..udadas, quando elas roram 

t.ra~adas com solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) a 

1.8% à t.emperat.ura ambient.e. Post..eriorment.e, FERGUSON (1942) 

t..rabalhou com palha t.rat..ada com hidróxido de pot..ássio (KOH) 

a 1,6%, t.endo um aument..o na digest.ibilidade in vivo de 33 Y.. 

Durant..e a Segunda Guerra Mundial, que roi uma época crít..ica 

pela escassez de alimentos. segundo NORFELDT (1947), animais 

f'oram aliment..ados com subprodut.os de madeira t.ratados 

qui mi cament..e. 
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Assim. é grande o número de produ~os qulmicos 

u~i 1 i zados, mas somen~e o hi dróxi do de sódi o e a amoni a re

pr~entam uma aI ternati va econom! camente viável em escala 

industrial (MATTOS, 1987). 

2.2.1. Tratamento com pressão e vapor 

O mé~odo de hidrólise já foi descrito por 

Mason em 1931 (citado por MACHADO, 1982). Através deste pro

cesso o material é submetido a elevada pressão e ~emperat..u

ra. com a injeção de vapor, ocorrendo a clivagem de radicais 

acetil da hem! cel ulose, sendo que sua magni tude depende da 

pressão e do tempo de tratamento u~ilizados. Nestas condi

ções, o meio ácido promove a hidrólise da hemiceluI ose, até 

às suas hexoses e pentoses formadoras. Ao final do tratamen

to, através da descompressão abrupta, parte do vapor conden

sado vaporizará mesmo dentro da fibra, o que provoca a 

"explosão" da mesma, ob~endo-se assi m um mater i aI que pode 

sofrer mais facilmen~e um ataque pelas enzimas das bac~érias 

do rumen. 
------------~~~ 

Este tratamento tem despertado um crescente 

interesse no Brasil por ser um processo bastante· simples, 

utilizando o vapor em excesso durante a industrialização da 

cana-de-açúcar e na produção de álcool (MATTOS, 1997). 

Na década de '70 .foram feitos es~udos utili

zando esta mesma técnica, sendo o material lignocelulósico a 

madeira de árvores principalmente o Populus ssp. 
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BENDER et alii (1970) inrormaram que a diges-

~ibilidade da madeira pode ser aumen~ada por ~ra~amen~o sob 

pressão. Observou-se que houve a liberação de ácido acé~ico 

durant.e o processo que roi suf'icient.e para causar a hidró-

lise do complexo lignocelulose resul~ando num aument.o da 

digest.ibilidade do álamo ~ra~ado. 

AL RABBAT & HEANEY (1979) es~udaram a respos~a 

em ovelhas alimen~adas com cavaco de alamo t.rat.ado com pres

são e vapor a 16.2 kg/cm2 duran~e 15 minu~os, indicando que 

pode ser usada em rações de man~ença, em subs~it.uição a uma 

subs~ancial proporção de f'eno. A igual conclusão chegaram 

SHARMA et alii (1979), embora a inclusão de mais de 30 % de 

cavaco de alamo t.rat.ado na ração não t.inha sido efet.iva. 

SHARMA et aI i i (1980). t.r abal hando com novi-

lhos em t.erminação. t.endo a composição da ração 30 % de 

silagem de milho (~es~emunha). e os ou~ros 2 ~ra~amen~os 15 

2 e 30 % de cavaco de alamo ~rat.ado com pressão de 15,5 kg/cm 

duran~e 6 minu~os, observaram ganhos de peso nos novilhos de 

0,56; 0.76 e 1 kg/diário, respect.i vamen~e. 

Paralelamen~e foram ~ambém desenvolvidos t.ra-

balhos aplicando como ~rat.ament.o. em rorma conjunt.a. o 

ef'ei ~o de pr essão e a adi ção de subst.ânci as quí mi cas, na 

digesUbilidade de resíduos agrícolas. 

KLOPFENSTEIN et alii (1967) ~est.aram dif'eren-

t.es resíduos fibrosos (~alo de alfaf'a, feno de capim, palha 

2 de ~rigo e sabugo de milho), com uma pressão de 2B kg/cm • e 

alguns produ~os químicos, como ácido clorídrico (HeI). peró-
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xido de oxigênio (H O ). e água. z z 

O.~ra~amen~o com H O ob~eve os maiores acrész z 

cimos na diges~ibilidade in vitro da mat.éria seca (OIVMS) , 

sendo eles respec~ivamen~e para ~alo de alfafa. feno de ca-

pim. palha de ~rigo e sabugo de milho. de 12. 15. 21 e 22 

unidades porcen~ua1s. Houve uma redução dos cons~i~u1n~es da 

parede celular em ~odos os resíduos agrícolas ~es~ados. 

Pos~eriormen~e, KLOPFENSTEIN & 90LSEN (1971), 

pesquisaram palha e sabugo de DÚlho e palha de t.rígo. ut.ili-

z zando pressões de 7 a 29 kg/cm e ácido clorídrico (HeI) ou 

hidróxido de sódio (NaOH) como adit.ivos químicos. As pres-

sões ó~imas para aumen~ar a diges~ibilidade in vitro da ma-

z 
~éria seca CDIVMS) es~iveram na faixa de 7 a 10 kg/cm com 

adição dessas subs~âncias químicas para ~odos os resíduos 

agrícolas. 

GUGGOLZ et ali! (1971) ~rabalhando com palhas 

de gramíneas. ob~i veram um aumen~o na diges~1bilidade de 

z mais de 50 % em média. com uma pressão de 29 kg/cm duran~e 

3 minu~os. A diges~ibilidade do ma~erial foi aument.ada em 

duas vezes quando solução de hidróxido de sódio CNaOH) a 3 % 

foram adicionados ao ~ra~amen~o de pressão e vapor. 

SHIROMA Cl974. 1979. 1991) t.rabalhou com baga-

ço de cana usando 3 diferent.es pressões Ca~mosférica. 10.54 

z z kg./cm e 21.08 kg/cm). com ~empos de 5. 15 e 26 minut.os e 

com emprego ou não de NaOH. O ma~erial foi amplament.e afe~a-

do pela pressão. já que o cont.eúdo de hemicelulose decresceu 

de 40 % para 26 % e 14 % quando as pressões foram aumen~adas 
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da a~mosrérica para 10,64 Jeg/cmz e 21,08 Jeg/cmz respec~iva-

men~e. ~endo para os ~ra~amen~os com NaOH e ~empo ~ambém uma 

pequena diminuição do con~eúdo de hemicelulose. porém apre-

sen~ando diferenças não signirica~ivas. 

OJI & MOWAT (1978) es~udaram o valor nu~ri~ivo 

Z de palhas de milho ~ra~adas com 16,2 Jcg/cm de pressão du-

rant.e 15 minut.os e verificaram que houve um decréscimo na 

ribra de~ergen~e neu~ro (FOtO (de 73 para 64 Y.) e na hemice-

I ulose (de 28 para 4 Y.). e um aumen~o na ribra de~ergen~e 

ácido (FOA) (de 44 para 50 :Y.), indicando uma possí vel pro-

dução de ""lignina ar~iricial" provenien~e da reação não 

enzimá~ica ou deMaillard.Adiges~ibilidade in vitro da 

ma~éria seca (OIVMS) aumen~ou como consequência da solubili-

zação da hemicelulose pelo ~rat.amen~o. 

OJI & MOWAT (1979) compararam palha de milho. 

~rat.ada à pressão de 16.2 Jcg/cmz durant..e 4 minu~os. com a 

palha t.rat..ada com 3 % de amônia (NH) com t.emperat..uras de 21 .-
e gooC. Os autores observaram que o ~ra~ament.o de pressão e 

vapor causou uma redução na fibra det..ergen~e neu~ro (FDN) de 

46,5 %, sendo o valor da t..est..emunha 70,7 %. produzindo-se 

maior solubilização da fração hemicelulose. Já nos t.rat.amen-

t..os com amônia, pouca diferença roi observada na fibra de-

t.ergent..e neut..ro (FDN) em relação à t..est..emunha; o aumento da 

fibra det..ergente ácido (FOA) roi observado em ~odos os t..ra-

~ament..os. podendo ~er sido causado pela rormação de "Olignina 

art..iricial"" devido à reação não enzimát..ica ou de Maillard. O 

t..rat..ament..o com amoniação a 90°C causou uma maior digest..ibi-
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lidade da matéria seca (67.4 y~. quando comparado com pres-

são e vapor (60.9 y~. sendo isto provavelment.e devido à 

mai or quant.i dade de f' i br a det.er gent.e áci do ( FOA:> exi st.ent..e 

na amost.ra trat.ada com pressão e vapor. 

HART et alii (1991) ut.ilizando palha de arroz. 

bagaço e pont.a de cana, aplicaram trat.ament.os a pressões 

variáveis 
z 

de 7 até 42,2 Jcg/cm , com t.empos de 10 segundos 

at.é 10 mi nut.os. com e sem a adi ção de subst.ânci as quí mi cas 

CNaOH. NH e uréia). 
3 

Em geral. um aumento da pressão ou 'do 

t.empo do t.rat.ament.o produzi u aument.o na digest.ibilidade in 

vi tro da mat.éria seca (DIVMS). As maiores digest.ibilidades 

z 
f'oram alcançadas a 21.1 kg/cm. com e sem adit.ivos, após 1.6 

minut.os de t.rat.amento. A adição de 4 Y. de NaOH produziu um 

aument.o na digestibilidade. sendo ela superior aquela sem 

adi t.i vos. sob condições comparáveis de t.ratament.o. 

IBRAHIM & PEARCE (1982) trabalharam com palha 

de cevada e er vi I ha. bagaço de cana e casca de gi r assol • 

t.ratados com pressão e vapor 1.06; 
2 

2.85 e 7.03 kg./cm com 

temperat.uras de 120. 140 e 170°C durante 90 minut.os. e 7.03 

2 ° kg./cm a 170 C dur ant.e 60 mi nutos. com e sem agr egado de 

NaOH. O tratament.o a 120°C durante 90 minutos não produzi u 

mudanças em quase t.odos os materiais. mas no bagaço.de cana 

houve um aument.o na digestibilidade in vitro da mat.éria seca 

(DIVMS) de 6 pont.os porcentuais em comparação ao bagaço' in 

natura. O trat.amento a 170°C durante 90 minutos obt.eve uma 

grande respost.a em t.odos os resíduos agrícolas. t.endo no 

bagaço pouco ef'eit.o. Comparando os dois períodos {50 e 90 
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mi nut.os) à t.emperat.ura de 170°C. os aut.ores observaram que 

com menor t.empo de t.rat.ament.o (60 minut.os) se obt.eve menor 

t.eor de ribra det.ergent.e neut.ro CFDN). sendo a hemicelulose 

mais degradada e menor o t.eor de ribra det.ergent.e ácido 

CFDA:>. ravorecendo assim uma maior digest.ibilidade in 'Vitro 

da mat.éria seca (DIVMS). O t.rat.ament.o sob pressão proporcio-

nou poucas mudanças na composição química. comparado como o 

mesmo t.r a t.ament.o de pr essão e NaOH. sendo nes t.e úl t.i mo o 

valor da digest.ibilidade in 'Vi tro da mat.éria seca (DIVMS) 

semelhant.e ou menor. 

PATE (1992) observou mudanças no bagaco de 

2 
cana t.rat.ado a uma pressão de 19.4 kg/cm durant.e 4.3 minu-

t.os t exi st.i ndo gr ande r edução da f' i br a det.er gent.e neut.r o 

(FDtD (de 83 para 51 ,.,"" em relação ao bagaço de cana in 

natura. e pequenas mudanças na f'ibra det.ergent.e ácido CFDA:>. 

celulose e lignina indicando que est.e t.rat.ament.o modif'ica 

acent.uadament.e a f'ração hemicelulose. A digest.ibilidade in 

'Vitro da mat.éria seca (DIVMS) aument.ou 5 pont.os porcent.uais 

após o t.rat.ament.o. 

RANGNEKAR et alii (1992) t.rabalhando com resí-

2 
duos agrícolas a pressões de 5. 7 e 9 kg/cm t durant.e 30 e 

60 minut.os. observaram decréscimos no cont.eúdo de hemice-

lulose at.ravés dos decréscimos de f'ibra det.ergent.e neut.ro 

(FDtD. sendo que a maior solubilização ocorreu com a maior 

severidade do t.rat.amento. O aument.o de f'ibra det.ergent.e áci-

do C FDA:> e 1 i gni na. obser vado em paI ha de ar r oz t.r a t.ada em 

condições ext.remas (9 kg/cm
2 

durant.e 60 minut.os). possivel-
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men~e ocorreu devido à reação não enzimá~ica ou de Maillard. 

A maior diges~ibilidade in vi tro da ma~éria seca CDIVMS) em 

bagaço de cana e palha de sorgo ocorreu com o ~ra~amen~o de 

2 
7 kg/cm duran~e 30 minu~os. Já no caso de palha de arroz, 

foi preciso maior pressão (9 2 Jcg/cm por 30 minu~os). 

exis~indo decréscimo na diges~ibilidade dos cons~i~uin~es da 

parede celular quando o ~ra~amen~o foi mais severo. 

IBRAHIM & PEARCE (1983) ~es~aram palha de ce-

vada e ervilha. e bagaço de cana com vários produ~os quími-

cos: hidróxido de sódio (NaOH). clori~o de sódio C NaCl O ). 
2 

hi dr óxi do de amôni a (NH OH). di óxi do sul fúr i co (SO). colo-
4 2 

cados an~es, duran~e ou depois do ~ra~amen~o sob pressão de 

2 7 kg/cm duran~e 60 minu~os. Geralmen~e o tra~amen~o só de 

pressão produziu uma diminuição maior da fração fibra de~er-

gen~e neu~ro (FDtD em relação aos t.ra~amen~os químicos ou de 

pressão e químiCO, indicando uma maior degradação da hemice-

lulose. O ~ra~amen~o sob pressão ~eve melhor respos~a na 

diges~ibilidade in 'Uitra da ma~éria seca (DIVMS) comparado 

com os químicos, exce~o NaOH. Em palha de cevada, a diges~i-

bilidade in vi tro da ma~éria seca (DIVMS) passou de '37.6 " 

para 53.9 % após a hidrólise. e com a adição de NaOH an~es 

do ~ra~amen~o sob pressão ob~eve-se a maior diges~ibilidade 

in vitro da ma~éria seca (DIVMS) (71 y~. Na palha de ervilha 

a DIVMS de 40 " foi para 54,7 ". .sendo es~e o melhor 

~r a~amen~o. 

Já no bagaço de cana, a diges~ibilidade in 

vitro da ma~éria seca CDIVMS) de 27.2 % foi para 49.4 % 
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quando ~ra~ado com pressão e vapor, ob~endo-se o maior valor 

de diges~ibilidade (66,5 Y.,), com adição de NaOH durant.e o 

t.ra~ament.o de pressão. Houve poucas diFerenças ent.re o ~ra-

~amen~o sob pressão e as out.ras subs~âncias químdcas. 

VITIl (1984), ~ra~ando o bagaço de cana com 

pr essões de 7. 14 e 21 Z kg./cm duran~e 6 minu~os, observou 

que com 14 kg/cmz a digest.ibilidade in vivo da mat.éria seca 

(DIVMS) a~ingiu valor máximo. apresen~ando uma pequena dimi-

nuição a 21 kg/cmz . Já no Z 
t.ra~amen~o do bagaço a 14 kg./cm 

em ~empos que variavam de 5 a 20 minu~os, observou a maior 

digest.ibilidade in vivo da mat.éria seca (DIVMS) (66,62 Y.,) 

com um período de 10 minut.os. indicando a exist.ência de uma 

relação ent.re a pressão e o ~empo de t.rat.ament.o, relacio-

nando ist.o ao processo de polimerização que pode ocorrer com 

alt.as t.emperat.uras. 

BÜRGI (1985). t.ent.ando padronizar o t.ra~ament.o 

em bagaço de cana, u~ilizou pressões que variavam de 9, 11, 

Z 14, 17 e 19 kg./cm com períodos de 2, 4, 6. 10 e 14 minut.os, 

obt.endo a maior digest.ibilidade in vi tro da mat.éria seca 

(DIVMS) no t.rat.ament.o de 17 kg/cmz durant.e 6 minut.os (Figura 

4). Es~a combinação se sit.ua na área ót.ima do gráFico. 

obt.endo um increment.o de 32 pont.os porcent.uais em relação ao 

bagaço in natura. 
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Figura 4. Diges~ibilidade verdadeira in uitro da ma~éria se

ca CDIVMS) do bagaço hidrolisado em runção da 

pressão e do ~empo de t.ra~amen~o CBÜRGI, 1985). 

HAGEMEISTER Se AHRENS '(1986) comparando dire-

rent.es resíduos agrícolas (bagaço de cana, palhas de t.rigo. 

de milho, de arroz. rolhas de abacaxi e de banana) t.rat.ados 

com pressão e vapor com ~empE'rat.uras en~re 170 e 190°C, 

duran~e 10 a 16 minu~os. observaram que o bagaço de cana e 
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as palhas de ~rigo e de milho ~iveram um aumen~o na diges~i-

bilidade in vivo de 13. 19 e 12 pon~os porcen~uais respec~i-

vamen~e. sendo que os ~rês resíduos res~an~es ~iveram pouco 

incremen~o na diges~ibilidade após o ~ra~amen~o (menores que 

6 pon~os porcen~uais). 

Dados publicados por GARCIA & ROSSELL (1987), 

em bagaço ~ra~ado a uma pressão de 17 Jcg./cm2 duran~e 16 roi-

nu~os ob~iveram valores de ribra de~ergen~e neu~ro CFDN) de 

52,77 y., ~ibra de~ergen~e ácido (FDA) de 50,60 %, hemicelu-

lose 5, 50 Y. e cel uI ose 38, 39 Y.. ~odos el es menor as que os 

encon~rados por ou~ros au~ores, sendo superior a quan~idade 

de lignina (20,78 y~. 

RAI & MUDGAL C1987) publicaram um extenso es-

~udo sobre o ~ra~amen~o em di~eren~es proporções de NaOH 

sobre a palha de ~rigo. e a sua e~e~ividade no aumen~o da 

diges~ibilidade in vitro da ma~éria seca CDIVMS), sendo o 

~ra~amen~o ótimo com 12 % NaOH. com 94,96 % de diges~ibili-

dade in vi tro da ma~éria seca (DIVMS). podendo o responsável 

por esse aumento de diges~ibilidade ser a solubilização da 

hemicelulose. lignina e sílica. Em ou~ro ~rabalho com essa 

mesma palha e ~ra~ada com baixas pressões (1 e 2 Jcg/cm2
) por 

gr andes períodos de ~empo (1 a 4 horas), obser var am que o 

~ratamen~o mais e~e~ivo roi 2 o extremo C2 kg./cm duranl.e 4 

horas), ~endo uma diges~íbilidade in vi tro da ma~éria seca 

(DIVMS) de 48.36 Y.. Is~o mosl.rou que a respos~a do l.ral.a-

mento com alcali sobre a dígesl.ibilidade roi mais evidenl.e 

que o t.ral.amenl.o rísico. 
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SHAH &: t)R-REHMAN (19B7), tratando espiga de 

milho e casca de semente de algodão a uma pressão muito bai-

;2 
xa (1 kg./cm) durante 16, 30 e 46 minut.os, obt.iveram a máxi-

ma digestibilidade in vivo (22,20 Y.) com o tempo de 30 

minut.os. 

Em outro experimento com HaOH e KOH em propor-

ções que variavam de 1 a 6 % durante 30 minutos, obt.iveram a 

maior digestibilidade in vivo (46,67 Y~ com 4 % NaOH, sendo 

a digest.ibilidade do mat.erial tra~ado com KOH, muit.o menor 

devido pelo fato dele ser um álcali mais fraco que HaOH. 

Devido às caracterís~icas dos diferent.es mat.e-

riais a serem test.ados e às variáveis condições de pressão e 

tempo em que foram conduzidos os tratamentos, existem res-

postas numa ampla faixa, tendo elas um ponto ótimo, para os 

diferentes materiais, quebrando as ligações lignina-celulose 

e sendo alterada a fração hemicelulose. tornando o mat.erial 

mais aproveitável para o animal. 

Torna-se necessário padronizar este tipo de 

trat.amento, já que com mai or severidade do mesmo el e pode 

resultar num produto com características não desejáveis 

(produção de compost.os fenólicos e furfurais). e com conse-

quente diminuição da di gesti bi li dade. 

Ho Brasil, este tratamento é o mais comum nas 

usinas de cana-de-açúcar, já que o excesso de vapor de água 

é usado para tratar o bagaço. 
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2.3. Conservação de Bagaço de Cana Hidrolisado 

Poucos são os t.rabalhos que relat.am sobre a 

conservação de bagaço. e nenhum deles most.ra as mudanças 

químicas ocorridas, t.endo apenas como base o est.udo do 

at.aque microbiano sobre as caract.eríst.icas do bagaço para 

aliment.ação animal. 

CUSI (1980) f'az referência às t.ransformaçÕ9s 

que ocorrem pela ação de microorganismos, sobre a est.ocagem 

de bagaço in natura, para ser post.eriorment.e usado na produ-

ção de papel. E~st.e uma série de reações simult.âneas. sendo 

as leveduras os organismos mais at.ivos e os primeiros em 

at.uarem à t.emperat.ura ambient.e. prolif'erando rapidament.e e 

desdobrando a sacarose em glicose e frut.ose com formação de 

CO e et.anol, seguido de out.ros t.ipos de microorganismos 
2 

(predominant.ement.e fungos) devido às mudanças que ocorrem no 

subst.rat.o. A geração de calor é um indicador da grande at.i-

vidade microbiana. 

PATE (1982). ar mazenou bagaço hi dr 01 i sado em 

pilhas cobert.as durant.e os dois meses ant.eriores ao início 

do período de aliment.ação dos animais e indicou que o bagaço 

assim conservado não apresent.ou alt.erações evidenciadas pela 

falt.a de calor, cheiro ou fungos. devido aparent.ement.e às 

condições ácidas do mat.erial (pH 3.6). 

GARCIA & ROSSELL (1987) indicaram que o bagaço 

de cana após a hidrólise é est.ável. podendo ser armazenado a 

granel. sem dificuldades durant.e um período de 6 meses. já 
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que o lrat.amenlo elimina os esporos de f'ungos e baclérias 

exist.ent.es. 

Por out.ro lado~ BURGI (1986) observou que o 

bagaço hidrolisado conservado na f'orma de silo de superf'ície 

e cobert.o com lona plást.ica apresent.ava f'ungos nos primeiros 

o 30 cm e t.emperat.uras no cent.ro da pilha de alé 60 C. supondo 

com isso a presença de at.i vidade biológica. 

Da mesma f'orma. CONCEIÇÃO et alíí (1996) com-

parando a digest.ibilidade do bagaço hidrolisado após o t.ra-

t.ament.o e após conservação como silagem em superf'ície duran-

t.e a meses. encont.raram um aument.o na f'ibra det.ergent.e neu-

t.ro CFDN) de 61% para 66% e uma diminuição da digest.ibili-

da de in vitro da maléria seca (DIVMS) de 4sa....:; para 38%. 

provocada por algum t.ipo de det.erioração. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Local 

o presen~e ~rabalho Foi realizado nas depen-

dências e labora~ório do Depar~amen~o de Zoo~ecnia da Esco-

la Superior de Agricul~ura "Luiz de Queiroz" da Universidade 

de São Paulo. 

3.2. Mat.erial 

~ilizou-se o bagaço de cana hidrolisado à 

;2 
pressão de 17 kg/cm por 6 minu~os e com ~empera~ura osci-

lando en~re 200 - 220°C. Após o ~ra~amen~o. o produ~o Foi 

espalhado no chão a~é a ~empera~ura decrescer de 40 a 50°C. 

3.3. Trat.ament.os 

Os ~ra~amen~o para a conservação do bagaço 

consis~iram de: 
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Tra~amen~o 1: 48 silos de ~ubos de PVC, de 10 em ,de diâme~ro 

a 40 cm de aI t.ura, herme~icamen~e f'achados. 

Conser vados em lugar sombr i o e cober ~o. 

Tra~amen~o 2: mon~e de aproXimadament.e 1 t.onelada. compac~a

do manual men~e e cober ~o com lona pl ást.i ca 

pre~a, f'icando ao ar livre. 

Tra~amen~o 3: mon~e de aproximadamen~e 1 ~onelada, sem com

pact.ar e cober~o com lona plás~ica pre~a, f'i

cando ao ar 1 i vr e. 

3.4. Período Experimen~al 

o período experimen~al t.eve uma duração de 128 

dias. A int.ervalos de 32 dias f'oram ret.iradas 3 amost.ras de 

cada ~ra~amen~o, sendo elas sempre pela manhã. Nos silos de 

PVC o seu con~eúdo ~o~al correspondeu à amos~ra sendo a 

amost.ra re~irada da par~e superior do silo. Nos mont.es, as 

amost.ras f'oram re~i radas por in~ermédi o de um ~rado de 

caneco, em t.rês profundidades diferent.es C30. 60 e 90 em). 

3.5. Análises 

As amos~ras foram secas em es~ufa a 9SC>C du

rant.e 48 horas, moídas em moinho Wiley, peneira n 2 1, e es

tocadas em recipientes de vidro para posterior análises. 

Fibra detergent.e neutro CFDN) , fibra det.ergen

te ácido CFDA) e lignina f'oram analisadas pelo mét.odo pro-
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post.o por OOERI NG & VAN SOEST (1970). Cel ul ose 1'oi obt.i da 

pelo mét.odo propost.o por CRAMPTON & MAYNARD (1938). A t.écni

ca de digest.ibilidade in vitro da mat.éria seca 1'oi efet.uada 

segundo TILLEY & TERRY (1963). 

3.6. Deolineament.o Experiment.al 

o delineament.o experiment.al adot.ado foi int.ei

rament.e casualisado com esquema fat.orial 3 x 4 (3 t.rat.amen

t.os e 4 períodos). O esquema da análise de variância é mos

t.rado a seguir: 

C.V. G.L. 

Períodos 3 

Trat.ament.os 2 

Períodos x Trat.ament.os 6 

Resíduo 60 

Tot.a1 71 

Ut.ilizou-se o S.A.S. (Sist.ema de Análises Es

t.at.íst.icas, 1996) para os cálculos das análises de variân

cia. 

O t.est.e Tukey foi usado para comparar as mé

dias de períodos e t.rat.ament.os. 

Para comparar as médias das int.erações (perío

do x t.rat.) 1'oi ut.ilizado o mét.odo de quadrados mínimos, 

t.est.ados pelo t.est.e de T. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os respec~ivos resul~ados das análises broma

~ológicas encon~ram-se no Apêndice 1. e as análises de varí

ância para ~odos os parâme~ros es~udados no Apêndice 2. 

Analisando-se os dados do Apêndice 2. veriYi

cou-se que ~odas as variáveis (celulose, lígnina, FDN. FDA e 

díges~ibilidade) foram afe~adas signífica~ivamen~e CP 5 

0.01) pelos períodos. Houve ~ambém diYerenças signífica~ivas 

para ~ra~amen~os no caso de Yibra de~ergen~e ácido CFDA) CP 

5 0,01)' e cel uI ose CP 5 O. (6) . For am obser vadas i n~er ações 

Cperíodo x ~ra~amen~o) sígniYíca~ívas CP 5 0,01) para Yibra 

de~ergen~e áci do C FDA), I i gni na e cel ulose. 

Na Tabela 1 apresen~am-se os resul~ados médios 

das variáveis da Parede Celular e Diges~íbilidade duran~e os 

128 dias de conservação. 



28. 

Tabela 1. Valores médios (base seca) das variáveis da Parede 

Celular e Diges~ibilidade in vitro. em bagaço hi

drolisado duran~e 128 dias de conservação. 

PERÍODO-
(DI ps) CELULOSE LIGNINA FDN FDA DI GESTIa. 

32 46.011 c 16.109 b 69.114 b 68.5GO c 64. 458ab 

64 46.220 c 16.635 b 60. 290ab 59.470 bc 54. 861 a 

96 47.1GB b 19. 767a 60. 135ab 6O.523ab 63. 755ab 

128 48.106a 13.718 b 61.990a 51. 647a 62.944 b 

Média 
Geral 46.085 16.057 60.382 60.040 64.004 

(y.) 

me.di.QS no mesmo coluno. segui.dQS por l.etrQS d1.slintos di.ferem tPntrtP si 00 

ni.vel de 1 lIIS. 
- codo. pertodo corrtPsponde o 3Z d1.QS, totolizo.ndo fZ8 di.os nos" perlodos. 

Analisando-se os dados da Tabela 1, veriricou-

-se que a rração celulose ~eve um acréscimo gradual. signi-

rica~ivo (P ~ 0.01) a par~ir do 32 período. porém quan~i~a-

~ivamen~e mínimo en~re o 32 e 4 2 período. A Figura 6 ilus~ra 

essas var i ações. 

Is~o roi provavelmen~e ravorecido pelas condi-

ções exis~en~es no bagaço de cana hidrolisado. que apresen-

~ou um valor baixo de pH (GARCIA & ROSSELL. 1987), provocan-

do assim condições pouco ravoráveis para a ação de microor-

gani smos cel ul 01 í ~i cos (aARRI CHELL01 
). 

1 
BARJUCHELLO, L. E. o. (Escolo. Super1.or d. AgTicul.tUTO ··Lu1.z d. QueiToz··/ 
USP, pirocicobo, SP). Comunico.çao pessoo.l. 1$)$)1. 
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Figura 5. Variação nos ~eores de celulose no bagaço hidroli

sado duran~e o período de conservação. 

Da mesma f'or ma, AUER C 1996) quando ~r abal hou 

com "picado" de E-ucal.ipt-us spp. em uma es~ocagem de 4 meses, 

não cons~a~ou a~aque de DÚcroorganismos celulolí~icos. 

Verif'icou-se um acréscimo si gnif'icat.i vo CP ~ 

0,01) na f'ração lignina no 3 Q período, e logo após os valo-

res decresceram. ist.o é most.rado na Figura 6. 
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Figura 6. Variação nos ~eores de lignina no bagaço hidroli

sado duran~e o período de conservação. 

Es~e compor~amen~o possivelmen~e é causado pe-

la reação de Maillard, onde seus produ~os são o resul~ado da 

condensação en~re carboidra~os e pro~eínas, sendo es~as 

úl~imas possivelmen~e resul~an~es da a~ividade microbiana. 

Esta reação é influenciada por es~ocagens prolongadas 

CMAYNARD et alii, 1984), e ~ambém favorecida por al~a ~empe-

ratura e umidade CVAN SOEST. 1982). Os produ~os resultantes 

se apresentam da maneira conhecida como ""lignina ar~ificial"' 

o que provocaria uma in~erferência da es~imativa da lignina 

CUDÉN. 1984). Sugere-se a realização da análise de N insolú-
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vel em Detergente Ácido C% MS, Y. N) para verificar se real-

mente ocorre o fenômeno da reação Maillard durante o proces-

so de conservação. 

Não se pode também deixar de considerar o fato 

de poder ter existido erro de amostragem, influenciando o 

aumento notório da lignina. 

A redução da fração lignina no 4Q período 

CFigura 6). possi velmente foi devida à exist.ência de fungos 

lignolíticos CBARRICHELL01
), sendo favorecida esta ação 

pelo pH baixo existente no bagaço de cana após o t.ratamento 

de hidrólise. 

Observou-se que a fibra detergente neutro 

(FDtD teve diferença significativa CP :$ 0,01) só no 4 2 pe-

ríodo (Figura 7); durante o processo de hidrólise se produz 

a degradação da hemicelulose a açúcares solúveis, o que ex-

plica os valores t.ão próximos ent.re fibra det.ergente neutro 

(FDN) e fibra detergente ácido eFDA:>, e as mudanças que 

ocorrem na lignina e celulose se refletem nos valores de FDN 

e FDA. 

Verificou-se que a fibra detergente ácido 

(FDA:> apresentou um aumento signifiçat.ivo CP :$ 0.01) a par-

tir do 32 período (Figura S), sendo que a fibra detergente 

ácido CFDA) é composta de celulose e lignina, as mudanças 

que ocorreram na tração lignina ao longo do período de est.o-

1 
BARR~CHELLO, L. E. D. (Eecol. a Superior de Agricultura "Luiz d. Queiroz""" 

t1SP, piracicaba, SP). comunicaçao pessool.. 1$>91. 
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cagem explicam esse aumen~o. 

De ~orma semelhan~e. CONCEICÃO et atii (1996) 

observaram um aumen~o na ~ibra de~ergen~e ácido CFDA) no 

bagaço hidrolisado armazenado duran~e e meses. 

65~----------------------------------~~ 

~ 
63 

57 

55·~--~---------r--------~--------~--~ 
32 64 96 128 

TEMPO (dias) 

Figura 7. Variação nos ~eores de ~ibra de~ergen~e neu~ro 

(FDN) no bagaço hidrolisado duran~e o período de 

conser vação. 
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Figura 9. Variação nos ~eores de Fibra de~ergen~e ácido 

CFD~ no bagaço hidrolisado duran~e o período de 

conser vação. 
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A~ravés destes valores pode ser observado que 

a partir do 3 2 período. existem algumas mudanças. apesar de-

las serem mínimas. 

No caso da digestibilidade in 'Vi tro da matér'ia 

.seca (DIVMS). observou-se que existiram pequenas diFerenças 

signiFicativas CP ~ 0.01) ao longo dos 4 períodos de es~o-

cagem, ocorrendo apenas uma diminuição na DIVMS de 2.3 % 

após a conservação. Isto sugere que o processo de estocagem 

não aFe~aria ~anto a di gestibili dade. podendo ser o bagaço 

armazenado. utilizado para o consumo animal (Figura 9). 

70 
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Figur'a 9. Variação na digastibilidade in ui tro da matéria 

seca CDIVMS) no bagaço hidrolisado durante o pe

ríodo de conservação. 
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Uma diminuição da diges~ibilidade in vivo 

(23 Y.) do bagaço hidrolisado e após 8 meses de conservação 

Foi observada no ~rabalho de CONCEICÃO et alii (1996). 

Na Tabel a 2 apr esen~am-se os valor es médi os 

das variáveis, em bagaço hidrolisado subme~ido a diferenles 

processos de conservação. 

Tabela 2. Valores médios (base seca) das variáveis (celulo

se. lignina. FDN. FDA e digeslibilidade in vitro~. 

em bagaço hidrolisado submelido a diferenles pro

cessos de conservação. 

TRATAM. 

Silo 
PVC 

Monle 
Compacl. 

M. sem 
Compacl. 

Média 
Geral 

(%) 

CELULOSE 

46.663 b 

47.236a 

46.698 b 

46.966 

LIGNINA FDN FDA DI GESn B. 

15.064a 59.9693 SB.952 b 54. 448a 

16.930a 60.886a 51. lesa 53. 445a 

16. 177a 6O.292a 69.991 b 64.119a 

16.067 60.392 60.040 64.004 

medi as na mesma coluna segu1.das por 1.etras distintas diferem ent.re si 

ao nive1. de !5 ". 

Na Tabela 2 cons~a~ou-se pequena mudança devi-

do aos diferen~es ~ra~amenlos de conservação ado~ados CP S 

0.05~, lendo o ~ra~amen~o de mon~e compac~ado. um pequeno 

acréscimo na fração celulose. sendo essa diferença de 0.8 % 

em relação à média geral. Es~e acréscimo es~á refleli- do na 
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fibra de~ergen~e ácido CFOA). Conclui-se por~an~o. que não 

houve efei~o dos ~ra~amen~os sobre a conservação. Para 

carac~erizar o compor~amen~o dos ~ra~amen~os foi elaborada a 

Figura 10. 

o 
FDN 

Wdà 
FDA 
([]] 
LlGNINA -CELULOSE .. 
DIGEST. 

Figura 10. Variações na parede celular e diges~ibilidade in 

vitro da ma~éria seca CDIVMS) de bagaço hidroli

sado, subme~ido a diferen~es ~ra~amen~os de con

servação: Silo de PVC. Mon~e Compac~ado e Mon~e 

sem Compac~ar. 

Hão foi possível es~abelecer comparações quan-

t.o aos valores dest.es par âme~ros. uma vez que não exi s~em 

t.rabalhos em conservação de bagaço de cana sobre es~e aspec-

~o. 
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Ver i f i cando-se ai nda os r es uI t.ados da anál. i se 

de variância (Apêndice 2). ve-se que houve 3 int.eraç~ Cpe

ríodo x ~ra~amen~o) signiricativas CP S 0,01). sendo que as 

represen~at.ivas nest.e est.udo foram as dos períodos dent.ro de 

t.rat.ament.os, demonst.rando que foi o erei t.o dos perí odos que 

inrluenciou no processo de conservação (Apêndice 3). 

Port.ant.o, verificou-se que o efei ~o da con

servação não compromet.eu o valor nutricional do bagaço de 

cana hi dr 01 i sado. 

De manei r a a exaDÚ nar os mecani smos qUEiP i n

rluenciaram o aumen~o ou diminuição da diges~ibilidade no 

bagaço de cana na conservação, foram es~udadas correlações 

com t.odas as variáveis (celulose. lignina. FDN. FOA). Os 

result.ados são apresent.ados na Tabela 3. 

Tabela 3. Coeficient.e de correlação entre a digestibilidade 

in vi tro da mat.éria seca e a parede celular do ba

gaço hidrolisado conservado durant.e 128 dias. 

DIVMS x Celulose 

DIVMS x Lignina 

DIVMS x FDN 

DIVMS x FDA 

COEF. DE CORREL. 

0.362 

0.001 

0.367 

0.494· 

PRoa> F 

0,0018 ** 
0.9926 

Q,002l. ** 
O.OOOl. ** 

o coeficient.e de correlação ent.re a digest.ibi

lidade e a celulose. FDN e FDA foram negat.ivos e altament.e 
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si gni f' i ca t.i vos (P S 0.01) i ndi cando que o aument.o desses 3 

parâmetros causaram uma diminuição na digest.ibilidade do 

bagaço hidrolisado durant.e o período de conservação. 

A correlação obtida ~ntre DIVMS x LIGNINA não 

f'oi significativa r = 0.001 CP ~ 0.05), most.rando que a lig

nina não influenciou sobre a digestibilidade do mat.erial 

estudado. 
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6. CONCLUSõES 

Pelos resultados obtidos no presente trabalho 

pernd~iram concluir que: 

1. O bagaço hidrolisado pode ser conservado at.é 96 dias 

sem apresentar mudanças. podendo ser ut.ilizado na ali

ment.ação de r und nant.es . 

2. Os três t.rat.ament.os ut.ilizados não t.iveram direrenças 

quant.o à conservação. port.anto a sua escolha vai de

pender dos rat.ores de planejament.o e econômicos. 
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APÊNDICE 1. Médias e respectivos desvios padrões para todos 

os níveis de ~ratamento. obi~idas das análises 

bromatológicas. 

LeveI of LeveI of ----------MSECA---------- -----------FDN-----------
DIAS TRAT N Mean SD Mean SD 

32 1 6 91.3061333 0.13812395 58.8663333 0.69490982 
32 2 6 91.4774000 0.25783415 59.3227500 0.84067020 
32 3 6 91.4128667 0.16725156 59.1542000 0.94594810 
64 1 6 91.2736167 0.12938019 58.9501000 1. 01525759 
64 2 6 91.5092333 0.21337237 60.8069833 2.59713798 
64 3 6 91.4239833 0.13020110 61.1128333 0.70156952 
96 1 6 91.6890500 0.64865388 60.5493000 3.60846856 
96 2 6 91.9578167 0.37118458 59.8729167 2.94855694 
96 3 6 91.6386333 0.18677588 59.9826167 1.55668918 
128 1 6 91.7832333 0.45130127 61.5104500 2.93657141 
128 2 6 92.4057000 0.44803834 63.5410667 2.74139050 
128 3 6 92.1249333 0.68683173 60.9176833 1.26452596 

LeveI of LeveI of -----------FDA----------- ---------LIGNINA---------
DIAS TRAT N Mean SD Mean SD 

32 1 6 58.0330167 0.26554663 11.3631833 0.33065247 
32 2 6 59.0772333 0.56985528 17.0612167 5.61789471 
32 3 6 58.4506333 1.00991442 16.9018667 3.01662369 
64 1 6 58.3880500 0.42224337 15.3012167 3.29192081 
64 2 6 59.7499667 1.35698835 13.7553167 1. 66638955 
64 3 6 60.2730000 0.39776865 17.8483000 2.14797707 
96 1 6 60.0735500 1.45708752 19.4224833 4.01545452 
96 2 6 61.7020667 1.84643400 22.9615667 7.53643825 
96 3 6 59.7944500 1.10746388 16.9158333 2.89952429 
128 1 6 59.3145500 1.77681578 14.1696833 2.33932247 
128 2 6 64.2208000 2.07106699 13.9406167 0.62440685 
128 3 6 61. 4062833 0.64642180 13.0435667 0.53052861 

LeveI of LeveI of ---------CELULOSE-------- ----------DIGEST---------
DIAS TRAT N Mean SD Mean SD 

32 1 6 46.1185667 0.46137870 64.2618167 1.25890304 
32 2 6 46.4819333 0.92464636 63.8525167 1.91622707 
32 3 6 45.4331667 0.43490034 65.2594500 0.83955011 
64 1 6 45.6806833 0.18959492 65.1883500 1.33120801 
64 2 6 46.1759833 0.76929612 64.3697167 2.30449376 
64 3 6 46.8026333 0.14080248 65.0245833 1.15573271 
96 1 6 47.1448333 1.34251807 64.0301333 1.75039114 
96 2 6 47.0720000 0.18040337 63.9217000 2.34611386 
96 3 6 47.1587333 0.91199423 63.3117833 1.51339551 
128 1 6 47.7076000 1.13921858 64.3127000 1.96321032 
128 2 6 49.2138000 0.77240589 61.6406333 2.37433507 
128 3 6 47.3980833 0.41770253 62.8793500 1.42638405 

Tro.to.mentos: S - s~to pvc; 2 -monte compo.ctado; :3 - monte sem compacto.r. 

J)i.o.s: cado. 32 di. o.s compreendem um perLodo. toto.l.i.zo.ndo 128 di.Q.S paro. os 4 

per lodos estudo.dos. 



APÊNDICE 2. Análise de variância. 

CAUSAS DE 
VARIAÇÃO G.L. 

Período :3 

Trat.am. 

Período x 
6 Trat.am. 

Resíduo 50 

ToLal 71 

Coef'. de 
Var í açãoCYO:> 

•• CP ~ O,OJ> 

• CP ~ O,O~> 

CELULOSE LI GNI NA 

• • • • 
16.6266 121,8685 

• 
2.4751 21,1419 

• • • • 
2,2699 41.7141 

0,5533 12,2068 

1,68 21.76 

49. 

Q.M. 

FDN FDA DIGEST. 

• • • • • • 
25,6663 32.7046 12.7538 

• • 
5,1912 30.0404 6,2608 

• • 
5,1649 6.6784 3 .. 2119 

4.3623 1.5180 3.0637 

3.46 2.05 2,73 



60. 

APÊNDICE 3. InLeração período denLro de lralamenlo pelo 

. lodo de quadr ados mi ni mos. 

.. me-

PERíODO 1 

32 J)I~ 

TRATAMENTO 

PVC 

Monle compacL. 

M. sem compact. 

Test.e T 

CV (",., 

x geral ( ",.., 

PER:fooo 2 

64 J)I~ 

TRATAMENTO 

PVC 

Monle compacto 

M. sem compacto 

Tesle T 

CV C"',, 
x geral C%) 

FDA 

69.033 

69.077 

69.460 

4.40 ** 
2.05 

60.040 

FDA 

58.389 

69.749 

60.273 

4.40 ** 
2.05 

60.040 

LIG CEL 

11. 363 46.119 

17.061 46.491 

16.901 46.433 

3.42 ** 4.09 ** 
21.75 1.69 

16.067 46.965 

LIG CEL 

15.301 46.680 

13.765 46.175 

17.849 46.802 

3.42 ** 4.09 ** 
21.76 1.69 

16.057 46.866 




