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Introdução
 A polpa cítrica é um resíduo agroindustrial que é considerado de baixo custo quando comparado com outros volumosos e que pode ser 

utilizado como alimento para animais ruminantes. Entretanto é um alimento que apresenta alto teor de umidade e é facilmente perecível 
quando não armazenado de forma adequada. Durante a confecção da silagem da polpa cítrica é necessário o uso de aditivos que auxiliem na 
fermentação, como por exemplo, o uso de farelos de grãos, que possuem baixíssimo teor de umidade.  Sendo assim o processo de ensilagem 
da polpa cítrica agrega valor nutricional e a conserva por mais tempo, tornando-a mais interessante no uso em criações. A conservação do 
excesso de forragem produzida e o uso de subprodutos da agroindústria são de fundamental importância para suprir as exigências nutricionais 
dos animais nos meses de escassez, permitindo assim manter um programa de produção animal sustentável.

Objetivos
 Este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito do uso de níveis de milho triturado misturados à polpa cítrica, sobre os teores de 

matéria Mineral (MM) e carboidratos não fibrosos (CNF).

Material e Métodos
 Avaliou-se a silagem de polpa cítrica nos seguintes tratamentos: T1 polpa cítrica pura, T2 polpa cítrica + 4% milho triturado; T3 polpa 

cítrica + 8% Milho triturado, T4 polpa cítrica + 12% de milho triturado. Foram realizadas 4 repetições, totalizando 16 mini-silos. Os mini silos 
foram preparados com densidades de 500 kg de silagem/m3. Os silos foram abertos e as massas foram homogeneizadas e uma amostra foi 
separada para posteriores análises. Foram coletadas amostras do material fresco, antes da ensilagem e após a abertura dos silos. As amostras 
foram secas em estufas e moídas em moinho de faca. Após o preparo das amostras foram realizadas as análises do teor de matéria mineral 
segundo metodologia descrita em AOAC (1980). Os carboidratos não fibrosos (CNF) foram  estimados através de equações do Sistema de 
Cornell (CNCPS), segundo Sniffen (1992): CNF (%CT) = 100 - (matéria mineral + proteína bruta  +extrato etéreo + fibra em detergente 
neutro- cp).

Resultados e Discussão
 Os teores de matéria mineral para a polpa cítrica foram os seguintes: 4,35; 5,07; 2,86; 2,68% respectivamente para os tratamentos 

0%, 4%, 8%, 12%. Segundo Cabral et al. (2002) os valores de matéria mineral (MM) para silagem de milho misturada com diferentes níveis 
de grãos (0%,15% ,30%, 45% e 60%) foram de 5,20; 4,82; 3,46; 2,32 e 1,70 respectivamente; estão em consonância com esta pesquisa. 

 Os teores de CNF para a polpa cítrica  foram os seguintes: 66,39; 69,47; 80,47; 80,29% para os tratamentos de 0%, 4%, 8%, 12% 
respectivamente. Notou-se que os valores médios de CNF foram crescentes em função dos níveis de milho na silagem, principalmente de 0 a 
8%, e o nível de 12% de milho na silagem não apresentou diferença significativa em relação ao de 8% de milho.

Conclusão
 A adição de milho á silagem de polpa cítrica elevou os teores de CNF até o nível de 8% e permaneceu semelhante para o nível de 12%, 

demonstrando ser interessante fazer a inclusão do milho à silagem de polpa cítrica até o nível de 8%.
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