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A silagem de gramíneas forrageiras é uma opção utilizada por produtores na época 

de escassez de pastagem para suprir as necessidades do rebanho. O capim elefante 

Napier (Pennitesum purpureum) é uma gramínea de alta produtividade que pode ser 

ensilada, mas apresenta teor de umidade elevado no momento da ensilagem o que 

pode prejudicar o processo fermentativo dentro do silo. Aditivos como as cascas de 

abacaxi (Ananas comosus L., Merr.) podem ser utilizados na ensilagem para melhorar 

o perfil fermentativo e/ou valor nutritivo da silagem produzida, desde que tenham 

reduzido teor de umidade. Assim, objetivou-se avaliar os efeitos da adição das cascas 

de abacaxi (CA), nos níveis de inclusão (0, 10, 20, 30 e 40%) sobre características 

fermentativas de silagens de capim-elefante Napier. O experimento foi realizado na 

fazenda do Incaper em Linhares, ES, em março de 2019. O capim elefante cv. Napier 

foi colhido com 3,5 m de altura e picado em picadeira estacionária, em partículas de 

2 cm. As cascas de abacaxi (CA) foram obtidas de lavoura experimental, do munícipio 

de Sooretama, ES,  submetidas a secagem ao sol por um período de 24 horas 

(emurchecimento) e picadas a 2cm. O material picado foi ensilado conforme níveis de 

inclusão da CA juntamente com o capim elefante em mini silos experimentais, 

previamente pesados, confeccionados em tubos de “PVC”, com 10 cm de diâmetro e 

40 cm de altura, compactado a uma densidade de 600 kg/m3. Após 60 dias foram 

abertos e pesados para a determinação das perdas na fermentação através da 

produção de efluentes (PE) e gases (PG), segundo Jobim et al. (2007). Utilizou-se o 

delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e três repetições. Os 

dados foram submetidos à análise de regressão com auxílio do programa SISVAR 

(2006).  A PG e a PE comportaram-se de maneira quadrática em função dos níveis 

de CA adicinonadas a silagem. Houve aumento na PG em função dos níveis de adição 

de CA sendo que na silagem com 40 % de CA, a PG foi de  5,2%, aumento de 31% 

quando comparado a silagem controle. A PE foi observada apenas na silagem sem 

adição de CA demonstrando o potencial da CA em fornecer substratos para adequada 

fermentação em silagens da capim elefante Napier. As perdas por gases e efluentes 

em silagens representam perdas no processo fermentativo sendo desejável que sejam 

reduzidas. No geral, os valores de PG e PE obtidos nas silagens com adição de CA 

foram mínimos sendo a CA alternativa para uso como aditivo em silagem de capim 

elefante Napier. Conclui-se que a CA pode ser adicionada na silagem de capim 

elefante Napier em até 40% sem comprometimento da qualidade fermentativa da 

silagem produzida. 
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