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Resumo 
 
RIZZO, F.A. Caracterização e potencial de uso para ruminantes da torta de oliva 
in natura e ensilada. 2018. 107f – Programa de Pós-graduação em Zootecnia. 
Universidade Federal de Pelotas. Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Pelotas, 
RS, Brasil. 
 
 O presente trabalho teve por objetivo caracterizar bromatologicamente a torta 
de oliva in natura de duas cultivares de Oleoa europaea (cv. Arbequina e cv. Koroneiki) 
num primeiro momento. As tortas eram provenientes da extração de azeite em duas 
plantas de extração (Fazenda Guarda Velha/ Azeites Batalha e Verde Louro Azeites) 
localizadas nos municípios de Pinheiro Machado e Canguçu, respectivamente, na 
região sul do Brasil. A torta do cultivar Arbequina foi avaliada em dois tempos de 
estocagem após sua obtenção na indústria (0 e 48 horas). Objetivou-se avaliar sua 
composição química, valor nutritivo, bem como, características fermentativas, 
bromatológicas, de digestibilidade, presença de compostos fenólicos e conservação 
após estocagem, a fim de determinar sua viabilidade de uso na dieta de ruminantes. 
Num segundo experimento, foi avaliada a conservação da torta de oliva do cultivar 
Arbequina na forma de silagem, essa sem ou com adição de milho grão moído com 
aditivo, sendo o processo de ensilagem feito igualmente em dois tempos pós extração 
de azeite (no dia da extração e 48 horas depois), avaliando os produtos resultantes 
no que se refere a suas características fermentativas, composição química, valor 
nutritivo e a eficiência do processo em conservar suas características originais. O 
delineamento foi inteiramente casualizado, sendo 2 tratamentos no primeiro trabalho 
(in natura e após 48h de armazenagem), e 6 no segundo, com quatro repetições cada. 
Os valores encontrados para as diferentes cultivares (Arbequina e Koroneiki) não 
foram avaliados estatisticamente uma vez que, nesse caso, o objetivo foi unicamente 
o de caracterização do coproduto. O alto teor de extrato etéreo presente na torta de 
oliva viabiliza sua utilização como fonte de energia, podendo servir ainda como 
importante fonte de compostos fenólicos interessantes do ponto de vista nutracêutico, 
tanto para a para saúde animal, como humana. A ensilagem demonstrou ser uma 
alternativa para conservação e manutenção das características importantes da torta 
de oliva considerando os teores de lipídeos, fenóis totais e taninos totais. Mais estudos 
são necessários para caracterizar essas frações e avaliar os benefícios da inclusão 
desse produto na dieta de ruminantes.  
 
Palavras chave: torta de oliva, milho grão moído, silagem, Arbequina, Koroneiki. 
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Abstract 
 
RIZZO, F.A. Characterization and potential use for ruminant of the fresh and 
ensiled olive cake. 2018. 107f - Graduate Program in Animal Science. Federal 
University of Pelotas. Faculty of Agronomy Eliseu Maciel, Pelotas, RS, Brazil. 
 
 The objective of the present work was to description bromatologically the in 
natura olive cake of two cultivars of Oleoa europaea (cv. Arbequina and cv. Koroneiki) 
at first. The olive cake were obtained from the extraction of olive oil in two extraction 
plants (Guarda Velha Farm / Olive Oil Battle and Green Olive Oil) located in the 
municipalities of Pinheiro Machado and Canguçu, respectively, in the southern region 
of Brazil. The Arbequina cultivar cake was evaluated in two storage times after being 
obtained in the industry (0 and 48 hours). The objective of this study was to evaluate 
its chemical composition, nutritive value, as well as fermentative, bromatological, 
digestibility, presence of phenolic compounds and storage after storage, in order to 
determine its viability in the ruminant diet. In a second experiment, it was evaluated 
the conservation of the olive tart of the cultivar Arbequina in the form of silage, with or 
without addition of milled grain corn with additive, the silage process being done also 
in two times after extraction of olive oil (on the day of extraction and 48 hours later), 
evaluating the resulting products in terms of their fermentative characteristics, 
chemical composition, nutritional value and the efficiency of the process in conserving 
its original characteristics. The design was completely randomized, being 2 treatments 
in the first work (in natura and after 48h of storage), and 6 in the second, with four 
repetitions each. The values found for the different cultivars (Arbequina and Koroneiki) 
were not statistically evaluated since, in this case, the objective was solely to 
characterize the co-product. The high content of ethereal extract present in the olive 
cake makes its use as an energy source, and it can serve as an important source of 
phenolic compounds interesting from the nutraceutical point of view, both for animal 
and human health. Silage has been shown to be an alternative for the conservation 
and maintenance of the important characteristics of olive cake considering the lipid, 
total phenol and total tannin contents. More studies are needed to characterize these 
fractions and to evaluate the benefits of including this product in the ruminant diet. 
 
Keywords: olive cake, ground corn grain, silage, Arbequina, Koroneiki. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Estado do Rio Grande do Sul vem apresentando nos últimos anos grande 

crescimento no cultivo de oliveiras (Oleoa europaea L.), visando à produção de 

azeite de oliva de alta qualidade (COUTINHO et al., 2009). Essa cadeia produtiva 

em estruturação, conta hoje com mais de 2000 ha de plantações em diversos 

municípios do Estado, os produtores se organizaram em associações e empresas 

de extração de azeite iniciaram suas operações. 

A olivicultura é praticada em diversas regiões do mundo, com destaque para 

a tradicional área da bacia do Mediterrâneo, mas também em países como Estados 

Unidos, Argentina, Austrália, África do Sul e China. No entanto, 75% da produção 

mundial de azeite está concentrada no Sul da Europa, onde os principais 

produtores são a Espanha (45%), Itália (31%) e na Grécia (22%) (MOLINA-

ALCALDE & YAÑEZ-RUIZ, 2008).  

O consumo de azeite de oliva extra virgem é associado com uma baixa 

incidência de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, e câncer de mama 

em humanos (FRANKEL et al., 2013). Recentemente, vários componentes 

minoritários vêm sendo relacionados como benéficos à saúde humana pelo 

consumo do azeite, principalmente polifenóis e substancias antioxidantes. Esses 

compostos também estão associados com a estabilidade de sabor e características 

oxidativas do azeite. 

O processamento de azeitonas para obtenção de azeite extra virgem, 

apresenta rendimento de aproximadamente 20%, sendo o restante, cerca de 80%, 

constituído por polpa, caroço (noz), pele e água (WEINBERG & WEINBERG, 2008). 

Assim, a obtenção do azeite de oliva está associada com a produção de grande 

quantidade de coproduto (torta de oliva), que é de difícil eliminação, podendo gerar 

passivo ambiental, caso não tenha a correta destinação (VARGAS-BELO-PÉREZ 

et al., 2013b).  

As plantas de produção de azeite instaladas no Rio Grande do Sul estão 
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inicialmente voltadas para produção de azeite de oliva extra virgem. Para obtenção 

desse produto é necessária a moagem dos frutos a frio a fim de preservar a 

qualidade do azeite, promovendo uma extração parcial, e tornando o coproduto 

resultante da extração (torta de oliva) uma importante fonte de lipídios para ser 

utilizado na dieta de ruminantes. 

Na composição da torta de oliva, destaca-se o elevado teor de ácido oleico, 

como também a presença de ácidos graxos poli-insaturados e antioxidantes, como 

tocoferóis e retinol (SERVILI et al., 2009). Esses compostos podem representar 

importante alternativa alimentar para ruminantes, podendo apresentar efeitos 

positivos tanto para a saúde do animal como para a humana, se incorporados 

naturalmente no leite, na carne e seus derivados. Também, a presença de taninos 

e lipídios pode auxiliar na redução da emissão de gases do efeito estufa tal como o 

metano (CH4), durante o processo fermentativo ruminal. 

Hoje a cadeia produtiva da oliveira do Rio Grande do Sul, por estar em fase 

de estruturação, ainda não explora a possibilidade de comercialização e utilização 

da torta de oliva para a alimentação animal, em razão da escassez de informações 

a respeito de suas características químicas, bem como sobre as formas de 

conservação, níveis de inclusão nas dietas e efeitos do seu uso na composição da 

carne e do leite e também sobre a saúde dos animais. 

O objetivo desse trabalho foi caracterizar a torta de oliva, proveniente de 

plantas de extração de azeite de oliva localizadas na região da serra do Sudeste 

ou Escudo Sul Rio-grandense no estado do Rio Grande do Sul, no que se refere a 

composição química, valor nutritivo e nutracêutico, bem como sua conservação na 

forma ensilada, utilizando ou não a inclusão de milho grão moído como aditivo, 

avaliando igualmente características fermentativas, microbiológicas, 

bromatológicas, de digestibilidade e presença de compostos nutracêuticos.  

 

2. Projeto de Pesquisa 

 

2.1 Caracterização do Problema 

O estado do Rio Grande do Sul vem experimentando nos últimos anos 

grande crescimento no cultivo de oliveiras (Oleoa europaea L.), visando a produção 
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de azeite de oliva de alta qualidade (COUTINHO et al., 2009). Nos últimos anos a 

cadeia produtiva das oliveiras vem se estruturando, contando hoje com mais de 

2000 ha de plantações em diversos municípios do estado, produtores se 

organizando em associações e empresas de extração de azeite iniciando a 

operação. 

A olivicultura é praticada em diversas regiões do mundo, com destaque para 

a tradicional área da bacia do Mediterrâneo, mas também nos Estados Unidos, 

Austrália, África do Sul e China; no entanto, 75% da produção mundial de azeite 

está concentrada no Sul da Europa, onde os principais produtores são a Espanha 

(45%), Itália (31%) e na Grécia (22%) (MOLINA-ALCALDE & YAÑEZ-RUIZ, 2008). 

O consumo de azeite de oliva extra virgem é associado com uma baixa incidência 

de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, e câncer de mama em 

humanos (FRANKEL et al., 2013). Recentemente, vários componentes minoritários 

vêm sendo relacionados com benéficos à saúde humana pelo consumo do azeite, 

principalmente polifenóis e substancias antioxidantes. Esses compostos também 

estão associados com a estabilidade de sabor e características oxidativas do 

azeite. 

O processamento de azeitonas para obtenção de azeite extra virgem, obtido 

por moagem em moinho do tipo martelo, a frio, seguido de decantação e 

centrifugação, apresenta rendimento de aproximadamente 20%, sendo o restante, 

cerca de 80%, constituído por polpa, caroço (noz), pele e água (WEINBERG et al., 

2008). Assim, a obtenção do azeite de oliva está associada com a produção de 

grande quantidade de coproduto (torta de oliva), que é de difícil eliminação, 

podendo gerar passivo ambiental, caso não tenha a correta destinação (VARGAS-

BELO-PÉREZ et al., 2013). A produção de azeite extra virgem envolve o processo 

de moagem em moinho do tipo martelo a frio que, para preservar a qualidade do 

azeite, promove uma extração parcial, tornando o coproduto uma importante fonte 

de lipídios para ser utilizado na dieta de ruminantes, pressupondo-se haver 

potencial de transferir moléculas importantes para carne e o leite, e com prováveis 

efeitos benéficos sobre a saúde dos animais que o ingerirem. 

Na composição da torta de oliva, destaca-se o elevado teor de ácido oleico, 

como também a presença de ácidos graxos poli-insaturados e antioxidantes, como 
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tocoferóis e retinol (SERVILI et al., 2009). Esses compostos podem representar 

importante alternativa alimentar para ruminantes, podendo apresentar efeitos 

positivos tanto para a saúde do animal, como para a humana se incorporados 

naturalmente no leite, na carne e seus derivados. Também, a presença de taninos 

e lipídios pode auxiliar na redução da emissão de gases do efeito estufa tal como o 

metano (CH4). 

Atualmente, cadeia produtiva da oliveira do Rio Grande do Sul, por estar em 

fase de estruturação, ainda não explora a possibilidade de comercialização e 

utilização da torta de oliva para a alimentação animal, em razão da escassez de 

informações a respeito de suas características químicas, bem como sobre as 

formas de conservação, níveis de inclusão nas dietas e efeitos do seu uso na 

composição da carne e do leite e também sobre os efeitos da suplementação na 

saúde e desempenho dos animais. 

 

2.2 Objetivos  

2.2.1 Objetivo Geral: 

Caracterização químico nutricional do coproduto da extração de azeite de 

oliva (torta de oliva) de diferentes cultivares de oliveira (Oleoa europaea L.) 

utilizadas para esse fim no Rio Grande do Sul, e dos produtos resultantes de sua 

conservação na forma de silagem. 

 

2.2.2 Objetivos específicos: 

-  Caracterização químico nutricional do coproduto da extração de azeite de oliva 

(torta de oliva) de cultivares de oliveira (Oleoa europaea L.) que 

representativamente tenham importância nessa atividade, incluindo a quantificação 

de substâncias bioativas (compostos fenólicos e taninos);  

- Avaliar a degradabilidade e digestibilidade da torta de oliva in natura e dos 

produtos resultantes de sua conservação na forma de silagem, utilizando para 

tantos ensaios de digestibilidade in situ e in vitro gás; 

- Caracterizar a torta de oliva na forma de silagem quanto ao processo fermentativo, 

composição química e bromatológica, e de preservação de compostos com 
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potencialidades nutracêuticas, incluindo a quantificação de substâncias bioativas 

(compostos fenólicos e taninos) 

- Estabelecer com base na análise química e bromatológica níveis passiveis de 

inclusão de torta de oliva na dieta de bovinos; 

 

2.3 Metas 

- Conhecer a composição químico bromatológica de diferentes cultivares de oliveira 

exploradas para produção de azeite de oliva na região sul do Rio Grande do Sul; 

- Estabelecer recomendação técnica para conservação do produto originado da 

extração do azeite de oliva de forma a preservar suas características originais; 

- Conhecer a composição química, valor nutritivo e potencial nutracêutico do 

coproduto da extração do azeite de oliva na dieta de bovinos de leite,  

- Possibilitar a definição de valores para comercialização da torta de oliva, com base 

no seu valor nutritivo e composição bromatológica para potencial inclusão em dietas 

de bovinos;  

- Publicar uma tese de doutorado, desmembrada em dois artigos científicos em 

revistas com conceito mínimo B2. 

- Capacitar estudantes de graduação em Ciências Agrárias em iniciação científica 

e execução de experimentos. 

 

2.4 Metodologia 

 O resíduo da extração de azeite de oliva (torta de oliva) será adquirido de 

duas empresas parceiras da Embrapa Clima Temperado. Junto as empresas serão 

objetivados recolher informações sobre a região geográfica de cultivo, cultivar (es) 

utilizada (s) e forma de processamento adotado para obtenção do azeite de oliva. 

 

2.4.1 Formas de conservação da torta de oliva   

 Será explorada a possibilidade de conservação da torta de oliva na forma de 

ensilagem. Para tanto serão utilizados micro silos experimentais confeccionados 

em tubos de PVC de 100 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento. Para tanto 

serão preparados, em quadruplicata, micro silos contendo torta de oliva in natura e 

sem aditivos (tratamento 1); com a inclusão de inoculante biológico comercial 
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(tratamento 2); com inclusão de fonte de carboidrato não fibroso (milho grão moído) 

(tratamento 3); e com inoculante biológico + fonte de carboidrato não fibroso 

(tratamento 4). O material será compactado, sendo as extremidades dos microsilos 

vedadas com tampa hermética, sendo uma das tampas equipada com válvula de 

Bünsen. Os microsilos serão mantidos na posição vertical até a data de abertura 

para avaliação, que ocorrerá 100 dias após a confecção. No momento da abertura 

será feito avaliação de matéria parcialmente seca (MPS), determinação de pH, 

quantificação de nitrogênio amoniacal (expresso em % do nitrogênio total), sendo 

as amostras de silagem avaliadas posteriormente quanto a composição química e 

bromatológica, parâmetros fermentativos e de degradabilidade ruminal, 

quantificação de substâncias bioativas (compostos fenólicos) e perfil de ácidos 

graxos, conforme metodologias descritas a seguir. 

 

2.4.2 Composição química e bromatológica, parâmetros fermentativos e de 

degradabilidade ruminal da torta de oliva in natura e dos produtos resultantes 

do processo de conservação na forma de silagem 

 Na torta de oliva in natura e dos produtos resultantes do processos de 

conservação na forma de silagem serão determinados os teores de matéria seca 

(MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE), serão 

determinados segundo AOAC (1996, métodos 967.03, 942.05, 954.05 e 920.39 

respectivamente), fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), fibra insolúvel em 

detergente neutro (FDN), com adição de α-amilase termoestável mas sem uso de 

sulfito e lignina em detergente ácido (LDA) segundo VAN SOEST et al. (1991). Os 

carboidratos não fibrosos (CNF) serão determinados segundo metodologia 

proposta por HALL (2003). Os teores Cálcio e Magnésio serão determinados 

conforme procedimentos descritos por SARRUGE & HAAG (1974) e Fósforo 

conforme procedimentos descritos por SILVA & QUEIROZ (2002). Os teores de 

nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel em 

detergente ácido (NIDA), nitrogênio não proteico (NNP) usando metodologia 

descrita por LICITRA et al. (1996) e nitrogênio solúvel (NS) segundo 

KRISHNAMOORTHY et al. (1982) no laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal 

(LABNUTRI) da Embrapa Clima Temperado. 
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 Na torta de oliva in natura e dos produtos resultantes dos processos de 

conservação na forma de silagem serão conduzidos ensaios de degradabilidade in 

situ. As amostras serão analisadas em quadruplicata sendo previamente moídas a 

2mm e colocadas em sacos de poliéster com tamanho de 5x5 cm e porosidade de 

50μm, os quais serão selados e incubados em quatro bovinos fistulados 

ruminalmente, adaptados previamente ao consumo de torta de oliva como parte da 

dieta total. 

 As amostras serão igualmente submetidas em quadruplicata à ensaios de 

digestão “in vitro/gases” conforme metodologia descrita por MAURÍCIO et al., 

(1999). Serão pesados aproximadamente 1 g de cada amostra em frascos de vidro 

com capacidade para 160 ml e incubadas com 100 mL de fluído ruminal tamponado 

(THEODOROU et al., 1994). Os procedimentos de coleta e confecção do meio de 

incubação serão os mesmos adotados para a técnica de incubação in vitro. Os 

frascos serão vedados e incubados a 39ºC em banho-maria. A pressão originada 

na parte superior dos frascos será medida nos tempos 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 

36, 48, horas após a incubação, utilizando um transdutor de pressão conectado a 

uma válvula de três saídas. A produção de gás em cada tempo será corrigida para 

a produção de gás média obtida de frascos contendo fluído ruminal tamponado sem 

amostra (brancos). As curvas de produção de gás ao longo do tempo de incubação 

serão ajustadas ao modelo logístico unicompartimental de SCHOEFIELD, et. al 

(1994) para estimativa dos parâmetros da cinética de degradação da matéria 

orgânica (i.e., tempo de colonização (lag time), taxa de produção de gás e volume 

total de gás).  Nos horários 0, 12, 24, 36, 48 horas serão retiradas alíquotas de 500 

μl do meio de incubação com auxílio de uma seringa, a qual será misturada com 

4,5 mL de H2SO4 2% (v/v) e mantida em congelador para posterior análise. Neste 

fluído acidificado será determinada a concentração de amônia por colorimetria 

(WEATHERBURN, 1967).  

 Na torta de oliva in natura e nos produtos resultantes do processos de 

conservação na forma de silagem será determinado o perfil de ácidos graxos e sua 

quantificação (incluindo os CLA: C18:2 cis-9 trans-11 e C18:2 trans-10 cis-12 e o 

ácido trans vacênico-precursor de CLA) das será determinado, após extração da 

fração lipídica, seguida de saponificação e esterificação dos ácidos graxos, por 
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cromatografia gasosa (equipamento Agilent 6890) com detector de ionização de 

chama (FID), utilizando-se coluna capilar de sílica fundida, SP-2560 (100m x 0,2mm 

x 0,2μm; Supelco). As corridas terão uma duração de cerca de 70 minutos. A 

temperatura do injetor será de 250°C e do detector de 300°C. A injeção será no 

modo “split”, com relação 21:1. O gás de arraste será o hidrogênio com fluxo de 

40ml/minuto e 18psi de pressão na cabeça da coluna. Os picos dos ácidos graxos 

serão identificados por comparação com os tempos de retenção de padrões (CLA: 

mix de ésteres do ácido octadecadienoico cis-9, trans-11 e cis-10, trans-12 Sigma; 

ácido vacênico: éster metílico do ácido trans 18:1 Sigma; demais ácidos graxos: 

mix com 37 ésteres de ácidos graxos Supelco), no Núcleo Integrado em 

Desenvolvimento de Análises Laboratoriais (NIDAL) do Departamento de 

Tecnologia e Ciência dos Alimentos (DTCA) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). 

Para determinação de compostos fenólicos totais na torta de oliva in natura 

e nas silagens produzidas será utilizada acetona aquosa (70:30; v/v) como 

solvente, e serão analisados pelo método descrito por Makkar et al. (2000). Taninos 

totais serão determinados usando metodologia descrita por Makkar et al. (1993) 

usando reagente de Folin-Ciocalteu, e taninos condensados pelo método de Porter 

et al. (1986) citado por Makkar et al. (2000).  

 

2.5  Resultados e Impactos esperados 

Os principais resultados serão a caracterização química e bromatológica da 

torta de oliva de diferentes cultivares, e das silagens como forma de conservação 

da torta de oliva para uso na dieta de bovinos com base na descrição de suas 

características químicas e de digestibilidade. Estimar níveis ideais de inclusão de 

torta de oliva na dieta de bovinos, em substituição parcial a cereais comumente 

utilizados, promovendo melhora do perfil de ácidos graxos do leite e agregando 

compostos nutracêuticos e bioativos com ação antioxidante, na forma de 

provitaminas e compostos fenólicos. Melhorar a saúde e a produtividade animal, 

qualificando o leite obtido como alimento funcional, além de seu elevado valor 

nutritivo. Agregar receitas financeiras à cadeia produtiva da oliveira, pela 
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valorização do coproduto torta de oliva, como insumo dietético para animais, 

reduzindo assim o impacto ambiental que o descarte inadequado desse coproduto 

pode acarretar. 

 

2.6 Identificação dos participantes do projeto 

Coordenador e Orientador: Dsc. Jorge Schafhäuser Junior, Zootecnista, Dr. 

Nutrição de Ruminantes, pesquisador A do CPACT/EMBRAPA. CPF:566.228.729-

53, 01/04/67 E-mail: jorge.junior@cpact.embrapa.br 

Executor: Fábio Antunes Rizzo, Médico Veterinário UFPEL, Mestre em Ciências, 

Doutorando do PPGZ da UFPEL, Bolsista CAPES.CPF: 754.973.520-49, 

15/03/1974. E-mail: rizzo.fabioantunes@gmail.com 

Co-orientador: Dsc. José Laerte Nörnberg, Médico Veterinário, Bolsista de 

produtividade em pesquisa, Professor Adjunto no Departamento de Tecnologia e 

Ciência dos Alimentos do Centro de Ciências Rurais – UFSM. CPF: 242.621.020-

68, 06/02/1956 

Co-orientador: Dsc. Jamir Luiz Silva da Silva, Engenheiro Agrônomo, Dr. Zootecnia, 

pesquisador A do CPACT/EMBRAPA. CPF: 354.038.020-53, 13/05/1963. E-mail: 

jamirlss@terra.com.br 

Executor: Rudolf Brand Scheibler, Zootecnista UFSM, Mestre em Ciências, 

Doutorando do PPGZ da UFPEL, Bolsista CAPES.CPF: 835.949.730-34, 

19/05/1987. 

Executor: Lívia Argoud Lourenço, Mestre em Ciências, Doutoranda do PPGZ da 

UFPEL. CPF 023.230.740-75, 29/05/1990.  

Executor: Víctor Ionatan Fioreze, Mestre em Ciências, Doutoranda do PPGZ da 

UFPEL. CPF 052.747.879-24, 15/02/1986. 

Colaborador: Léster Amorin Pinheiro, Químico de Alimentos/UFPel. Assistente A- 

Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal - LABNUTRI/EMBRAPA Clima 

Temperado.CPF: 475.316.570-15, 09/10/1976. 

 

2.7 Recursos financeiros de outras fontes aportados por parceiros 

O Núcleo Integrado em Desenvolvimento de Análises Laboratoriais (NIDAL) 

colaborará com subsídio para elaboração de análises de perfil de ácidos graxos 

mailto:jorge.junior@cpact.embrapa.br
mailto:rizzo.fabioantunes@gmail.com
mailto:jamirlss@terra.com.br
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totalizando aproximadamente, R$8.000,00 referentes a manutenção de 

equipamentos e disponibilidade de reagentes. 

 O Laboratório de Nutrição Animal (LABNUTRI) da EMBRAPA Clima 

Temperado contribuirá para realização das análises bromatológicas e manutenção 

do sistema produtivo de leite contribuindo com aproximadamente R$ 10.500,00. 

 O LABLEITE da Embrapa Clima Temperado, custeará as análises que 

qualidade do leite, com valores próximos a R$ 700,00. 

 

2.8 Disponibilidade de Infraestrutura e de Apoio Técnico para o 

desenvolvimento do projeto: 

 

2.8.1 Embrapa Clima Temperado: 

a) Unidade didática de produção de leite, com capacidade para confinamento em 

free stall de 80 vacas, sala de ordenha computadorizada, em espinha de peixe, 4x4 

com 4 unidades de ordenha, tanque de expansão com capacidade para 2.500 litros, 

área total de pastagens e culturas forrageiras de 115 hectares, módulos de 

aproximadamente 30 hectares, sistematizado para pastejo rotacionado intensivo e 

irrigação, maquinaria (tratores e implementos) para confecção de pastagens, feno 

e silagem, silos trincheira, com capacidade para 1.300 toneladas, fábrica de rações 

com capacidade de 1 tonelada/hora, galpão para armazenagem de insumos, 

rebanho com mais de 150 animais da raça Jersey PO, quadro de pessoal 

operacional de oito funcionários, entre técnicos agrícolas e médico veterinário. 

b) Laboratório de análise da qualidade do leite com equipamento Bentley 2300, 

para análise dos teores de proteína, lactose, gordura, ureia e sólidos totais (300 

amostras/hora), contagem de bactérias totais (CBT), com capacidade de 150 

amostras/hora. 

c) Laboratório de nutrição animal, equipado para realizar análises de alimentos 

pelos métodos de Weende e Van Soest, contando ainda com equipamentos e 

animais fistulados para pesquisa de digestibilidade e cinética ruminal. 

d) Biblioteca física e virtual com dezenas de milhares de títulos. 
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2.8.2 Núcleo Integrado em Desenvolvimento de Análises Laboratoriais (NIDAL 

/ UFSM) 

a) Laboratório de fracionamento lipídico, por cromatografia gasosa (equipamento 

Agilent 6890). 

b) Equipe de professores vinculados ao departamento de tecnologia e ciência dos 

alimentos, incluindo 2 doutores em Zootecnia. 

 

2.9 Aspectos Éticos  

Todos os protocolos experimentais constantes do presente projeto de pesquisa 

seguem as regras e ditames do código de ética em experimentação animal e serão, 

previamente a realização do experimento, submetidos para apreciação nos 

Comitês de Ética em Experimentação Animal da Embrapa Clima Temperado e da 

Universidade Federal de Pelotas.   

 

 2.10 Cronograma do Projeto 

 

Etapas /Atividades 

2016 

Bimestres 

2017 

Bimestres 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Aquisição da torta de oliva in natura   #           

Disponibilização de vagas para estudantes de graduação para 
ingresso em projeto de iniciação científica 

# #           

Confecção dos microsilos com torta de oliva in natura e com 
aditivos à serem utilizados 

 #           

Realização da Análise química e bromatológica, de 
digestibilidade e cinética ruminal, determinação do perfil de 
ácidos graxos, determinação de compostos fenólicos e taninos 
da torta de oliva in natura, nos diferentes tempos de estocagem, 
nas silagens e nos alimentos (componentes das dietas 
experimentais) 

    # # # # #    
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Análise estatística dos dados         # #   

Revisão e Atualização bibliográfica # #      # # # #  

Relatório final (dissertação, tese e artigos científicos)           # # 
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3. Revisão da literatura 

 

3.1 O Cultivo de Oliveiras e a Produção de Azeite no Sul do Brasil 

 O cultivo de oliveiras (Olea europaea L.) ou olivicultura, planta pertencente à 

família botânica Oleaceae, é amplamente distribuído nas diversas regiões de clima 

temperado e equatorial do mundo, sendo uma das plantas frutíferas mais antigas 

utilizadas pelo homem, com registros históricos de cerca de 6000 anos. A planta é 

originária de uma região geográfica que ocupa desde o Sul do Cáucaso até as 

altiplanícies do Irã, Palestina e a zona costeira da Síria, estendendo-se pelo Chipre 

até o Egito, povoando todos os países que margeiam o Mar Mediterrâneo. Gregos 

e fenícios através de suas negociações trataram de difundir o cultivo de oliveiras e 

o azeite de oliva para outros países como Itália, França, Espanha e norte da África, 

chegando posteriormente à península Ibérica e assim na região onde hoje está 

Portugal. Atualmente o cultivo de oliveiras está globalizado, sendo uma cultura 

importante nos países do Mediterrâneo, Chile e Argentina (VARGAS-BELLO-

PÉREZ et al., 2013).  

 Estão incluídas na espécie Olea europea L. todas as oliveiras cultivadas e 

também as oliveiras silvestres. A Olea europaea L. é a única espécie da família 

Oleaceae com frutas comestíveis. (WREGE et al., 2015). Seus frutos são 

denominados azeitonas, dos quais é extraído o azeite de oliva, havendo também 

variedades que se destinam a fabricação de conservas com frutos inteiros, as 

chamadas azeitonas de mesa.  

 No Brasil, o cultivo de oliveiras foi introduzido pelos espanhóis e portugueses 

por volta de 1800, sendo o cultivo praticado em quase todo território nacional, 

inicialmente por padres e párocos que cultivavam oliveiras em pátios e arredores 

de igrejas em razão das tradições de uso de seus ramos no “domingo de ramos”, 

data celebrada no domingo que antecede a Páscoa. Na época, quando o país 

começou a apresentar uma pequena produção, a família real, com medo de que o 

produto da colônia concorresse com o da metrópole portuguesa, ordenou o corte 

das árvores (GOMES, 1979).  

 No Rio Grande do Sul, as primeiras plantações tiveram início por volta de 

1948, mas a exploração comercial teve início somente no século XXI, motivada por 
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pesquisas relacionadas à melhoria do sistema de cultivo e escolha de áreas 

apropriadas através do zoneamento agroclimático e econômico de órgãos ligados 

ao Ministério da Agricultura onde foram definidas algumas regiões brasileiras com 

as melhores características e microclimas adequados para o cultivo em larga 

escala. Atualmente, cultivares de oliveira das variedades Arbequina, Arbosana, 

Picual, Koroneiki, Grapollo, Ascollana, Frantoio e Manzanilla são encontrados nos 

estados de Santa Catarina, São Paulo e também com expressivas áreas plantadas 

no sul de Minas Gerais e no oeste e metade sul do Rio Grande do Sul. (VILLA & 

OLIVEIRA, 2012).  

 No Rio Grande do Sul, a cultivar Arbequina, uma das mais adequadas para 

a elaboração de conserva e azeite de qualidade, tem-se destacado na boa 

adaptação em solo brasileiro, assim como as variedades Koroneiki e Arbosana que 

igualmente têm demonstrado frutificação efetiva na produção de azeitonas em solo 

gaúcho. Estas variedades apresentam como características o vigor vegetativo, 

precocidade na produção, alto rendimento em azeite (bom rendimento graxo) e boa 

resistência a pragas e doenças (OLIVEIRA & ABRAHÃO, 2006) 

 Segundo dados da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação 

do Rio Grande do Sul (SEAPI/RS), que recentemente lançou o Programa Estadual 

de Olivicultura, as áreas com plantações comerciais no Rio Grande do Sul estão 

localizadas no municípios de Caçapava do Sul, Pinheiro Machado, Cachoeira do 

Sul, Santana do Livramento, Canguçu, Dom Pedrito, Candiota, Jaguarão, Bagé, 

Encruzilhada do Sul, Formigueiro, Piratini, São Sepé, Barra do Ribeiro, entre 

outros, perfazendo um total aproximado de 2000 hectares pertencentes a cerca de 

160 produtores. Esses números tornam o estado do Rio Grande do Sul detentor da 

maior área cultivada de oliveiras do Brasil, e provavelmente num futuro bastante 

próximo, maior produtor de azeite de oliva do País. (SEAPI, 2018). 

 Muito embora o consumo per capita de azeite de oliva tenha crescido nos 

últimos anos no país (150g em 2005/2006 para 365g em 2012/2013) (IOOC, 2014), 

e o cultivo de oliveiras esteja em plena fase de expansão, principalmente na região 

sul do Brasil. O Brasil ainda importa a maior parte do azeite de oliva consumido, 

figurando no mercado internacional como quinto maior importador mundial de 

azeite de oliva e o quarto maior importador mundial de azeitonas de mesa 

(COUTINHO et al., 2009). O azeite de oliva extra virgem representa 80% do volume 
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desse mercado, enquanto os outros 20% são do azeite de oliva tipo puro 

(INMETRO, 2015). 

 O azeite de oliva possui sabor e aroma característicos, e o aumento no seu 

consumo reflete provavelmente a preocupação da população em consumir 

alimentos mais saudáveis e com propriedades nutracêuticas, tal como proteção 

contra enfermidades cardiovasculares (PIO et al., 2005) e prevenção de diversos 

tipos de câncer (OI-KANO et al., 2007).  Além disso, no azeite de oliva são 

encontrados antioxidantes naturais, como os tocoferóis, compostos fenólicos, e 

ainda recentemente foi descoberta uma molécula com propriedade anti-

inflamatória, o Oleocanthal (PEREIRA & BARCELOS, 2003). Mesmo com o 

crescimento na área cultivada e crescente interesse por parte de produtores rurais 

no cultivo, o país ainda é relativamente jovem no que se refere ao cultivo comercial 

de oliveiras, havendo bastante o que ser pesquisado, e existindo pouca informação 

regional disponível sobre a cultura (COUTINHO et al., 2009), bem como destinação 

e possibilidades de uso dos coprodutos dessa cultura, principalmente os gerados 

pela extração de azeite de oliva (torta de oliva). 

 

3.2 Processamento e obtenção da torta de oliva  

Nos primórdios, durante a expansão e dominação pelo império romano dos 

países localizados as margens do mar mediterrâneo e Norte da África, fase em que 

se propagou largamente o emprego do azeite de oliva na alimentação humana, a 

obtenção do azeite era feita de forma rudimentar. Eram empregada a moagem dos 

frutos em moinho tipo roda de pedra movido por tração animal, com posterior 

prensagem da massa formada em peneiras feitas de fibras vegetais (palha), 

podendo ser visto, por exemplo, em ruínas de cidades romanas no interior do 

Marrocos (COUTINHO et al., 2009). Esse processo obsoleto e de baixo rendimento 

em volume de azeite extraído, dava origem a um produto de qualidade variável 

quando comparado aos atuais processos e tecnologias empregados.  

Modernamente, para obtenção do azeite de oliva de qualidade superior, 

classificado como azeite virgem de oliva, a extração deve ser feita sem a inclusão 

de processos químicos (BACCOURI, et al, 2008), o que implica em que, mesmo 

empregando as modernas tecnologias, o processo ainda apresente um baixo 

rendimento, pois, em média, para cada 5 kg de azeitona produz-se 1 L de azeite 
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(CARDOSO, 2006) e volume expressivo de coprodutos e resíduos, esses com 

possibilidade de grande impacto ambiental e poluição se descartados ou 

empregados de forma inadequada. 

A torta de oliva é um subproduto do processo da produção do azeite de oliva 

que é gerado de diferentes formas e com diferentes composições, de acordo com 

o equipamento e forma de extração utilizada, a variedade da oliva e a maturidade 

do fruto.  Atualmente o processamento industrial para obtenção do azeite virgem 

de oliva, segundo UCEDA et al. (2006), pode ser dividido nas seguintes etapas: 

a) operações prévias: recepção do fruto, caracterização do fruto, adequação 

da azeitona, limpeza, lavagem e armazenamento do fruto; 

b) preparação da pasta: moagem e batimento; 

c) separação das fases sólidas e líquidas: centrifugação (sistema de duas 

fases e sistema de três fases); 

d) separação de fases líquidas: decantação natural e centrifugação; 

e) armazenamento e maturação do azeite. 

Os processos empregados atualmente não diferem entre si até a moagem 

dos frutos e preparação da pasta (batimento), entretanto, durante esse processo é 

relevante o monitoramento da temperatura, a fim de evitar a perda de componentes 

aromáticos e aceleração de processos oxidativos, o que alteraria o sabor 

característico e aroma dos azeites. Os passos seguintes do processamento é que 

se diferenciam quanto a forma de separação do azeite do restante da pasta 

resultante da moagem e batimento. A separação das fases sólidas e líquidas é feita 

por centrifugação. Quando utilizado o processo contínuo de três fases, os resíduos 

produzidos compreendem o resíduo líquido da água de vegetação (olive mill waste-

water - OMW) e o resíduo sólido (bagaço de oliva). Nesse sistema, o bagaço é 

comumente empregado em nova extração, dando origem ao azeite de bagaço, com 

menor qualidade que o primeiro, e vasto volume de resíduo aquoso capaz de 

produzir severos problemas ambientais (GALANAKIS et al., 2010).  

Diferentemente do processo de extração de três fases, quando se utiliza o 

sistema de duas fases, parte do problema com resíduos aquosos é eliminado, 

originando um novo resíduo chamado orujo, alpeorujo ou ainda two-phase olive 

pomace (TPOP), esse constituído de uma massa espessa formado pela polpa e 

caroço da azeitona, bem como a água de vegetação.  Geralmente o subproduto 
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oriundo da extração por duas fases possui teor de umidade entre 55% a 70%, 

quantidade variável de gorduras residuais, e cerca de 2% de cinzas, essas com 

30% de potássio (BORJA & RINCÓN, 2006).   

O tratamento ou destinação da torta de oliva é atualmente um grave 

problema ambiental nos países do mediterrâneo, como Espanha, Itália e Grécia, 

países que tradicionalmente se destacam na produção de azeite de oliva. Esta 

carga orgânica altamente poluente e fitotóxica, que resiste à degradação biológica, 

provoca efeitos nocivos sobre a flora e fauna das áreas descartadas (SCHIEBER, 

STINTZING, & CARLE, 2001), podendo comprometer seriamente rios e 

reservatórios de água. 

As recentes plantas de extração de azeite de oliva instaladas no Rio Grande 

do Sul, em sua maioria, utilizam o método de extração por duas fases, visando obter 

azeite virgem de oliva, diferenciado, com alto valor agregado, e de fácil aceitação 

tanto pelo mercado consumidor nacional como estrangeiro. 

 

3.3 Uso da torta de oliva na nutrição de ruminantes 

O beneficiamento industrial de produtos agrícolas gera anualmente uma 

grande e importante fonte de coprodutos, subprodutos e resíduos com ampla 

utilização na dieta de ruminantes. A utilização desses subprodutos industriais 

diminuí em parte a dependência da exploração pecuária de utilização de grãos que 

podem ser consumidos por humanos, além de reduzir os gastos econômicos na 

destinação desses subprodutos ou resíduos (GRASSER et al., 1995), possibilitando 

a conversão de alimentos com alto teor de fibras, indigeríveis pelo homem, em 

proteína de alto valor biológico (carne e leite).  

Nesse contexto, o processamento de uma tonelada de azeitona em plantas 

industriais onde a extração do azeite é feita com utilização do sistema contínuo a 

duas fases, gera ao redor de oitocentos quilos de torta de oliva, geralmente com 

teor de umidade superior a 60%, esse composto da polpa e epicarpo dos frutos, 

partes do caroço triturado e água, podendo apresentar composição altamente 

variável, em função de diversos fatores, tais como teor de óleo residual e de água, 

proporção de partes de caroço na massa, dentre outros (CIPP, 2000).  

A torta de oliva possui em sua composição açúcares, compostos 

nitrogenados, ácidos voláteis, polialcoóis, pectinas, gorduras predominantemente 
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insaturadas e polifenóis (LAFKA et al., 2011). O valor nutritivo da torta de oliva é 

bastante afetado pela proporção dos diferentes componentes físicos (caroço, polpa, 

pele e água), extração de óleo residual, ano da safra, origem geográfica e 

contaminação com solo (MOLINA-ALCAIDE & YÁÑEZ-RUIZ, 2008).  

Segundo alguns autores, em média, o torta de oliva possui limitado valor 

nutritivo devido a seu baixo conteúdo de proteína bruta (4,8 – 10,6% da  MS) 

(MOLINA-ALCAIDE & YÁÑEZ-RUIZ, 2008), alta proporção da fração fibra (68 ± 

12% de FDN) e baixos valores de digestibilidade (27 ± 1,0% DIVMS) (MOLINA-

ALCAIDE & YÁÑEZ-RUIZ, 2008; ABBEDDOU et al., 2011; CIBIK & KELES, 2016). 

No entanto, dentre esses fatores, a proporção de caroço presente na torta é o 

principal responsável pelos maiores teores de FDA e LDA e diminuição na 

digestibilidade desse coproduto, enquanto o nível de extrato etéreo residual é o 

responsável pela maior ou menor valor energético. Assim, de acordo com a 

tecnologia de extração do azeite empregada a torta de oliva pode ser importante 

fonte de nutrientes específicos (ácidos graxos essenciais de cadeia longa) bem 

como fonte de outros importantes compostos que incluem tocoferóis, compostos 

fenólicos e vitaminas do complexo B, sendo uma fonte rica em antioxidantes 

naturais com elevado poder biológico (BOBBIO & BOBBIO, 2003; BOSKOU, 1996; 

VOGNILD, et al., 1998). 

A torta de oliva tem sido utilizada principalmente em dietas de pequenos 

ruminantes (caprinos e ovinos) (AGUILERA et al., 1992; HADJIPANAYIOTOU & 

KOUMAS, 1996; HADJIPANAYIOTOU, 1999), pois parecem melhor utilizar 

alimentos de baixa qualidade quando comparado aos grandes ruminantes (bovinos) 

(RUIZ et al., 2004). Ainda por serem animais historicamente explorados em regiões 

onde há cultivo de oliveiras e produção de azeite de oliva, e concomitantemente, 

onde a produção de grãos cereais e oleaginosos (milho e soja, por exemplo) por 

razões climáticas, culturais ou de área agrícola, não são abundantes, sendo a 

produção desses grãos reservadas ao consumo humano.  

O uso de torta de oliva em dietas de ruminantes promove diferentes 

respostas na fermentação do rúmen, dependendo da composição química, do 

método de administração e do nível de inclusão na dieta. Seu uso, tanto puro 

quanto na forma de silagem demonstram resultados satisfatórios em diversos 

estudos (HADJIPANAYIOTOU & KOUMAS, 1996; HADJIPANAYIOTOU, 1999; 
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MOLINA-ALCAIDE & YÁÑEZ-RUIZ, 2008). A torta de oliva pode ser uma fonte 

barata de fibras e de energia (gorduras) para os animais. Além disso,  quando essa 

apresenta alto teor de gordura pode ser usada para melhorar a qualidade da 

gordura nos produtos de origem animal (MOLINA-ALCAIDE & YÁÑEZ-RUIZ, 2008).  

Quanto a composição da fração proteica, NEFZAOUI (1985) descreve 

semelhanças entre cevada (Hordeum vulgare) e torta de oliva proveniente da 

extração de azeite em sistema contínuo de 3 fases, com exceção de glutamina, 

prolina e lisina, os quais são deficientes na torta de oliva. No entanto, essa 

observação pode estar relacionada a forma de extração do azeite, uma vez que 

MARTIN GARCIA et al. (2003) observaram maior prolina e lisina e menor metionina 

em sistema de extração contínua de duas fases quando em comparação com 

sistema de extração contínua de três fases. Muito embora a microbiota ruminal seja 

a principal fonte de aminoácidos na alimentação de ruminantes, essa informação é 

bastante relevante do ponto de vista nutricional, principalmente em bovinos de leite 

de alta produção (maior consumo e taxa de passagem), uma vez que a máxima 

eficiência da proteína metabolizável para manutenção e lactação é apontada pelo 

NRC (2001) quando as concentrações de lisina e metionina são de 7,2 e 2,4% da 

proteína metabolizável, respectivamente, ou quando a relação entre esses 

aminoácidos é de 3:1, sendo esses considerados aminoácidos limitantes para 

produção de leite.  

Com relação à degradabilidade ruminal da fração proteica, MARTIN GARCIA 

et al. (2003) relataram valores que variam 0,38 - 0,44 de degradabilidade ruminal 

da proteína bruta, demonstrando a baixa quantidade de nitrogênio fornecido pela 

utilização desse subproduto. Essa baixa degradabilidade é justificada em razão de 

grande parte do nitrogênio estar associado a lignocelulose (MOLINA-ALCAIDE et 

al., 2003). 

No que se refere a fração fibra, essa é extremamente variável. Dados 

compilados por MOLINA-ALCAIDE & YÁÑEZ-RUIZ (2008) em revisão envolvendo 

diversos trabalhos com utilização de torta de oliva, relatam valores de 67,6% ±11,9, 

54,4%±8,3 e 28,9%±3,0 para as frações fibra insolúvel em detergente neutro (FDN), 

fibra insolúvel em detergente ácido (FDA) e lignina insolúvel em detergente ácido 

(LDA), respectivamente. A grande variação se deve basicamente em razão da 

maior ou menor participação do caroço na torta de oliva, no entanto, sendo bastante 
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elevados, o que pode limitar sua inclusão em altas proporções na dieta de animais 

de elevado requerimento energético.  

Entre as alternativas utilizadas a fim de melhorar a digestibilidade da fração 

fibra na torta de oliva está a retirada parcial do caroço presente na massa através 

de centrifugação (VERA et al., 2009), reduzindo principalmente os teores de FDA e 

LDA.  Outra alternativa citada na literatura a fim de reduzir os teores de FDN, FDA 

e LDA e potencialmente aumentar a degradabilidade ruminal, são o tratamento da 

torta de oliva com álcalis, tal como hidróxido de amônio (NH4OH) ou hidróxido de 

sódio (NaOH) (NEFZAOUI & VANBELLE, 1986). Esses autores relataram que a 

degradabilidade de matéria orgânica (MO) e da FDA em ovinos aumentou em 3%, 

e em 5%, respectivamente, como resultado do tratamento da torta de oliva com 

hidróxido de amônio ou NaOH, respectivamente. Porém, quando a torta de oliva é 

muito rica em óleo, o tratamento com álcalis pode levar à formação de sabão e, 

portanto, sua conservação na forma de ensilagem pode ser a melhor opção para 

melhorar seu valor nutritivo (HADJIPANAYIOTOU, 1999). O processo de ensilagem 

da torta de oliva é descrito como uma técnica simples e de baixo custo para sua 

conservação (CABIDDU et al., 2004). 

Embora a torta de oliva seja resultante de processamento para obtenção do 

azeite de oliva, de acordo com o processamento de extração adotado, esse 

apresenta quantidades variáveis e significativas de extrato etéreo: 4,64% da MS 

(OWAIMER et al., 2003); 5,45±4,21% da MS (MOLINA-ALCAIDE & YÁÑEZ-RUIZ, 

2008); 9,96±1.08 da MS (LUCIANO et al., 2013); 13,9% da MS (VARGAS-BELLO-

PEREZ et al., 2013a); 5,7% da MS (FADEL & EL-GHONEMY, 2015), com destaque 

para o perfil de ácidos graxos, rico em gorduras insaturadas.  

As variedades de azeitonas mais comuns destinadas a extração do azeite, 

possuem até 80% em ácido oleico (C:18:1; ω9), e quantidades razoáveis de ácidos 

graxos considerados essenciais, compostos sintetizados somente por vegetais 

sendo imprescindíveis para o organismo, cuja reposição para o mesmo deve ser 

feita através da alimentação, como o ácido graxo linoleico (C18:2; ω6) e ácido graxo 

linolênico (C:18:3; ω3) (MELLO & PINHEIRO, 2012), fazendo que a gordura 

residual, presente na torta de oliva, tenha um perfil de ácidos graxos semelhante 

ao do fruto. Vários são os estudos que demonstram o papel do azeite de oliva no 

combate às doenças cardiovasculares, por ter um perfil de ácidos graxos de 
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qualidade, como os ácidos graxos monoinsaturados (AGMI) e também a presença 

de vários compostos fenólicos que são reconhecidos como potentes antioxidantes 

e envolvidos na proteção contra várias doenças. Contudo, como consequência do 

processo de extração do azeite, a fração hidrossolúvel, rica em compostos 

fenólicos, encontra-se predominantemente no bagaço (98%) sendo, portanto, 

descartada (DEJONG & LANARI, 2009).  

  Nas últimas décadas especial atenção tem sido dispendida com objetivo de 

estudar as modificações no teor de gordura da carne e do leite e alterar o perfil de 

ácidos graxos dessas gorduras, através da manipulação da dieta dos animais 

(LOCK & SHINGFIELD, 2004). A suplementação de gorduras insaturadas para 

ruminantes é capaz de reduzir a concentração de ácidos graxos saturados no leite, 

cujo consumo por humanos é comumente associado ao aparecimento de 

obesidade e doenças cardiovasculares, bem como a redução da sensibilidade à 

insulina, sendo fator predisponente para o desenvolvimento de diabetes tipo II 

(SHINGFIELD et al., 2008; ZHAO et al., 2013). 

São relatados na literatura estudos onde a inclusão de torta de oliva na dieta 

de ovelhas promoveu aumento na concentração de ácido oleico (C18:1n9) e no teor 

total de ácidos graxos monoinsaturados do leite, enquanto a participação de ácidos 

graxos saturados na gordura láctea diminuiu (MOLINA ALCAIDE et al., 2005).  

MOLINA ALCAIDE et al. (2005) estudaram o efeito de substituir 50% do 

concentrado por blocos multi-nutrientes ad libitum onde foi incluído torta de oliva 

proveniente de extração por sistema de duas fases, em dietas para cabras em 

lactação e não observaram diferenças na produção de leite. Esses autores também 

relataram, tal como observado por CHIOFALO et al. (2004), aumento do ácido 

oleico, linoleico e ácido linoleico conjugado (C18:2 cis9, trans11- CLA) e ácidos 

graxos insaturados em animais alimentados com dieta, incluindo torta de oliva 

quando comparado com animais alimentados com concentrado comercial. Ambos 

os estudos mostram o potencial de usar torta de oliva, não só no fornecimento de 

fibra e energia de baixo custo na alimentação de ruminantes, bem como de produzir 

alimentos mais saudáveis em termos de seu perfil de ácidos graxos no que se refere 

à saúde humana.  

O aumento do conteúdo de ácido oleico (C18:1 cis-9) no leite encontrado 

nestes estudos é particularmente notável, uma vez que a esse ácido graxo tem sido 



 
 
 
 

37 
 

 

 

creditada uma série de efeitos potencialmente benéficos sobre a saúde humana. 

Mais recentemente, foi atribuído a ele efeito de inibição do ciclo das células 

cancerosas, leucemia e indução do apoptose em modelos experimentais (LLADO 

et al., 2009). 

Aumento na secreção de ácidos graxos de cadeia longa (ácido esteárico - 

C18:0, por exemplo) no leite pode ser feito pelo aumento da ingestão ou pela 

suplementação com gordura insaturada contendo ácidos graxos com 18 carbonos, 

pois estes podem ser completamente bio-hidrogenados em nível de rúmen.  

Também ácido oleico (C18:1 cis-9) pode ser resultante da dieta ou a ação da Δ9-

dessaturase mamária em ácido esteárico (C18:0) (GOMEZ-CORTES et al., 2008). 

Além disso, alguns intermediários de bio-hidrogenação, como ácido vacênico (C18: 

1 trans-11) e ácido linoleico conjugado (C18:2 cis-9, trans-11 – CLA), escapam do 

rúmen e são absorvidos e utilizados para a síntese de gordura (SINCLAIR, 2007). 

De acordo com estudo conduzido por VARGAS-BELLO-PÉREZ et al. (2013) 

com níveis de inclusão de 10 e 25% de torta de oliva na dieta de ovelhas, os autores 

observaram que a inclusão de 10% de torta de oliva na dieta foi associada a uma 

diminuição de 6% na gordura saturada de leite, um aumento de 4% em gordura 

monoinsaturada e um aumento de 0,5% na ácidos graxos poli-insaturados. Em 

estudo conduzido por SADEGHI et al. (2009) usando diferentes tipos de torta de 

oliva (in natura, desengordurada, parcialmente descaroçada, e descaroçada + 

desengordurada), os autores encontraram valores para carboidratos não fibrosos 

(CNF) na torta de oliva in natura de 10,4% da MS, valor esse superior ao encontrado 

por ROWGHANI et al. (2008) de 8,86% da MS e de 4,18% da MS para ABARGHOEI 

et al. (2015). 

CIBIK & KELES (2015), estudando a utilização de torta de oliva descaroçada 

na dieta de vacas em lactação, encontraram valores para carboidratos não fibrosos 

(CNF) de 20,3% da MS, valor esse superior aos encontrados anteriormente, mas 

que se justificam em razão da menor participação de carboidratos fibrosos (FDN) 

do caroço.    

No que se refere ao teor de cinzas, SANSOUCY (1985) compilou dados de 

diversos autores que demonstravam valores entre 3 – 5% da MS, entretanto esses 

valores são bastante variáveis em razão do tipo de solo, cultivar, ano/safra, entre 

outros, havendo relatos com valores superiores como mostrado por FADEL & EL-
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GHONEMY (2015) (7% da MS), SADEGHI et al. (2009) (7% da MS), YANSARI et 

al. (2007) (7,4% da MS), OWAIMER et al. (2003) (15.57% da MS). Quanto a 

composição mineral, a torta de oliva é geralmente rica em potássio (K), cálcio (Ca) 

e magnésio (Mg) (MOLINA-ALCAIDE & YÁÑEZ-RUIZ, 2008). 

 

3.4 Conservação da Torta de oliva na forma ensilada 

 A ensilagem é um método de conservação amplamente utilizado no mundo, 

possibilitando a conservação da maioria das forragens, de vários grãos cereais, e 

também de alguns subprodutos do setor primário. O processo se fundamenta na 

conversão de carboidratos solúveis, através de fermentação microbiana, em ácidos 

orgânicos, principalmente lactato, por bactérias ácido-láticas (BAL). Como 

resultado, há redução do pH e o material, ainda úmido, torna-se livre da ação de 

microrganismos danosos. Basicamente, os carboidratos solúveis são convertidos 

em ácidos orgânicos pela ação de microrganismos que, em ambiente ideal, se 

proliferam e proporcionam condições adequadas à conservação, preservando valor 

nutritivo do produto ensilado (BOLSEN, 1995; MCDONALD, 1981) 

 A ensilagem de torta de oliva é relatada como um procedimento simples, 

barato e eficiente para sua preservação, quer de forma pura (HADJIPANAYIOTOU, 

1999) ou com adição de cama de frango (NEFZAOUI, 1991), adição de alimentos 

convencionais como milho moído ou cevada (HADJIPANAYIOTOU, 1999), ureia 

(Al JASSIM et al., 1997) ou tratada com álcalis (NEFZAOUI , VANBELLE 1986). 

 Em estudo conduzido por WEINBERG et al. (2008) com o objetivo de avaliar 

a ensilagem da torta de oliva com e sem adição de melaço, os autores relatam 

haver encontrado teor de carboidratos solúveis em água (CSA) de 7,24% da MS 

na torta de oliva in natura, valor esse considerado abaixo do teor ótimo (10% da 

MS) por CHURCH (1991) para produção bem-sucedida de silagem. No entanto, 

valores superiores são descritos por ALBURQUERQUE et al. (2004) (10,1% da 

MS), havendo relatos igualmente de valores bem inferiores tais como ABARGHOEI 

et al. (2011) (1,54% da MS).  

 Durante o processamento para obtenção do azeite, antes da moagem dos 

frutos, as azeitonas passam por sistema de lavagem em água potável a fim de 

retirar possíveis contaminações por terra ou sujidades da parte externa do fruto, 

fatores que poderiam comprometer a qualidade do azeite. Essa lavagem das 
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azeitonas, feita previamente à moagem acaba por adicionar água residual, aderida 

a parte externa dos frutos, aumentando o teor de umidade e a atividade de água 

livre na torta de oliva. Em razão desse procedimento de limpeza dos frutos, prévio 

a moagem, é provável haver uma baixa concentração inicial de microrganismos na 

torta de oliva. Nessa situação, tanto para aumentar o teor de matéria seca da 

massa a ser ensilada, quanto para fornecer inoculo para promover a fermentação, 

parece ser indicada a utilização de aditivos e/ou inoculantes. A utilização de 

aditivos na ensilagem, sejam eles absorventes de umidade ou inoculantes 

microbianos, tem como objetivo proporcionar um rápido desenvolvimento das 

bactérias láticas e diminuição da ação de microrganismos indesejáveis, como 

enterobactérias, mofos e leveduras entre outros (BEZERRA et al., 2015). Entre os 

aditivos mais comuns pode se citar a ureia, o melaço, os farelos e inoculantes 

microbianos (PEREIRA NETO et al., 2009).  

 Além desses aditivos, em razão grande participação da fração fibra na torta de 

oliva e do alto teor de lignina (20 - 30% da MS) que influência em menor 

digestibilidade do produto (NEFZAOUI, 1983), tratamentos com substâncias 

alcalinas tais como hidróxido de sódio (NaOH) ou hidróxido de amônia (NH4OH) 

foram igualmente testados a fim de tentar melhorar a digestibilidade da torta de 

oliva (NEFZAOUI e VANBELLE, 1986). O efeito benéfico do uso de produtos 

alcalinos sobre alimentos de baixa qualidade ocorre pela solubilização parcial da 

hemicelulose e pela expansão da celulose. Isso facilita o ataque enzimático dos 

microrganismos do rúmen aos carboidratos da parede celular e, 

consequentemente, melhora a digestibilidade ruminal da fração fibra (VAN SOEST, 

1994). No entanto, esses tratamentos têm suas próprias limitações e poucos são 

inócuos quanto a contaminação do meio ambiente (SILVERSTEIN et al., 2007).  

 Entre os efeitos negativos que o alto teor de lignina presente na parede celular 

vegetal provoca sobre a digestibilidade do alimento estão à limitação na capacidade 

de atuação de enzimas hidrofílicas, causadas pela hidrofobicidade criada pelos 

polímeros de lignina; o efeito tóxico de componentes da lignina aos microrganismos 

do rúmen e o impedimento físico causado pela ligação lignina-polissacarídeo, que 

limita o acesso das enzimas fibrolíticas ao centro de reação de um carboidrato 

específico (JUNG e DEETZ, 1993). Em estudos conduzidos por AGUILERA e 

MOLINA (1986) e MOLINA e AGUILERA (1988), a digestibilidade aparente dos 
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componentes da parede celular da torta de oliva foi melhorada pelo tratamento 

alcalino, o que também melhorou o teor de energia metabolizável (EM) (de 4,22 a 

6,46 MJ / kg de MS). Nesse sentido, NEFZAOUI & VANBELL (1986) relatam 

reduções de 13 e 15% na fração LDA em ensilagem de torta de oliva tratada com 

NH4OH e NaOH, respectivamente. 

 Foi demonstrado (HADJIPANAYIOTOU, 1994) que a técnica de ensilagem 

pode ser usada com segurança para o armazenamento prolongado de torta de oliva 

sozinha ou em combinação com outros subprodutos como aditivos (melaço, cama 

de aviário) ou alimentos convencionais (cevada ou milho moído), sendo 

recomendado por WEINBERG et al. (2008) a utilização de alimento aditivo mais 

seco ao ensilar torta de oliva a fim de evitar perdas por efluentes. 

 Estudos feitos por HADJIPANAYIOTOU (1996) e HADJIPANAYIOTOU & 

KOUMAS (1996) usando torta de oliva ensilada, demostraram a viabilidade de sua 

utilização na dieta de ovelhas não lactantes ou de cordeiros em crescimento, onde 

respectivamente, essa foi utilizada em diferentes taxas (10, 20, 30, 40, 50 e 78%) 

em blocos de ureia, ou como substituição parcial (30%) para alimentos 

convencionais (feno de cevada, palhadas, concentrado). 

 Algumas características presentes no alimento in natura podem interferir 

negativamente no processo de ensilagem dentre os quais um elevado poder 

tampão. WEINBERG et al. (2008) encontraram valores de 15,7 ± 0,4 meq / 100 g 

de MS e de 13,8 ± 0,3 meq / 100 g de MS na torta de oliva in natura, valores que 

consideraram baixos quando comparados com o de gramíneas e leguminosas (27-

45 e 35-62 meq / 100 g de MS, respectivamente) (BUXTON e O'KIELY, 2003). 

 Em relatos da literatura (HADJIPANAYIOTOU, 1999; WEINBERG et al. (2008); 

ROWGHANI et al., 2008) encontraram valores de pH em silagens de torta de oliva 

de 4,79; 5,05 e 6,12, respectivamente. 

 

4. Relatório de Campo 

4.1 Localização e obtenção da torta de oliva 

 A torta de oliva utilizada para realização dos testes foi obtida de duas 

indústrias localizadas na região denominada Serra do Sudeste ou Escudo Sul-Rio-
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Grandense, sendo eles Pinheiro Machado, para cultivar Arbequina e Canguçu, para 

cultivar Koroneiki. Nessa região os solos são do tipo Neossolo Litólico Distrófico 

Típico, unidade Pinheiro Machado (STRECK et al. 2002). Trata-se de solos rasos, 

pouco desenvolvidos, com baixa saturação por bases, essas condições de solo 

ocorrem em regiões com diversas condições de relevo (forte ondulado e 

montanhoso) e drenagem, apresentando fortes restrições para culturas anuais, 

decorrente da baixa tolerância de perda do solo por erosão hídrica (STRECK et al. 

2002). O clima da região é classificado como tipo Cfb, temperado, segundo o 

sistema de Köppen (MORENO, 1961). 

 O material, que na indústria foi caracterizado como resíduo, foi coletado 

durante o processo de extração e acondicionado em tonéis de plástico com 

capacidade de 200L. Essas foram vedadas hermeticamente e transportados no 

mesmo dia para o Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal (LABNUTRI) da 

EMBRAPA Clima Temperado para realização de testes e avaliações.  

 Em ambas as indústrias o processo de extração foi caracterizado como 

sendo de duas fases, utilizando equipamento da marca PIERALISI®.  

Os frutos são colhidos manualmente e levados até a planta de 

processamento onde são armazenados em caixas plásticas até o início do 

processamento quando realizado no mesmo dia, ou estocados por até 24 horas em 

câmara fria. A Figura 2 ilustra a colheita e recepção dos frutos junto a planta de 

extração de azeite de oliva. 
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FIGURA 2 – Colheita e recepção dos frutos junto a planta de extração de azeite de 

oliva. 

No processamento, os frutos são despejados em uma tulha onde seguem 

por esteira de elevação passando por sistema de ar forçado para separar 

eventualmente folhas e sujidades que por ventura tenham vindo com os frutos. 

Após, as azeitonas passam a um tanque onde são lavadas em água potável a fim 

de eliminar ao máximo a contaminação física, sendo logo a seguir carreadas 

novamente por esteira elevadora até o moinho. Após a moagem e batimento, 

ambos processos com temperatura e tempo controlado, a massa formada segue 

para um sistema de centrifugação, onde ocorre a separação das fases líquidas 

(água de vegetação e azeite) e sólidas (torta de oliva). Na Figura 3 são mostradas 

as etapas de lavagem e equipamentos de moagem e centrifugação. 
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FIGURA 3. - Etapas de lavagem das azeitonas e equipamentos de moagem e 

centrifugação para extração do azeite de oliva. 

Após a centrifugação, a torta de oliva segue então por sistema de tubulação 

até a parte externa da fábrica, onde é desprezada em tanques a céu aberto.  

 A torta de oliva obtida do cultivar Arbequina foi coletada nos dias 30/03/2016, 

e para cultivar Koroneiki em 28/03/2017. 

4.2 Tratamentos e delineamento experimental 

 Experimento 1: Objetivou-se caracterizar bromatologicamente a torta de 

oliva in natura de duas cultivares de Oleoa europaea L. (cv. Arbequina e cv. 

Koroneiki) proveniente de plantas de extração de azeite localizadas na região sul 

do Brasil, sendo a torta do cultivar Arbequina coletada em dois tempos de 

estocagem após sua obtenção na indústria (0 e 48 horas) com a finalidade de 
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avaliar sua composição química, valor nutritivo, bem como, características 

fermentativas, bromatológicas, de digestibilidade, presença de compostos fenólicos 

e de conservação após estocagem, a fim de determinar sua viabilidade de uso na 

dieta de ruminantes. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, 

com 2 tratamentos (zero e 48 horas) e três repetições (tonéis contendo torta de 

oliva). Os valores encontrados para as diferentes cultivares não foram avaliados 

estatisticamente uma vez que, nesse caso, o objetivo foi unicamente o de 

caracterização do coproduto. Para a torta de oliva do cultivar Arbequina coletada 

em diferentes períodos após sua obtenção na indústria (0 e 48 horas) os dados 

foram analisados estatisticamente utilizando o procedimento General Linear 

Models (PROC GLM), sendo as medias estimadas com o comando LSMEANS 

(Least Squares Means) e comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância. 

 Experimento 2: O objetivo desse trabalho foi caracterizar silagens feitas a 

partir do coproduto da extração de azeite de oliva (Olea europaea) cultivar 

Arbequina (torta de oliva). As silagens foram realizadas na data da coleta e 48 horas 

após a chegada do material ao laboratório, utilizando-se para tanto microsilos de 

PVC com tampas de borracha herméticas, equipadas com válvula do tipo Bunsen, 

que permite a saída de gases mas impede a entrada de ar, com capacidade média 

de 2,15 kg de material por microsilo. Esses foram feitos em quadruplicata para cada 

tempo (à fresco e 48 horas) e para cada nível de inclusão de milho seco moído, na 

proporção de zero, 5 e 10% do peso in natura do material a ser ensilado.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 6 

tratamentos e 4 repetições. Os resultados das análises laboratoriais e dos ensaios 

de digestibilidade foram testados quanto à normalidade residual pelo teste de 

Shapiro-Wilk e quanto à homocedasticidade pelo teste de Levene. Os dados foram 

submetidos à análise de variância univariada (ANOVA) sendo as médias ajustadas 

pelo método dos quadrados mínimos ordinários com o comando LSMEANS (Least 

Squares Means) e comparadas entre si pelo teste Tukey a um nível de significância 

de 5% utilizando o procedimento General Linear Models (PROC GLM). 

A Figura 4 mostra a torta de oliva sendo homogeneizada com aditivo (milho 

grão moído) e os microsilos utilizados para a ensilagem.  
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FIGURA 4. Torta de oliva sendo homogeneizada com aditivo (milho grão moído) e 

os microsilos utilizados. 

Os microsilos foram mantidos em posição vertical, com as válvulas de 

Bunsen voltadas para cima, tendo sido abertos 100 dias pós ensilagem. Por 

ocasião da abertura dos silos, a porção superior da ensilagem, localizada próximo 

da válvula, foi desprezada (aproximadamente 200gr) sendo o restante do material 

homogeneizado e retirados imediatamente amostras.  

4.3 Condução dos experimentos  

 As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Bromatologia 

e Nutrição Animal (LABNUTRI) da EMBRAPA Clima Temperado e no Núcleo 

Integrado em Desenvolvimento de Análises Laboratoriais (NIDAL) do 

Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos (DTCA) da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM). 

A coleta e transporte da torta de oliva, realizada em tonéis plásticos nas 

plantas de extração de azeite, foram feitas no dia da extração. Imediatamente após 

a chegada dos tonéis contendo as tortas de oliva ao Laboratório de Bromatologia e 

Nutrição Animal (LABNUTRI) da EMBRAPA, esses foram homogeneizados e 

amostrados para as diferentes cultivares.  

Amostras representativas foram congeladas a -20ºC para análises 

posteriores, outras liofilizadas e ainda três amostras foram pré secadas em estufa 

com circulação de ar até peso constante para as avaliações bromatológicas. Esse 

procedimento de coleta para o cultivar Arbequina foi repetido após 48 horas de 

estocagem, coletando-se amostras do material acondicionado nos tonéis. 
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As amostras foram assim determinadas: aproximadamente 1,5 kg de torta 

foi retirado de cada tonel e acondicionado em recipientes previamente identificado, 

sendo destinado a pré secagem em estufa de ar forçado a 55°C até peso constante 

para posterior análises bromatológicas e de digestibilidade. Igualmente, foram 

recolhidas amostras em triplicata de cada tonel, a serem conservadas por 

liofilização. Também foram tomadas amostras e acondicionadas em sacos plásticos 

identificados individualmente sendo essas amostras conservadas por 

congelamento em freezer (-20°C).  

 O processo de ensilagem ocorreu na data da coleta e 48 horas após a 

chegada do material ao laboratório, utilizando-se para tanto microsilos de PVC com 

capacidade média de 2,15 kg de material. Esses foram feitos em quadruplicata para 

cada tempo (à fresco e 48 horas) e para cada nível de inclusão de milho seco 

moído, na proporção de zero, 5 e 10% do peso in natura do material a ser ensilado. 

Os microsilos foram conservados em posição vertical a temperatura ambiente até 

a data de abertura, que ocorreu 100 dias após o fechamento desses.  

 

4.4  Análises e avaliações 

Por ocasião da abertura dos silos foram imediatamente tomadas amostras 

para determinação de pH e capacidade tampão (CT) conforme PLAYNE & 

MCDONALD (1966). Também foi determinado o teor de nitrogênio amoniacal (N-

NH3) conforme técnicas propostas por BOLSEN (1992) e VIEIRA (1980). 

Em ambos os experimentos amostras representativas foram congeladas a -

20ºC sendo acondicionadas em sacos plásticos e em tubos cônicos com 

capacidade de 50ml. Outra porção foi pré seca em estufa com circulação de ar 

forçado a 55ºC até peso constante.  

As amostras parcialmente secas foram moídas em moinho do tipo Willey em 

peneiras com crivos de 1 e 2 mm. As amostras moídas em crivo de 1 mm foram 

analisadas para: Matéria seca (MS) em estufa a 105ºC, matéria mineral (MM) por 

incineração em mufla a 550ºC durante 5 horas, proteína bruta (PB) pelo método 

micro Kjeldahl, e extrato etéreo segundo AOAC (1996), e fibra insolúvel em 

detergente neutro (FDN), com adição de α-amilase termoestável, mas sem uso de 

sulfito de sódio, conforme VAN SOEST et al. (1991), fibra insolúvel em detergente 

ácido (FDA), lignina em detergente ácido (LDA) segundo ROBERTSON & VAN 
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SOEST  (1985), e adaptações para autoclave conforme descrito por SENGER et 

al. (2008). Os teores de Hemicelulose e Celulose foram determinados por diferença 

sendo as análises de FDN, FDA e LDA efetuadas sequencialmente. O nitrogênio 

insolúvel em detergente neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel em detergente ácido 

(NIDA), nitrogênio não proteico (NNP), seguiram metodologia descrita por LICITRA 

et al. (1996).  Nas amostras congeladas foram determinados os valores de 

carboidratos solúveis em água conforme metodologia descrita por DUBOIS et al. 

(1956). 

Os fenóis totais e taninos totais foram determinados segundo metodologia 

descrita por MAKKAR (2000), utilizando as amostras liofilizadas, mantendo as 

amostras imersas em água gelada durante todo o processo. 

 A degradabilidade in situ foi determinada utilizando quatro vacas da raça 

Jersey, fistuladas ruminalmente. Essas fêmeas foram mantidas a pasto e 

recebendo suplementação concentrada contendo 20% de torta de oliva e sal 

mineral à vontade. Para a incubação, foi pesado 1 g de amostra parcialmente seca, 

moída a 2 mm, em sacos de poliéster (5 x 5 cm e porosidade de 50 μm). Os resíduos 

pós incubação foram lavados em água corrente até a água fluir límpida, e mantidos 

em solução para dissociação de bactérias por 15 minutos, conforme WHITEHOUSE 

et al. (1994). Estas foram secas em estufa 105°C por 8 horas e pesadas. 

Posteriormente, foram submetidos a solubilização em detergente neutro conforme 

metodologia descrita por GOERING & VAN SOEST (1975) para predizer a 

digestibilidade total. 
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Resumo 14 

A obtenção do azeite de oliva está associada com a produção de grande quantidade 15 

de coproduto (torta de oliva). Assim, objetivou-se caracterizar diferentes coprodutos da 16 

extração de azeite de oliva extra virgem (torta de oliva), quanto a sua composição 17 

bromatológica e digestibilidade in situ, sendo a torta de oliva proveniente do processamento 18 

de duas cultivares de oliveira (Arbequina e Koroneiki), obtidas em plantas de processamento 19 

na região sul do Brasil. A coleta de amostras para o cultivar Arbequina foi feita em dois 20 

momentos (no dia do processamento e 48 horas depois). As variações quanto a composição 21 

das duas cultivares era esperada, ficam em destaque os maiores teores de CHO’s (13,5 vs 22 

8,8% MS) e menores de FDN (46,9 vs 53,8% MS) que conferiram uma melhor Dig da MS 23 

(61,0 vs 43,5%) para cultivar Koroneiki.  Outra observação importante das duas cultivares 24 

obtidas no dia do processamento são os altos teores de LDA (15,5% MS) que conferem baixa 25 

digestão da FDN (21,1%), mas também, os elevados teores de EE (19,4% MS), FT (1,8% 26 

MS), TT (1,11% MS) e NDT (72,7% MS). Os cuidados na obtenção e conservação do 27 

produto são importantes pois o material obtido 48 horas após o processamento demonstrou 28 

perdas nos teores de CHO’s, CNF, FT e TT que podem prejudicar o seu valor nutritivo e o 29 

potencial de uso. Esses resultados demonstram que o coproduto representa uma potencial 30 

fonte de lipídeos e compostos fenólicos que podem ser utilizados para ajuste de dietas assim 31 

como a realização de novos estudos que avaliem seus efeitos para ruminantes e sua 32 

incorporação nos produtos carne e leite. 33 

Palavras-Chave: torta de oliva, coproduto, lipídios, compostos fenólicos, azeite de oliva. 34 
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Abstract 36 

The production of olive oil generates a large amount of byproduct (olive cake). This work 37 

aimed to characterize coproducts of the extraction of extra virgin olive oil, its chemical 38 

composition and nutritive value of two olive cultivars (Arbequina and Koroneiki) in 39 

industries in southern Brazil. Sampling for the cultivar Arbequina was done in two moments 40 

(time 0 and 48h post processing). The composition of the two cultivars was different, as 41 

expected. The highest levels of CHO (13.5 vs 8.8% DM) and lower NDF (46.9 vs 53.8% 42 

DM) were found to have improved Dig of DM (61.0 vs 43.5%) for Koroneiki cultivar. Both 43 

byproducts obtained on the day of processing presented high levels of ADL (15.5% DM), 44 

which caused low digestibility of NDF (21.1%), but also, high levels of EE (19.4% DM) TF 45 

(1.8% MS), TT (1.11% MS) and TDN (72.7% MS). These results demonstrate that the 46 

byproduct represents a potential source of lipids and phenolic compounds that can be used 47 

to adjust diets as well as the aggregation of functional molecules in meat and milk products. 48 

The care in obtaining and preserving the product is important because the material obtained 49 

48 hours after the processing showed losses in the contents of CHO, CNF, FT and TT, which 50 

can impair its nutritional value and the potential of use. 51 

Keywords: olive cake, byproducts, lipids, phenolic compounds, olive oil. 52 

 53 

Introdução 54 

Segundo dados do International Olive Council (2013), o Brasil é o terceiro maior 55 

importador de azeite de oliva. O país possui regiões com condições edafo-climáticas 56 

adequadas para o cultivo de oliveiras e por isso, a olivicultura vem despertando interesse nos 57 

últimos anos, sendo que em termos de produção comercial ainda é uma atividade agrícola 58 

emergente, porém em expansão (Coutinho et al., 2009). 59 
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O processamento de azeitonas para obtenção de azeite extra virgem, obtido a frio, 60 

tanto por prensagem e decantação ou por sistema contínuo seguido de centrifugação, 61 

apresenta baixo rendimento, resultando em um coproduto (torta de oliva) constituído por 62 

polpa, caroço (noz), pele e água (Weinberg et al., 2008). Assim, a obtenção do azeite de 63 

oliva está associada com a produção de grande quantidade de torta de oliva, que é de difícil 64 

eliminação, podendo gerar passivo ambiental, caso não tenha a correta destinação (Vargas-65 

Belo-Pérez et al., 2013). A extração a frio tem o objetivo de preservar a qualidade do azeite 66 

de oliva, o que promove uma extração parcial, tornando este resíduo industrial uma potencial 67 

alternativa de fonte lipídica para a alimentação animal. Além disso, segundo Servili et al. 68 

(2009), quando utilizado para este fim, esse coproduto pode transferir moléculas importantes 69 

para a melhoria da qualidade da carne ou leite, com potenciais efeitos benéficos sobre a 70 

saúde animal. Dentre os compostos presentes na azeitona, os teores de polifenóis são 71 

altamente significativos devido à sua ampla gama de efeitos bioquímicos e farmacêuticos, 72 

incluindo propriedades anti-carcinogênicas, anti-aterogênicas e antimicrobianas relatadas 73 

em humanos (Artajo et al., 2007). No entanto, a ocorrência destes compostos no bagaço de 74 

azeitona depende de diversos fatores, como: o grau de maturidade do fruto, cultivar, 75 

condições edafo-climáticas, e método de extração do azeite (Obied et al., 2005) 76 

A cadeia produtiva da oliveira do Brasil, por ainda estar em fase de estruturação, não 77 

explora a possibilidade de comercialização e utilização da torta de oliva para a alimentação 78 

animal, talvez devido à escassez de informações na literatura a respeito de sua composição 79 

química e valores nutricionais para as diferentes cultivares de oliveira aqui implantadas. 80 

Assim, objetivou-se caracterizar bromatologicamente a torta de oliva in natura de 81 

duas cultivares (Arbequina e Koroneiki) proveniente de plantas de extração de azeite 82 

localizadas na região sul do Brasil, sendo a torta do cultivar Arbequina coletada dois tempos 83 

de estocagem após sua obtenção na indústria (0 e 48 horas) com a finalidade de avaliar sua 84 
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composição química, valor nutritivo, bem como, características fermentativas, 85 

bromatológicas, de digestibilidade, presença de compostos fenólicos e conservação após 86 

estocagem, a fim de determinar sua viabilidade de uso na dieta de ruminantes. 87 

 88 

Material e Métodos 89 

Torta de Oliva 90 

A torta de oliva utilizada para confecção das ensilagens foi obtida junto a duas plantas 91 

de extração de azeite, localizadas na região denominada Serra do Sudeste ou Escudo Sul-92 

Rio-Grandense, no município de Pinheiro Machado, em março de 2016, para cultivar 93 

Arbequina, e no município de Canguçu, em março de 2017, para cultivar Koroneiki. O 94 

material, que nas indústrias foi caracterizado como resíduo, foi coletado durante o processo 95 

de extração do azeite de oliva, feito em sistema de duas fases, com separação do azeite por 96 

centrifugação da torta, sendo essa acondicionado em tonéis de plástico com capacidade de 97 

200L (3 toneis contendo torta de oliva do cultivar Arbequina e 3 tonéis do cultivar 98 

Koroneiki). Os tonéis foram vedados hermeticamente e transportados para o Laboratório de 99 

Bromatologia e Nutrição Animal (LABNUTRI) da EMBRAPA Clima Temperado para 100 

realização das análises e avaliações.  101 

Manejo experimental 102 

Imediatamente após a chegada do material ao laboratório esse foi homogeneizado e 103 

amostrado para as diferentes cultivares. Amostras representativas foram congeladas a -20ºC 104 

para análises posteriores, outras liofilizadas e ainda três amostras foram pré secadas em 105 

estufa com circulação de ar até peso constante para as avaliações bromatológicas. Esse 106 

procedimento de coleta para o cultivar Arbequina foi repetido após 48 horas de estocagem, 107 

coletando-se amostras do material acondicionado nos tonéis. 108 
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As amostras foram assim determinadas: aproximadamente 1,5 kg de torta foi retirado 109 

de cada tonel e acondicionado em recipientes previamente identificado, sendo destinado a 110 

pré secagem em estufa de ar forçado a 55°C até peso constante para posterior análises 111 

bromatológicas e de digestibilidade. Igualmente, foram recolhidas amostras em triplicata de 112 

cada tonel, a serem conservadas por liofilização. Também foram tomadas amostras e 113 

acondicionadas em sacos plásticos identificados individualmente sendo essas amostras 114 

conservadas por congelamento em freezer (-20°C).  115 

Análises e Avaliações 116 

Amostras parcialmente secas foram moídas em moinho do tipo Willey em peneiras 117 

com crivos de 1 e 2 mm. As amostras moídas em crivo de 1 mm foram analisadas para: 118 

Matéria seca (MS) em estufa a 105ºC, matéria mineral (MM) por incineração em mufla a 119 

550ºC durante 5 horas, proteína bruta (PB) pelo método micro Kjeldahl, e extrato etéreo 120 

segundo AOAC (1996), e fibra insolúvel em detergente neutro (FDN), com adição de α-121 

amilase termoestável, mas sem uso de sulfito de sódio, fibra insolúvel em detergente ácido 122 

(FDA), lignina em detergente ácido (LDA) segundo Van Soest et al. (1991) e adaptações 123 

para autoclave conforme descrito por Senger et al. (2008). Os teores de Hemicelulose e 124 

Celulose foram determinados por diferença sendo as análises de FDN, FDA e LDA efetuadas 125 

sequencialmente. O nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel 126 

em detergente ácido (NIDA), nitrogênio não proteico (NNP), seguiram metodologia descrita 127 

por Licitra et al. (1996). Nas amostras congeladas foram determinados os valores de pH e 128 

capacidade tampão (CT) conforme Playne & Mcdonald (1966), nitrogênio amoniacal (N-129 

NH3) conforme técnicas propostas por Bolsen (1992) e Vieira (1980) e carboidratos solúveis 130 

em água conforme metodologia descrita por Dubois et al. (1956). 131 
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Os fenóis totais e taninos totais foram determinados segundo metodologia descrita 132 

por Makkar (2000), utilizando as amostras liofilizadas, mantendo as amostras imersas em 133 

água gelada durante todo o processo. 134 

 A degradabilidade in situ foi determinada utilizando quatro vacas da raça Jersey, 135 

fistuladas ruminalmente. Essas fêmeas foram mantidas a pasto e recebendo suplementação 136 

concentrada contendo 20% de torta de oliva e sal mineral à vontade. Para a incubação, foi 137 

pesado 1 g de amostra parcialmente seca, moída a 2mm, em sacos de poliéster (5 x 5 cm e 138 

porosidade de 50 μm). Os resíduos pós incubação foram lavados em água corrente até a água 139 

fluir límpida, e mantidos em solução para dissociação de bactérias por 15 minutos, conforme 140 

Whitehouse et al., (1994). Estas foram secas em estufa 105°C por 8 horas e pesadas. 141 

Posteriormente, foram submetidos a solubilização em detergente neutro conforme 142 

metodologia descrita por Goering & Van Soest (1975) para predizer a digestibilidade total. 143 

 144 

Delineamento experimental e análise estatística 145 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 2 tratamentos (zero 146 

e 48 horas) e três repetições. Os valores encontrados para as diferentes cultivares não foram 147 

avaliados estatisticamente uma vez que, nesse caso, o objetivo foi unicamente o de 148 

caracterização do coproduto. 149 

Os resultados para a torta do cultivar Arbequina coletada em diferentes períodos após 150 

sua obtenção na indústria (0 e 48 horas) foram analisados utilizando o procedimento 151 

General Linear Models (PROC GLM), conforme o modelo estatístico:  152 

Yij = μ + αi  + εij , 153 

em que, Yij é o valor observado pelo i-ésimo tempo de estocagem do coproduto do azeite de 154 

oliva extra virgem (0 e 48 horas) e j-ésima repetição; μ + αi é a média para o tempo de 155 

estocagem na repetição i; εij é o erro aleatório associado com a mensuração nos diferentes 156 
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tempos de estocagem na i-ésima repetição. As medidas foram estimadas com o comando 157 

LSMEANS (Least Squares Means) e comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 158 

significância.  159 

As análises estatísticas foram executadas no aplicativo SAS® System for Windows™ 160 

versão 9.0. 161 

 162 

Resultados e discussão 163 

Os resultados de matéria seca (MS), potencial hidrogeniônico (pH), capacidade 164 

tampão (CT), carboidratos solúveis (CHO’s), fenóis totais (FT) e taninos totais (TT) são 165 

apresentados na Tabela 1.  166 

O teor de MS diferiu significativamente (p<0,05) para a mesma cultivar em diferentes 167 

tempos de estocagem (0 e 48h), provavelmente em razão de evaporação de água no material 168 

estocado por maior tempo. Quanto as cultivares, ambas passaram pelo mesmo 169 

processamento industrial de duas fases para obtenção de azeite de oliva extra virgem, 170 

justificando essa semelhança. Os teores de matéria seca do coproduto podem ser 171 

influenciados pelo tipo de extração, pelos equipamentos utilizados na mesma, pelo cultivar 172 

e pelas condições climáticas. Os valores de MS encontrados são inferiores aos descritos na 173 

literatura (Molina-Alcaide & Yáñez-Ruiz, 2008; Sadeghi et al. 2009; Abarghoei et al., 2011) 174 

em função das diferentes formas de extração de azeite empregadas (prensagem ou 175 

centrifugação), bem como pelo produto utilizado por esses autores haver sido previamente 176 

seco para sua conservação. Isso se faz necessário na medida que o tempo médio de 177 

deterioração da torta de oliva in natura, obtida por centrifugação é de 4 a 5 dias pós extração 178 

(Roselló-Soto et al., 2015) em comparação com cerca de 15 dias para o mesmo coproduto 179 

quando obtido por prensagem.  Contudo, considerando sua utilização in natura, o teor de 180 
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MS não parece ser limitante, pois se assemelha a de outras forrageiras utilizadas em dietas 181 

de ruminantes e principalmente ao preconizado para silagens de gramíneas. 182 

Não foi observado efeito do tempo de estocagem para pH, e os valores encontrados 183 

para as diferentes cultivares foram semelhantes.  184 

A capacidade tampão apresentou diferença significativa (p<0,05) para efeito do 185 

tempo de estocagem sendo superior no material a fresco, fato que ocorre pela baixa 186 

variabilidade da análise mesmo com diferenças tão pequenas. As cultivares Arbequina e 187 

Koroneiki demonstraram valores semelhantes. Os resultados encontrados são muito 188 

próximos ao limite superior de 20 mEq de NaOH/100 g de MS descrito por Fernandes, et 189 

al., (2008) como favoráveis a fermentação.  190 

Os valores de carboidratos solúveis em água (CHO’s) foram significativamente 191 

superior (p<0,05) para a torta de oliva à fresco, quando comparada a estocada por 48 horas 192 

na indústria. Essa diferença se deve provavelmente por parte desses carboidratos ter sido 193 

consumido por microrganismos presente na torta de oliva, ou ainda ao em razão da 194 

continuidade do metabolismo celular vegetal. No entanto, os teores encontrados para CHO’s 195 

nesse cultivar são inferiores aos considerados ótimo (10% da MS) por Church (1991) para 196 

um bem-sucedido processo de fermentação na forma de ensilagem. Nesse aspecto, a 197 

variedade Koroneiki apresentou valores de CHO’s superior ao cultivar Arbequina, e acima 198 

do valor considerado ótimo como anteriormente citado. Essa diferença entre cultivares pode 199 

estar relacionada a maturação dos frutos ou período de colheita, sendo a cv. Koroneiki 200 

geralmente colhida em estágio de maturação mais precoce a fim de produzir um azeite com 201 

sabor mais frutado, o que justificaria seu menor teor de fibra e maior de CHO’s. Segundo 202 

Weissbach et al. (1974), o conhecimento do teor de CHO’s presente no alimento, juntamente 203 

com dados de sua CT, e teor de MS são bons indicadores para predizer a capacidade 204 

fermentativa do alimento quando destinado a ensilagem. 205 
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Os valores encontrados para CHO’s nos diferentes coprodutos da extração de azeite 206 

de oliva são bastante superiores aos valores encontrados por Chiofalo et al. (2004) (6,18% 207 

da MS) e Abarghoei et al. (2011) (1,54% da MS) descritos para torta de oliva à fresco. 208 

Quanto aos teores de fenóis totais, houve redução significativa (p<0,05) na torta de 209 

oliva estocada por 48 horas quando comparada a obtida logo após processamento. Essa 210 

redução ocorreu provavelmente devido à oxidação de compostos fenólicos presentes na torta 211 

de oliva (Ben Salem et al., 2005) na tentativa de evitar oxidação dos ácidos graxos presentes 212 

na fração lipídica (Blekas et al., 1995; Constante, 2006), uma vez que esses compostos 213 

auxiliam na manutenção da estabilidade oxidativas do azeite de oliva, embora sua presença 214 

seja muito inferior ao encontrado na torta de oliva. A cultivar Arbequina apresentou 215 

concentrações superiores as Koroneiki. Em nosso estudo foram encontrados teores de fenóis 216 

totais similares aos descritos por Hamdi et al. (2017), e bastante superiores aos descritos por 217 

Abbeddou et al. (2011). 218 

Dentre os compostos fenólicos presentes na torta de oliva encontramos em grandes 219 

quantidades os taninos, que são definidos como um complexo heterogêneo de polifenóis de 220 

origem vegetal com alto peso molecular (500 a 3000 Da) (Aganga & Monase, 2001), os 221 

quais diferem de outros polifenóis pela sua capacidade de precipitar proteínas (Silanikove, 222 

2001), íons metálicos, aminoácidos e polissacarídeos dentre os quais polímeros como a 223 

celulose, hemicelulose e pectina, diminuindo com isso sua digestibilidade (Mcsweeney, 224 

2001; Makkar, 2003). No entanto, esses compostos não alteram a disponibilidade desses 225 

constituintes enquanto mantida a integridade celular vegetal, visto que estão armazenados 226 

em vacúolos nas células vegetais, ocorrendo sua ação apenas por ocasião da ruptura celular 227 

(Min et al., 2003), tal como acontece na trituração da azeitona para extração de azeite. No 228 

presente estudo, a redução no teor de fenóis totais foi acompanhada igualmente por redução 229 
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significativa no teor de taninos totais para a torta de oliva estocada por 48 horas, 230 

permanecendo os valores encontrados acima dos descritos por Abbeddou et al. (2011).  231 

Especula-se que os expressivos teores de fenóis totais encontrados nas tortas de oliva 232 

analisadas no presente estudo, desde esses devidamente preservados, quando ofertada na 233 

dieta de ruminantes, pode servir como fonte de compostos antioxidantes, atuando 234 

beneficamente sobre a saúde animal com potencialidade de agregação aos tecidos animais e 235 

seus produtos. Estudos científicos com compostos fenólicos naturais têm sido desenvolvidos 236 

a fim de tentar transferir aos tecidos animais e aos seus produtos finais (carne e leite) essas 237 

substâncias (Hamdi et al., 2017), melhorando por exemplo a estabilidade oxidativas da 238 

carne, e com isso aumentando a imagem do produto e vida de prateleira.  239 

Os valores de matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE), Cálcio (Ca), Magnésio 240 

(Mg) e Potássio (K) são apresentados na tabela 2 241 

Os materiais analisados não diferiram (p>0,05) quanto ao teor de matéria mineral e 242 

concentração dos minerais analisados. O cultivar Koroneiki apresentou teor de matéria 243 

mineral superior ao cultivar Arbequina, provavelmente em razão de diferenças entre as 244 

propriedades de origem dos materiais no que tange a fertilidade do solo. Os valores 245 

encontrados para as cultivares analisadas são semelhantes aos descritos para torta de oliva 246 

em revisão feita por Molina-Alcaide & Yáñez-Ruiz (2008). 247 

O teor de extrato etéreo apresentou variação significativa (p<0,05) quanto ao tempo 248 

de estocagem, sendo valores superiores encontrados na torta de oliva armazenada por 48 249 

horas. É provável que esse achado se deva a fatores de diluição, ou seja, a diminuição em 250 

outras frações (CNF e CHO’s, por exemplo) acaba por elevar o teor das demais frações 251 

nutrientes. Os valores de EE encontrados para os diferentes coprodutos da extração de azeite 252 

de oliva analisados no presente estudo são superiores aos relatados na literatura por 253 

Hadjipanayiotou (1994) (10,4% EE na MS), Abarghoei et al. (2011)(16,6% EE na MS) e 254 
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Vargas-Bello-Pérez et al. (2013) (13,9% EE na MS), provavelmente reflexo da variabilidade 255 

no grau de eficiência na extração de azeite pela indústria, ou ainda por diferenças entre 256 

cultivares avaliadas, visto que a grande maioria dos estudos com utilização de torta de oliva 257 

na dieta de ruminantes não revelam essa informação. Vargas-Bello-Pérez et al. (2013), relata 258 

que a fração lipídica da torta de oliva é rica em ácidos graxos monoinsaturados, com destaque 259 

para a participação de ácido oleico (C18:1 cis-9; 75,8%) e poli-insaturados (ácido linoleico, 260 

C18:2 cis-9,12; 6,8%), podendo sua inclusão na dieta de ruminantes alterar o perfil de ácido 261 

graxos da carne e leite desses animais, aumentando a participação de ácidos graxos poli-262 

insaturados nesses alimentos, o que seria interessante do ponto de vista de saúde para 263 

consumidores humanos. 264 

O teor de extrato etéreo presente na torta de oliva assemelha-se em valores ao descrito 265 

no NRC (2001) para caroço de algodão (19,3±1,4% da MS), sendo superior, por exemplo, 266 

ao farelo de arroz integral (15,2±4,2% da MS), alimento esse tradicionalmente utilizado na 267 

região. O conteúdo de EE presente na torta de oliva demonstra que esse coproduto pode 268 

representar uma potencial fonte de ácidos graxos mono e poli-insaturados a ser explorada na 269 

dieta de ruminantes. 270 

Na Tabela 3 são apresentados os valores médios determinados para os componentes 271 

da fração fibra e carboidratos não-fibrosos (CNF). 272 

Amostras da torta de oliva do cultivar Arbequina, coletadas em dois tempos pós 273 

extração de azeite, apresentaram diferenças significativas (p<0,05) quanto aos teores de FDN 274 

e FDA. Essas diferenças provavelmente tenha a mesma explicação dada aos teores de extrato 275 

etéreo, ou seja, efeito de diluição.  276 

Os valores de FDN e FDA encontrados para a torta de oliva armazenada por 48 horas 277 

são semelhantes aos relatados por Abbeddou et al. (2011), Vargas-Bello-Pérez et al. (2013) 278 

e Awawdeh & Obeidat (2013) para torta de oliva. Os teores de FDN são maiores no cultivar 279 
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Arbequina, quando comparada ao Koroneiki, que são reflexos dos maiores teores de celulose 280 

e hemicelulose. Celulose, hemicelulose, lignina e sílica não foram afetadas pelo tempo de 281 

estocagem. Apesar do conteúdo de lignina possuir expressiva participação nas tortas de oliva 282 

analisadas, os teores encontrados são inferiores aos relatados por Owaimer et al. (2004) e 283 

Sadeghi et al. (2009), sendo comparáveis aos valores descritos por Santos et al. (2012) para 284 

palha de trigo, arroz e cevada, e inferiores ao encontrado em bagaço de cana-de-açúcar. 285 

 A cultivar Koroneiki apresenta valores numericamente superiores de CNF quando 286 

comparado ao cultivar Arbequina. Os teores de CNF encontrados para a torta de oliva no 287 

presente estudo são superiores aos relatados na literatura por Albuquerque et al. (2004) e 288 

Abbeddou et al. (2011). 289 

Valores médios de proteína bruta (PB), Nitrogênio não-proteico (NNP), nitrogênio 290 

insolúvel em detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) 291 

são apresentados na Tabela 4. 292 

Os teores de PB, NIDN e NIDA não diferiram na torta de oliva do cultivar Arbequina, 293 

em diferentes tempos de estocagem, tendo essas frações valores numericamente inferiores 294 

no cultivar Koroneiki. Os teores de PB encontrados no presente estudo são respaldados por 295 

relatos da literatura para torta de oliva (Owaimer et al., 2004; Molina-Alcaide & Yáñez-296 

Ruiz, 2008; Abbeddou et al., 2011), no entanto, é de notar-se que aproximadamente de 30% 297 

do nitrogênio total encontra-se ligado a fração lignocelulósica da fibra (NIDA), tornando-a 298 

indisponível para microbiota ruminal.  299 

A estocagem por 48 horas reduziu os teores de NNP sem afetar o teor de PB, essa 300 

variação é provavelmente devido a utilização de parte dessa fração nitrogenada pelos 301 

microrganismos presentes na torta de oliva, o que corrobora com a diferenças observadas 302 

nos valores CHO’s e CNF, pressupondo ter ocorrido um rápido consumo desses compostos 303 

que potencialmente serviriam como fonte de energia e proteína para crescimento 304 
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microbiano. Cabe ressaltar que não foi detectado presença de nitrogênio amoniacal nas 305 

amostras em estudo, o que justifica a utilização de outros compostos nitrogenados.  306 

Na Tabela 5 são apresentados os valores médios de NDT, energia líquida de lactação, 307 

e os valores de digestibilidade in situ da matéria seca (Dig MS) e da fração fibra (Dig FDN) 308 

em 24 e 48 horas. 309 

Os valores estimados de NDT e ELl se demostraram próximos, não havendo 310 

diferenças significativas entre as amostras da torta de oliva recolhidas em dois tempos pós 311 

extração do azeite, sendo igualmente semelhantes aos valores determinados para o cultivar 312 

Koroneiki. Os valores estimados de NDT e ELl encontrados nesse estudo, foram bastante 313 

semelhantes aos descritos por Owaimer et al. (2004) (69,21% da MS) e superiores aos 314 

estimados por Fadel & El-Ghonemy (2015) para NDT (34% da MS), e de ELl relatados por 315 

Vargas-Belo-Pérez et al. (2013) e Cibik & Keles (2016) (1,01 e 1,23 Mcal/Kg de MS, 316 

respectivamente), provavelmente em razão da maior participação de EE nas tortas de oliva 317 

analisadas nesse estudo. 318 

Os valores de digestibilidade da fração fibra foram inferiores após estocagem da torta 319 

de oliva por 48 horas, nos dois tempos de incubação avaliados, diferindo significativamente 320 

(p<0,05). A menor digestibilidade dessa fração nutriente pode estar associada à complexação 321 

de suas frações constituintes com taninos presentes na torta de oliva (McSweeney, 2001; 322 

Makkar, 2003). Esses menores valores de digestibilidade da fração fibra parecem explicar a 323 

significativa (p<0,05) redução observada igualmente na digestibilidade da MS nas primeiras 324 

24h de incubação. Observou-se valores superiores de digestibilidade da matéria seca para o 325 

cultivar Koroneiki em relação as amostras do cultivar Arbequina, provavelmente por maior 326 

participação CHO’s e CNF nesse cultivar, bem como valores numericamente inferiores de 327 

nitrogênio total ligados à fração lignocelulósica da fibra (NIDA). Os valores encontrados 328 

para digestibilidade da MS do cultivar Arbequina nos diferentes tempos de estocagem são 329 
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superiores aos determinados por Weinberg et al. (2008) para torta de oliva, assemelhando-330 

se aos valores descritos por Molina-Alcaide & Yáñez-Ruiz (2008), contudo, a digestibilidade 331 

da MS determinada para o cultivar Koroneiki supera os valores encontrados pelos autores 332 

acima referidos para torta de oliva. 333 

 334 

Considerações finais 335 

 O alto teor de extrato etéreo presente na torta de oliva parece viabilizar sua utilização 336 

como fonte de energia, podendo servir ainda como importante fonte de compostos fenólicos 337 

interessantes do ponto de vista nutracêutico, tanto para a para saúde animal, como humana. 338 

Entre as cultivares, a torta de oliva do cultivar Koroneiki demonstrou maior teor de 339 

carboidratos não fibrosos e menor teor de fibra em sua constituição, demonstrando maior 340 

digestibilidade da matéria seca, apesar da baixa digestibilidade da fração fibra observada em 341 

ambas cultivares. Mais estudos são necessários a fim de determinar formas de conservação 342 

desse coproduto e níveis de inclusão na dieta de espécies ruminantes, haja visto sua 343 

disponibilidade estacional.   344 
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 483 

 484 

Tabela 1. Valores de matéria seca (MS), potencial hidrogeniônico (pH), capacidade tampão (CT), carboidratos 

solúveis (CHO's), fenóis totais (FT) e taninos totais (TT) de diferentes coprodutos da extração de azeite de 

oliva 

 MS 

(% do AI) 
pH 

CT 

(mEq NaOH) ** 

CHO's 

(% da MS) 

FT 

(% da MS) 

TT 

(% da MS) 

Koroneiki1 28,22±0,14 5,42±0,01 21,27±0,28 13,53±0,39 1,65±0,019 0,94±0,019 

Arbequina2 29,83±0,34b 5,40±0,01 21,16±0,34a 8,81±0,62a 2,02±0,001a 1,28±0,003a 

Arbequina3 

(48h) 
32,06±0,66a 5,44±0,04 19,05±0,21b 5,07±0,17b 1,77±0,036b 1,07±0,026b 

p-valor* 0,0064 0,3295 0,0008 0,0006 0,0002 0,0002 

SEM 0,3040 0,0169 0,1648 0,2630 0,0148 0,0107 
1 Torta de Oliva (Olea europaea) cv. Koroneiki; 2Torta de Oliva (Olea europaea) cv. Arbequina; 3 Torta de Oliva (Olea europaea) cv. 

Arbequina após 48 horas de estocagem; ** Miliequivalente grama de hidróxido de sódio necessário para elevar o pH de 4 para 6 
a,b Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si; * Valores de p maiores que 0,05, não diferem entre si pelo teste 

de Tuckey a 5%; SEM – erro padrão da média 

Tabela 2. Teores médios de matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e 

Potássio (K) de diferentes coprodutos da extração de azeite de oliva. 

 MM 

(% da MS) 

EE 

(% da MS) 

Ca 

(% da MS) 

Mg 

(% da MS) 

K 

(% da MS) 

Koroneiki1 3,79±0,05 19,90±1,14 1,63±0,04 1,60±0,01 0,98±0,06 

Arbequina2 3,27±0,07 18,85±0,44a 1,60±0,07 1,42±0,03 0,91±0,03 

Arbequina3 (48h) 3,21±0,04 19,69±0,08b 1,55±0,09 1,47±0,10 0,97±0,03 

p-valor* 0,0634 0,0295 0,4716 0,4221 0,4221 

SEM 0,0349 0,1798 0,0474 0,0448 0,0159 
1 Torta de Oliva (Olea europaea) cv. Koroneiki; 2Torta de Oliva (Olea europaea) cv. Arbequina; 3 Torta de Oliva (Olea europaea) cv. 

Arbequina após 48 horas de estocagem; a,b Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si; * Valores de p maiores 

que 0,05, não diferem entre si pelo teste de Tuckey a 5%; SEM – erro padrão da média 



 
 
 
 

70 
 

 

 

 485 

 486 

 

Tabela 3.Teores médios dos componentes da fração fibra e carboidratos não-fibrosos (CNF) de diferentes 

coprodutos da extração de azeite de oliva. 

  FDN 

(% da MS) 

FDA 

(% da MS) 

CEL 

(% da MS) 

HEM 

(% da MS) 

LIG 

(% da MS) 

SIL 

(% da MS) 

CNF 

(% da MS) 

Koroneiki1 46,91±1,56 41,00±0,33 22,36± 0,59 5,90±1,22 16,68±2,04 1,08±0,07 21,63±0,08 

Arbequina2 
53,80±0,87

b 

40,48±1,86

b 
27,08±2,13 13,31±1,45 14,32±1,58 0,91±0,14 

16,61±0,25

a 

Arbequina3 

(48h) 

58,10±0,65

a 

46,10±0,85

a 
28,70±0,90 12,00±0,78 16,27±0,90 0,87±0,05 

11,27±0,53

b 

p-valor* 0,0024 0,0089 0,2929 0,2374 0,1370 0,5976 <0,0001 

SEM 0,4426 0,8348 0,9427 0,6707 0,7415 0,0576 0,2519 
1 Torta de Oliva (Olea europaea) cv. Koroneiki; 2Torta de Oliva (Olea europaea) cv. Arbequina; 3 Torta de Oliva (Olea europaea) cv. 

Arbequina após 48 horas de estocagem; FDN – fibra em detergente neutro; FDA – fibra em detergente ácido; CEL – celulose; HEM – 

hemicelulose; LIG – lignina; SIL – sílica; CNF – carboidratos não fibrosos;  
a,b Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si; * Valores de p maiores que 0,05, não diferem entre si pelo teste 

de Tuckey a 5%; SEM – erro padrão da média 

Tabela 4. Teores médios de proteína bruta (PB), Nitrogênio não-proteico (NNP), nitrogênio insolúvel em 

detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) de diferentes coprodutos da 

extração de azeite de oliva. 

 PB (% da MS) NNP (% do NT) NIDN (% NT) NIDA (% NT) 

Koroneiki1 7,77±0,29 35,14±1,52 32,03±0,12 24,83±0,51 

Arbequina2 8,14±0,15 72,83±2,80a 51,90±3,58 31,70±0,63 

Arbequina3 (48h) 8,56±0,22 47,07±3,53b 45,39±1,32 31,50±0,88 

p-valor* 0,0510 0,0006 0,1238 0,8647 

SEM 0,1094 1,8433 2,3675 0,7396 
1 Torta de Oliva (Olea europaea) cv. Koroneiki; 2Torta de Oliva (Olea europaea) cv. Arbequina; 3 Torta de Oliva (Olea europaea) cv. 

Arbequina após 48 horas de estocagem; NT – nitrogênio total;  
a,b Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si; * Valores de p maiores que 0,05, não diferem entre si pelo teste 

de Tuckey a 5%; SEM – erro padrão da média 

Tabela 5. Teores médios de NDT, energia líquida de lactação (ELl), digestibilidade in situ da matéria seca 

(Dig MS) e da fração fibra (Dig FDN) de diferentes coprodutos da extração de azeite de oliva. 

 NDT 

(% da MS) 

ELl 

(Mcal/Kg de 

MS) 

Dig MS 

(24h) 

(% da MS) 

Dig MS 

(48h) 

(% da MS) 

Dig FDN 

(24h) 

(% da FDN) 

Dig FDN 

(48h) 

(% da FDN) 

Koroneiki1 73,34±3,70 1,86±0,12 55,83±0,21 61,01±0,49 18,46±0,62 22,26±0,32 

Arbequina2 72,07±2,17 1,81±0,07 39,13±1,17a 43,46±1,62 15,16±0,56a 20,02±1,90a 

Arbequina3 (48h) 69,26±1,33 1,73±0,05 33,65±0,34b 40,58±2,09 5,93±0,89b 10,32±3,29b 

p-valor* 0,1277 0,1705 0,0015 0,1210 <0,0001 0,0118 

SEM 1,0129 0,0324 0,4973 1,0813 0,4313 1,5614 
1 Torta de Oliva (Olea europaea) cv. Koroneiki; 2Torta de Oliva (Olea europaea) cv. Arbequina; 3 Torta de Oliva (Olea europaea) cv. 

Arbequina após 48 horas de estocagem; a,b Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si; * Valores de p maiores 
que 0,05, não diferem entre si pelo teste de Tuckey a 5%; SEM – erro padrão da média 
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Resumo 24 

Esse estudo teve por objetivo caracterizar silagens feitas a partir do resíduo de extração de 25 

azeite de oliva (Olea europaea cv. Arbequina), ensilado em dois tempos pós extração (zero 26 

e 48 horas), utilizando milho grão moído como aditivo na proporção de zero, 5 e 10% da 27 

torta in natura. O delineamento foi inteiramente casualizado, sendo as silagens resultantes 28 

avaliadas para características fermentativas, de conservação, bem como a composição 29 

química, valor nutritivo e concentração de compostos fenólicos. As silagens não diferiram 30 

quanto ao teor de nitrogênio não proteico (NNP), sílica e digestibilidade da fração fibrosa 31 

(Dig FDN) e não foram detectadas produções de nitrogênio amoniacal (N-NH3) . Silagens 32 

feitas com torta de oliva no dia do processamento, apresentaram maior capacidade tampão 33 

(CT) (média de 143,62 versus 89,86 mEq de NaOH, respectivamente), maiores teores de 34 

fenóis totais (FT) (média de 1,98 versus 1,26 % da MS, respectivamente) e taninos totais 35 

(TT) (média de 1,26 versus 0,71% da MS, respectivamente), e menor teor de matéria seca 36 

(MS) (média de 28,40 versus 33,81%, respectivamente) em comparação com silagens feitas 37 

a partir do material estocado por 48h. Silagens de torta de oliva contendo maiores teores de 38 

milho como aditivo apresentaram maior digestibilidade da matéria seca (Dig MS) (média de 39 

54,92 versus 45,49% da MS, para silagens contendo 10% de aditivo comparadas as sem uso 40 

de aditivo, respectivamente), maior teor de nutrientes digestíveis totais (NDT) (71,13 versus 41 

62,16% da MS, respectivamente), menores valores de pH (4,68 versus 5,16, 42 

respectivamente) e extrato etéreo (EE) (17,20 versus 19,70% da MS, respectivamente). A 43 

inclusão de 10% de milho melhora as características fermentativas e o valor nutricional das 44 

silagens de torta de oliva. A ensilagem demonstrou ser uma alternativa para conservação e 45 

manutenção das características importantes da torta de oliva considerando os teores de 46 

lipídeos, fenóis totais e taninos totais. 47 

Palavras-chave: Arbequina, fenóis totais, digestibilidade, milho grão moído, silagem. 48 
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 49 

Abstract 50 

We evaluated olive cake silage (Olea europaea cv. Arbequina), two times after extraction 51 

(zero and 48 hours), using grounds corn grain as an additive zero, 5 and 10% of the cake. 52 

The design was completely randomized, and the silages tested for fermentation 53 

characteristics, conservation, chemical composition and nutritive value, concentration of 54 

phenolic compounds. The silages did not differ in non-protein nitrogen (NNP), silica and 55 

NDF digestibility. No ammoniacal nitrogen (N-NH3) was produced in the silages. At the 56 

zero time, they presented higher buffer capacity (CT) (143.62 versus 89.86 mEq NaOH, 57 

respectively), higher total phenols (FT) (1.98 versus 1.26% of MS, respectively) and total 58 

tannins (TT) (1.26 versus 0.71% DM, respectively) and lower dry matter (DM) (28.40 versus 59 

33.81%, respectively) compared to silages made from silage after 48 h. Silages containing 60 

10% of corn, compared with zero, had higher digestibility (54.92 versus 45.49% of DM, 61 

respectively), higher NDT content (71.13 versus 62.16% of MS, respectively), lower pH 62 

(4.68 versus 5.16, respectively) and EE (17.20 versus 19.70% of MS, respectively). The 63 

inclusion of corn improved the fermentation characteristics and the nutritional value of the 64 

silages. Silage has been shown to be an alternative to preserve the important characteristics 65 

of olive cake. 66 

Keywords: Arbequina, total phenols, digestibility, crushed grain corn, silage. 67 
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Introdução 69 

A cadeia produtiva da oliveira do Rio Grande do Sul, por estar em fase de 70 

estruturação, ainda não faz uso da torta de oliva para a alimentação animal, em parte, devido 71 

à escassez de informações a respeito de suas características químicas, valor nutritivo bem 72 
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como suas formas de conservação. A torta de oliva é constituída de uma mistura de pele, 73 

polpa e sementes de azeitonas após a extração de azeite. 74 

Estudos vem sendo realizados nos últimos anos em diferentes países, mostrando 75 

potencial uso de coprodutos da extração de azeite de oliva tanto no desempenho animal, 76 

quanto na qualidade do produto final (carne e leite), seja por agregação de compostos 77 

bioativos aos produtos finais bem como sobre o desempenho e saúde animal (Luciano et al., 78 

2013; Hamdi et al., 2017; Habeeb et al., 2017). Nesse contexto, faz-se necessário estudar 79 

formas de conservação desse coproduto que ao longo do tempo preserve, totalmente ou em 80 

parte, a integridade e potencialidade desses compostos com reconhecido valor nutracêutico. 81 

O maior acesso a informação e difusão do conhecimento sobre o papel dos alimentos 82 

na saúde, modificou o conceito de qualidade em alimentos, se tornando mais abrangente. A 83 

necessidade de hábitos alimentares mais saudáveis e consumo de alimentos capazes de 84 

prover benefícios a saúde humana além de seu valor nutritivo, fez surgir o conceito de 85 

alimentos nutracêuticos, esses capazes de oferecer benefícios à saúde em humanos, como 86 

redução na obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes do tipo-2, e alguns tipos de câncer 87 

(Kratz et al., 2013; Lahlou et al., 2014).  88 

A ensilagem é um método de conservação amplamente utilizado no mundo, 89 

possibilitando a conservação da maioria das forragens, de vários grãos cereais, e também de 90 

alguns coprodutos do setor primário. O processo se fundamenta na eliminação do oxigênio 91 

e conversão de açucares e carboidratos solúveis, através de fermentação microbiana, em 92 

ácidos orgânicos, principalmente ácido lático. Como resultado, há redução do pH e o 93 

material, ainda úmido, torna-se um ambiente desfavorável ao crescimento de 94 

microrganismos danosos, preservando o valor nutritivo do produto (Bolsen, 1995; 95 

McDonald et al., 1991). 96 
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Para proporcionar e potencializar o processo de fermentação nas silagens e melhorar 97 

o valor nutritivo no produto final, diversos aditivos vêm sendo utilizados ao longo dos anos, 98 

sejam esses absorventes de umidade ou inoculantes microbianos, todos como objetivo de 99 

proporcionar um rápido desenvolvimento das bactérias láticas e diminuição do pH, 100 

inviabilizando a ação de microrganismos indesejáveis, como enterobactérias, mofos e 101 

leveduras (Bezerra et al., 2015). 102 

O objetivo desse trabalho foi caracterizar silagens feitas a partir do coproduto da 103 

extração de azeite de oliva (Olea europaea) cultivar Arbequina (torta de oliva), sendo o 104 

processo de ensilagem feito em dois tempos pós extração de azeite (no dia da extração e 48 105 

horas depois), utilizando como aditivo a  inclusão de milho seco moído, na proporção de 106 

zero, 5 e 10% do peso in natura do material a ser ensilado, no que se refere a suas 107 

características fermentativas, composição química, valor nutritivo e a eficiência do processo 108 

em conservar suas características originais. 109 

 110 

Material e Métodos 111 

Torta de oliva 112 

A torta de oliva utilizada para confecção das ensilagens foi obtida junto da Fazenda 113 

Guarda Velha, localizada na região denominada Serra do Sudeste ou Escudo Sul-Rio-114 

Grandense, no município de Pinheiro Machado. O material utilizado era proveniente da 115 

moagem, para extração de azeite em sistema de duas fases por centrifugação, de frutos de 116 

Olea europaea cv. Arbequina.  117 

O material denominado torta de oliva, caracterizado como resíduo pela indústria, foi 118 

coletado em 31 de março de 2016, durante o período de processamento, sendo esse 119 

acondicionado em tonéis de plástico com capacidade de 200L. Os tonéis foram vedados 120 

hermeticamente e transportados para o Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal 121 
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(LABNUTRI) da EMBRAPA Clima Temperado onde, após homogeneização, procedeu-se 122 

a coleta inicial de amostras de cada tonel e posterior confecção da silagem.   123 

Ensilagem e tratamentos  124 

As silagens foram realizadas na data da coleta e 48 horas após a chegada do material 125 

ao laboratório, utilizando-se para tanto microsilos de PVC com tampas de borracha 126 

herméticas, equipadas com válvula do tipo Bunsen, que permite a saída de gases mas impede 127 

a entrada de ar, com capacidade média de 2,15 kg de material por microsilo. Esses foram 128 

feitos em quadruplicata para cada tempo (à fresco e 48 horas) e para cada nível de inclusão 129 

de milho seco moído, na proporção de zero, 5 e 10% do peso in natura do material a ser 130 

ensilado. De acordo com o tratamento empregado, adotou-se a seguinte identificação: S00 – 131 

silagem de torta de oliva a fresco sem inclusão de milho; S05 - silagem de torta de oliva a 132 

fresco com 5% de inclusão de milho; S010 - silagem de torta de oliva a fresco com 10% de 133 

inclusão de milho; S480 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem sem inclusão 134 

de milho; S485 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem com 5% de inclusão 135 

de milho; S4810 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem com 10% de inclusão 136 

de milho.  Na tabela 1 é apresentada a composição bromatológica da torta de oliva e do milho 137 

grão antes da ensilagem.  138 

 139 

Manejo experimental 140 

 Os microsilos foram mantidos em posição vertical, com as válvulas de Bunsen 141 

voltadas para cima, tendo sido abertos 100 dias pós ensilagem. Por ocasião da abertura dos 142 

silos, a porção superior da ensilagem, localizada próximo da válvula, foi desprezada 143 

(aproximadamente 200gr) sendo o restante do material homogeneizado e retirados 144 

imediatamente amostras para determinação de pH e capacidade tampão (CT) conforme 145 
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Playne & McDonald (1966) e nitrogênio amoniacal (N-NH3) conforme técnicas propostas 146 

por Bolsen (1992) e Vieira (1980).  147 

Aproximadamente 1,0kg do material ensilado foi destinado a pré secagem em estufa 148 

de ar forçado a 55°C até peso constante para posterior análises bromatológicas e de 149 

digestibilidade. Igualmente, foram recolhidas amostras representativas de cada silo, a serem 150 

conservadas por liofilização, sendo estas conservadas posteriormente em freezer á 151 

temperatura de (-20°C). O material restante de cada silagem foi conservado por 152 

congelamento em freezer (-20°C), em sacos plásticos devidamente identificados. 153 

Avaliações 154 

Amostras parcialmente secas foram moídas em moinho do tipo Willey em peneiras 155 

com crivos de 2 e 1 mm. As amostras moídas em crivo de 1 mm foram analisadas para: 156 

Matéria seca (MS) em estufa a 105ºC, matéria mineral (MM) por incineração em mufla a 157 

550ºC durante 5 horas, proteína bruta (PB) pelo método micro Kjeldahl, e extrato etéreo 158 

segundo AOAC (1996), e fibra insolúvel em detergente neutro (FDN), com adição de α-159 

amilase termoestável, mas sem uso de sulfito de sódio, conforme Van Soest et al. (1991), 160 

fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), lignina em detergente ácido (LDA) segundo 161 

Robertson &Van Soest (1985),e adaptações para autoclave conforme descrito por Senger et 162 

al. (2008). Os teores de Hemicelulose e Celulose foram determinados por diferença sendo 163 

as análises de FDN, FDA e LDA efetuadas sequencialmente. O nitrogênio insolúvel em 164 

detergente neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), nitrogênio não 165 

proteico (NNP), seguiram metodologia descrita por Licitra et al. (1996).  Nas amostras 166 

congeladas foram determinados os valores de carboidratos solúveis em água conforme 167 

metodologia descrita por Dubois et al. (1956). 168 
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Os fenóis totais e taninos totais foram determinados segundo metodologia descrita 169 

por Makkar (2000), utilizando as amostras liofilizadas, mantendo as amostras imersas em 170 

água gelada durante todo o processo. 171 

 A degradabilidade in situ foi determinada utilizando quatro vacas da raça Jersey, 172 

fistuladas. Essas fêmeas foram mantidas à pasto e recebendo suplementação concentrada 173 

contendo 20% de torta de oliva e sal mineral à vontade. Para a incubação, foi pesado 1 g de 174 

amostra parcialmente seca, moída a 2mm, em sacos de poliéster (5 x 5 cm e porosidade de 175 

50 μm). Os resíduos pós incubação foram lavados em água corrente até a água fluir límpida, 176 

e mantidos em solução para dissociação de bactérias por 15 minutos, conforme Whitehouse 177 

et al. (1994). Estas foram secas em estufa 105°C por 8 horas e pesadas. Posteriormente, 178 

foram submetidos a solubilização em detergente neutro conforme metodologia descrita por 179 

Goering & Van Soest (1975) para predizer a digestibilidade total. 180 

Delineamento experimental e análises estatísticas 181 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 4 182 

repetições. Foi avaliado a ensilagem da torta de oliva no dia da extração do azeite e 48 horas 183 

depois, sendo em cada um destes momentos testado a inclusão de zero, 5 e 10% da matéria 184 

original em milho grão moído antes da ensilagem.  As análises estatísticas foram realizadas 185 

no aplicativo SAS® - Statistical Analysis System versão 9.0 (SAS, 2002). Todos os dados 186 

foram testados quanto à normalidade residual pelo teste de Shapiro-Wilk e quanto à 187 

homocedasticidade pelo teste de Levene. Os dados foram submetidos à análise de variância 188 

univariada (ANOVA) sendo as médias ajustadas pelo método dos quadrados mínimos 189 

ordinários com o comando LSMEANS (Least Squares Means) e comparadas entre si pelo 190 

teste Tukey a um nível de significância de 5% usando procedimento GLM. 191 

Resultados e discussão 192 
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Os valores de matéria seca (MS), potencial hidrogeniônico (pH) e de capacidade 193 

tampão (CT) das silagens de torta de oliva são demonstrados na Tabela 2.  194 

O teor de matéria seca diferiu entre os tratamentos, sendo superior nas silagens 195 

oriundas do material estocado por 48 horas e com maior participação de milho. Esses 196 

achados se devem provavelmente a perdas de água por evaporação no material armazenado 197 

por maior período antes da ensilagem, bem como por contribuição do maior teor de matéria 198 

seca proveniente do milho. Entretanto, todas apresentaram teores semelhantes a outros 199 

materiais conservados na forma ensilada e superiores ao mínimo de 21% descrito por 200 

McDonald et al. (1991) como necessário para evitar fermentações secundárias que podem 201 

comprometer a qualidade do produto final.  202 

O teor de CHO’s apresentou efeito significativos nas silagens do estudo (p<0,05), 203 

sendo encontrado teores numericamente superiores nas silagens sem inclusão de milho, 204 

sendo menor, mas não diferente estatisticamente o teor residual da silagem S480. Esse 205 

comportamento sugere um consumo de carboidratos durante o processo fermentativo 206 

constante, pois o grão de milho apresentou menor concentração dessa variável 207 

proporcionando menores teores residuais nas silagens. Ainda, os valores residuais indicam 208 

que esse importante substrato não parece haver sido limitante para o processo fermentativo. 209 

Valores residuais de CHO’s inferiores aos encontrados no presente estudo, são descritos por 210 

Abarghoei et al. (2011), de 0,78% da MS para silagens feitas com torta de oliva a fresco e 211 

sem a inclusão de aditivos, e de 1,62% da MS para silagens feitas com adição de 0,5% de 212 

melaço à torta de oliva. 213 

A adição de milho favoreceu a redução do pH, sendo o menor valor encontrado na 214 

silagem feita com material a fresco e com inclusão de 10% de milho (S010). Esses 215 

resultados, embora estatisticamente não tenha sido observado correlação (p = 0,0671), 216 

parecem ser resultantes de efeitos somatórios em razão dos materiais ensilados a fresco 217 
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possuírem maior teor de CHO’s, esses reconhecidos como principal fonte prontamente 218 

disponível de substrato para o processo fermentativo inicial nos silos (McDonald et al, 219 

1991). É provável que CHO’s e amido presente no grão de milho tenham sido utilizados 220 

como fonte suplementar de energia para o processo fermentativo, embora tendo o milho teor 221 

de CHO’s inferior à torta de oliva. O efeito da adição de milho parece haver sido superior 222 

para silagens feitas com material fresco provavelmente devido à redução em CHO’s durante 223 

a estocagem por 48 horas da torta de oliva prévio a ensilagem.  224 

A capacidade tampão (CT) dos materiais, feita no dia do processamento foram 225 

superiores às estocadas por 48 horas, provavelmente devido a maior disponibilidade de 226 

CHO’s para fermentação. Essa maior disponibilidade de substrato parece haver propiciado 227 

maior formação de sais de ácidos orgânicos, já que 68 a 80% da magnitude da capacidade 228 

tampão é determinada pela fração ânion da forragem, representados pelos sais de ácidos 229 

orgânicos, ortofosfatos, sulfatos, nitratos e cloretos, sendo que, entre valores de pH de 6 a 4, 230 

somente os ânions de sais orgânicos e os ortofosfatos são tamponantes (Playne & McDonald, 231 

1966).  232 

Os valores superiores no material no tempo zero podem igualmente estar 233 

relacionados a um menor teor de MS e uma redução mais lenta do pH no início do processo 234 

fermentativo, gerando maior concentração de ácidos orgânicos tais como ácido acético e 235 

ácido butírico, que segundo os mesmos autores, representam as maiores contribuições na 236 

capacidade tampão do material, 80 e 84% respectivamente.  237 

Do ponto de vista da conservação do produto, os valores encontrados são desejáveis 238 

pois se refletem em maior estabilidade do material, resistindo a mudanças de pH após 239 

abertura do silo. Embora não tenha sido determinado o perfil de ácidos graxos voláteis das 240 

silagens, especula-se que parte do processo fermentativo ocorrido nas silagens se deu por 241 

fermentação à ácido acético, em razão do odor característico presente nas silagens, sendo 242 
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esse ácido importante na manutenção da estabilidade aeróbica das silagens (Taylor & Kung, 243 

2002), com destaque para sua capacidade de inibição no crescimento fúngico (Danner et al., 244 

2003). 245 

Na Tabela 3 são apresentados os valores médios dos teores de extrato etéreo (EE), 246 

fenóis totais (FT) e taninos totais (TT). 247 

O teor de EE foi inferior nos tratamentos com maior participação de milho, de acordo 248 

com o esperado, pelo efeito de diluição.  Aparentemente o teor total de lipídeos não foi 249 

afetado pelo tempo de estocagem, entretanto são necessárias mais avaliações a fim de 250 

determinar a composição de ácidos graxos nos produtos resultantes do processo 251 

fermentativo. Os resultados encontrados para essa fração são superiores aos descritos por 252 

Hadjipanayiotou (1999) (10,6% EE na MS), Abarghoei et al. (2011) (14,1% EE na MS), 253 

Omar et al. (2012) (4,7% EE na MS), sendo os teores próximos aos encontrados por 254 

Rowghaniet al. (2008) (16,25% EE na MS) para silagens de torta de oliva sem aditivos, 255 

provavelmente por diferenças no método empregado para extração de azeite de oliva, 256 

gerando com isso diferenças no material inicial. 257 

Em razão da concentração de lipídeos superior a 17% da MS encontrada nas silagens, 258 

presume-se ser possível substituir parte da energia da dieta, especificamente carboidratos 259 

amiláceos, esses com potencial capacidade acidogênica em nível ruminal, por silagem de 260 

torta de oliva, que, respeitando limites de inclusão e detalhes da dieta, podem ter um efeito 261 

poupador em rotas metabólicas uma vez que ácidos graxos de cadeia longa (18 carbonos ou 262 

mais) pode ser incorporados diretamente nos produtos carne e leite. Além do mencionado 263 

anteriormente, a conservação na forma de silagem pode modular o perfil lipídico do produto 264 

final (carne/ leite) agregando a esses compostos funcionais e nutracêuticos, tal como 265 

presumido anteriormente para compostos fenólicos com capacidade antioxidante. Alguns 266 

estudos no sentido de modificar o perfil de ácidos graxos dos produtos cárneos e agregar a 267 
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esses compostos com capacidade antioxidante já se encontram descritos na literatura 268 

(Luciano et al. 2013; Hamdi et al. 2017) o que torna necessário identificar formas eficientes 269 

de conservar esses compostos. 270 

Os teores de fenóis totais e taninos totais diferiram significativamente (p<0,05) entre 271 

os tempos de estocagem, sendo encontrados teores maiores nas silagens feitas a partir do 272 

material a fresco. A adição de milho parece não afetar o teor desses compostos, 273 

provavelmente em razão dos baixos níveis de inclusão (5 e 10% do peso na matéria natural), 274 

ou ainda em razão dos menores valores de pH encontrados nas silagens contendo milho, o 275 

que dentre outros fatores, pode haver favorecido a conservação desses compostos. 276 

 A importância de preservar esses teores de fenóis durante a ensilagem se deve ao 277 

fato desses compostos serem reconhecidos como potencialmente bioativos e com 278 

propriedades antioxidantes e terapêuticas que produzem efeitos anticancerígenos, anti-virais, 279 

anti-inflamatórios, hipolipidêmicos e hipoglicêmicos (Obied et al., 2005), com possíveis 280 

efeitos benefícios à saúde dos animais e agregação desses compostos nutracêuticos a seus 281 

produtos (carne e leite), com prováveis benefícios a saúde humana. 282 

A ensilagem a partir da torta de oliva in natura foi eficiente em conservar os teores 283 

de FT e TT, principalmente quando ensilado no dia do processamento, mantendo cerca de 284 

98% dos FT e 99,5% dos TT. Já quando foi ensilado após 48 horas conservou 285 

aproximadamente 92,6% dos FT e somente cerca de 66% dos TT. Esse período de dois dias 286 

antes da ensilagem reduziu em 32,2 % as concentrações de FT e 14,2% os teores de TT do 287 

material. Os resultados encontrados no presente estudo contrariam os obtidos por Abarghoei 288 

et al. (2011) que observou redução significativa no teor de polifenóis durante a ensilagem, 289 

bem como os resultados de Weinberg et al. (2008) sendo que esses últimos autores 290 

encontraram redução da ordem de 30 a 40% em relação a torta de oliva à fresco durante a 291 

ensilagem.   292 
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Embora ainda existam divergências na literatura, a presença de teores moderados de 293 

taninos no rúmen está relacionada à proteção da proteína contra a degradação pelos 294 

microrganismos ruminais, aumentando assim o fluxo de proteína para absorção em nível 295 

intestinal (Min et al. 2003; Makkar, 2003). Especula-se que essa redução na taxa de 296 

degradação em nível ruminal por efeito dos taninos pode ser explorada com o intuito de 297 

modular a disponibilidade de nutrientes (energia e proteína) para multiplicação microbiana, 298 

diminuindo a excreção de nitrogênio e gastos energéticos na eliminação do excesso de 299 

amônia, por exemplo, em animais pastejando gramíneas de clima temperado. 300 

Essas informações são importantes considerando o potencial dessas frações para 301 

novas pesquisas, que seriam inviabilizadas caso não fosse possível sua conservação. 302 

Também, indicam que mesmo não tendo uma redução de pH tão expressiva (Tabela 2), o 303 

meio em anaerobiose foi eficiente em conservar os FT e TT, que, de forma geral oxidam 304 

com bastante facilidade, e levam a acreditar que pelo menos por oxidação o perfil lipídico 305 

não tenha sido alterado mantendo a potencial de uso do produto em estudo. 306 

Os valores encontrados nas frações que compõe a fração fibra e o teor de carboidratos 307 

não fibrosos (CNF) das silagens são demonstrados na Tabela 4.  308 

Os teores de FDN e FDA foram influenciados pela adição de milho nos materiais 309 

ensilados, havendo diminuição nos teores das frações fibrosas nas silagens com maior 310 

inclusão de milho, como era esperado. No material armazenado por 48 horas antes da 311 

ensilagem, apesar de apresentarem o mesmo comportamento, os valores numericamente 312 

superiores podem estar relacionados a uma menor participação de CHO’s, o que 313 

proporcionalmente deveria elevar os valores dos demais constituintes. Teores de FDN e FDA 314 

semelhantes aos encontrados nesse estudo para silagens de torta de oliva in natura são 315 

descritos por Rowghani et al. (2008), sendo inferiores aos encontrados por Omar et al. 316 
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(2012) e por Hadjipanayiotou (1999), esse último em silagens feitas com torta de oliva 317 

coletada dois a quatro dias após extração do azeite.  318 

Os teores de celulose e lignina igualmente foram inferiores nas tortas com maior 319 

participação de milho, seguindo a mesma tendência dos teores de FDN e FDA. No que se 320 

refere ao teor de hemicelulose, esse não diferiu (p>0,05) entre as silagens de torta de oliva, 321 

apresentando teores relativamente baixos quando comparados aos encontrados na literatura 322 

(Rowghani et al., 2008; Hadjipanayiotou, 1999), e inferiores ao material in natura, 323 

pressupondo que houve utilização dessa fração da fibra como fonte de carboidratos para 324 

multiplicação da microbiota durante a fermentação das silagens. 325 

Os teores de CNF (Tabela 4) foram superiores nas silagens feitas no dia do 326 

processamento com participação de milho (S05 e S010), e com maior participação de milho 327 

nas silagens oriundas do material estocado por 48 horas (S4810). Esses achados se devem 328 

provavelmente ao maior teor de CHO’s presente na torta de oliva a fresco, aliado a 329 

participação do alto teor de amido proveniente do grão de milho moído. Apesar dos relatos 330 

de literatura serem variáveis quanto ao teor de CNF em silagens de torta de oliva in natura, 331 

os valores determinados nesse estudo se encontram dentro da faixa de teores estimada com 332 

base na composição química, nos trabalhos de Hadjipanayiotou (1999) (9,8% da MS), 333 

Rowghani et al. (2008) (18,08% da MS) e Abarghoei et al. (2011). 334 

Os teores de proteína bruta (PB), Nitrogênio não-proteico (NNP), nitrogênio 335 

insolúvel em detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) 336 

em silagens de torta de oliva são apresentados na Tabela 5. 337 

 Os teores de PB, NIDN e NIDA foram afetados pelos tratamentos do estudo (p<0,05), 338 

sendo que nas silagens feitas no dia do processamento os teores de PB apresentaram 339 

comportamento crescente com a inclusão de milho e os teores de NIDN e NIDA, 340 

comportamento decrescente. Já nas silagens armazenadas por 48 horas esse comportamento 341 
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não foi observado, não apresentando diferenças em decorrência da inclusão de milho. A falta 342 

de um comportamento padrão provavelmente esteja relacionada a perdas ocorridas durante 343 

esse período. As silagens analisadas nesse estudo apresentaram teores de PB superiores a 344 

relatos anteriores da literatura (Hadjipanayiotou, 1999; Rowghani et al., 2008; Abarghoei et 345 

al., 2011; Omar et al., 2012). 346 

Os teores de NNP não foram afetados pelo tempo de estocagem antes da ensilagem 347 

nem pela inclusão de milho grão (p>0,05). No entanto os valores observados foram 348 

relativamente baixos considerando os valores encontrados para silagens de gramíneas, o que 349 

indica ter havido pouca proteólise durante o processo nas condições do estudo, já que 350 

segundo Van Soest (1994), o alto teor de umidade e pH elevado são os principais fatores 351 

predisponentes à ocorrência de proteólise. É provável que a presença de taninos nas silagens 352 

de torta de oliva tenha conferido algum grau de proteção a essa fração (Salawu et al., 1999; 353 

Kondo et al., 2004) pela inibição de enzimas vegetais e microbianas, ou ainda pela 354 

capacidade de formar complexos com a fração proteica (Makkar, 2003). Isso vai de encontro 355 

as observações de Bernardino et al. (1996) e Gonçalves et al. (1999) em que silagens de 356 

materiais contendo expressivas concentrações de taninos, apresentavam menores valores de 357 

nitrogênio amoniacal (N-NH3) em relação ao nitrogênio total, mostrando que o maior teor 358 

de taninos diminuiu a proteólise nas silagens. Pressupõem-se serem esses os motivos do não 359 

haver sido detectado presença de nitrogênio amoniacal nas amostras de silagem desse estudo. 360 

Na tabela 6 são demonstrados efeitos significativos (p<0,05) para os teores de NDT, 361 

ELl e os coeficientes de digestibilidade da MS. Pode ser um observado um comportamento 362 

normal e crescente para esses parâmetros em reflexo da inclusão de milho grão moído nos 363 

materiais ensilados, sendo maiores valores observados nas silagens com inclusão de 10% de 364 

milho. Os teores de NDT bastante distintos da digestibilidade da matéria seca provavelmente 365 

estejam influenciados pelo elevado percentual de EE e pela baixa digestibilidade da fibra 366 
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dos materiais, uma vez que para estimativa de NDT é utilizado um fator único de 367 

multiplicação (2,25) para o EE, e as equações para predição da digestibilidade da fibra não 368 

tenha sensibilidade para o extremo observado. Seguindo as equações do NRC (2001) a 369 

digestibilidade média da fração FDN das silagens do estudo foi de 21,06% bastante superior 370 

ao observado na digestibilidade in situ (Tabela 6) que não apresentou efeito significativo 371 

entre os tratamentos estudados (p>0,05). Os valores de digestibilidade da MS encontrados 372 

em nosso estudo assemelham-se aos determinados in vitro por Rowghani et al. (2008) da 373 

ordem de 47,94%, e aos apresentados em revisão feita por Molina-Alcaide &Yáñez-Ruíz 374 

(2008), no entanto, os valores revisados pelos referidos autores para digestibilidade in vitro 375 

da fração fibra, da ordem de 15%, são bastante superiores aos determinados no presente 376 

estudo.  377 

 Essa baixa qualidade da fração fibrosa é reflexo dos elevados teores de Lignina 378 

observados na Tabela 3, que, segundo Van Soest (1994) é correlata ao valor nutritivo dos 379 

alimentos e afeta diretamente a disponibilidade da celulose, principal constituinte com 380 

possibilidade de digestão ruminal observado nos coprodutos da extração do azeite de oliva. 381 

 Entretanto, por menores que sejam as contribuições da fração fibra como fonte de 382 

energia e apresentando baixo potencial digestivo, acreditamos que essa fração não representa 383 

fator limitante para utilização do produto, pois o possível efeito negativo esperado seria 384 

diminuir a capacidade de consumo, no entanto, pelas características estruturais e de 385 

composição do material, contendo partículas com tamanhos inferiores a três milímetros e 386 

quantidades elevadas de óleo, se espera uma maior taxa de passagem ruminal, assim não 387 

afetando negativamente o consumo. Shaver et al. (1988) sugerem que o tamanho crítico para 388 

a saída de partículas ruminais em bovinos parece estar em torno de 3,6 mm, mas os inúmeros 389 

fatores envolvidos e a interação entre eles ainda são pouco elucidados. Nesse sentido, mais 390 
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estudos avaliando o fornecimento a bovinos são necessários a fim de mapear os possíveis 391 

efeitos da inclusão desse coproduto. 392 

 393 

Conclusões 394 

 A conservação na forma de silagem parece ser uma opção prática e eficaz de 395 

conservar a torta de oliva, e na manutenção das características importantes da torta de oliva 396 

considerando os teores de lipídeos, fenóis totais e taninos totais. A inclusão de milho melhora 397 

as características fermentativas e o valor nutricional das silagens de torta de oliva. Mais 398 

estudos são necessários para caracterizar essas frações e avaliar os benefícios da inclusão 399 

desse produto na dieta de ruminantes. 400 
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TABELA 1. Composição bromatológica da torta de oliva e do milho grão antes da ensilagem 

Variável 
No dia do 

processamento1 

48 horas após o 

processamento2 

Milho Grão       

Moído 

Matéria Seca (% AV) 29,8 32,1 85,9 

pH 5,40 5,44 ... 

Capacidade Tampão3 21,1 19,1 ... 

Carboidratos solúveis em água (% MS) 8,8 5,1 4,7 

Fibra insolúvel em detergente neutro (%MS) 53,8 58,1 7,5 

Fibra insolúvel em detergente ácido (%MS) 40,5 46,1 1,1 

Proteína Bruta (%MS) 8,1 8,6 8,8 

Extrato Etéreo (%MS) 18,8 19,7 4,4 

Fenóis totais (%MS) 2,03 1,77 ... 

Taninos totais (%MS) 1,28 1,07 ... 
1 - Amostra coletada e processada logo após a extração na indústria; 2 - A amostra foi coletada na indústria durante o processo de 

extração e mantida em tonéis por 48 horas antes da análise; 3 - Miliequivalente de hidróxido de sódio necessário para elevar o pH de 4 
a 6 

 512 

 513 

 514 

 515 

TABELA 2. Valores médios de matéria seca (MS), carboidratos solúveis em água (CHO’s), 

potencial hidrogeniônico (pH) e capacidade tampão (CT) em silagens de torta de oliva. 

  
MS  

(% da AV) 

CHO's  

(% MS) 
pH 

CT 

(mEq-g NaOH) 1 

S00 26,03e 2,46a 5,17a 142,21a 

S50 29,11d 2,2ab 4,89b 139,38a 

S100 30,08d 1,96b 4,50c 149,82a 

S048 31,79c 2,09ab 5,15a 86,15b 

S548 33,59b 1,89b 4,96b 92,39b 

S1048 36,05a 1,90b 4,86b 91,05b 

p-valor* <0,0001 0,0114 <0,0001 <0,0001 

SEM 0,2773 0,1083 0,0278 2,5768 
S00 – silagem de torta de oliva a fresco sem inclusão de milho; S05 - silagem de torta de oliva a fresco com 5% de inclusão de milho; 

S010 - silagem de torta de oliva a fresco com 10% de inclusão de milho; S480 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem 
sem inclusão de milho; S485 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem com 5% de inclusão de milho; S4810 - silagem de 

torta de oliva após 48 horas de estocagem com 10% de inclusão de milho; 1 Miliequivalente grama de hidróxido de sódio necessário 

para elevar o pH de 4 para 6; abcdMédias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem entre si;  * Valores de p maiores que 
0,05, não diferem pelo teste de TUKEY a 5% de probabilidade de erro; SEM – erro padrão da média. 
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TABELA 3. Valores médios de extrato etéreo (EE), fenóis totais (FT) e taninos totais (TT) em 

silagens de torta de oliva. 

  EE (%MS) FT (%MS) TT (%MS) 

S00 19,73a 1,91a 1,10a 

S05 18,15ab 2,09a 1,40a 

S010 17,03b 1,95a 1,30a 

S480 19,68a 1,25b 0,67b 

S485 18,8ab 1,37b 0,80b 

S4810 17,38b 1,16b 0,66b 

p-valor* 0,0024 <0,0001 <0,0001 

SEM 0,4765 0,0717 0,0634 
S00 – silagem de torta de oliva a fresco sem inclusão de milho; S05 - silagem de torta de oliva a fresco com 5% de inclusão de milho; 

S010 - silagem de torta de oliva a fresco com 10% de inclusão de milho; S480 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem 
sem inclusão de milho; S485 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem com 5% de inclusão de milho; S4810 - silagem de 

torta de oliva após 48 horas de estocagem com 10% de inclusão de milho; abcdMédias seguidas de letras diferentes na mesma coluna 

diferem entre si; * Valores de p maiores que 0,05, não diferem pelo teste de TUKEY a 5% de probabilidade de erro; SEM – erro 
padrão da média. 

 516 

TABELA 4.  Valores médios de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido 

(FDA), lignina em detergente ácido (LDA), sílica (SIL) e carboidratos não fibrosos (CNF) em 

silagens de torta de oliva 

  
FDN 

(% MS) 

FDA 

(% MS) 

CEL 

(% MS) 

HEM 

(% MS) 

LIG 

(% MS) 

SIL 

 (% MS) 

CNF 

 (% MS) 

S00 55,85a 51,39a 27,65a 5,04 23,74a 0,40 10,51c 

S05 46,82b 41,57b 23,94c 5,07 17,63bc 0,30 21,92a 

S010 43,54b 38,78b 22,66c 5,16 16,12c 0,35 26,07a 

S480 56,20a 51,04a 26,50ab 5,69 24,53a 0,26 12,26bc 

S485 53,46a 47,65a 27,18a 6,37 20,47b 0,40 15,89b 

S4810 46,69b 41,15b 24,24bc 6,09 16,91c 0,39 24,45a 

p-valor* <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0701 <0,0001 0,1205 <0,0001 

SEM 0,9386 0,8781 0,5354 0,3267 0,6666 0,0402 1,1531 
S00 – silagem de torta de oliva a fresco sem inclusão de milho; S05 - silagem de torta de oliva a fresco com 5% de inclusão de milho; 

S010 - silagem de torta de oliva a fresco com 10% de inclusão de milho; S480 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem 
sem inclusão de milho; S485 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem com 5% de inclusão de milho; S4810 - silagem de 

torta de oliva após 48 horas de estocagem com 10% de inclusão de milho abcdMédias seguidas de letras diferentes na mesma coluna 

diferem entre si;  * Valores de p maiores que 0,05, não diferem pelo teste de TUKEY a 5% de probabilidade de erro; SEM – erro 

padrão da média. 
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TABELA 5.  Valores médios de proteína bruta (PB), Nitrogênio não-proteico (NNP), nitrogênio 

insoluvel em detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) em 

silagens de torta de oliva 

  PB (% MS) NNP(% NT) NIDN(% NT) NIDA(% NT) 

S00 8,70b 27,30 40,83a 39,64a 

S05 9,02ab 30,68 30,80b 27,68c 

S010 9,40a 35,08 26,52b 24,15c 

S480 8,73b 25,00 37,39a 33,54b 

S485 8,94ab 27,28 38,70a 34,78ab 

S4810 8,77b 19,55 39,31a 34,25b 

p-valor* 0,0193 0,4646 <0,0001 <0,0001 

SEM 0,1401 5,3285 1,2912 1,1444 
S00 – silagem de torta de oliva a fresco sem inclusão de milho; S05 - silagem de torta de oliva a fresco com 5% de inclusão de milho; 
S010 - silagem de torta de oliva a fresco com 10% de inclusão de milho; S480 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem 

sem inclusão de milho; S485 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem com 5% de inclusão de milho; S4810 - silagem de 

torta de oliva após 48 horas de estocagem com 10% de inclusão de milho  abcdMédias seguidas de letras diferentes na mesma coluna 
diferem entre si;  * Valores de p maiores que 0,05, não diferem pelo teste de TUKEY a 5% de probabilidade de erro; SEM – erro 

padrão da média. 

 520 

TABELA 6.  Valores médios de nutrientes digestíveis totais (NDT), energia líquida de lactação 

(ELl), digestibilidade da matéria seca (Dig MS) e digestibilidade da FDN (Dig FDN) em silagens 

de torta de oliva. 

  
NDT 

(% da MS) 

ELl 

(Mcal/kg 

MS) 

Dig MS (24h) 

(% MS total) 

Dig MS (48h) 

(% MS total) 

Dig 

FDN(24h) 

(% FDN) 

Dig FDN 

(48h) 

(% FDN) 

S00 61,33d 1,49d 44,11cd 46,33b 5,31 8,59 

S05 70,08ab 1,76ab 47,78cb 48,48b 2,87 5,88 

S010 71,64a 1,80a 54,35a 54,78a 3,66 5,64 

S480 62,98cd 1,55cd 42,06d 44,65b 3,26 8,40 

S485 66,22cb 1,64cb 48,59cb 48,79b 3,88 9,50 

S4810 70,62ab 1,76ab 51,57ab 55,05a 1,54 9,51 

p-valor* <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,1365 0,1740 

SEM 1,0390 0,0332 1,0711 1,0487 0,8916 1,3113 
S00 – silagem de torta de oliva a fresco sem inclusão de milho; S05 - silagem de torta de oliva a fresco com 5% de inclusão de milho; 
S010 - silagem de torta de oliva a fresco com 10% de inclusão de milho; S480 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem 

sem inclusão de milho; S485 - silagem de torta de oliva após 48 horas de estocagem com 5% de inclusão de milho; S4810 - silagem de 

torta de oliva após 48 horas de estocagem com 10% de inclusão de milho abcdMédias seguidas de letras diferentes na mesma coluna 
diferem entre si;  * Valores de p maiores que 0,05, não diferem pelo teste de TUKEY a 5% de probabilidade de erro; SEM – erro padrão 

da média. 
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4.7 Conclusões e considerações finais 

 A crescente área plantada de oliveiras no sul do Brasil e o aumento nos 

volumes colhidos para produção de azeite de oliva extra virgem, em breve tornará 

a torta de oliva um coproduto interessante do ponto de vista nutricional para 

ruminantes. Sua correta destinação e uso poderá agregar valor as cadeias 

produtivas tanto da oliveira, como da carne e leite, além de prevenir o impacto 

ambiental causado pelo descarte desse coproduto diretamente nas lavouras. 

Tortas de oliva resultante da extração de azeite em sistema de duas fases, 

diferem quanto a composição química, bromatológica e de digestibilidade em razão 

do cultivar de Olea Europaea empregado. Assim, conhecer as características 

químicas, bromatológicas e de digestibilidade das diferentes cultivares utilizadas 

para extração de azeite torna-se importante do ponto de vista nutricional.  

A silagem demonstrou ser um método eficaz para conservação e 

manutenção das características nutricionais e de compostos nutracêuticos 

presentes na torta de oliva. É imperativo para tal conservação a manutenção de um 

ambiente no silo o mais anaeróbico possível. O uso de aditivos ricos em 

carboidratos não fibrosos parece ser importante do ponto de vista nutricional e de 

conservação do coproduto. 
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