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RESUMO 

Tamanho de partículas da cana-de-açúcar in natura  na alimentação de vacas e 
cabras em lactação 

Os objetivos deste estudo foram avaliar o efeito do tamanho médio de 
partícula (TMP) de rações contendo cana-de-açúcar sobre o desempenho de vacas 
e cabras em lactação e desenvolver equações que estimem a associação do TMP 
com algumas variáveis de desempenho. As vacas foram alimentadas em três lotes, 
com 10 animais cada. A ração total foi constituída de 11,2 % de PB e relação 
FDN/CNF de 1,45. Os tamanhos de partículas da cana-de-açúcar variaram entre 
4,75 e 15,90 mm. Foram avaliados o CMS, o comportamento ingestivo, a produção e 
a composição do leite. O CMS (kg.dia-1) foi avaliado por lote e as demais medidas 
eram realizadas individualmente. A variável CMS apresentou regressão quadrática 
(P = 0,0472) indicando inicialmente que com o aumento do TMP o CMS foi reduzido. 
Para o CFDN também foi encontrada regressão quadrática (P = 0,0004), e aumentos 
no TMP podem diminuir o consumo total das fibras. Pôde-se verificar adequação 
para regressão linear no teor de gordura do leite (kg; P = 0,0360) e proteína do leite 
(kg; P = 0,0360). As equações demonstraram que a PL e a porcentagem de gordura 
do leite são diminuídas quando associadas ao aumento do TMP. Para o índice de 
seleção (IS) foi observado ajuste linear para a peneira Y1 e Y2. O modelo sugere 
que maiores tamanhos de partículas aumentam o IS. Efeito quadrático foi observado 
para o tempo de mastigação por unidade de MS (P=0,0479). O modelo gerado 
indicou que maiores tamanhos de partículas promovem aumento no tempo de 
mastigação por kg de MS. As cabras foram alimentadas com rações contendo cana-
de-açúcar ou silagem de milho com 15,7 e 16,1 % PB e relação FDN/CNF de 1,44 e 
1,47, respectivamente. As cabras foram alimentadas e avaliadas individualmente e 
os TMP variaram entre 5,50 e 10,05 mm para as rações contendo cana-de-açúcar e 
de 6,88 e 7,95 mm para rações contendo SM. Apenas para o CMS em relação a % 
do peso vivo (PV) foi ajustada equação de regressão linear (P = 0,0443). Esse ajuste 
indicou que o aumento do TMP pode promover aumento no CMS (% PV) para a 
cana-de-açúcar. Ajustes para o modelo de regressão em relação ao IS foram 
observados apenas para rações contendo cana-de-açúcar e revelaram que o 
aumento do TMP nas frações Y1 e Y3 diminuiu o IS. O comportamento observado 
para o tempo de ruminação e mastigação por kg de FDN foi quadrático 
demonstrando tendência à diminuição desses parâmetros conforme o TMP é 
aumentado. A FDNfe foi de 43,10% para a cana-de-açúcar e 34,82% para a silagem 
de milho. Houve ajuste para equação de regressão quadrática para a relação 
gordura:proteína (P = 0,0423), em que maiores TMP aumentaram essa relação. As 
concentrações NUL,  NUP e glicose plasmática não apresentaram nenhum ajuste 
para a análise de regressão. Portanto, nessas condições de estudo, o emprego da 
avaliação do TMP nos sistemas de produção deve ser incluído.  

Palavras-chave: Comportamento; Características físicas; Índice de seleção; Fibra em 
detergente neutro; Fibra efetiva 
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ABSTRACT 

 
Particle size of fresh sugarcane fed to for lactati ng cows and goats  

 
 

This study aimed to evaluate the effect of mean particle size (MPS) of diets 
containing sugarcane on the performance of lactating cows and goats and to develop 
equations to estimate the association of MPS with some variables of performance. 
The cows were fed in three lots, with 10 animals each. The total diet consisted of 
11.2% crude protein (CP) and a NDF/nonfiber carbohydrates (NFC) ratio of 1.45. The 
sugarcane particle sizes varied between 4.75 and 15.90 mm. There were evaluated 
the dry matter intake (DMI), feeding behavior, milk production and composition. The 
DMI (kg.day-1) was evaluated by batches and further measures were taken 
individually. The DMI showed quadratic regression (P = 0.0472) indicating initially 
that with MPS increase, the DMI was reduced. For the NDF intake (NDFI) it was also 
observed a quadratic regression (P = 0.0004), and increases in MPS can reduce total 
fiber intake. It could be verified adequacy for a linear regression for milk fat content 
(kg; P = 0.036) and milk protein (kg; P = 0.036). The equations showed that milk 
protein and fat content (%) decreased when associated to an increase in MPS.  For 
the selection index (SI) it was observed a linear adjustment for the sieves Y1 and Y2. 
The model suggests that higher particle sizes increase the SI. Quadratic effect was 
observed for chewing time per unit of DM (P = 0.0479). The generated model 
indicated that higher particle sizes promote increase in chewing time per kg of DM. 
The goats were fed with diets containing sugarcane or corn silage with 15.7 and 
16.1% CP and NDF/NFC, 1.44 and 1.47, respectively. The goats were fed and 
evaluated individually and MPS ranged between 5.50 and 10.05 mm for the diets 
containing sugarcane and 6.88 mm and 7.95 for diets containing corn silage (CS). 
Only for DMI in relation to body weight (BW) percentage the linear regression was 
adjusted (P = 0.0443). This adjustment indicated that the MPS increases can result in 
increases of sugarcane DMI (% BW). Adjustments for the regression model in 
relation to SI were observed only for diets containing sugarcane and revealed that 
the increase in the MPS of the Y1 and Y3 fractions reduced the SI. The pattern 
observed for ruminating and chewing time per kg of NDF was quadratic 
demonstrating a tendency for reduction of these parameters as MPS increases. The 
physically effective NDF of diets were 43.10 for sugarcane and 34.82 for CS. 
Quadratic equation was adjusted for fat:protein relation (P = 0.0423), where higher 
MPS increased this relation. The MUN, PUN and plasmatic glucose concentrations 
didn´t show any adjustment for the regression analyses. Therefore, under these 
study conditions, the MPS should be included in the evaluation of production 
systems. 
 
Keywords: Behavior; Physical characteristics; Selection index, Neutral detergent 

fiber, Effective fiber 
 
 



 16



 17

LISTA DE FIGURAS 

Figura 3.1. – Foto aérea com a disposição dos piquetes, cochos e a localização dos 
bebedouros (B) ................................................................................... 45 

Figura 3.2 – (A) Picadora estacionária marca Menta SUPER 20T® e (B) 
picadora/desintegradora de resíduos florestais CONFIMENTA 600RF®, 
montada no trator ................................................................................ 47 

Figura 3.3 – Separador de partículas, modelo PSPSS (University Park, PA) adaptado 
de Mari e Nussio (2002). Y1 = retenção de partículas maiores que 38 
mm; Y2 = retenção de partículas de 19-38 mm; Y3 = retenção de 
partículas de 7,9 mm e Y4 = fundo fechado, retenção de partículas com 
diâmetro inferior a 7,9 mm ................................................................... 50 

Figura 3.4 – Regressão quadrática do consumo de matéria seca (CMS kg.dia-1) e 
fibra em detergente neutro (CFDN kg.dia-1) predito e observado em 
relação ao tamanho médio de partícula ............................................... 57 

Figura 3.5 – Regressão quadrática do CFDN kg.dia-1, do CFDA kg.dia-1 e do CHEMI 
associado ao tamanho médio de partícula .......................................... 57 

Figura 3.6 – Regressão quadrática do consumo de extrato etéreo (CEE kg.dia-1) e 
matéria mineral (CMM kg.dia-1) em relação ao tamanho médio de 
partícula ............................................................................................... 58 

Figura 3.7 – Regressão quadrática da produção, gordura, proteína, sólidos totais e 
nitrogênio uréico do leite (PL, gordura; kg.dia-1; proteína; %) e do 
consumo de fibra em detergente neutro (CFDN kg.dia-1) em relação ao 
tamanho médio de partícula ................................................................ 60 

Figura 3.8 – Índice de seleção (%) da fração Y1 e Y2 de rações contendo cana-de-
açúcar processada .............................................................................. 62 

Figura 3.9 – Regressão quadrática do tempo de ingestão (minutos por dia), tempo de 
mastigação por kg de matéria seca (Min/kg MS M), tempo de ingestão 
por kg de matéria seca (Min/kg MS I) e por kg de fibra em detergente 
neutro ingerindo (Min/kg FDN I) em relação ao tamanho médio de 
partícula ............................................................................................... 65 

Figura 4.1 – Baias individuais, comedouro e bebedouro ........................................... 84 

Figura 4.2 – Regressão linear do consumo de matéria seca em relação ao peso vivo 
(CMS, %PV) estimado em relação ao tamanho médio de partícula de 
rações contendo silagem de milho (SM) ou cana-de-açúcar ............... 95 

Figura 4.3 – Índice de seleção das frações Y1, Y2 e Y3 de rações contendo cana-de-
açúcar processada em TMP entre 5,5 e 10,05 mm .............................. 98 



 18

Figura 4.4 – Porcentagem de retenção das frações Y1, Y2, Y4 e Y4 em relação ao 
tamanho médio de partículas ............................................................. 101 

Figura 4.5 – Regressão quadrática do tempo de ingestão por kg de MS (Min/kg MS 
M) e FDN (Min/kg FDN M) tempo de ruminação por kg de FDN (Min/kg 
FDN R) tempo de mastigação por kg de FDN (min/kg FDN M) ......... 102 

Figura 4.6 – Regressão linear da produção de leite corrigida para 3,5 % de gordura 
(PLCG 3,5%) estimada em relação ao tamanho médio de partícula de 
rações contendo silagem de milho (SM) ou cana-de-açúcar ............. 104 

Figura 4.7 – Regressão quadrática da quantidade de gordura (g.dia-1) e a relação 
entre gordura e proteína estimada em relação ao tamanho médio de 
partícula de rações contendo cana-de-açúcar (CANA) ou silagem de 
milho (SM) ......................................................................................... 105 

 



 19

LISTA DE TABELAS 

Tabela 3.1 – Dados climáticos durante o período experimental ................................ 46 

Tabela 3.2 – Caracterização das vacas utilizadas no início do período .................... 46 

Tabela 3.3 – Proporção dos ingredientes e composição bromatológica das rações 
experimentais ...................................................................................... 48 

Tabela 3.4 – Composição bromatógica dos ingredientes utilizados nas rações 
experimentais ....................................................................................... 49 

Tabela 3.5 – Distribuição das partículas da cana-de-açúcar, das sobras e da ração 
total fornecida e para vacas em lactação alimentadas com rações 
contendo cana-de-açúcar processada mecanicamente sob vários 
tamanhos de partículas ........................................................................ 55 

Tabela 3.6 – Equações de regressão das variáveis de consumo de nutrientes de 
vacas em lactação alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar 
processada mecanicamente sob vários tamanhos de partículas ......... 56 

Tabela 3.7 – Valores de consumo de nutrientes de vacas em lactação alimentadas 
com rações contendo cana-de-açúcar processada mecanicamente sob 
vários tamanhos de partículas das rações contendo cana-de-açúcar . 56 

Tabela 3.8 – Equações de regressão da produçã e composição do leite de vacas em 
lactação alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar 
processada mecanicamente sob vários tamanhos de partículas ........ 59 

Tabela 3.9 – Valores médios da composição de leite e do plasma sanguíneo de 
vacas alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar processada 
mecanicamente sob vários tamanhos de partículas ............................ 61 

Tabela 3.10 – Equações de regressão linear sobre o índice de seleção (%) de vacas 
em lactação alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar 
processada mecanicamente sob vários tamanhos de partículas ........ 62 

Tabela 3.11 – Comportamento ingestivo de vacas em lactação alimentadas com 
rações contendo cana-de-açúcar processada mecanicamente sob 
vários tamanhos de partículas ............................................................ 63 

Tabela 3.12 – Equações de regressão das variáveis de comportamento ingestivo de 
vacas em lactação alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar 
processada mecanicamente sob vários tamanhos de partículas ....... 64 

Tabela 4.1 – Dados climáticos durante o período experimental ................................ 84 

Tabela 4.2 – Caracterização das cabras utilizadas no experimento ......................... 85 



 20

Tabela 4.3 – Proporção dos ingredientes e composição bromatológica das rações 
experimentais .................................................................................... 87 

Tabela 4.4 – Estratificação das partículas da cana-de-açúcar, silagem de milho e 
ração total fornecida para cabras em lactação .................................. 93 

Tabela 4.5 – Distribuição das partículas das sobras das rações contendo cana-de-
açúcar ou silagem de milho fornecidas para cabras em lactação ..... 94 

Tabela 4.6 – Consumo de nutrientes de cabras em lactação de rações contendo 
cana-de-açúcar ou silagem de milho ................................................. 94 

Tabela 4.7 – Equações de regressão para rações contendo cana-de-açúcar ou 
silagem de milho processadas no consumo de matéria seca em 
relação ao peso vivo .......................................................................... 95 

Tabela 4.8 – Efeito do processamento da cana-de-açúcar e do fornecimento da  
silagem de milho para cabras leiteiras sobre o índice de seleção em 
relação as frações representadas pelas peneiras ............................. 97 

Tabela 4.9 – Equações de regressão para rações contendo cana-de-açúcar 
processadas em relação ao índice de seleção ................................. 97 

Tabela 4.10 – Valores médios do comportamento ingestivo de cabras leiteiras 
recebendo rações contendo cana-de-açúcar ou silagem de milho em 
relação ao tamanho médio de partícula (mm). .................................. 99 

Tabela 4.11 – Equações de regressão do comportamento ingestivo de cabras 
leiteiras recebendo rações contendo cana-de-açúcar processada ou 
silagem de milho ............................................................................. 100 

Tabela 4.12 – Valores médios da composição do leite de cabras leiteiras recebendo 
rações contendo cana-de-açúcar ou silagem de milho em relação ao 
tamanho médio de partícula (mm). .................................................. 103 

Tabela 4.13 – Equações de regressão da composição do leite de cabras leiteiras 
recebendo rações contendo cana-de-açúcar processada ou silagem 
de milho .......................................................................................... 104 

Tabela 4.14 – Concentrações médias de glicose, nitrogêniouréicoplasmático e 
variações no peso corporal das cabras no início da lactação 
alimentadas com as rações experimentais ..................................... 105 

 



 21

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CFDA Consumo de fibra em detergente ácido 

CFDN Consumo de fibra em detergente neutro 

CHEMI Consumo de hemicelulose 

CMM Consumo de matéria mineral 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Argumenta-se que diferenças nas características químicas e físicas da fibra 

dos alimentos disponíveis para a formulação de ração, possam ter influência direta 

sobre o desempenho dos animais e interferir significativamente na determinação das 

exigências de fibra para ruminantes. Na prática, alguma dificuldade pode ser 

encontrada quando se utiliza a composição química da fibra como nos modelos para 

predição das exigências. Sendo assim, esforços têm sido direcionados no sentido de 

avaliar parâmetros quantitativos de fácil mensuração e que possam ser utilizados 

nesses modelos. 

 A proposta é que a efetividade física da fibra possa ser utilizada como 

parâmetro na determinação da exigência de fibra pelo ruminante. Para isso, dois 

termos foram introduzidos para distinguir entre a habilidade do alimento estimular a 

atividade de mastigação e sua capacidade na manutenção da porcentagem de 

gordura do leite, sendo eles: a fibra em detergente neutro efetiva (FDNe) e a FDN 

fisicamente efetiva (FDNfe). De acordo com esses conceitos, o tamanho de partícula 

sob o qual os alimentos são processados é uma das características que podem ser 

avaliadas. Isto devido à influência direta que o tamanho de partícula apresenta sobre 

a seletividade e o consumo de alimentos, bem como em relação à alterações 

causadas no comportamento ingestivo dos animais (MERTENS, 1997; 

ARMENTANO; PEREIRA, 1997; NRC, 2001).  

Como volumoso suplementar, a cana-de-açúcar vem destacando-se 

principalmente por apresentar seus maiores índices de produtividade na época de 

escassez de forragem. Além disso, a cana-de-açúcar está entre as principais 

culturas do setor agrícola brasileiro, cultivada principalmente nas regiões centro-sul, 

norte e nordeste (PROCANA, 2009). A estimativa para a produção nacional total 

para o ano de 2010/2011 é de 664 milhões de toneladas, sendo que 

aproximadamente 10% dessa produção são destinadas para a alimentação animal 

(LANDELL, 2002).  

Entretanto, a cana-de-açúcar apresenta baixo valor nutritivo decorrente de 

evidências contundentes de erros de manejo, expressando baixo consumo 
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voluntário dos animais devido as suas limitações nutricionais (proteína, lipídeos e 

minerais) e físicas (tamanho de partículas). Dessa forma, quando se trata das 

limitações físicas da cana-de-açúcar, quanto ao comportamento ingestivo e o 

desempenho animal, os conceitos de efetividade de fibra podem ser de grande 

importância.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Cana-de-açúcar na alimentação de ruminantes 

No Brasil, os estudos com animais alimentados com cana-de-açúcar foram 

iniciados por volta do século XIX por Nicolau Athanassof. No entanto, durante as 

décadas de 1960 e 1970 estudos caracterizaram menor valor nutritivo da cana-de-

açúcar por meio de ensaios de digestibilidade e desempenho. Com isso, impactou-

se movimento organizado contra a sua utilização no Estado de São Paulo e outras 

regiões (MATTOS, 2003). Ainda assim, a cana-de-açúcar se destacou desde então 

como forrageira suplementar para os rebanhos. 

Fatores limitantes para a utilização da cana-de-açúcar estão relacionados ao 

corte e transporte de grandes quantidades dessa forrageira. A introdução do corte 

mecanizado ocasionou agilidade operacional na utilização da cana, contudo os 

equipamentos disponíveis no mercado são geralmente adaptados de outras culturas, 

apresentando baixo rendimento e necessidade freqüente de manutenção. 

Devido à necessidade de maquinário adequado para esta cultura, estudos 

têm sido realizados com o intuito de avaliar a eficácia dos mesmo na operação de 

colheita (SCHOGOR, et al. 2009). Outro parâmetro que tem despertado interesse 

para a comunidade científica é a influência do grau de processamento da cana-de-

açúcar no desempenho de ruminantes. Montpellier e Preston (1977) conduziram um 

dos trabalhos pioneiros avaliando a influência do grau de moagem do fornecimento 

da cana-de-açúcar no desempenho de bovinos de corte. Os autores não verificaram 

importância da redução do tamanho de partículas sobre o consumo voluntário e a 

digestibilidade da MS. 

No entanto, Balsalobre; Fernandes; Santos (1999), questionaram qual seria o 

tamanho de partícula desejado em rações contendo cana-de-açúcar. Neste trabalho, 

os autores relataram algumas sugestões para a manipulação da FDN e do tamanho 

de partícula. De acordo com revisão realizada por Allen (1995), a sugestão de faixa 

ótima para a concentração de FDN seria de 25 a 35%. Sendo assim, ao formular 

uma ração com 25% de FDN o tamanho de partícula recomendado deveria ser longo 

e rações com 35% de FDN deveriam utilizar menores tamanhos. 
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A recomendação nesses casos para a cana-de-açúcar seria o menor tamanho 

de partícula possível por se constituir em fonte com cerca de 50% de FDN de alta 

efetividade. Dessa forma, rações com concentrados convencionais (milho e farelo de 

soja) contendo em torno de 50% de volumoso, apresentariam valores de FDN acima 

de 35%. Já no caso da inclusão de subprodutos com altos níveis de FDN, como 

polpa cítrica que apresenta aproximadamente 23% de FDN, mesmo em dietas com 

menor proporção de volumoso (30%), o nível de FDN dietético deveria ser maior que 

30%.  

Quanto à atividade de mastigação (min.dia-1 ou min.kg-1 de MS), Mendonça et 

al. (2002), alimentaram vacas em lactação com silagem de milho ou cana-de-açúcar 

nas proporções de volumoso de 60 ou 50%. Os autores observaram que o tempo de 

ingestão e ruminação não foi diferente entre os tratamentos. Porém, os animais 

alimentados com rações contendo silagem de milho ficaram menor tempo em ócio, 

resultando em maior consumo de MS. 

Shaver et al. (1988), encontraram que a distribuição das partículas da digesta 

dos animais alimentados tanto com o feno de alfafa longo como o processado foram 

semelhantes. Este comportamento indica que quando a forragem fornecida tem alto 

valor nutritivo, existe pouca influência do processamento do alimento. O mesmo 

aconteceu para a atividade de mastigação, em que o fornecimento do feno de alfafa 

longo ou processado não modificou esse parâmetro. 

No entanto, Firkins (2002) ao analisar a importância do tamanho de partículas 

sobre a otimização da função ruminal, concluiu que tal avaliação é de grande 

importância para melhor entendimento das modificações na fermentação microbiana 

ruminal. 

Além do efeito positivo ou negativo sobre a atividade de mastigação, a menor 

digestibilidade da FDN da cana-de-açúcar também pode limitar o consumo de MS e 

a produção de leite. Essa variável é explicada pelo efeito de repleção da FDN, 

ocasionado pela baixa taxa de degradação da FDN potencionalmente digestível e 

pela elevada concentração de FDN indigestível (PEREIRA et al., 2002), o que eleva 

o tempo de retenção ruminal da fibra da cana-de-açúcar.  
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O comportamento ingestivo dos animais pode ser alterado pela quantidade de 

fibra efetiva e pelo tamanho de partícula dos diversos alimentos, podendo também 

explicar variações na porcentagem de gordura do leite. No entanto, Lima (2003) não 

encontrou efeitos significativos nos tempos de ruminação e mastigação de rações 

com diferentes porcentagens de FDN sobre o teor de gordura do leite. 

Em relação ao uso da cana-de-açúcar para pequenos ruminantes, poucos são 

os dados reportados na literatura. Susin (1996) relatou que as características 

agrícolas da região de Piracicaba permitiram que a cana-de-açúcar se tornasse fonte 

de alimento muito promissora para a alimentação animal. Mesmo porque a cultura 

da cana-de-açúcar é facilmente estabelecida o que promove investimento seguro. 

Gentil et al. (2007) avaliaram o desempenho de cabras no início de lactação 

fornecendo rações com cana-de-açúcar fresca e ensilada com uréia e L. buchneri, 

sobre o consumo de MS (kg.dia-1), produção de leite (kg.dia-1) e gordura do leite (%). 

As rações constituídas de cana-de-açúcar in natura apresentaram concentração de 

FDN de 31,0% e os valores observados para a o CMS, produção e gordura do leite 

foram de 2,43 kg.dia-1; 2,07 kg.dia-1 e 3,2 %, respectivamente. Cabral et al. (2009) 

avaliaram o desempenho de cabras com a substituição parcial do feno de tifton pela 

cana-de-açúcar nas proporções de 25, 50, 75 e 100%. Neste trabalho, a cana-de-

açúcar foi picada para obter tamanho médio de partícula de 7 mm. Os autores 

observaram que a substituição do feno (tamanho médio de partícula de 5 mm) pela 

cana-de-açúcar diminuiu linearmente o CMS, a produção e a gordura do leite, sendo 

os valores desses parâmetros do feno de tifton vs a cana-de-açúcar de: 2,49 vs 2,14 

kg.dia-1; 4,1 vs 3,3 kg.dia-1 e 2,75 vs 2,61%, respectivamente. Ao comparar esses 

resultados com os encontrados por Carvalho et al. (2006), que estudaram diferentes 

níveis de FDN proveniente de forragem (feno de Tifton 85), porém com menor nível 

de fibra (30,18% FDN), os autores observaram valores maiores para as mesmas 

variáveis, o que foram de 2,78 kg.dia-1; 3,95 kg.dia-1 e 3,26 %, respectivamente.  

Portanto, a análise conjunta dos dados disponíveis sugere a predisposição 

que a cana-de-açúcar apresenta em limitar o consumo voluntário dos animais. 

Dentre as diferentes características que parecem modular a ingestão de rações 
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contendo cana-de-açúcar, além da composição química intrínseca, destaca-se o 

tamanho médio de partículas decorrente de seu processamento mecânico.  

2.2. Tamanho de partícula e concentração de fibra e m detergente neutro 

Vários são os fatores físicos e químicos, como o tamanho de partícula e a 

concentração da fibra em detergente neutro (FDN) das rações que podem afetar o 

comportamento ingestivo, a fermentação ruminal, a produção e a composição do 

leite. De acordo com o NRC (2001), as recomendações mínimas de FDN nas rações 

de vacas em lactação é de 25% quando o teor de FDN de forragem equivaler a 19% 

na matéria seca (MS). No entanto, quando uma unidade percentual de FDN de 

forragem é substituida por fonte de fibra não forragem, é necessário que duas 

unidades percentuais na ração total sejam acrescentadas para compensar a menor 

efetividade das fontes de fibra alternativas. Esta recomendação é sugerida com o 

intuito de evitar a depressão do teor de gordura do leite e otimizar a síntese de 

proteína microbiana.   

O NRC (2001) também propõe aumentar a concentração de FDN, quando a 

porcentagem de FDN de forragem é menor que 19% ou quando o tamanho médio 

de partícula é inferior a 3 mm. A redução no tamanho de partícula pode diminuir a 

porcentagem de gordura no leite, a atividade de mastigação e o pH ruminal 

(LEONARDI; ARMENTANO, 2003). Dessa forma, é importante considerar ambos, a 

concentração de FDN e o tamanho de partícula na formulação de rações para vacas 

em lactação. 

Em relação aos efeitos da concentração de FDN, pode-se destacar o estudo 

desenvolvido por Beauchemin (1991) que forneceu rações com três concentrações 

de FDN (31, 34 e 37%) para vacas em lactação. A autora observou que com o 

aumento da concentração de FDN das rações ocorreu diminuição linear (P = 0,09) 

na produção de leite (de 26,5 para 24,8 kg/dia) e aumento linear (P < 0,001) na 

porcentagem de gordura do leite (de 2,68 para 3,30%).  

Bezerra et al. (2002), avaliaram os mesmos parâmetros de desempenho, no 

entanto com intuito de avaliar o efeito do perfil granulométrico das partículas 

dietéticas para vacas leiteiras. Notaram que vacas alimentadas com rações 
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elaboradas para conter maior porcentagem de partículas retidas em peneira de 19 

mm produziram menos leite (18,9 kg/dia) do que aquelas preparadas para ter menor 

retenção nesta peneira (24,0 kg/dia). Neste trabalho, os autores ainda observaram 

maior porcentagem de gordura do leite (4,16 vs 3,39%) quando as vacas foram 

alimentadas com rações mais grosseiras (46% das partículas retidas em peneira de 

19 mm). 

Para responder as alterações no desempenho dos animais decorrente de 

alterações na fração fibra, alguns conceitos foram introduzidos com o intuito de 

avaliar quais as recomendações adequadas desta fração (LAMMERS; 

BUCKMASTER; HEINRICHS, 1996; MERTENS, 1997; ZEBELI et al., 2006). 

2.3. Efetividade da fibra 

 A partir do início dos anos 90 ocorreu a introdução do conceito de efetividade 

da fibra dos alimentos. A grande vantagem dessa inovação foi permitir a 

comparação de fontes de FDN numa mesma escala teórica. Com esses conceitos, 

seria possível comparar subprodutos fibrosos e forragens, forragens com diferentes 

graus de processamento e principalmente, determinar a economicidade de cada 

alimento em relação ao teor e à origem da FDN de cada ração (SWAIN; 

ARMENTANO, 1994).  

De acordo com o NRC (2001), a recomendação mínima da quantidade de 

FDN de forragem, com adequada estrutura física para estimular a atividade de 

mastigação é de 19 %. Entretanto, o comprimento da partícula da forragem pode ser 

extremamente variável. Por esta razão, ainda não é claro se a avaliação da 

característica física da forragem seja boa preditora do desempenho dos animais. 

Como forma de avaliar se o tamanho de partícula do alimento ou ração 

apresenta influência significativa sobre o desempenho dos animais, dois conceitos 

foram introduzidos para distinguir a habilidade entre o alimento em estimular a 

atividade de mastigação e manter a porcentagem de gordura do leite, sendo eles: 

FDNe e FDNfe (MERTENS, 1997).   

A FDNe é definida, como a capacidade total da FDN de um determinado 

alimento ou ração substituir a FDN proveniente de forragem, em resposta à 
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manutenção efetiva do teor de gordura do leite. Já o FDNfe se refere a característica 

da fração FDN do alimento em estimular a atividade de mastigação e está 

relacionada com o tamanho de partícula do alimento (MERTENS, 1997).  

O conceito de FDNfe tem sido utilizado com o intuito de unificar a 

concentração de FDN e o tamanho de partícula do alimento. O conteúdo de FDNfe 

do alimento pode ser calculado pelo teor de FDN analisado quimicamente e 

multiplicado pelo fator de efetividade física (pef) da fibra daquele alimento, dessa 

forma tem-se: 

(1)                                   FDNfe = FDN * pef 

O pef da FDN pode ser medido empiricamente, utilizando variáveis que 

respondem ao perfil de carboidratos da ração, tais como mastigação, camada de 

fibra longa do rúmen (mat ruminal), motilidade ruminal, teor de gordura do leite, pH 

ruminal e perfil de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) no rúmen (ARMENTANO; 

PEREIRA, 1997; MERTENS, 1997). Portanto, tudo o que for relacionado com 

parâmetros fisiológicos do animal é denominado fator de efetividade (fe). 

Vários são os métodos utilizados para a determinação do pef. Os mais 

adotados são os laboratoriais por não envolverem o efeito animal. Dentre os 

métodos laboratoriais para essa determinação tem-se o sistema mencionado por 

Mertens (1997). Este sistema demonstrou ao longo das pesquisas a importância do 

desenvolvimento de uma nova rotina de estimativa de exigência de fibra para vacas 

leiteiras. A sugestão é a inclusão das características de cada alimento e também a 

realização de determinações quantitativas utilizando métodos laboratoriais de rotina.  

Neste caso, o valor de FDNfe é estimado por meio de medidas físicas e 

químicas no laboratório, envolvendo a determinação da concentração de FDN de um 

alimento e a proporção de partículas retidas em uma peneira contendo 1,18 mm de 

porosidade. Dessa forma, assume-se que o FDNfe é: 

(2) FDNfe (>1,18) = % de FDN do alimento*quantidade de alimento retido em uma 

peneira de 1,18 mm 

O método laboratorial proposto por Mertens (1997) para estimar FDNfe foi 

firmado em três suposições: 1 - que o teor de FDN é uniformemente distribuído 

sobre toda a partícula do alimento; 2 - que a atividade de mastigação é igual para 
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todas as partículas retidas em uma peneira de 1,18 mm de porosidade; 3 - a 

facilidade em reduzir o tamanho de partícula do alimento não é diferente entre as 

fontes de FDN.  

Sobre as suposições de Mertens (1997) descritas anteriormente, algumas 

questões devem ser levantadas, como exemplo: não é uma tarefa fácil predizer a 

relação entre o tamanho de partícula e a atividade de mastigação, devido à 

complexidade existente entre esses fatores. A atividade de mastigação por kg de MS 

não é um atributo exclusivo do alimento, mas sim um efeito conjunto entre alimento e 

animal, em decorrência das variações entre raça, tamanho e nível de consumo do 

animal (BAE, WELCH, GILMAN, 1983; WELCH, 1984). Também, supor que a 

redução no tamanho de partícula não difere entre fontes de FDN, é um ponto 

bastante questionável, principalmente quando há maiores inclusões de FDN não 

forrageiro (FDNNF) em substituição à FDN proveniente de forragem (FDNF) 

(GRANT, 1997; ARMENTANO; PEREIRA, 1997). 

De acordo com Lammers; Buckmaster; Heinrichs (1996) a FDNfe também 

pode ser mensurada como a proporção da MS retida nas peneiras de 19 e 8 mm do 

sistema Penn State Particle Separator (PSPS) multiplicado pela porcentagem de 

FDN da ração (FDNfe). Este método é considerado atualmente uma ferramenta de 

grande importância tanto para a comunidade científica, como para os produtores que 

buscam determinar o tamanho de partículas de forragens e rações. 

Existe na literatura atual número considerável de estudos com o intuito de 

investigar os efeitos da FDNfe sobre a fermentação ruminal, o consumo de 

alimentos, a produção de leite, a atividade de mastigação bem como a 

digestibilidade dos nutrientes em animais. Os resultados obtidos a partir desses 

estudos não são conclusivos, especialmente no que diz respeito à mensuração e à 

definição de FDNfe e suas interações entre os níveis de inclusão de concentrado, 

forragem e fontes de grãos. Estas variações fazem com que as recomendações de 

FDNfe de acordo com as variáveis de resposta animal sejam dadas de forma 

inconsistente.  

O NRC (2001), principal modelo utilizado para formular rações para vacas 

leiteiras é exemplo clássico sobre a não inclusão das exigências para FDNfe, devido 
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à falta de um método padronizado e validado para mensurar a efetividade dos 

alimentos e estabelecer tais requerimentos.  

Dessa forma, variações no tamanho de partículas que contribuam para a 

alteração no comportamento ingestivo, e no teor de gordura do leite, podem afetar 

os valores de FDNfe. A avaliação do tamanho de partícula de forragens em relação 

à efetividade da fibra é importante, pois nem sempre os resultados são consistentes 

sobre o comportamento ingestivo (atividade de mastigação) e/ou teor de gordura do 

leite (CLARK; ARMENTANO, 1999; BAL et al., 2000; SOITA; CHRISTENSEN; 

McKINNON, 2000). 

2.4. Comportamento ingestivo 

Por ser um dos aspectos mais importantes na formulação de rações para 

ruminantes, a ingestão de matéria seca (IMS) deve ser considerada em primeira 

escala, pois é ela quem determinará o máximo desempenho do animal, visto que a 

IMS tem estreita relação com o desempenho produtivo e reprodutivo dos animais.  

Sendo assim, quando grande quantidade de fibra é incluída na ração, a 

densidade diminui, o alimento pode permanecer mais tempo no rúmen, o que pode 

causar diminuição da IMS, devido principalmente à limitação física deste 

compartimento. A conseqüência disto é a redução significativa da produtividade 

(BEAUCHEMIN; BUCHANAN-SMITH, 1989). Por outro lado, quando pouca fibra é 

incluída nas rações de vacas em lactação, alguns sintomas como alterações na 

fermentação ruminal e até quadros severos de acidose podem ocorrer. 

Os ruminantes podem gastar de duas (120 min.d-1) a nove h.d-1 (540 min.d-1) 

ingerindo e de duas (120 min.d-1) a 10 h.d-1 (900 min.d-1) ruminando. No entanto, 

esse tempo pode variar de acordo com o nível de ingestão (BEAUCHEMIN, 1991), 

tamanho do animal (BAE; WELCH; GILMAN, 1983); bem como em função da 

relação entre a natureza química ou física da ração (BEAUCHEMIN; RODE; 

ELIASON, 1997, SHAVER et al., 1988). Apenas o conhecimento das atividades de 

consumo e ruminação não são suficientes para a compreensão da função normal do 

rúmen e o seu impacto no metabolismo animal.  
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Em ruminantes, durante a atividade de mastigação, os movimentos de 

ruminação e ingestão reduzem o tamanho de partícula, aumentando a relação 

volume/superfície da mesma (POPPI; NORTON, 1980). Alterações nas propriedades 

físicas dos alimentos resultam em maior acesso microbiano, degradação do alimento 

(McALLISTER et al., 1994) e facilitam a passagem do resíduo do alimento para fora 

do rúmen (BERNARD et al., 2000; WELCH, 1984). Devido a essas alterações que 

ocorrem por meio de mecanismos musculares, o custo energético é associado com 

a atividade de mastigação. Sendo assim, quando um animal é alimentado com ração 

composta de forragem de baixa qualidade, até um terço do total da energia 

metabolizável fornecida na ração pode ser necessária para atender a atividade de 

mastigação (SUSENBETH et al., 1998). A mastigação também estimula a secreção 

de saliva, a qual é constituída de alta concentração de bicarbonato e tamponantes 

fosfatados que promovem a manutenção do pH ruminal  adequado para atividade 

microbiana (BEAUCHEMIN, 1991). 

Sendo assim, o estudo do comportamento ingestivo dos ruminantes tem como 

objetivo avaliar as formas de arraçoamento, a quantidade e a qualidade nutritiva das 

rações. Esta avaliação torna-se ferramenta adicional tanto na prevenção de 

distúrbios (acidose), como no estabelecimento de relações entre comportamento 

ingestivo e consumo voluntário; com o intuito de verificar características do 

comportamento ingestivo que possam melhorar o desempenho do animal. As 

principais variáveis comportamentais estudadas em vacas leiteiras têm sido 

relacionadas às atividades de ingestão, ruminação e ócio (ALBRIGHT, 1993). Vários 

são os estudos realizados para determinar o efeito da diminuição do tamanho de 

partícula dos alimentos sobre a atividade de mastigação e o comportamento 

ingestivo (BHANDARI, et al., 2008; KONONOFF; HEINRICHS; LEHMAN, 2003; 

CLARK; ARMENTANO, 1997; MERTENS, 1997).  

Embora exista o conhecimento de que o tempo com alimentação e ruminação 

por unidade de MS e FDN aumenta quando alimentos grosseiros são fornecidos, 

faltam dados sobre o efeito do consumo total de MS, FDN ou a proporção de 

partículas consumidas no tempo total (KONONOFF; HEINRICHS; LEHMAN, 2003). 
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Como exemplo clássico tem-se o trabalho desenvolvido por Mertens (1997), 

que compilou dados a partir de vários estudos. Os relatos indicam que a diminuição 

do tamanho de partícula reduz a atividade de mastigação.kg-1 de FDN. Dessa forma, 

forragens picadas com tamanho médio de partícula de 40 mm podem reduzir a 

atividade de mastigação em até 80% quando comparadas com material não picado, 

ou seja, na sua forma original. Outro exemplo, é que a diminuição do feno de alfafa 

pela picagem, de comprimento médio de partícula de 25 mm para cinco mm, resulta 

na redução do tempo total de mastigação de 57% por kg de MS e 69% por kg de 

FDN. 

No estudo realizado por Bhandari et al. (2008) o objetivo foi determinar os 

efeitos do tamanho de partícula da silagem de alfafa e aveia, cujos tamanhos foram 

de 19 mm e 6 mm, respectivamente, sobre o comportamento ingestivo. Neste 

estudo, diferente do observado por Mertens (1997), os autores não verificaram efeito 

sobre o tempo de alimentação, ruminação e mastigação e mastigação por kg de MS. 

A média apresentada neste estudo foi de 361, 575, 936 min.d-1, e 49,7 min.kg-1 de 

MS, respectivamente. 

Sendo assim, os resultados observados na literatura demonstram que a 

variação do comportamento ingestivo não está relacionada apenas com o tamanho 

de partícula dos alimentos oferecidos. É provável que exista também efeito 

associado ao animal dado pela capacidade seletiva individual do mesmo. 

2.5. Índice de seleção  

Ferramenta adicional existe em relação à seleção dos alimentos pelos 

animais associada às características físicas e à forma de como o alimento é 

fornecido. Em decorrência disso, a resposta desse comportamento é que os animais 

não consumam os alimentos proporcionalmente ao que foi fornecido. Portanto, 

quando as rações são formuladas perto das recomendações mínimas, a seleção 

poderia reduzir a ingestão de partículas longas, de modo que possivelmente 

diminuiria a atividade de mastigação, o pH ruminal e a porcentagem de gordura do 

leite (LEONARDI; ARMENTANO, 2003).  
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Leonardi e Armentano (2003) relataram que partículas longas demoram a 

deixar o rúmen, o que diminui consistentemente o consumo de alimentos. Em 

contraste, partículas de forragens finamente moídas de feno ou silagem, diminuem a 

atividade de mastigação, tempo de ruminação e o pH ruminal. 

A prática comum nas fazendas comerciais de vacas leiteiras é o fornecimento 

do alimento na forma de ração total. Essa ferramenta foi sugerida em 1985 por 

Nocek e Braund como ótima maneira de fornecer os alimentos de forma balanceada, 

a qual incluiria a proteína e os carboidratos estruturais e não estruturais, 

responsáveis pela manutenção da estabilidade e da eficiência da população 

microbiana. No entanto, o fornecimento do alimento na forma de ração total pré-

dispõe a maior seletividade dos vários componentes da ração. As vacas têm 

demonstrado preferir a fração do concentrado das rações totais, recusando 

componentes com comprimentos longos, proveniente principalmente das forragens 

(LEONARDI; ARMENTANO, 2003; DEVRIES; BEAUCHEMIN; VON KEYSERLINGK; 

2007).  

A maioria das pesquisas até o momento, sobre o consumo seletivo, também 

denominado índice de seleção, está direcionada em modificar os componentes da 

forragem na ração total. Leonardi e Armentano (2003), realizaram um experimento 

com o intuito de avaliar o índice de seleção testando o feno de alfafa em diferentes 

quantidades, qualidades e tamanhos sem alteração da proporção de concentrado na 

ração. Os autores observaram que as vacas aumentaram a seleção (recusaram as 

partículas longas) quando as rações apresentavam menor quantidade de feno e feno 

mais longo, visto que a qualidade do feno não apresentou efeito algum. 

Portanto, a estimativa da variabilidade de seleção dos alimentos pelos 

animais, auxiliaria na compreensão dos desvios de predição de consumo e em 

alguns casos problemas de saúde associados com rações finamente moídas. Como 

a seleção dos alimentos está diretamente relacionada com o tamanho médio de 

partícula de uma ração, é importante que esta variável seja mensurada, por consistir 

papel fundamental na ruminação e no consumo de alimento. 
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3. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE RAÇÕES CONTENDO CA NA-DE-
AÇÚCAR IN NATURA NO DESEMPENHO DE VACAS LEITEIRAS  

 
Resumo 

Os objetivos do estudo foram avaliar o desempenho de vacas em lactação 
alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar processada nos TMP de 4,75 a 
15,90 mm, e desenvolver equações da associação desses TMP com as respostas 
de desempenho, como comportamento ingestivo e composição do leite de vacas 
leiteiras.  O experimento foi conduzido no sistema de produção de leite do 
Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ, durante os meses de agosto a 
setembro de 2007, com trinta vacas das raças Holandesa, Jersey e 
HolandêsxJersey em lactação com peso vivo médio de 490 kg. O período 
experimental totalizou 51 dias, dividido em três períodos de 17 dias, com sete dias 
de coleta. O CMS (kg.dia-1) foi avaliado diariamente por grupo e as vacas tiveram 
acesso ad libitum à água e à ração contendo cana-de-açúcar (11,2 % PB e relação 
FDN/CNF de 1,45, permitindo produção potencial de 20 L vaca.dia-1, e gordura do 
leite fixado para 3,5%), fornecida duas vezes ao dia.  A variedade da cana-de-açúcar 
utilizada foi a RB72-454 e os equipamentos utilizados foram: a) picadora 
estacionária e b) picadora/desitegradora de resíduos florestais. A produção de leite 
foi mensurada individualmente pela pesagem de sete dias consecutivos nas duas 
ordenhas, além da amostragem do leite para análise de composição. Foi realizado 
no 11° dia de cada experimento a avaliação do comportamento ingestivo. A variável 
CMS apresentou regressão quadrática (P = 0,0472) indicando inicialmente que com 
o aumento do TMP o CMS foi reduzido em relação aos menores tamanhos de 
partículas. O cosumo médio de MS foi de 18,26 kg.dia-1. Para o CFDN também foi 
encontrada regressão quadrática (P = 0,0004). O ajuste do modelo demonstrou que, 
o aumento do TMP diminui o consumo total das fibras. Foi constatada regressão 
quadrática para a produção do leite (PL; P = 0,0269), proteína do leite (%; P = 
0,0009), sólidos totais (%; P = 0,0457) e nitrogênio uréico no leite (mg.dL-1; P = 
0,0097). Pôde-se também verificar adequação para regressão linear no teor de 
gordura do leite (kg; P = 0;0360) e proteína do leite (kg; P = 0,0360). As equações 
demonstraram que a PL e a % de gordura do leite são diminuídas quando 
associadas ao aumento do tamanho médio de partícula. Para o IS foi observado 
ajuste linear para a peneira Y1 e Y2. O modelo sugere que maiores tamanhos de 
partículas aumentam o IS. Foi observado efeito quadrático para o tempo de 
mastigação por unidade de MS (P=0,0479). Os modelos gerados indicaram que 
maiores tamanhos de partículas promovem aumento no tempo total de ingestão, 
tempo de ingestão por kg de MS e de FDN e o tempo de mastigação por kg de MS. 
O intervalo encontrado para o TMP influenciou de forma significativa algumas 
variáveis no desempenho dos animais 

Palavras-chave: Fibra em detergente neutro; Gordura; Hemicelulose; Leite; Ração 
total; Sangue 
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MEAN PARTICLE SIZE OF DIETS CONTAINING FRESH SUGARC ANE ON THE 
PERFORMANCE OF DAIRY COWS 

 

Abstract 

 
This study aimed to evaluate the performance of dairy cows fed diets 

containing sugarcane processed at MPS from 4.75 to 15.90 mm. and to develop 
equations from the association of these MPS with responses of performance such as 
feeding behavior and milk composition of dairy cows. The experiment was conducted 
in the milk production system of the Animal Science Department of USP/ESALQ from 
August to September 2007. Thirty Holstein, Jersey and Holstein x Jersey lactation 
cows with 490 kg average weight were used. The experimental period lasted 51 
days, divided into three periods of 17 days, with seven days of collection. The DMI 
(kg. day-1) was evaluated daily by batches and the cows had ad libitum access to 
water and diet containing sugarcane (11.2% CP and NDF/NFC ratio of 1.45, allowing 
potential production of 20 L cow. day-1, and milk fat fixed for 3.5%) given twice a day. 
The sugarcane variety used was RB72-454 and the machines used were: a) a 
stationary chopper and b) chopper/shredder of forest residues. The milk production 
was measured individually by weighing the two milkings on seven consecutive days, 
beyond the milk sampling for composition analysis.  Evaluation of the feeding 
behavior was carried out on the eleventh day of each experiment. The DMI showed 
quadratic regression (P = 0.0472) indicating initially that with MPS increase, the DMI 
was reduced in relation to the lower PS. The mean DMI was 18.26 kg.day-1. For the 
NDF intake (NDFI) it was also observed a quadratic regression (P = 0.0004). The 
model adjustment demonstrated that increases in MPS reduce total fiber intake. It 
was observed quadratic regression for milk production (MP; P = 0.0269), milk protein 
(%; P = 0.0009), total solids (%; P = 0.0457) and milk ureic nitrogen (mg.dL-1; P = 
0.0097).  It could be verified adequacy for a linear regression for milk fat content (kg; 
P = 0.036) and milk protein (kg; P = 0.036). The equations showed that milk protein 
and fat content (%) decreased when associated to an increase in MPS.  For the 
selection index (SI) it was observed a linear adjustment for the sieves Y1 and Y2. 
The model suggests that higher particle sizes increase the SI. Quadratic effect was 
observed for chewing time per unit of DM (P = 0.0479). The generated model 
indicated that higher particle sizes promote increase in chewing time per kg of DM. 
Therefore, the range of MPS evaluated influenced significantly some performance 
variables.    

  
Keywords: Neutral detergent fiber; Fat; Hemicellulose; Milk; Total mixture ration; 

Blood  
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3.1. Introdução  

Historicamente a cana-de-açúcar é cultivada desde a época da colonização e 

está entre as principais culturas do setor agrícola brasileiro. As principais regiões 

produtoras são centro-sul, norte e nordeste (PROCANA, 2009). Para a safra de 

2010/2011 a estimativa para a produção nacional destinada a indústria sucro-

alcooleira é de 664 milhões de toneladas. Dessa produção, aproximadamente 10% 

são destinadas para a alimentação animal (LANDELL, 2002). 

No entanto, a utilização da cana-de-açúcar apresenta restrições quanto à 

mecanização do corte. As limitações dos equipamentos disponíveis resultam em 

baixos rendimentos, necessidade frequente de manutenção e, principalmente a falta 

de uniformidade no tamanho do corte das partículas que, geralmente, não é 

adequado para o bom desempenho dos animais. 

De acordo com Armentano e Pereira (1997); Mertens (1997) o tamanho de 

partícula pode influenciar diretamente as exigências de fibra para vacas em lactação 

quanto à efetividade, sendo capaz de modificar algumas variáveis como o 

comportamento ingestivo, o consumo voluntário de matéria seca e a porcentagem de 

gordura do leite.  

Por outro lado, tanto o tamanho médio de partícula (TMP) como o teor de 

FDN estão correlacionados com a capacidade de ingestão do alimento. Dessa 

forma, a fração FDN das rações pode ser utilizada como preditor na avaliação do 

enchimento ruminal (rúmen “fill”). A partir desses conceitos, acredita-se que rações 

com altas concentrações de FDN e tamanho de partícula longo limitariam o consumo 

de alimento, sendo que a baixa ingestão de matéria seca (IMS) pelos animais é a 

principal responsável pelo menor desempenho desses.  

Devido à grande influência desses fatores, o objetivo desse estudo foi avaliar 

o efeito do processamento mecânico da cana-de-açúcar in natura sobre o consumo 

de nutrientes, composição do leite e o comportamento ingestivo de vacas leiteiras.  
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3.2. Desenvolvimento 

3.2.1. Local, clima e instalações experimentais  

O experimento foi conduzido no sistema de produção de leite do Centro de 

Treinamento de Recursos Humanos (CTRH) do Departamento de Zootecnia da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo, 

situada no município de Piracicaba – SP; tendo como coordenadas 22°42’30” de 

latitude ao Sul e 47°38’30” de longitude a Oeste e 546 metros de altitude.  

O clima da região de Piracicaba é classificado como mesotérmico úmido, 

subtropical de inverno seco, denominado Cwa, com temperaturas médias inferiores 

a 18°C nos meses mais frios e superiores a 22°C dur ante a estação mais quente do 

ano (BRASIL, 1960). 

Foram utilizados três piquetes com área de 450 m2, com calçada de 3 metros 

com piso de concreto, cocho de alimentação com nove metros lineares e bebedouro 

não cobertos (Figura 3.1). A área de sombra dos piquetes era porvida por sombra 

natural de árvores. As vacas permaneceram durante todo o período experimental 

nos mesmos piquetes saindo apenas para serem ordenhadas (7h00 e 15h00). 

 

Figura 3.1. – Foto aérea com a disposição dos piquetes, 
cochos e a localização dos bebedouros (B) 
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3.2.2. Período experimental 

As avaliações com os animais foram realizadas durante os meses de agosto a 

setembro de 2007. Foram realizados três experimentos com 17 dias cada, sendo 10 

dias de adaptação e sete dias de coleta.  Os dados climáticos foram obtidos da 

Estação Meteorológica do Departamento de Engenharia de Biossistemas da 

USP/ESALQ, localizado a cerca de 250 metros do locado do experimento e estão 

apresentados na Tabela 3.1.  

Tabela 3.1 – Dados climáticos durante o período experimental 

Meses  Radiação Global  Precip. U.R  T° máx.  T° mi n. T° med. 

2007 (cal/cm.d-1) (mm) (%) (°C) (°C)  (°C) 

Agosto 17,48 0 75,2 27,9 11,9 19,5 

Setembro 18,87 1,9 69,0 30,7 15,3 22,7 

Outubro 20,09 87,6 74,1 31,7 17,4 24,0 

Novembro 19,76 120,5 85,3 28,5 17,3 22,2 

Fonte: Base de dados da Estação meteorológica automática da USP/ESALQ  

3.2.3. Animais  

Foram utilizadas 30 vacas em lactação, sendo 10 da raça Holandesa, 17 

mestiças (Holandês x Jersey) e três da raça Jersey. Os animais foram divididos em 

três grupos, com 10 animais cada grupo, no formato de quadrados latinos múltiplos 

3x3. Na Tabela 3.2 estão apresentados alguns indicadores zootécnicos descritivos 

dos animais no início do período experimental.  

Tabela 3.2– Caracterização das vacas utilizadas no início do período 

Variáveis 
Média Desvio  Mínimo Máximo 

 Padrão   

Produção de leite, kg.dia-1 15,6 4,65 8,2 25,3 

Número de partos 3 1,52 1 8 

Estágio de lactação, dias 111 2,44 30 254 

Peso corpóreo, kg 490 80,95 312 638 

Escore de condição corporal 3,45 0,49 2,25 4,75 
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As vacas foram distribuídas entre os experimentos conforme produção de 

leite, mês de lactação, raça e número de parições, buscando homogeneidade para 

cada grupo.  

3.2.4. Rações experimentais  

A variedade da cana-de-açúcar utilizada foi a RB72-454 que foi colhida 

manualmente todos os dias da área pertencente ao Departamento de Zootecnia da 

USP/ESALQ. A forragem foi armazenada à sombra para posterior picagem, 

imediatamente antes do momento do seu fornecimento.  

Os equipamentos utilizados para a obtenção dos tamanhos de partícula foram: 

a) picadora estacionária marca Menta SUPER 20T® e b) picadora/desintegradora de 

resíduos florestais CONFIMENTA 600RF®, montada no trator (Figura 3.2).  

 

Figura 3.2 – (A) Picadora estacionária marca Menta SUPER 20T® e (B) 
picadora/desintegradora de resíduos florestais CONFIMENTA 
600RF®, montada no trator 

Inicialmente foram almejados três tratamentos, sendo eles: Tratamento 1: TMP 

de 3,28 mm; Tratamento 2: TMP de 5,21 mm; Tratamento 3: TMP de 9,17 mm. As 

picadoras eram reguladas e ajustadas semanalmente para a manutenção dos 

tratamentos propostos. No entanto, após o término do experimento foi observado 
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que as picadoras não mantiveram o mesmo padrão de tamanho de partícula que 

havia sido planejado. Dessa forma, a variação do TMP obtido ao longo do 

experimento foi de 4,75 a 15,90 mm com média de 9,53 mm, caracterizando a 

desuniformidade e inconsistência do TMP. 

As rações foram formuladas para serem isoprotéicas, isoenergéticas e 

apresentarem concentrações similares de FDN de acordo com as exigências 

estabelecidas pelo NRC Gado de Leite (2001), visando permitir a produção potencial 

de 20 L vaca-1dia-1, e gordura do leite fixada para 3,5%. A proporção dos 

ingredientes e a composição bromatológica das rações experimentais e dos 

alimentos são apresentadas nas Tabela 3.3 e 3.4. 

Tabela 3.3 – Proporção dos ingredientes e composição bromatológica 
das rações experimentais 

Ingredientes % MS 

Cana-de-açúcar in natura 60,50 
Polpa cítrica 10,90 
Sorgo moído 9,07 

Farelo de soja 16,90 
Uréia 1,09 

Núcleo A (CANA)1 1,51 

Composição bromatológica 

Matéria seca, % 42,68 
Proteína bruta, % 11,24 
Extrato etéreo, % 1,14 
Carboidratos não fibrosos, %2 33,25 

Fibra em detergente neutro, % 48,22 

Fibra em detergente ácido, % 36,42 

FDN/CNF3 1,45 

Cinzas, % 6,15 
1Núcleo A (CANA), Ca: 220g/kg; P: 55g/kg; Mg: 35 g/kg; Na: 140g/kg; S: 
80g/kg; Co: 15mg/kg; Cu: 500mg/kg; I: 40mg/kg; Mn: 1000mg/kg; Se: 
17mg/kg; Zn: 2000 mg/kg; Vit A. 230.000 UI; Vit. D. 75.000 UI; Vit E. 1 700 
UI. 2Carboidratos não fibrosos = 100 – (PB + EE + Cinzas + FDN); 
3FDN/CNF = Fibra em detergente neutro em relação aos carboidratos não 
fibrosos (CNF). 
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Tabela 3.4 – Composição bromatógica dos ingredientes utilizados nas rações 
experimentais 

Ingredientes 
% da MS 

MS  PB EE MM FDN FDA 

Cana-de-açúcar 96,44 3,73 0,98 5,16 51,54 30,05 

Sorgo moído 87,19 9,0 4,51 8,65 21,04 5,37 

Polpa cítrica 87,41 7,19 3,60 5,98 25,55 22,88 

Farelo de Soja 87,10 53,50 1,96 6,31 9,27 12,05 

 
As rações foram fornecidas ad libitum, duas vezes ao dia, distribuídas após a 

ordenha (10h00 e 15h00) na forma de ração total por mistura manual, por grupo de 

animais distribuídos em cada piquete lote. A proporção fornecida foi de 40% às 

10h00 e o restante equivalente a 60% às 17h00, sendo que a quantidade de 

alimento oferecido foi ajustada para permitir 10% de sobras. O consumo de matéria 

seca e demais nutrientes (CN) foi calculado de acordo com a equação (3): 

(3) CN = (kg de fornecido*% do nutriente na MS) – (kg de sobras* % do nutriente na MS) 

As avaliações em relação ao CN foram realizadas em grupo constituído por 10 

animais em cada piquete. 

3.2.5. Coleta das amostras do volumoso e das rações  totais 

Durante a semana de coleta, foram amostradas diariamente as rações 

fornecidas, as sobras e os volumosos, por grupo. Após cada coleta as amostras 

foram secas em estufa a 55°C por 72 horas, e moídas  em moinhos tipo Willey contra 

peneira de 1 mm de orifício, para posterior análise bromatológica. 

As análises bromatológicas, foram realizadas no Laboratório de Bromatologia 

do Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ. Os teores de matéria seca (MS), 

matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE) foram analisados conforme AOAC (1990) 

e proteína bruta (PB) por condutividade térmica pelo analisador de nitrogênio (Leco 

FP-2000 nitrogen analyser, Leco Instruments, Inc. St. Joseph, MI). As análises de 

fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e fibra insolúvel em detergente ácido 

(FDA) foram realizadas de acordo com método proposto por Van Soest; Robertson; 
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Lewis (1991), utilizando o método sequencial, adaptado para o uso de saquinhos 

(ANKON®Technology Fairport, New York). 

3.2.6. Avaliação do tamanho médio de partícula 

As amostras da cana-de-açúcar in natura, do fornecido e das sobras, foram 

coletadas em quintuplicatas por grupo e por período para a avaliação do tamanho 

médio de partícula (TMP), durante o período de coleta. O TMP foi obtido pelo 

método de estratificação de partículas em peneiras utilizando o modelo Penn State 

Particle Size Separator - PSPSS (University Park, PA) adaptado por Mari e Nussio 

(2002). O separador de partículas utilizado apresentava quatro bandejas (Y1 a Y4) 

com orifícios: Y1 = retenção de partículas maiores que 38 mm; Y2 = retenção de 

partículas entre 38 e 19 mm; Y3 = retenção de partículas entre 19 e 8 mm e Y4 = 

com fundo fechado (FUNDO) a qual retém partículas com diâmetro inferior a 7,9 mm 

(Figura 3.3). 

 

Figura 3.3 – Separador de partículas, modelo PSPSS (University Park, 
PA) adaptado de Mari e Nussio (2002). Y1 = retenção de 
partículas maiores que 38 mm; Y2 = retenção de 
partículas de 19-38 mm; Y3 = retenção de partículas de 
7,9 mm e Y4 = fundo fechado, retenção de partículas com 
diâmetro inferior a 7,9 mm 
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Neste estudo foi proposta análise individual da estratificação de partículas  

com base na distribuição tipo  Weibull para a cana-de-açúcar (D’AGOSTINO; 

STEPHENS, 1986), analisando individualmente cada peneira. 

O fator de efetividade de fibra (pef,%) foi calculado a partir da soma das 

porcentagens das partículas retidas nas frações Y1,Y2 e Y3 de acordo com a 

equação proposta por Dohme; Devries, Beauchemin (2008)  

3.2.7. Índice de seleção  

A porcentagem de retenção das partículas para o cálculo do índice de 

seleção, que foi obtida pelo método da estratificação de partículas em peneiras 

utilizando o modelo Penn State Particle Size Separator - PSPSS (University Park, 

PA) adaptado por Mari e Nussio (2002).  

O índice de seleção (IS) foi calculado como o consumo efetuado pelos animais 

correspondente a cada peneira (Y1 a Y4) expresso pela porcentagem do consumo 

total predito, onde o consumo predito da fração Yi é igual ao quociente entre a 

matéria original ingerida e a matéria original da fração da Yi da ração total (RT), de 

acordo com as equações (4) (5) e (6) (LEONARDI; ARMENTANO, 2003).  

(4)     Consumo predito = % retenção de Yx oferecido * consumido 

(5) Consumo observado = (% retenção de Yx * oferecido)  – (% retenção de Yx * sobras) 

(6) IS = 100 x (consumo observado / consumo predito) em que; 

Dessa forma, valores menores que 100% indicaram rejeição do alimento, 

maiores que 100% consumo preferencial, e igual a 100% quando não houve seleção 

(LEONARDI; ARMENTANO, 2003). 

3.2.8. Comportamento Ingestivo 

Os dados de comportamento ingestivo foram coletados no 11° dia de cada 

experimento. Os animais foram observados durante 24 horas, em intervalos de cinco 

minutos, utilizando-se cronômetros. Para as avaliações noturnas, lanternas foram 

utilizadas para a visualização e identificação dos animais, os quais foram marcados 
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com tinta (spray automotivo) com o número do animal. Havia um total de 10 animais 

por piquete e todos os animais foram avaliados, em todos os experimentos, os quais 

foram constituídos de 17 dias cada.  O número de avaliações realizadas por 

experimento foi restrito e igual a 30.  

Para a realização das avaliações foram utilizadas oito pessoas (alunos de 

pós-graduação, e estagiários alunos de graduação em engenharia agronômica da 

USP/ESALQ) de forma escalonada. Ao final as mensurações intrínsecas ao 

comportamento ingestivo foram somadas, identificando-se, o tempo gasto pelos 

animais em cada atividade. Dentre as atividades observadas, estão os períodos em 

que os animais se encontravam em ócio, em pé ou deitado; período de ruminação, 

com os animais em pé ou deitado e quando estavam ingerindo água ou ração. Os 

parâmetros estabelecidos de acordo com essas variáveis, expressas em minutos por 

dia foram: tempo total de ingestão da ração, tempo total de ruminação (soma do 

período de ruminação com o animal em pé ou deitado), tempo total de mastigação 

(soma dos tempos totais de ingestão de ração e de ruminação) (ARMENTANO; 

PEREIRA, 1997). Após as colheita dos dados foi calculada também a atividade total 

de mastigação em minutos.kg-1 de MS e minutos.kg-1 de FDN de acordo com as 

equações (6) e (7) (ARMENTANO; PEREIRA, 1997): 

(7)  Tempo por unidade de MS = minutos do dia mastigando ou ruminando.kg de MS-1  

(8) Tempo por unidade de FDN = minutos do dia mastigando ou ruminando.kg de FDN-1 

  

3.2.9. Determinação da produção e composição do lei te e pesagem dos 

animais  

As pesagens e a amostragem do leite, foram realizadas individualmente por 

vaca e por ordenha, ás 7h00 e as 15h00 nos últimos três dias de coleta de cada 

experimento, por meio de medidores do tipo Mark 5 Milk Meter. Para a determinação 

da composição do leite foram coletadas amostras proporcionais à produção 

individual do animal por ordenha.  

As amostras foram preservadas em frascos plásticos contendo conservante (2-

bromo-2-nitropropano 1-3-diol) e enviadas para a Clínica do Leite do Departamento 
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de Zootecnia da USP/ESALQ. Foram realizadas análises para: gordura, proteína, 

lactose, sólidos totais, extrato seco desengordurado e uréia. A proteína bruta, 

gordura, lactose, e sólidos totais foram determinados por meio da técnica de 

infravermelho enquanto a determinação da uréia foi por espectrofotometria. 

A produção de leite corrigida para 3,5% de gordura (PLCG 3,5%) foi calculada 

a partir da equação (6) proposta por Tyrrel e Reid (1965). 

(9) PLCG 3,5% = 0,4324 * kg leite + 16,216 * kg gordura        

A pesagem dos animais foi realizada no início e no final de cada experimento, 

após a realização da ordenha da tarde. Antes dos animais receber a segunda parte 

da ração diária. 

3.2.10. Coleta de sangue 

No último dia de cada período experimento foram coletadas amostras de 

sangue 4 horas após o fornecimento matinal da ração. A coleta foi realizada por 

meio de punção na veia coccígea e as amostras foram armazenadas em tubos de 

ensaio a vácuo contendo 5 mg de fluoreto de sódio como antiglicolítico e 5 mg de 

EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) como anticoagulante. Sequencialmente, 

as amostras foram centrifugadas a 2000 x g, durante 20 minutos, a 4°C. O plasma 

foi armazenado em tubetes plásticos em freezer para a determinação do teor de 

glicose a partir da leitura direta em auto-analisador bioquímico YSI 2700 

(Biochemistry Analyser, Yellow Spring, OH, EUA) e de uréia segundo metodologia 

proposta por Chaney e Marbach (1962). 

3.2.11. Delineamento experimental e análise estatís tica 

Em decorrência da inconsistência dos equipamentos em manter o TMP 

previamente planejado, o banco de dados utilizado para desenvolver as equações 

de predição dos resultados de desempenho foi gerado com base nos três 

experimentos, representados por cada grupo de animais em cada piquete durante os 

17 dias de período experimental . As medidas de relevância para a avaliação do 

desempenho dos animais foram as seguintes: consumos de MS (CMS), FDN 

(CFDN), FDA (CFDA) e hemicelulose (CHEMI); índice de seleção; comportamento 
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ingestivo, composição do leite e parâmetros sanguíneos. Para tanto, foi 

desenvolvido um modelo matemático específico para cada variável. Esse tratamento 

estatístico específico for necessário, uma vez que as mensurações de consumo de 

nutrientes e índice de seleção foram coletadas por grupo, ou seja, medidas coletivas. 

No caso das variáveis de comportamento ingestivo, composição do leite e 

parâmetros sanguíneos foram desenvolvidos outros modelos, por serem medidas 

individuais. A equação utilizada foi de regressão linear ou quadrática em decorrência 

da evolução do tamanho médio de partícula (mm) ao longo dos períodos 

experimentais. 

Para essas avaliações foi utilizado o procedimento MIXED do SAS, versão 

9.3.1, com adequação dos coeficientes fixos. O método utilizado foi de modelos 

mistos, que consiste num estimador que minimiza a soma dos quadrados dos 

resíduos da regressão, de forma a maximizar o grau de ajuste do modelo. As 

equações de regressões lineares (equação 10) ou quadráticas (equação 11) foram 

selecionadas com base no ajuste aos dados em relação ao tamanho médio de 

partícula (TMP; mm). 

(10) Linear  ŷ = a + b x TMP 

(11) Quadrática              ŷ = a + b1 x TMP + b2 x TMP2 

 



 55

3.3. Resultados 

3.3.1. Consumo de nutrientes 

A distribuição média dos tamanhos de partículas da cana-de-açúcar in natura, 

das rações completas que a continham, fornecidas para vacas em lactação e das 

sobras estão apresentadas na Tabela 3.5. Pode-se observar que as peneiras que 

apresentaram maiores variações foram as Y1 e Y4, o que explica as possíveis 

alterações no pef (%) que foi determinado a partir da somas das proporções retidas 

nas peneiras Y1 a Y3, respectivamente (DOHME; DEVRIES, BEAUCHEMIN, 2008) 

(Tabela 3.5). 

Tabela 3.5 – Distribuição das partículas da cana-de-açúcar, das sobras e da ração total 
fornecida e para vacas em lactação alimentadas com rações contendo cana-
de-açúcar processada mecanicamente sob vários tamanhos de partículas 

Valores 
Cana-de-açúcar Ração total Sobras 

Média DP1 Média DP1 Média DP1 

Y1 = > 38 mm, % 1,87 2,97 3,26 3,12 15,41 14,03 

Y2 = 19 - 38 mm, % 8,18 4,21 8,95 4,81 18,40 8,39 

Y3 = 7,8 - 19 mm, % 50,06 12,83 32,71 11,15 41,70 12,73 

Y4 = < 7,8, % 39,89 14,36 55,08 15,90 24,50 20,25 

TMP, mm2 1,33 0,51 9,53 2,01 2,98 2,01 

pef,  %3 0,60 5,37 0,45 4,23 - - 
1DP = desvio padrão; 2TMP (mm) = tamanho médio de partícula calculado pelo método do 

Penn State Particle Size Separator; 3pef (%) = fator de efetividade determinado a partir da 

porcentagem da soma das proporções das partículas retidas nas peneiras de Y1, Y2 e Y3 

(DOHME; DEVRIES, BEAUCHEMIN, 2008). 

A variável consumo de matéria seca (CMS) apresentou regressão quadrática 

(P = 0,0472, Tabela 3.5 e Figura 3.4). Na Tabela 3.7 estão relacionados os valores 

mínimos, médio e máximos das variáveis de consumo de nutrientes. O consumo 

médio de MS e o consumo expresso em % PV ao longo dos experimentos foi de 

18,26 kg.dia-1 e 3,73 % PV (Tabela 3.7). O menor tamanho de partícula resultante 
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das avaliações realizadas durante os experimentos foi de 4,75 mm e o maior 15,90 

mm. 

Tabela 3.6 – Equações de regressão das variáveis de consumo de nutrientes de vacas 
em lactação alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar processada 
mecanicamente sob vários tamanhos de partículas 

Variável 
Regressão 

Equação 
Linear Quadrática 

CMS1 ns7 P = 0,0472 ŷ = 28,1782 - 1,8369 x TMP + 0,08553 x TMP2 

CEE2 P < 0,0001 ns7 ŷ = 0,2127 - 0,00438 x TMP 

CFDN3 ns7 P = 0,0004 ŷ = 4,4741 + 1,4669 x TMP - 0,07524 x TMP2 

CFDA4 ns7 P < 0,0001 ŷ = 0,4124 + 1,1607 x TMP - 0,05346 x TMP2 

CHEMI5 ns7 P < 0,0001 ŷ = 1,6506 + 0,7887 x TMP - 0,04058 x TMP2 

CMM6 P < 0,0001 P = 0,0003 ŷ = 0,7457 + 0,1089 x TMP - 0,00696 x TMP2  
1CMS = consumo de matéria seca; 2CEE = consumo de extrato etéreo; 3CFDN = consumo de 

fibra em detergente neutro; 4CFDA = consumo de fibra em detergente ácido; 5CHEMI = 

consumo de hemicelulose; 6CMM = consumo de matéria mineral, 7ns = não significativo (P > 

0,005). 

Tabela 3.7 – Valores de consumo de nutrientes de vacas em lactação alimentadas com 
rações contendo cana-de-açúcar processada mecanicamente sob vários 
tamanhos de partículas das rações contendo cana-de-açúcar 

Valores 
CMS CMS CPB CFDN CFDA CHEMI CEE CMM TMP 

(%PV) kg.dia-1  mm 

Mínimo 2,03 9,94 1,10 5,52 2,88 2,46 0,09 0,62 4,75 

Médio 3,73 18,26 2,17 11,61 6,54 5,40 0,17 1,14 9,53 

Máximo 4,96 24,30 3,49 17,30 10,56 8,10 0,27 1,79 15,90 

Desvio Padrão 2,43 0,50 0,50 2,52 1,35 1,12 0,03 0,21 2,01 

Dentre as variáveis fundamentais na avaliação dos efeitos do TMP nas rações 

de vacas leiteiras estão o CMS e o consumo de FDN (CFDN). Na Figura 3.4 está 

apresentado o modelo predito pela análise de regressão e os valores observados ao 

longo dos experimentos. Neste estudo o CFDN apresentou regressão quadrática (P 

= 0,0004; Tabela 3.6; Figura 3.4 e 3.5), bem como os demais consumos das frações 
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fibrosas, dentre eles o consumo de FDA e hemicelulose (CFDA e CHEMI) (P < 

0,0001).  

  

Figura 3.4 – Regressão quadrática do consumo de matéria seca (CMS kg.dia-1) e fibra 
em detergente neutro (CFDN kg.dia-1) predito e observado em relação ao 
tamanho médio de partícula 

 

 

Figura 3.5 – Regressão quadrática do CFDN kg.dia-1, do CFDA 
kg.dia-1 e do CHEMI associado ao tamanho médio 
de partícula 

A análise de regressão para o consumo de PB (CPB) não apresentou 

diferenças estatísticas (P > 0,05) ao longo dos experimentos, portanto neste 

ensaio o tamanho médio de partícula não apresenta influência sobre o CPB 
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(Tabela 3.6). No entanto, os consumos de EE e MM (CEE e CMM) 

demonstraram ser influenciados pelo tamanho de partícula, como demonstrado 

na Tabela 3.6 e Figura 3.6.  

 

Figura 3.6 – Regressão quadrática do consumo de extrato etéreo (CEE kg.dia-1) e 
matéria mineral (CMM kg.dia-1) em relação ao tamanho médio de 
partícula 

 

3.3.2. Composição do leite 

Na Tabela 3.8 estão apresentadas as análises de regressão ajustadas para o 

desempenho das vacas em lactação. No presente estudo foi constatada regressão 

quadrática para a produção do leite (PL; P = 0,0269), proteína do leite (%; P = 

0,0009), sólidos totais (%; P = 0,0457) e nitrogênio uréico no leite (mg.dL-1; P = 

0,0097). Pode-se também verificar adequação para regressão linear no teor de 

gordura do leite (kg; P = 0;0360) e proteína do leite (kg; P = 0,0360). Na Figura 3.7 

está demonstrada a associação do TMP com as variáveis PL, gordura do leite, 

consumo de FDN e a porcentagem de proteína do leite. 

Não foram encontrados modelos que se ajustassem para as variáveis: PLCG 

3,5, lactose, sólidos totais (kg), ESD, relação gordura:proteína e componentes do 

plasma sanguíneo. Os valores mínimos e máximos estão apresentados na Tabela 

3.9. 
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Tabela 3.8 – Equações de regressão da produção e composição do leite de vacas em 
lactação alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar processada 
mecanicamente sob vários tamanhos de partículas 

Variável 
Regressão 

Equação 
Linear Quadrática 

PL1 ns5 P = 0,0269 ŷ = -1,7145 + 3,0401 x TMP - 0,1605 x TMP2 

PLCG 3,52 ns5 ns5 - 

Gordura, % ns5 ns5 - 

Gordura, kg P = 0,0380 ns5 ŷ = 0,6882 - 0,01188 x TMP 

Proteína, % ns5 P = 0,0009 ŷ = 6,2894 - 0,5328 x TMP + 0,02775 x TMP2 

Proteína, kg P = 0,0360 ns5 ŷ = 0,5991 - 0,01097 x TMP 

ST, %3 ns5 P = 0,0457 ŷ = 19,0275 - 1,1813 x TMP + 0,06039 x TMP2 

NU, mg.dL-1 4 ns5 P = 0,0097 ŷ = 37,4156 - 5,7721 x TMP +  0,2990 x TMP2 
1PL = produção de leite; 2PLC 3,5 = produção de leite corrigida para 3,5 % de gordura; 3ST = 
sólidos totais; 4NU = nitrogêniouréicono leite; 5 ns = não significativo (P > 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60

Figura 3.7 – Regressão quadrática da produção, gordura, proteína, sólidos totais e 
nitrogênio uréico do leite (PL, gordura; kg.dia-1; proteína; %) e do 
consumo de fibra em detergente neutro (CFDN kg.dia-1) em relação ao 
tamanho médio de partícula 
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Tabela 3.9 – Valores médios da composição de leite e do plasma sanguíneo de vacas 
alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar processada 
mecanicamente sob vários tamanhos de partículas 

Variável Mínimo Média Máximo DP1 
Regressão 

Linear Quadrática 

Componentes do leite 

PL, kg.d-1 2 9,86 16,46 26,65 3,180 ns8 P = 0,0269 

PLCG 3,5, kg.an.d-1 3 10,77 16,98 29,13 3,440 ns8 ns8 

ST, %4 9,61 12,51 14,89 1,130 ns8 P = 0,0457 

ST, kg 1,14 2,02 3,09 0,404 ns8 ns8 

Gordura, % 2,61 3,81 5,59 0,618 ns8 ns8 

Gordura, kg 0,334 0,608 0,910 0,132 P = 0,0380 ns8 

Proteína, % 2,70 3,51 4,46 0,401 ns8 P = 0,0009 

Proteína, kg 0,324 0,567 0,780 0,109 P = 0,0360 ns8 

Lactose, % 3,57 4,20 4,80 0,267 ns8 ns8 

Lactose, kg 0,36 0,68 1,19 0,148 ns8 ns8 

ESD, %5 6,86 8,70 9,80 0,625 ns8 ns8 

ESD, kg 0,81 1,40 2,18 0,275 ns8 ns8 

NU, mg.dL-1 6 5,83 10,10 16,10 2,480 ns8 P = 0,0097 

Gord:Prot 0,82 1,07 1,31 0,100 ns8 ns8 

ECL7 9,82 17,37 28,02 3,500 ns8 ns8 

Componentes do plasma sanguíneo 

NU, mg.dL-1  4,76 17,42 40,80 6,070 ns8 ns8 

Glicose, mg.dL-1 27,0 56,0 86,1 0,095 ns8 ns8 
1DP = desvio padrão; 2PL = produção de leite; 3PLCG 3,5 = produção de leite corrigida para 

3,5% de gordura; 4ST = sólidos totais; 5ESD = extrato seco desengordurado; 6NU = nitrogênio 

ureico; 7ECL = energia corrigida para leite; 8ns = não significativo (P > 0,005) 

3.3.3. Índice de seleção 

Na Tabela 3.10 está demonstrado o índice de seleção (IS) calculo com base 

na equação: 100 x (ingestão observada/ingestão predita). Foi observado ajuste para 
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o modelo de regressão para a peneira Y1 (retenção de partículas maiores que 38 

mm) e Y2 (retém partículas entre 19 e 38 mm). A média para o IS nas peneiras Y1 e 

Y2 foi de 52,15 e 82,01% e a probabilidade dos modelos em se ajustar aos dados foi 

de P < 0,0001 e P = 0,0502, respectivamente (Tabela 3.10). 

A equação gerada pelo modelo para o IS está demonstrada na Tabela 3.10 e 

a predição do mesmo em relação ao tamanho médio de partícula está na Figura 3.8. 

O modelo sugere que maiores tamanhos de partículas aumentam o índice de 

seleção. De acordo com a variação do TMP, que foi de 4,75 a 15,90 mm, o modelo 

ajustado resultou em valores para índice de seleção entre 32,91 e 123,16%, para a 

Y1 e entre 64,16 e 105,27 para Y2. 

Tabela 3.10 – Equações de regressão linear sobre o índice de seleção (%) de vacas 
em lactação alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar 
processada mecanicamente sob vários tamanhos de partículas  

Variável Média 
Regressão 

Equação 
Linear Quadrática 

Y1 = > 38 mm 52,15d P < 0,0001 ns1 
ŷ = -2,96 + 7,5519 x TMP 

Y2 = 19 - 38 mm 82,01c P = 0,0502 ns1 ŷ = 47,82 +3,44 x TMP 

Y3 = 7,8 - 19 mm 95,54b 
ns1 ns1 - 

Y4 = < 7,8 mm 106,74a 
ns1 ns1 - 

1ns = não significativo; 2TMP = tamanho médio de partícula; a,d Médias na mesma coluna, 

com letras minúsculas sobrescritas iguais, diferem umas das outras para o mesmo alimento;  

 

  

Figura 3.8 – Índice de seleção (%) da fração Y1 e Y2 de rações contendo cana-de-
açúcar processada 
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3.3.4. Comportamento ingestivo 

Na Tabela 3.11 estão relatados os  valores mínimos, médios e máximos das 

variáveis de comportamento ingestivo de vacas em lactação alimentadas com cana-

de-açúcar processada em tamanho de partículas diferentes. Apenas para o tempo 

de mastigação da MS foi observado efeito quadrático com P = 0,0479. No entanto, 

para as variáveis tempo de mastigação, tempo de ingestão, tempo de mastigação/kg 

de MS e tempo de ingestão/kg de FDN foram verificadas ajustes apenas para 

regressão linear (Tabela 3.11). 

Tabela 3.11 – Comportamento ingestivo de vacas em lactação alimentadas com rações 
contendo cana-de-açúcar processada mecanicamente sob vários 
tamanhos de partículas 

Comportamento 

Ingestivo 

Valores 
DP1 

Regressão 

Mínimo Médio Máximo Linear Quadrática 

Tempo total, minutos.d-1 

Ingestão 225,0 384,6 525,0 57,9 P = 0,0366 ns2 

Ruminação 315,0 514,3 675,0 61,1 ns2 ns2 

Mastigação 540,0 898,9 1100,0 85,0 ns2 ns2 

Tempo por unidade de MS, minutos.kg MS-1 

Ingestão 12,0 20,3 33,2 3,8 P < 0,0001 ns2 

Ruminação 16,8 26,3 34,5 3,4 ns2 ns2 

Mastigação 28,8 47,4 64,2 6,3 P < 0,0001 P = 0,0479 

Tempo por unidade de FDN, minutos.kg FDN-1 

Ingestão 21,8 33,2 56,5 7,6 P < 0,0155 ns2 

Ruminação 29,2 44,5 69,0 9,4 ns2 ns2 

Mastigação 52,3 77,7 112,7 15,4 ns2 ns2 
1DP = desvio padrão; 2ns = não significativo  

Na Figura 3.9 estão as variáveis que foram preditas pelo ajuste do modelo por 

meio da regressão linear ou quadrática. Nesta figura, pode-se observar a ocorrência 

de respostas máximas e mínimas dos tamanhos de partículas associados a variável 

estudada. O modelo ajustado estimou que maiores tamanhos de partículas 

promovem aumento no tempo total de mastigação e também do tempo dispendido 
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em ingestão de cada unidade de MS e de FDN, bem como o tempo de mastigação 

(Figura 3.9). 

Tabela 3.12 – Equações de regressão das variáveis de comportamento ingestivo de vacas 
em lactação alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar processada 
mecanicamente sob vários tamanhos de partículas 

Variável 
Regressão 

Equação 
Linear Quadrática 

Tempo total, minutos.d-1 

Ingestão P = 0,0366 ns1 ŷ = 318,42 + 7,0225 x TMP2 

Ruminação ns1 ns1 - 

Mastigação ns1 ns1 - 

Tempo por unidade de MS, minutos.kg MS-1 
Ingestão P < 0,0001 ns1 ŷ = 7,4855 + 1,3485 x TMP 

Ruminação ns1 ns1 - 

Mastigação P < 0,0001 P = 0,0479 ŷ = 85,5342 - 10,2731 x TMP + 0,6526 x TMP2 

Tempo por unidade de FDN, minutos.kg FDN-1 
Ingestão P = 0,0155 ns1 ŷ = 24,9394 + 0,9910 x TMP 

Ruminação ns1 ns1 - 

Mastigação ns1 ns1  - 
1ns = não significativo (P > 0,05) 
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Figura 3.9 – Regressão quadrática do tempo de ingestão (minutos por dia), tempo de 
mastigação por kg de matéria seca (Min/kg MS M), tempo de ingestão por 
kg de matéria seca (Min/kg MS I) e por kg de fibra em detergente neutro 
ingerindo (Min/kg FDN I) em relação ao tamanho médio de partícula 

 

3.4. Discussão 

O modelo quadrático predito para o CMS indicou que inicialmente com o 

aumento do TMP o CMS foi reduzido em relação aos menores tamanhos de 

partículas, isto é, quando se observa o intercepto da regressão (Figura 3.4). Estudos 

prévios não têm apresentado resultados consistentes sobre o efeito do TMP sobre o 

consumo de nutrientes. Alguns experimentos (CLARK; ARMENTANO, 1999; BAL et 

al., 2000; SCHWAB et al., 2002) não mostram influência da TMP, enquanto que 

outros trabalhos demonstraram efeitos consistentes de TMP (KONONOFF; 

HENRICHS; LEHMAN, 2003; KRAUSE; COMBS; BEAUCHEMIN, 2003; ONETTI; 
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REYNAL; GRUMER, 2004) no consumo de MS. É provável que o aumento do CMS 

apresente interação entre TMP e a proporção volumoso:concentrado. Quando 

rações fornecidas para vacas em lactação apresentam alta relação 

volumoso:concentrado, a redução do TMP do volumoso pode aumentar a taxa de 

passagem das partículas pelo rúmen, o que pode induzir em aumento da ingestão 

de ração. Esse efeito responde pela porção anterior da equações quadráticas de 

CMS e CFDN, em que o menor TMP aumentou a ingestão de MS. Após atingir o seu 

menor valor de ingestão de MS com 10,72 mmde TMP, os aumentos em TMP 

resaltaram em aumento na ingestão, e que sugere seleção por parte dos animais. 

Como descrito, vários são os fatores intrínsecos aos alimentos que podem 

influenciar o CMS, como tamanho de partícula, digestibilidade, taxa de passagem e 

enchimento do retículo rúmen. O consumo médio de MS observado foi de 18,26 

kg.d-1 (Tabela 3.7), sendo este valor próximo aos observados por Costa et al. (2005) 

e Magalhães et al. (2004), que alimentaram vacas em lactação com cana-de-açúcar 

e observaram CMS de 15,77 e 17,27 kg.d-1, respectivamente. Mendonça et al. 

(2004a) alimentaram vacas em lactação com rações contendo cana-de-açúcar com 

1,0% de uréia e reportaram CMS de 14,4 kg.d-1.  

Vários estudos (PAIVA et al., 1991; RIBEIRO et al. 2000; EZEQUIEL et al. 

2005) registraram baixo consumo de MS para rações contendo cana-de-açúcar e 

relatam que este evento está relacionado com a baixa digestibilidade da fração FDN 

(OLIVEIRA, 2001),  menor taxa de passagem e o maior tempo de retenção deste 

alimento no rúmen (EZEQUIEL, et al. 2005). No entanto, nenhum desses trabalhos 

relataram que o baixo consumo poderia estar relacionado com o tamanho médio de 

partícula, característico de fonte de cana-de-açúcar utilizada.   

O ajuste do modelo demonstrou que, o aumento do tamanho de partícula 

tende a diminuir o consumo total da parede celular, representado no presente estudo 

pelas frações de FDN, FDA e hemicelulose (Figura 3.5). O consumo médio de FDN 

para as rações contendo cana-de-açúcar processada em diferentes tamanhos de 

partículas foi de 11, 61 kg.d-1 na MS. O CFDN em relação a % de PV para maximizar 

a PLCG 3,5, de acordo com Mertens (1994), varia entre 1,2 + 0,1% do peso corporal 

No entanto, valores superiores aos observado por Mertens (1994) foram 
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encontrados neste estudo (2,36 % PV). Mesmo que, neste ensaio a comparação dos 

tamanhos de partículas ao longo dos experimentos não tenha sido suficiente para 

ajustar a regressão para a variável PLCG 3,5, em que a média foi de 16,98 kg.d-1, é 

provável que a tendência para a diminuição do consumo de FDN tenha ocorrido 

devido à preferência das menores partículas pelos animais, visto que maiores 

concentrações de FDN podem ser normalmente observadas nas sobras dos 

animais.  

Esse comportamento pode ser explicado pelo índice de seleção na fração Y1 

ser estatisticamente menor (Tabela 3.10; P < 0,05) quando comparado com a fração 

Y4, cuja retenção é de partículas menores que 7,8 mm (52,15% vs 106,74%, 

respectivamente). Estes valores indicam que as vacas preferiram as partículas finas, 

obtidas na fração Y4 (< 7,8 mm) em relação às partículas longas, representadas 

pelas frações Y1 e Y2. Para essas frações foram ajustadas equações lineares e os 

valores estimados para a fração Y1 encontraram-se entre 32,91 e 123,16% e para a 

fração Y2 entre 64,16 e 105,27% (Figura 3.8). A análise de regressão indicou que 

quando o TMP é crescente, maiores índices de seleção podem ser observados, o 

que não era esperado. Sendo assim, não é possível avaliar se este comportamento 

ocorreu devido à mudança na distribuição do tamanho da partícula da ração 

oferecida ou se foi resultado do menor teor de umidade das amostras avaliadas, 

principalmente das sobras, visto que as porcentagens de retenções não tenham sido 

corrigidas para o teor de  MS. Dessa forma, maiores índices de seleção nesta fração 

poderiam ser o resultado da maior porcentagem de partículas longas oferecidas. 

Essa explicação também é apoiada por Leonardi; Armentado (2003). 

Devido ao fato do maior índice de seleção ser procedente da fração Y4, 

normalmente composta por grande parte dos ingredientes concentrados, aumentos 

no consumo de MM e EE deveriam ser encontrados. Entretanto, reduções nos 

consumos de MM e EE associados ao aumento do TMP, como apresentado na 

Figura 3.6 (Tabela 3.3) foram observados. É difícil explicar esse comportamento, 

principalmente pelo fato das equações sugerirem aumento do CMS com maiores 

TMP. 
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A variedade utilizada neste ensaio (RB72-454), segundo Freitas et al. (2006), 

possui valores considerados médios a baixos para FDN e lignina (55,46 e 11,68%, 

respectivamente), valores observados para a cana-de-açúcar utilizada neste 

experimento para essas variáveis foram de 51,54 e 4,55%, respectivamente. Valores 

esses inferiores aos observados por Freitas et al (2006).  Porém, estes teores 

também poderiam estar relacionados com a diminuição do consumo de rações 

contendo cana-de-açúcar fornecidas para ruminantes, devido à baixa digestibilidade 

ou a menor taxa de digestão de sua fibra no rúmen (PRESTON, 1982), como 

descrito anteriormente. Mesmo porque Van Soest (1994) também considera que o 

teor de FDN apresenta estreita relação com o consumo de forragens e, 

consequentemente, com o desempenho dos animais. 

Diversos estudos (ALBRIGHT, 1993; LEONARDI; SHINNERS; ARMENTANO, 

2005; DEVRIES; BEAUCHEMIN; VON KEISERLINGK, 2007), que avaliaram o 

comportamento ingestivo de animais, demonstraram que o fornecimento de ração 

total parece ser uma das estratégias mais positivas para se obter rações com 

maiores consumo e menor seletividade, ou seja, maiores índices de seleção. Além 

dessas características, o fornecimento de rações totais pode alterar a efetividade da 

fibra bem como o ambiente ruminal (ONETTI; REYNAL; GRUMMER, 2004). Sendo 

assim, os dados apresentados neste estudo são aplicados à sistemas onde se utiliza 

a técnica de ração total 

Leonardi; Armentano (2003) e Osafo et al. (1997) relataram que, quando as 

forragens são processadas, ocorre aumento na capacidade dos animais em recusar 

materiais grosseiros (representados geralmente por colmos), ou seja, preferir 

partículas finas. Dessa forma, os resultados encontrados neste ensaio confirmam o 

relatado por esses autores, onde o índice de seleção foi significativamente maior (P 

< 0,0001; Tabela 3.10) para as peneiras cujos diâmetros eram menores que 7,8 mm. 

Embora os tamanhos de partículas gerados pelos equipamentos utilizados 

apresentassem variação consideravelmente ampla (4,75 – 15,90 mm), esses não 

foram suficientemente capazes de alterar o índice de seleção para as partículas 

representadas pelas frações Y3 e Y4. No entanto, os TMP gerados foram 

suficientemente capazes de alterar o comportamento ingestivo de vacas em lactação 
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De acordo com o modelo gerado a partir dos dados obtidos, pode-se observar 

que com o aumento do tamanho de partícula o tempo total de ingestão, tempo de 

ingestão por kg de MS e de FDN e o tempo de mastigação por kg de MS 

aumentaram (Figura 3.9). As médias observadas para essas variáveis foram de: 

384,6 min.d-1; 20 min.kg-1 MS; 33,2 min.kg-1 FDN e 47,4 min.kg-1 MS, 

respectivamente. Os valores médios observados neste estudo para tempo total de 

ingestão, tempo de ingestão e mastigação por kg de MS são superiores aos 

observados por Corrêa et al. (2003). Os autores alimentaram vacas em lactação com 

cana-de-açúcar em uma proporção de volumoso:concentrado de 45:55 e 

observaram valores de 234 min.d-1; 11,4 e 33,6 min.kg-1 MS, respectivamente. É 

provável que no presente estudo valores superiores aso reportado pela literatura 

tenham sido observados para os parâmetros citados devido a diferenças na 

proporção volumoso: concentrado, que foi de 60:40. 

De acordo com a equação gerada para o tempo de mastigação por unidade 

de MS, foi encontrado que rações contendo cana-de-açúcar com TMP de 15,90 mm 

promoveram tempo de mastigação por unidade de MS de 87,70 min. Enquanto que, 

rações com 4,75 mm resultaram em 51,46 mm. A redução no tempo de mastigação 

para essa variável foi de 59 %. Dessa forma quando se compara essa redução com 

os resultados observados por Mertens (1997)  que relatou, quando é realizada a 

diminuição do feno de alfafa pela picagem de comprimento médio de partícula de 25 

mm para cinco mm resulta na redução de 57 % por kg de MS no tempo total de 

mastigação para.de a redução do tamanho de partícula de rações contendo cana-

de-açúcar de 15,90 mm para 4,75 mm foi de 59%, valor esse semelhante ao 

observado neste estudo.  

Variável importante para o comportamento ingestivo, que frequentemente é 

alterada pela modificação do tamanho de partícula é o tempo de ruminação. No 

entanto, neste ensaio nenhum modelo foi ajustado para esta variável. O tempo total 

de ruminação permaneceu entre 315 e 675 min.d-1 e o tempo total de mastigação 

entre 540 e 1100 min.d-1 No entanto, o tempo médio despendido com ruminação 

neste ensaio (514,6 min.d-1) é maior do que o observado por Corrêa et al. (2003) o 

qual foi de 453 min./d.  
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Entretanto, Mendonça et al. (2004b), forneceram cana-de-açúcar em uma 

proporção de 60:40 para vacas em lactação e observaram tempo de ruminação de 

465 min.d-1. Este valor está entre os valores mínimos e máximos relatados no 

presente ensaio (Tabela 3.10). Os valores observados neste ensaio estão dentro do 

recomendado por Sudweeks et al. (1981), em relação à diminuição do risco com 

desordens metabólicas, em que o tempo de ruminação deve ser maior do que 360 

min.d-1, ou que a atividade de mastigação seja de 30 min.kg-1 de MS, para que os 

distúrbios metabólicos sejam controlados. 

Em relação ao desempenho de vacas leiteiras alimentadas com rações 

contendo cana-de-açúcar, foi gerada regressão quadrática para algumas variáveis 

por meio de ajustes dos dados observados. De acordo com a equação pode-se 

observar que a PL e a % de gordura do leite é diminuída quando associada ao 

aumento do tamanho médio de partícula (Figura 3.7). No entanto, estudos relatam 

que menores produções de leite podem ser observadas quando a cana-de-açúcar é 

fornecida aos animais, podendo ser explicadas pelo baixo CMS, consequentemente 

de nutrientes (COSTA et al., 2005; MAGALHÃES et al., 2004; MENDONÇA et al., 

2004a). A redução na PL com o aumento do TMP não condiz com o aumento do 

CMS na Figura 4.5, uma vez que esse incremento de ingestão foi atribuido à seleção 

da ração e ingestão de maior proporção de concentrados pelo animal. Com a maior 

ingestão de ingredientes concentrados a PL deveria ter sido aumentada, sob maior 

TMP. Assim, o declínio da PL sob maior TMP não tem explicação aparente. 

 Embora a produção média de leite encontrada neste estudo (16,46 kg.d-1; 

Tabela 3.9) não tenha sido insatisfatória; é provável que, maiores produções não 

fossem alcançadas devido ao menor potencial genético dos animais utilizados e pelo 

rebanho ser provido de animais em vários estágios de lactação.  

Variável importante que normalmente é modificada quando se altera o tamanho 

de partícula ou o pef (%) dos alimentos é a gordura do leite. Mertens (1997) relatou 

que quando o tamanho de partícula é alterado, mudanças na porcentagem da 

gordura do leite podem ocorrer. De acordo com a regressão linear obtida neste 

ensaio para a gordura do leite associada ao tamanho médio de partícula (mm), 
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pode-se inferir que o aumento do tamanho de partícula ou do pef (%) diminui 

linearmente a quantidade de gordura do leite (Figura 3.7).  

Embora a hipótese original sugira que a porcentagem de gordura do leite 

aumentaria com o aumento do tamanho de partícula como observado por Grant; 

Colenbrander; Mertens (1990) e Fischer et al. (1994), nenhum efeito significativo 

similar foi observado por Colenbrander; Noller; Grant (1991) e Belyea et al. (1989). 

Por estas razões, a utilização da gordura do leite como medida para avaliar a 

efetividade da fibra foi questionada por Allen (1997), especialmente quando se trata 

de vacas em estágio de lactação mais avançado, as quais são menos responsivas 

às mudanças dietéticas. Portanto, a ausência de resposta da gordura do leite em 

relação à redução do tamanho de partícula pode estar relacionada com o 

atendimento das exigências recomendadas pelo NRC (2001). De acordo com essas 

informações, Beauchemin; Rode (1997) sugeriram que, fosse mais provável ocorrer 

depressão na gordura do leite quando FDN está abaixo das exigências mínimas. 

Sendo assim, no presente estudo a diminuição da gordura do leite indicada pela 

regressão estaria mais relacionada com menores consumos de FDN (Figura 3.7) do 

que com o tamanho médio de partícula, pois quando o CFDN diminuiu a quantidade 

de gordura do leite seguiu comportamento semelhante. O menor consumo de FDN 

provavelmente ocorreu devido à preferência dos animais pelas menores partículas. 

Sendo assim, os animais rejeitaram os maiores tamanhos, representados pelos 

colmos e palhas, os quais apresentam em sua composição maiores componentes 

fibrosos (GIGER-RIVERDIN, 1995). Com isso supõe-se novamente que sob maior 

TMP, houve indiretamente maior proporção de concentrados na ração, fato que 

corrobora a tendência linear de declínio da produção de gordura no leite (Tabela 

3.8). 

Estudos realizados por Mendonça et al. (2004a) e Magalhães et al. (2004), 

utilizando cana-de-açúcar como volumoso na alimentação de vacas leiteiras 

encontraram teor de gordura do leite de 3,80 e 3,85% respectivamente, valores 

esses semelhantes aos observados neste estudo, cuja média foi de 3,81% (Tabela 

3.9). 
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No entanto, a porcentagem de proteína do leite, de acordo com o 

Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite Cru Resfriado (Instrução 

Normativa n° 51 do MAPA) deve ser de no mínimo 2,9% , valor esse inferior à  média 

observada no presente estudo (3,51%). É provável que as maiores porcentagens de 

proteína do leite observadas neste estudo estejam relacionadas com fluxo adequado 

de aminoácidos, principalmente lisina e metionina, para o intestino. Outra 

probabilidade está relacionada com o fato do rebanho utilizado ter 

predominantemente animais da raça Jersey, raça esta que revela percentuais de 

gordura e sólidos totais no leite normalmente superiores aos animais da raça 

Holandesa (RIBEIRO et al., 2000). 

O valor médio observado para a % de proteína do leite (3,51) é semelhante 

ao observado por Costa et al. (2005) e Magalhães et al. (2004), que encontraram 

valores de 3,63% de proteína no leite de vacas holandesas alimentadas com cana in 

natura, na proporção de 60%.  

As equações (Tabela 3.8) ajustadas pela análise de regressão sugerem que o 

tamanho de partícula da ração fornecida contendo cana-de-açúcar poderia aumentar 

a taxa de passagem de partículas menores, disponibilizando maiores concentrações 

de energia, permitindo assim maior síntese e concentração de proteína no leite. De 

acordo com Wu e Huber (1994), de todos os fatores dietéticos que influenciam a 

síntese de proteína do leite, a energia certamente é a mais importante. De acordo 

com essa informação, para a formulação das rações utilizou-se o modelo predito 

pelo NRC (2001), para exigências de nutrientes para gado leiteiro. Com base na 

simulação realizada, o consumo predito foi de 16,2 kg.d-1 que contém 1,38 Mcal/kg 

de ELL (energia líquida de lactação) para produção alvo de 20,0 kg.d-1. Sendo assim, 

os valores preditos estão de acordo com aqueles recomendados por Schwab (1996). 

De acordo com Reynolds et al. (2001), o volume de leite produzido é 

determinado pelo fluxo de glicose para a glândula mamária, visto também que este 

nutriente é precursor da lactose. No entanto, as exigências em glicose pelas 

vísceras podem limitar o fluxo de glicose para a glândula mamária o que pode afetar 

a produção de leite. Em função da intensa utilização da glicose pelas vísceras, ela 

se torna um métabólito importante a ser avaliado. Os níveis considerados normais 
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para a glicose são de 45 a 75 mg.dL-1 (KANEKO; HARVEY; BRUSS, 1997; 

WITTWER et al., 1987). A concentração média de glicose plasmática encontrada 

neste ensaio foi de 56,0 mg.dL-1, valor este considerado normal para a espécie 

bovina. Sabe-se também que teores crescentes de proteína bruta podem influenciar 

a concentração de glicose plasmática à medida que os aminoácidos passam a ser 

utilizados para a síntese de glicose (NACHTOMI, et al. 1991) 

Sendo assim, por ser indicador sensível, a concentração de uréia plasmática 

pode ser modificada ou pela entrada imediata de proteína bruta no organismo, ou 

por estar associada às alterações na ração. Valores de NUP que indicam máxima 

eficiência microbiana situam-se entre 13,5 a 15,0 mg.dL-1, que também representam 

o limite a partir do qual as perdas de nitrogênio (N) seriam iniciadas pelo animal 

(VALADARES, et al. 1997). Por outro lado, concentrações de NUP acima de 20,0 

mg.dL-1 e no leite de 19 mg.dL-1 podem ser associadas com problemas reprodutivos, 

o que diminuiria as taxas de concepção e os índices de fertilidade das vacas em 

lactação (BRUCKENTAL et al. 1989). Essas concentrações de NUL ou no sangue 

foram observadas em dietas com teores de PB acima de 19% (BUTLER, et al. 

1995). No presente estudo foi demonstrado valor médio para NUP de 17,42 mg.dL-1 

e NUL de 10,1 mg.dL-1, valores estes dentro do intervalo citado.  

3.5. Conclusões 

Em geral, tamanho médio de partícula variando entre 5 e 10 mm em rações 

contendo cana-de-açúcar promove limitação física da ingestão pelos animais 

O tamanho médio de partícula entre 8 e 11 mm induziu à alterações de 

capacidade de seleção de componentes da ração contendo cana-de-açúcar, 

promovendo consumo preferencial de partículas menores pelo animais. 

O maior consumo de partículas menores favoreceu a ingestão de ingredientes 

concentrados, alterando com isso a proporção volumoso: concentrado ingerida.  

Com isso, sob maior tamanho de partículas na ração, o conjunto de respostas 

do desempenho do animal, composição de leite e comportamento ingestivo, também 

se confunde com tendências decorrentes da maior proporção de concentrados na 

ração. 
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4. TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULA DE RAÇÕES CONTENDO CA NA-DE-
AÇÚCAR IN NATURA OU SILAGEM DE MILHO NO DESEMPENHO DE 
CABRAS LEITEIRAS 

 
Resumo 

Os objetivos do estudo foram avaliar o desempenho de cabras em lactação 
alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar processada nos TMP de 4,75 a 
15,90 mm ou silagem de milho nos TMP de 6,88 a 7,95 mm. Com base nesses, 
desenvolver equações da associação desses TMP com as respostas de 
desempenho, como comportamento ingestivo e composição do leite de cabras 
leiteiras. O experimento foi conduzido no Departamento de Zootecnia da 
USP/ESALQ, durante os meses de outubro a dezembro de 2008, com doze cabras 
mestiças (Saanen x Boer) em lactação com peso vivo médio de 63 kg. O período 
experimental totalizou 56 dias, dividido em quatro períodos de 14 dias, com 10 dias 
de adaptação às rações e quatro dias de coleta. O CMS (kg.dia-1) foi avaliado 
diariamente por animal e as cabras tiveram acesso ad libitum à água e à ração 
contendo cana-de-açúcar (15,7 %PB e relação FDN/CNF de 1,44) ou silagem de 
milho (16,1 % PB e relação FDN/CNF de 1,47), fornecidas uma vez ao dia. A 
variedade da cana-de-açúcar utilizada foi a RB72-454 e as máquinas utilizadas 
foram: a) picadora estacionária e b) picadora/desintegradora de resíduos florestais. 
A produção de leite foi mensurada individualmente pela pesagem de quatro dias 
consecutivos, além da amostragem do leite para análise da composição. Foi 
realizado no 11° dia de cada período a avaliação do comportamento ingestivo. 
Apenas para o CMS em relação a % do PV foi ajustada equação de regressão linear 
(P = 0,0443), indicando que o aumento do TMP pode promover aumento no CMS (% 
PV) para a cana-de-açúcar. Para o IS os modelos foram ajustados apenas para 
rações contendo cana-de-açúcar, nas frações Y1, Y2 e Y3 e revelaram que o 
aumento do TMP nas frações Y1 e Y3 diminui o IS. Enquanto que na fração Y2, 
maiores TMP podem promover maiores IS. O comportamento observado para o 
tempo de ruminação e mastigação por kg de FDN  foi quadrático demonstrando 
tendência à diminuição desses parâmetros conforme o TMP é aumentado. A FDNfe 
foi de 43,10% para a cana-de-açúcar e 34,82% para a silagem de milho. A variável 
que apresentou ajuste para equação de regressão quadrática foi a relação 
gordura:proteína (P = 0,0423). Pôde-se verificar regressão linear para PLCG 3,5 (P = 
0,0185) e produção de gordura (g.d-1; P = 0,0338).  O modelo linear estimou que o 
aumento no TMP de rações contendo cana-de-açúcar aumenta a PLCG 3,5, bem 
como a produção de gordura (g.dia-1). As concentrações de NUL, NUP e glicose 
plasmática não apresentaram nenhum ajuste para a análise de regressão. O 
intervalo entre 5,5 e 10,05 mm encontrado para as rações contendo cana-de-açúcar 
não parece prejudicar negativamente o desempenho de cabras em lactação. 

Palavras-chave: Comportamento; Gordura; Produção; Seleção; Tempo de ingestão  
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MEAN PARTICLE SIZE OF DIETS CONTAINING FRESH SUGARC ANE ON THE 
PERFORMANCE OF DAIRY GOATS 

 
Abstract 

 
This study aimed to evaluate the performance of lactating goats fed diets 

containing sugarcane processed at MPS from 4.75 to 15.90 mm or corn silage at 
MPS from 6.88 to 7.95 mm. and to develop equations from the association of these 
MPS with responses of performance such as feeding behavior and milk composition 
of dairy goats. The experiment was conducted at the Animal Science Department of 
USP/ESALQ, from October to December 2008. Twelve crossbred (Saanen x Boer) 
lactation goats with 63 kg average weight were used. The experimental period lasted 
56 days, divided into four 14-day period, with 10 days of adaptation to diets and four 
days of collection. The DMI (kg. day-1) was evaluated daily for each animal and the 
goats had ad libitum access to water and diets containing sugarcane (15.7% CP and 
NDF/CNF ratio of 1.44) or corn silage (16.1% CP and NDF/CNF ratio of 1.47), given 
once a day. The variety of sugarcane used was RB72-454 and the machines used 
were: a) stationary chopper and b) chopper/shredder of forest residues. The milk 
production was measured individually by weighing two milkings on four consecutive 
days, beyond milk sampling for composition analysis. Evaluation of the feeding 
behavior was carried out on the eleventh day of each period. Only for DMI in relation 
to body weight (BW) percentage the linear regression was adjusted (P = 0.0443), 
indicating that the MPS increases can result in increases of sugarcane DMI (% BW) 
for sugarcane. For the selection index (SI) the models were adjusted only for diets 
containing sugarcane and revealed that the increase in the MPS of the Y1 and Y3 
reduced the SI. The pattern observed for ruminating and chewing time per kg of NDF 
was quadratic demonstrating a tendency for reduction of these parameters as MPS 
increases. The physically effective NDF were 43.10 for sugarcane and 34.82 for CS. 
The variable that showed adjustment for the quadratic regression equation was the 
fat:protein relation (P = 0.0423). It was observed linear regression for the production 
of 3.5% fat-corrected milk (P = 0.0185) and fat production (g.day-1; P= 0.0338). The 
linear model estimated that the MPS increase of diets containing sugarcane 
increases FCM production, as well as fat production (g.day-1) The MUN, PUN and 
plasmatic glucose concentrations did not show any adjustment for the regression 
analyses. The interval between 5.5 and 10.05 does not seem to affect negatively the 
performance of lactating goats.  
 
Keywords: Behavior; Fat; Production; Selection; Ingestion time   
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4.1. Introdução 

O consumo de nutrientes é o principal fator limitante no desempenho dos 

ruminantes (NRC, 2001). Portanto, a maximização do consumo de alimentos pelo 

animal é fundamental para o desenvolvimento de rações e estratégias de 

alimentação que otimizarão a rentabilidade da produção. Mertens (1994) afirma que 

o CMS é controlado por fatores físicos, fisiológicos e psicogênicos. Entre os fatores 

envolvidos na regulação do consumo, tem sido considerado a concentração de FDN 

na ração de ruminantes, por sua lenta degradação e por apresentar reduzida taxa de 

passagem no ambiente ruminal. Outro fator que altera o consumo de forma 

significativa envolve a modificação na atividade de mastigação, fluxo de saliva, pH 

ruminal, relação acetato:propionato, bem como mudanças nos níveis de gordura do 

leite (ARMENTANO; PEREIRA, 1997) 

Os conceitos referentes a efetividade de fibra para bovinos parecem estar 

razoavelmente estabelecidos para alguns volumosos, diferentemente do que tem 

sido estudado para caprinos. Outras publicações especializadas sobre exigências 

nutricionais de caprinos tais como o NRC (1981) e AFRC (1993), apresentam a 

energia como fator regulador do consumo, mas deixam de reconhecer a influência 

da fibra em rações com maior participação de forrageiras. Para essa espécie, 

geralmente são avaliadas diferentes concentrações de fibra. No entanto o tamanho 

de partícula ideal dos volumosos, não é mensurado. Mesmo sabendo que os 

caprinos apresentam maior seletividade do que bovinos (SANTOS, 1994). 

Neste sentido, apenas a utilização da FDN como forma de mensurar a 

contribuição da fibra de um alimento ou ração, não é suficientemente adequada para 

predizer a resposta animal. Sendo assim, para a quantificação de diferentes 

respostas animais com rações que apresentem mesma concentração de FDN e 

fontes de fibra distintas, criou-se o termo efetividade. Para melhor entendimento, 

deve-se estabelecer distinção entre os conceitos de FDN fisicamente efetivo (FDNfe) 

e FDN efetivo (FDNe). A fração FDNfe está relacionada às características físicas da 

fibra que influenciam a atividade mastigatória e a natureza bifásica do conteúdo 

ruminal. A FDNe, por sua vez, está relacionada à soma total da habilidade de um 

alimento em substituir a forragem ou o volumoso em uma ração, de modo que a 
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porcentagem de gordura do leite produzida pelos animais que consumem esta ração 

seja efetivamente mantida. De acordo com Lammers; Buckmaster; Heinrichs (1996), 

é necessário adequado conteúdo de FDNfe para o bom funcionamento do rúmen. 

Reduções no teor FDNfe das rações promovem diminuição no tempo total de 

mastigação (ingestão e ruminação) e no pH ruminal, devido principalmente ao menor 

fluxo de saliva para o rúmen, o que pode comprometer a saúde e a produtividade 

animal. 

De acordo com esses resultados o objetivo desse trabalho foi desenvolver 

equações para o consumo de nutrientes, comportamento ingestivo e o desempenho 

de cabras leiteiras alimentadas com rações constituídas de cana-de-açúcar 

processadas em diferentes tamanhos de partículas ou silagem de milho. 

4.2. Desenvolvimento 

4.2.1. Local, clima e instalações experimentais 

O experimento foi conduzido no Sistema Intensivo de Produção de Ovinos e 

Caprinos (SIPOC) do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo, que se localiza no município de 

Piracicaba – SP; tendo como coordenadas 22°42’30” d e latitude ao Sul 47°38’30” de 

longitude a Oeste e 546 metros de altitude.  

O clima da região de Piracicaba é classificado como mesotérmico úmido, 

subtropical de inverno seco, denominado Cwa, com temperaturas médias inferiores 

a 18°C nos meses mais frios e superiores a 22°C dur ante a estação mais quente do 

ano (BRASIL, 1960).  

Foram utilizadas 12 baias individuais do tipo tie-stall, medindo 0,50 x 1,20 m, 

em galpão coberto, com piso ripado, providas de comedouro e bebedouro (Figura 

4.1). Os animais permaneceram durante todo o período experimental nas baias com 

saída apenas para as ordenhas (7h00 e 15h00) e para a pesagem no início e final 

de cada período. 
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Figura 4.1 – Baias individuais, comedouro e bebedouro em confinamento tie stall 
 

4.2.2. Período experimental 

O experimento foi realizado durante os meses de outubro a dezembro de 

2008, com quatro período subsequentes. Cada período, teve duração de 14 dias, 

com 10 dias de adaptação as rações e quatro dias de coleta, com duração do 

período experimental totalizando 56 dias. Os dados climáticos foram obtidos da 

estação meteorológica automática da USP/ESALQ  e estão apresentados na Tabela 

4.1.  

Tabela 4.1 – Dados climáticos durante o período experimental 

Meses  Radiação Global  Precip.  U.R  T° máx.  T° mín.  T° méd. 

2008 (cal/cm.d-1) (mm) (%) (°C) (°C)  (°C) 

Outubro 18,60 104,2 85,4 29,3 17,4 22,7 

Novembro 21,79 24,3 84,3 29,9 14,4 22,8 

Dezembro 22,39 143,6 85,5 30,0 17,7 23,0 

Fonte: Base de dados da Estação meteorológica automática da USP/ESALQ. 

4.2.3. Animais  

Foram utilizadas 12 cabras mestiças Saanen x Boer. Na Tabela 4.2 estão 

apresentados alguns indicadores zootécnicos dos animais no início do período 

experimental. As cabras foram distribuídas entre os tratamentos conforme a raça, 

ordem de lactação (primeira e demais), produção de leite e peso no início do 
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experimento. O delineamento experimental utilizado foi de três quadrados latinos 

4x4. 

Tabela 4.2 – Caracterização das cabras utilizadas no experimento 

Variáveis Média 
Desvio  

Mínimo Máximo 
Padrão 

Produção de leite, kg.dia-1 2,1 0,92 0,9 4,5 

Número de partos 1,5 0,52 1 2 

Estágio de lactação, dias 17 3 13 22 

Peso corpóreo, kg 63 24,64 41 96 

4.2.4. Rações experimentais  

A cana-de-açúcar utilizada foi colhida manualmente, com frequência diária, 

em área pertencente ao Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ. A capineira foi 

armazenada em barracão à sombra para posterior picagem, imediatamente antes do 

momento do seu fornecimento.  

Os equipamentos utilizados foram: a) picadora estacionária marca Menta 

SUPER 20T® e b) picadora/desintegradora de resíduos florestais CONFIMENTA 

600RF®. Inicialmente foram impostos 4 tratamentos, sendo eles: Tratamento 1: 

silagem de milho com TMP de 3,49 mm; Tratamento 2: cana-de-açúcar com TMP de 

10,84 mm; Tratamento 3: cana-de-açúcar com TMP de 6,53 mm; Tratamento 4: 

cana-de-açúcar com TMP de 12,40 mm. Os equipamentos foram regulados e 

ajustados para a picagem sob os diferentes TMP antes do início do experimento. 

Durante o período experimental não foram realizadas regulagens, devido a baixa 

quantidade de material que era processado diariamente, e atendendo 

recomendação do fabricante de que a afiação de facas devesse ocorrer à cada 150 

toneladas. A silagem de milho foi retirada diariamente de um silo tipo trincheira. 

Entretanto, após término do experimento foi observado que os equipamentos 

não mantiveram o mesmo padrão de tamanho de partícula do que havia sido 

imposto. Dessa forma, a variação do TMP obtido ao longo do experimento para as 

rações contendo silagem de milho se apresentou entre 6,88 a 7,95 mm, com média 
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de 7,53 mm e para as rações contendo cana-de-açúcar valores entre 5,50 e 10,05 

mm, com média de 7,45 mm. 

As rações foram balanceadas para serem isoprotéicas, isoenergéticas e 

apresentarem concentrações similares de FDN (isoFDN) de acordo com as 

exigências estabelecidas pelo NRC (2007). A proporção volumoso:concentrado foi 

de 50:50 para o tratamento com silagem de milho e de 56:44 para as rações 

contendo cana-de-açúcar. A proporção dos ingredientes e a composição 

bromatológica das rações experimentais são apresentados na Tabela 4.3 e a 

composição bromatológica dos ingredientes utilizados na Tabela 4.4. 

As rações experimentais foram fornecidas uma vez ao dia, após a ordenha da 

manhã (7h30), na forma de ração total. A quantidade de alimento oferecido foi 

ajustada para permitir sobras de 8 a 10%. O alimento fornecido e as sobras eram 

quantificadas diariamente, possibilitando o cálculo posterior do consumo e ajuste da 

quantidade de alimento a ser fornecido nos períodos subseqüentes. Os animais 

foram ordenhados manualmente duas vezes ao dia (7h30 e 15h30). 
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Tabela 4.3 – Proporção dos ingredientes e composição bromatológica 
das rações experimentais 

Ingredientes 
CANA SM 

% MS 

Cana-de-açúcar 56 - 

Silagem de milho - 50 

Milho moído 21 32,8 

Farelo de Soja (47%PB) 19,2 13,3 

Uréia 0,98 0,98 

Calcário 0,99 1,1 

Núcleo Leite A1 1,8 1,8 

Composição bromatológica  

Matéria seca, % 41,84 48,24 

Proteína bruta, % 15,65 16,10 

Extrato etéreo, % 0,90 2,15 

Cinzas, % 6,35 6,25 

Fibra em detergente neutro, % 45,55 44,95 

Fibra em detergente ácido, % 19,93 21,00 

Carboidratos não fibrosos, %2 31,55 30,55 

FDN/CNF3 1,44 1,47 
1Núcleo Leite A Ca: 220g/kg; P: 55g/kg; Mg: 35 g/kg; Na: 70 g/kg; Mn: 1500 
mg/kg; Fe: 500 mg/kg; Zn: 1550 mg/kg; Cu: 440 mg/kg; Co: 50 mg/kg; I: 40 
mg/kg; Se: 20 mg/kg; 2 Carboidratos não fibrosos = 100 – (PB + EE + Cinzas + 
FDN)  FDN/CNF: relação FDN e carboidratos não fibrosos. 
 

Tabela 4.4 - Composição bromatógica dos ingredientes utilizados nas rações 
experimentais 

Ingredientes 
% da MS 

MS (%) PB EE MM FDN FDA LIGNINA 

Cana-de-açúcar 28,00 2,67 1,40 2,90 52,7 38.63 6,20 

Silagem de milho 33,00 6,10 3,10 4,30 57,96 35,34 2,60 

Milho 89,12 9,24 4,66 0,07 16,64 - - 

Farelo de Soja 88,29 44,94 1,66 6,66 20,18 10,13 1,22 
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4.2.5. Coleta das amostras dos volumosos e das raçõ es totais 

As amostras dos volumosos e das rações totais foram coletadas 

semanalmente. No entanto, durante a semana de coleta foram obtidas amostras 

diariamente das rações fornecidas, das sobras e dos volumosos. Após a coleta as 

amostras foram secas em estufa a 55°C por 72 horas,  moídas em moinho tipo Willey 

contra peneira de 1 mm de orifício, para posterior análise bromatológica. 

As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Bromatologia 

do Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ. As análises realizadas foram: teor 

de matéria seca (MS), matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE) conforme AOAC 

(1990) e proteína bruta (PB) por condutividade térmica pelo analisador de nitrogênio 

(Leco FP-2000 nitrogen analyser, Leco Instruments, Inc. St. Joseph, MI). As análises 

de fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e fibra insolúvel em detergente ácido 

(FDA) foram realizadas de acordo com método proposto por Van Soest; Robertson; 

Lewis (1991), utilizando o método sequencial, adaptado para o uso de saquinhos 

(ANKON®Technology Fairport, New York). 

4.2.6. Avaliação do tamanho médio de partícula 

As amostras da cana-de-açúcar in natura, do fornecido e das sobras, foram 

coletadas em quintuplicata por animal, tratamento e período para a avaliação da 

distribuição das partículas. O TMP foi obtido pelo método da estratificação de 

partículas em peneiras utilizando o modelo Penn State Particle Size Separator 

(University Park, PA). O separador de partículas utilizado apresentou quatro 

bandejas (Y1 a Y4) com orifícios de Y1 = retenção de partículas > 38 mm; Y2 = 

retenção de partículas entre 38 e 19 mm e Y3 = retenção de partículas entre 19 e 

7,8 mm e Y4 = com fundo fechado (FUNDO) com retenção de partículas com 

diâmetro inferior a 7,8 mm.  

Dessa forma, foi proposta análise individual da estratificação de partículas 

numa distribuição tipo Weibull (D’AGOSTINO; STEPHENS, 1986), para as rações 

contendo cana-de-açúcar ou silagem de milho, analisando individualmente cada 

peneira de acordo com a porcentagem de retenção das partículas ocorrida. 
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4.2.7. Fibra em detergente neutro fisicamente efeti va 

As amostras de alimento fornecido que foram coletadas em quintuplicata por 

animal, tratamento e período que ficaram retidas em cada peneira do Penn State 

Particle Separator foram recolhidas e quantificadas para a determinação do teor de 

MS. 

Para o cálculo da fração FDNfe foi utilizado o método proposto por 

LAMMERS; BUCKMASTER; HEINRICHS (1996), em que a proporção da MS retida 

nas peneiras Y1, Y2 e Y3 do PSPS foi multiplicado pela porcentagem de FDN da 

ração (Equação 12) que foi obtida por meio de equações de estimativa construídas 

com base em espectros colhidos das referidas amostras por meio do espectrômetro 

FOSS NIRSystem 5000.  

(12)                      FDNfe = (%MS >19mm + %MS>8mm) * FDN da dieta / 100 

4.2.8. Índice de seleção  

O cálculo para o índice de seleção foi realizado por meio da porcentagem de 

retenção das partículas, que foi obtida pelo método da estratificação de partículas 

em peneiras utilizando o modelo Penn State Particle Size Separator - PSPS 

(University Park, PA).  

O índice de seleção (IS) foi calculado como o consumo efetuado pelos animais 

correspondente a cada peneira (Y1 a Y4) expresso pela porcentagem do consumo 

total predito, onde o consumo predito da fração Yi é igual ao quociente entre a 

matéria original ingerida e a matéria original da fração da Yi da ração total (RT), de 

acordo com as equações (4) (5) e (6), já citadas anteriormente na seção 3.2.7. 

Dessa forma, valores menores que 100% indicaram rejeição do alimento, maiores 

que 100% consumo preferencial e igual a 100% quando não houve seleção 

(LEONARDI; ARMENTANO, 2003). 

4.2.9. Comportamento ingestivo 

Os dados de comportamento ingestivo foram coletados no 11° dia de cada 

período, onde os animais foram observados individualmente durante 24 horas, em 

intervalos de cinco minutos, utilizando-se cronômetros. Para as avaliações noturnas, 
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iluminação artificial foi para a visualização e identificação dos animais. As 

observações foram realizadas individualmente dos 12 animais presentes em cada 

baia individual, os quais foram avaliados em cada período experimental. Foram 

realizadas quatro avaliações do comportamento ingestivo, uma em cada período 

experimental de forma que os animais fossem observados em todas as rações 

oferecidas. 

Para a realização das avaliações foram utilizadas oito pessoas (alunos de 

pós-graduação, e estagiários alunos de graduação em engenharia agronômica da 

USP/ESALQ) de forma escalonada. 

Dentre as variáveis observadas, constam os períodos em que os animais se 

encontraram em ócio, em pé ou deitado; período de ruminação, em pé ou deitado; 

quando estiverem ingerindo água ou ração. Os parâmetros estabelecidos de acordo 

com essas variáveis, expressos em minutos por dia foram: tempo total de ingestão 

de água e de consumo de alimentos, tempo total em ócio (soma do período em que 

o animal permaneceu em ócio em pé e deitado), tempo total de ruminação (soma do 

período de ruminação tanto o animal em pé quanto deitado). Depois de anotadas as 

avaliações de campo, também foram calculados os tempos totais despendidos com 

ingestão, mastigação e ruminação, bem como os tempos gasto em mastigação para 

cada unidade de MS (min.kg-1 MS) e por unidade de FDN (min.kg-1 FDN) de acordo 

com as equações (7) e (8) (ARMENTANO e PEREIRA, 1997), descritas na seção 

3.2.8. 

4.2.10. Determinação da produção, composição do lei te e pesagem dos 

animais 

As pesagens e a amostragem do leite foram realizadas individualmente por 

cabra e por ordenha durante as duas ordenhas, às 7h30 e 15h00 nos últimos três 

dias consecutivos do final de cada período. O leite foi pesado em balança eletrônica 

FILIZOLA® CS 15 e amostrado proporcionalmente à produção individual do animal 

por ordenha. As amostras foram preservadas em frascos plásticos contendo 

conservante (2-bromo-2-nitropropano1-3-diol) e, posteriormente, encaminhadas para 

a Clínica do Leite do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP. 
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As análises realizadas foram: gordura, proteína, lactose, sólidos totais, extrato 

seco desengordurado, uréia. Os teores de proteína bruta, gordura, lactose, sólidos 

totais foram determinados por meio da técnica de infravermelho enquanto a 

determinação da uréia por espectrofotometria. 

A produção de leite corrigida para 3,5% de gordura foi calculada a partir da 

equação (9) proposta por Tyrrel; Reid (1965). A pesagem dos animais foi realizada 

durante três dias consecutivos no início e no final de cada período experimental, sem 

jejum prévio e após a ordenha da manhã.   

4.2.11. Coleta de sangue 

No final do cada período, foram coletadas amostras de sangue antes e três 

horas após o fornecimento matinal da ração. A coleta foi realizada por meio de 

punção da veia jugular externa e as amostras foram armazenadas em tubos de 

ensaio a vácuo onde cada tubo continha 5 mg de fluoreto de sódio como agente 

antiglicolítico e 5 mg de EDTA K3 para ação anticoagulante. Sequencialmente, as 

amostras foram centrifugadas a 2000 x g, durante 20 minutos, a 4°C.  

O plasma foi armazenado em tubetes plásticos em freezer para posterior 

análise. A glicose sanguínea colhida foi determinada a partir da leitura direta em 

auto-analisador bioquímico YSI 2700 (Biochemistry Analyser, Yellow Spring, OH, 

EUA) e de uréia pelo método descrito por Chaney; Marbach (1962).  

4.2.12. Delineamento experimental e análise estatís tica  

Embora, o objetivo inicial era ter a silagem de milho como ração controle, 

como forma de comparar essa ração com a cana-de-açúcar em relação as variações 

no desempenho animal. Após a detecção da falha em impor os tratamentos para o 

TMP da cana-de-açúcar em todos os períodos, o objetivo inicial foi descartado. 

Como as mesmas amostragens de consumo, comportamento ingestivo de 

composição do leite terem sido realizadas para a silagem de milho, Foi decidido 

modelar equações de regressão para essa ração da mesma forma como realizado 

para cana-de-açúcar. 

O banco de dados utilizado para desenvolver as equações de predição dos 

resultados de desempenho foi gerado pela avaliação de todo o período 
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experimental. As variáveis de relevância para a avaliação foram: CMS, FDN (CFDN), 

FDA (CFDA); índice de seleção; comportamento ingestivo, composição do leite e 

parâmetros sanguíneos. O modelo foi desenvolvido para analisar as medidas já 

relatadas em decorrência da evolução do tamanho médio de partícula (mm) e do 

FDNfe ao longo do período experimental. 

Para essas medidas foi utilizado o procedimento MIXED do SAS, versão 

9.3.1, com adequação dos coeficientes fixos. O método utilizado foi dos modelos 

mistos que consiste em estimador que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos 

da regressão, de forma a maximizar o grau de ajuste do modelo. As equações de 

regressões lineares (equação 13) ou quadráticas (equação 14) foram utilizadas da 

forma em que melhor se ajustavam aos dados em relação ao tamanho médio de 

partícula (TMP; mm). 

(13) Linear  ŷ = a + b x TMP 

(14) Quadrática              ŷ = a + b1 x TMP + b2 x TMP2 
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4.3. Resultados 

4.3.1. Consumo de nutrientes 

A estratificação média das partículas da cana-de-açúcar in natura, das rações 

contendo cana-de-açúcar e da silagem de milho fornecida para cabras em lactação e 

das sobras estão apresentadas na Tabela 4.5 e 4.6, bem como para os volumosos 

individualmente. Pode-se observar que a fração de maior variação foi a Y2 em que 

observou-se a estratificação apenas dos alimentos. No entanto, quando se observa o 

pef (%) das rações totais (RT) esses apresentam valores semelhantes. 

Tabela 4.5 – Estratificação das partículas da cana-de-açúcar, silagem de milho e das rações 
totais fornecidas para cabras em lactação 

Valores 
Cana-de-açúcar Silagem de Milho RT – CANA1 RT – SM2 

Média DP3 Média DP3 Média DP3 Média DP3 

Y1 = > 38 mm, % 2,08 1,56 2,42 2,41 1,38 1,31 0,95 1,02 

Y2 = 19 - 38 mm, % 8,46 5,30 9,40 4,57 4,55 3,67 4,52 1,98 

Y3 = 7,8 - 19 mm, % 56,53 13,29 65,78 5,75 30,73 13,16 30,63 5,12 

Y4 = < 7,8 mm, % 32,93 15,95 22,40 8,31 63,34 15,62 63,91 6,65 

TMP, mm4 3,16 0,57 3,49 0,65 2,27 0,54 2,18 0,34 

pef, %5 0,67 5,99 0,78 1,69 0,37 6,27 0,36 2,14 
1RT – CANA =  ração total contendo cana-de-açúcar; 2RT – SM = ração total contendo silagem de 

milho; 3DP = desvio padrão; 4TMP (mm) = tamanho médio de partícula calculado pelo método do 

Penn State Particle Size Separator; 5pef (%) = fator de efetividade determinado a partir da 

porcentagem da soma das proporções das partículas retidas nas peneiras de Y1, Y2 e Y3 

(DOHME; DEVRIES, BEAUCHEMIN, 2008). 

Apenas para o CMS em relação a % do peso vivo (PV) foi ajustada equação 

de regressão linear (P = 0,0443; Tabela 4.6). As médias obtidas para essa variável 

foram diferentes entre as rações contendo silagem de milho e cana-de-açúcar. Na 

Tabela 4.7 estão apresentados os valores médios para as variáveis de consumo de 

nutrientes. O consumo médio de MS e consumo em % PV para a RT – CANA e RT – 

SM ao longo do período experimental foi de 2,53 % PV e 1,91 e 2,81 % PV 2,06 

kg.dia-1, respectivamente. Os valores observados são similares aos observados na 

literatura (PAIVA et al., 1991; RIBEIRO et al. 2000; EZEQUIEL et al. 2005; 
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OLIVEIRA, 2001; BAVA, et al. 2001), para animais consumindo cana-de-açúcar ou 

silagem de milho. 

Tabela 4.6 – Distribuição das partículas das sobras das rações contendo cana-de-açúcar ou 
silagem de milho fornecidas para cabras em lactação 

Frações 
SOBRAS – CANA1 SOBRAS – SM2 

Média DP3 Média DP3 

Y1 = > 39 mm, % 2,08 4,52 0,61 1,02 

Y2 = 19 - 38 mm, % 9,84 6,90 17,10 9,82 

Y3 = 7,8 -19 mm, % 52,09 18,05 57,52 9,47 

Y4 = < 7,8 mm, % 35,98 20,99 24,77 15,35 

TMP (mm)4 3,24 1,23 3,49 0,77 
1SOBRAS – CANA = sobra das rações contendo cana-de-açúcar; 2 SOBRA – SM = sobra das 

rações contendo silagem de milho; 3DP = desvio padrão; 4TMP (mm) = tamanho médio de partícula 

calculado pelo método do Penn State Particle Size Separator. 

 

Tabela 4.7 – Consumo de nutrientes de cabras em lactação de rações contendo 
cana-de-açúcar ou silagem de milho 

Variável RT - CANA RT - SM 
Regressão 

Linear Quadrática 

CMS, kg.d-1 1 1,91b  2,06a  ns7 
ns7 

CMS, % PV2 2,53b 2,81a P = 0,0443 ns7 

PL, kg.d-1 2 2,01b 2,22a ns7 ns7 

CFDN, kg.d-1 3 0,826b 0,873a 
ns7 ns7 

CFDA, kg.d-1 4  0,330b 0,380a  ns7 ns7 

CA5 (kg PL.kg CMS-1) 0,95 0,92 ns7 ns7 

EA6 (kg CMS. kg PL-1) 1,05 1,07 ns7 ns7 
1CMS = consumo de matéria seca; 2CMS (%PV) = consumo de matéria seca em relação 

ao peso vivo; 3CFDN = consumo de fibra em detergente neutro; 4CFDA = consumo de 

fibra em detergente ácido; 5CA = conversão alimentar (CMS.PL-1) ; 6 EA = eficiência 

alimentar (PL.CMS-1); 7ns = não significativo; a-b Médias seguidas de letras distintas na 

linha apresentam diferenças significativa (P < 0,05) 
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A equação de regressão para o CMS (% PV) de rações contendo cana-de-

açúcar ou silagem de milho é apresentada na Tabela 4.8. A estimativa da equação 

de regressão que se encontra na Figura 4.2 indica que o aumento do TMP pode 

promover aumento no CMS (% PV) para a cana-de-açúcar. No entanto, o contrário 

foi observado para rações contendo silagem de milho. É provável que esse 

comportamento tenha ocorrido pelas rações contendo SM apresentarem menor 

variação no TMP, ou ter incidência de seleção diferenciada pelos animais, ao 

receberem rações contendo silagem de milho ou cana-de-açúcar. 

 
Tabela 4.8 – Equações de regressão para rações contendo cana-de-açúcar ou 

silagem de milho processadas no consumo de matéria seca em 
relação ao peso vivo 

Variável 
Regressão 

Equação 
Linear Quadrática 

CMS, % PV 1 P = 0,0443 ns2 ŷ cana = 2,1815 + 0,02998 x TMP 

   ŷ silagem = 11,0763 - 1,1230 x TMP 
1CMS (%PV) = consumo de matéria seca em relação ao peso vivo. 2ns = não significativo 

 

Figura 4.2 – Regressão linear do consumo de matéria seca em 
relação ao peso vivo (CMS, %PV) estimado em 
relação ao tamanho médio de partícula de rações 
contendo silagem de milho (SM) ou cana-de-açúcar 

 



 96

4.3.2. Índice de seleção 

Na Tabela 4.9 está demonstrado o índice de seleção (IS) representado pela 

equação: 100 x (ingestão observada/ingestão predita). As médias para os IS de 

rações contendo cana-de-açúcar nas peneiras Y1, Y2 e Y3 foram de: 109,20; 81,70 

e 87,37 %. Pela análise estatística observa-se que houve diferenças entre todas as 

frações para a cana-de-açúcar, diferente do que ocorreu para as rações contendo 

silagem de milho, onde as frações retidas pelas peneiras apresentaram IS 

semelhantes (Tabela 4.10). Ao comparar as mesmas frações entre os alimentos 

avaliados, foram observadas alterações importantes na preferência dos animais, 

sobretudo pela maior variação ocorrida para cana-de-açúcar em relação à silagem 

de milho. De forma geral, na cana-de-açúcar os animais preferiram mais as 

partículas de tamanhos extremos, sendo que no uso da silagem de milho o consumo 

foi considerado semelhante entre as frações retidas nas peneiras. 

Ajustes para o modelo de regressão foram observados apenas para rações 

contendo cana-de-açúcar (Tabela 4.10). Porém, os modelos ajustaram-se para as 

peneira Y1, Y2 e Y3.  

Na Figura 4.3 está apresentada a estimativa de valores para o índice de 

seleção nas frações Y1, Y2 e Y3.  O aumento do TMP nas frações Y1 e Y3 diminui o 

IS. Enquanto que na fração Y2 maiores TMP podem promover maiores índices de 

seleção. 
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Tabela 4.9 – Efeito do processamento mecânico da cana-de-açúcar e do 
fornecimento da  silagem de milho para cabras leiteiras sobre o 
índice de seleção em relação as frações estratificadas nas 
peneiras 

Fração Alimento IS (%)1 
Regressão 

Linear Quadrática 

Rações contendo cana-de-açúcar  

Y1 = > 38 mm  CANA2 109,20aA P = 0,0019 ns4 

Y2 = 19 - 38 mm  CANA2 81,70dB P = 0,0279 ns4 

Y3 = 7,8 - 19 mm  CANA2 87,37cB P = 0,0535 P = 0,0022 

Y4 = < 7,8 mm CANA2 108,35bA ns4 ns4 

Rações contendo silagem de milho 

Y1 = > 38 mm  SM3 96,36B ns4 ns4 

Y2 = 19 - 38 mm SM3 95,81A ns4 ns4 

Y3 = 7,8 - 19 mm SM3 98,41A ns4 ns4 

Y4 = < 7,8 mm SM3 96,12B ns4 ns4 
1 IS (%) = índice de seleção; 2CANA = rações contendo cana-de-açúcar ; 3SM = 

rações contendo silagem de milho; 4ns = não significativo.a-d Médias na mesma 

coluna, com letras minúsculas sobrescritas iguais, diferem entre si para o mesmo 

alimento;A-B Médias na mesma coluna para a mesma fração, com letras maiúsculas 

sobrescritas iguais, diferem umas das outras 

  

Tabela 4.10 – Equações de regressão para rações contendo cana-de-açúcar 
processadas em relação ao índice de seleção 

Fração Alimento Equação 

Y1 = > 38 mm CANA ŷ = 138,59 - 4,1569 x TMP 

Y2 = 19 - 38 mm CANA ŷ = 64,76 + 3,0085 x TMP 

Y3 = 7,8 - 19 mm CANA ŷ = - 108,77 + 49,7492 x TMP - 3,0801 x TMP2 
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Figura 4.3 – Índice de seleção das frações Y1, Y2 e Y3 de rações contendo cana-de-
açúcar processada em TMP entre 5,5 e 10,05 mm 

 

4.3.3. Comportamento ingestivo 

Na Tabela 4.11 estão apresentados valores médios do comportamento 

ingestivo de cabras em lactação alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar 

processada mecanicamente sob tamanho de partículas curto, médio ou longo ou 

contendo silagem de milho. Apenas para o tempo de ingestão por kg de MS e de 

FDN foi observado efeito linear com P = 0,0062 e 0,0201, respectivamente. No 

entanto, para as variáveis tempo de ruminação e mastigação por kg FDN foram 

verificadas ajustes para a regressão quadrática (Tabela 4.12). A FDNfe (LAMMERS; 

BUCKMASTER; HEINRICHS, 1996) foi de 43,10% para a cana-de-açúcar e 34,82% 

para a silagem de milho (Tabela 4.11). 
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Na Figura 4.4 está representada a % de retenção das frações Y1, Y2, Y3 e Y4 

obtidas por meio do sistema Penn State Particle Size Separator, as porcentagens 

observadas para todas as frações sugerem que com o aumento no TMP, como 

esperado, houve acréscimo da porcentagem de partículas retidas nas peneiras com 

diâmetros superiores. 

Tabela 4.11 – Valores médios do comportamento ingestivo de cabras leiteiras 
recebendo rações contendo cana-de-açúcar ou silagem de milho  

Variável Cana  Silagem  
Regressão 

Linear Quadrática 

CMS, kg.dia-1 1,78 1,99 ns2 ns2 

CFDN, kg.dia-1 0,77 0,84 ns2 ns2 

Tempo total, min.d-1     

Ingestão 273,67b 285,05a ns2 ns2 

Ruminação 373,19b 388,05a ns2 ns2 

Mastigação 660,50a 655,46b ns2 ns2 

Tempo despendido por unidade de MS, min. kg MS-1  

Ingestão 156,82a 152,99b P = 0,0062 ns2 

Ruminação 218,91a 192,48b ns2 ns2 

Mastigação 345,40b 375,83a ns2 ns2 

Tempo despendido por unidade de FDN, min. kg FDN-1 

Ingestão 361,60b 370,28a P = 0,0201 ns2 

Ruminação 502,84a 469,93b ns2 P = 0,0065 

Mastigação 865,24a 840,24b ns2 P = 0,0153 

FDNfe1 43,10a 34,82b ns2 ns2 
1 FDNfe = fibra em detergente neutro fisicamente efetiva calculada pela proporção da MS 

retida nas peneiras Y1, Y2 e Y3 do PSPS multiplicado pela porcentagem de FDN da dieta 

(LAMMERS; BUCKMASTER; HEINRICHS, 1996); 2ns = não significativo; a-b Médias na 

mesma linha seguidas de letras distintas diferem entre si (P < 0,05)  

As equações de regressões calculadas com base no banco de dados para o 

comportamento ingestivo estão apresentadas na Tabela 4.12. Na Figura 4.4 estão 

apresentadas as variáveis estimadas pelo ajuste do modelo por meio da regressão 
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linear ou quadrática. Nesta figura pode-se observar a ocorrência de respostas 

máximas e mínimas dos tamanhos de partículas associada a variável estudada. O 

modelo ajustado estimou que o aumento do TMP de rações contendo cana-de-

açúcar aumenta linearmente o tempo de ingestão por kg de MS e FDN, e a média 

encontrada foi de 156,82 e 361,60 min.kg-1, respectivamente. No entanto, para o 

tempo de ruminação e mastigação por kg de FDN (Figura 4.5) o comportamento 

observado foi quadrático demonstrando tendência a diminuição desses parâmetros 

conforme o TMP é aumentado. O mesmo comportamento não pode ser observado 

para rações contendo silagem de milho que linearmente o modelo estimou diminuir o 

tempo de ingestão por kg de MS e FDN. Entretanto, para o tempo de ruminação e 

mastigação por kg de FDN o comportamento foi quadrático tendendo aumentar o 

tempo de ruminação e mastigação por kg de FDN com maiores TMP. 

Tabela 4.12 – Equações de regressão relativas ao comportamento ingestivo de cabras leiteiras 
recebendo rações contendo cana-de-açúcar processada mecanicamente ou 
silagem de milho  

Variável 
Regressão 

Equação 
Linear Quadrática 

Tempo despendido por unidade de MS, min. kg MS-1 

Ingestão P = 0,0062 ns ŷ cana = 79,8391 + 9,8348 x TMP 

   ŷ silagem = 719,0991 - 76,2413 x TMP 

Tempo despendido por unidade de FDN, min. kg FDN-1 

Ingestão P = 0,0201 ns ŷ cana = 235,77 + 15,49 x TMP 

   ŷ silagem = 1685,83 - 177,43 x TMP 

Ruminação ns P = 0,0065 ŷ cana = 124,47 + 70,3983 x TMP - 3,9935 x TMP2 

   
ŷ silagem = 59831,47 - 16261 x TMP +1108,20 x 

TMP2 

Mastigação ns P = 0,0153 ŷ cana = - 219,13 + 244,67 x TMP + 14,4778 x TMP2 

    
ŷ silagem = 82601,87 - 22165 x TMP + 1495,75 x 

TMP2 
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Figura 4.4 – Porcentagem de retenção das frações Y1, Y2, Y4 e Y4 em relação ao 
tamanho médio de partículas em cana-de-açúcar mecanicamente 
processada 
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Figura 4.5 – Regressão quadrática do tempo de ingestão por kg de MS (Min/kg MS M) 
e FDN (Min/kg FDN M) tempo de ruminação por kg de FDN (Min/kg FDN 
R) tempo de mastigação por kg de FDN (min/kg FDN M) 

 

4.3.4. Composição do leite 

Na Tabela 4.13 estão apresentados as médias e a probabilidades de ajuste 

das equações das variáveis relativas à produção e composição de leite de cabras 

alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar ou silagem de milho. Para todas 

as variáveis relacionadas notou-se que a silagem de milho apresentou maiores 

valores quando comparado com as rações contendo cana-de-açúcar, exceto para o 

NU (mg.dL-1). 
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Tabela 4.13 – Valores médios da composição do leite de cabras leiteiras 
recebendo rações contendo cana-de-açúcar ou silagem de milho 
em relação ao tamanho médio de partícula (mm) 

Variável Cana  SM1  
Regressão 

Linear Quadrática 

Composição do leite 

PL, kg.d-1 2 2,01b 2,22a ns8 ns8 

PLCG 3,5, kg.d-1 3 2,16b 2,52a P = 0,0185 ns8 

Gordura, % 3,86b 4,27a ns8 ns8 

Gordura, g.d-1 79,87b 96,59a P = 0,0338 ns8 

Proteína, % 3,33b 3,43a ns8 ns8 

Proteína, g.d-1 66,60b 75,83a ns8 ns8 

G:P4 1,10b 1,13a P = 0,0096 P = 0,0423 

Lactose, % 4,58b 4,64a ns8 ns8 

Lactose, g.d-1 92,50b 103,80a ns8 ns8 

ST, %5 12,51b 13,07a ns8 ns8 

ST, g.d-15 253,34b 292,09a ns8 ns8 

ESD, %6 8,65b 8,82a ns8 ns8 

ESD, g.d-1 6 173,86b 195,87a ns8 ns8 

NU, mg.dL-1 7 31,34a 27,49b ns8 ns8 
1SM = silagem de milho 2PL = produção de leite (kg.an.d-1); 3PLCG 3,5 = produção de 

leite corrigida para 3,5% de gordura; 4 G:P = relação gordura e proteína; 5ST = sólidos 

totais; 6ESD = extrato seco desengordurado; 7NU = nitrogênio ureico; 8 ns = não 

significativo; a-b Médias na mesma linha seguidas de letras distintas diferem entre si        

(P < 0,05)  

A variável que apresentou ajuste para equação de regressão quadrática foi a 

relação gordura:proteína (Tabela 4.13; P = 0,0423). Pode-se também verificar na 

Tabela 4.14 adequação dos dados para regressão linear para produção de leite 

corrigida para 3,5 % de gordura (PLCG 3,5; P = 0,0185) e produção de gordura (g.d-

1; P = 0,0338). Na Figura 4.6 e 4.7 esta demonstrada a associação do tamanho 
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médio de partícula com as variáveis PLCG 3,5, produção de gordura do leite e a 

relação da gordura:proteína. 

Tabela 4.14 – Equações de regressão da composição do leite de cabras leiteiras recebendo 
rações contendo cana-de-açúcar processada ou silagem de milho 

Variável 
Regressão 

Equação 
Linear Quadrática 

PLCG1, kg.d-1  P = 0,0185 ns3 
ŷ cana = 3,0395 + 0,004903 x TMP 

   ŷ SM = 8,1311 - 0,6241 x TMP 

Gordura, g.d-1  P = 0,0338 ns3 
ŷ cana = 108,72 + 0,09437 x TMP 

   ŷ SM = 303,92 - 22,8114 x TMP 

G:P2 P = 0,0096 P = 0,0423 ŷ cana = 2,5518 - 0,3646 x TMP + 0,02362 x TMP2 

      ŷ SM = 30,7234 - 7,7801 x TMP + 0,5115 x TMP2 
1PLCG 3,5 = produção de leite corrigida para 3,5% de gordura; 2 G:P = relação gordura e proteína, 
3ns = não significativo. 

 

 

Figura 4.6 – Regressão linear da produção de leite corrigida para 3,5 
% de gordura (PLCG 3,5%) estimada em relação ao 
tamanho médio de partícula de rações contendo silagem 
de milho (SM) ou cana-de-açúcar 
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Figura 4.7 – Regressão quadrática da quantidade de gordura (g.dia-1) e a relação entre 

gordura e proteína estimada em relação ao tamanho médio de partícula de 
rações contendo cana-de-açúcar (CANA) ou silagem de milho (SM) 

Na Tabela 4.15 estão apresentadas as concentrações médias de glicose, e 

nitrogênio uréico no sangue de cabras alimentadas com cana-de-açúcar ou silagem 

de milho antes do fornecimento das rações e três horas após o fornecimento, bem 

como o peso vivo médio ao longo do experimento.  

 

Tabela 4.15 – Concentrações médias de glicose, nitrogêniouréicoplasmático e 
variações no peso corporal das cabras no início da lactação 
alimentadas com as rações experimentais 

Variável Cana Silagem 
EPM1 Regressão 

  Linear Quadrática 

Glicose, mg.dL-1           

T02 102,0 104,0 0,03 ns4 ns4 

T33 109,0 110,0 0,15 ns4 ns4 

Nitrogênio uréico mg.dL-1      

T02 23,05a 18,37b 1,33 ns4 ns4 

T33 24,19a 20,39b 1,71 ns4 ns4 

Peso vivo médio 60,23 60,72 2,52 ns4 ns4 
1EPM = erro padrão da média; 2Sangue colhido antes do fornecimento da ração; 3Sangue 

colhido 3 horas após o fornecimento da ração; 4 ns = não significativo  (P>0,05). 
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4.4. Discussão 

A variável consumo de matéria seca em relação ao PV apresentou regressão 

linear (P = 0,0443, Tabela 4.7 e Figura 4.2). A regressão estimou que o CMS (%PV) 

para rações contendo cana-de-açúcar aumenta linearmente com o tamanho de 

partícula. De acordo com Kononoff; Heinrichs, Lehman (2003) o CMS (%PV), de 

fato, deveria diminuir com o aumento do tamanho de partícula. Porém, nas 

condições do presente estudo o intercepto da equação para esta variável é baixo 

(2,18) revelando pouca influência sobre essa variável. Entretanto, para o CMS 

(%PV) de rações contendo silagem de milho o comportamento seguiu de acordo 

com o relatado na literatura (KONONOFF; HEINRICHS, LEHMAN; 2003) em que a 

tendência foi diminuir o CMS com o aumento do tamanho de partícula. Essa 

tendência discrepante entre cana-de-açúcar e silagem de milho em relação ao 

consumo, sugere maior capacidade dos animais em recusar partículas de tamanho 

semelhante para cana-de-açúcar, provocando com isso prováveis alterações na 

proporção volumoso: concentrado nessa ração. 

Na Tabela 4.7 estão demonstradas as médias das variáveis de consumo de 

nutrientes, conversão e eficiência alimentar. O consumo médio de MS e consumo 

em % PV de rações contendo cana-de-açúcar ao longo do experimento foi de 1,91 

kg.dia-1 e 2,53 % PV, e para rações contendo silagem de milho de 2,06 kg.dia-1 e 

2,81 % PV, respectivamente. Os valores observados para o CMS (kg.dia-1) são 

inferiores aos observados na literatura (GENTIL et al., 2007a; MENDES, 2006; 

BAVA et al., 2001) para animais consumindo cana-de-açúcar ou silagem de milho. 

Os autores relatam CMS de 2,43 e 2,82 kg.dia-1 para rações contendo cana-de-

açúcar e 2,61 kg.dia-1 para rações contendo silagem de milho, respectivamente. É 

provável que o menor CMS observado neste ensaio quando comparado aos 

resultados da literatura esteja relacionado ao teor de FDN das rações, mesmo 

porque a CA e a EA não foram consideradas atípicas. O menor CMS encontrado foi 

provavelmente devido a maior inclusão de FDN nas rações e pelo fato da cana-de-

açúcar apresentar menos digestibilidade característica de sua fibra (MUI; LEDIN; 

BINH, 2000) 
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Com base em equações e tabelas nutricionais disponíveis (NRC, 1981; 

GONÇALVES et al., 2001; SILVA et al., 2005) pode-se sugerir que o CMS (% PV) 

observado neste ensaio esta dentro do recomendado. Isto porque a ingestão pode 

variar de 3 a 6 % do PV para cabras em lactação, e chegar até 8% do PV em 

animais de alta produção. Os valores observados para o CMS (%PV) para rações 

contendo cana-de-açúcar e silagem de milho foram de 2,53 e 2,81 % PV, 

respectivamente. Parte da elevada variação em torno dessa média deve-se ao fato 

de que os animais utilizados neste ensaio apresentaram considerável variação de 

peso vivo (Tabela 4.2), onde o mínimo foi de 41,0 e o máximo de 96,0 kg. 

Diversos estudos (BEAUCHEMIN, 1991; ALLEN, 1997; MERTENS, 1997; 

FISCHER et al., 1994) relataram que a diminuição do tamanho de partícula da 

forragem resulta no aumento da ingestão, em contraste outros (COLENBRANDER; 

NOLLER; GRANT, 1991; GRANT; COLENBRANDER; MERTENS, 1990), reportam 

não ter encontrado diferenças, como ocorrido neste estudo.  

A maioria dos estudos que não encontram efeito do tamanho de partícula em 

relação ao desempenho inclui animais em estágios de lactação intermediário ou 

avançados. É provável que a falta de efeito em relações ao desempenho é que 

geralmente nesta fase os animais necessitam acumular reservas de energia para a 

próxima lactação. Kononoff; Heinrichs, Lehman (2003) alimentaram vacas com 

rações que apresentavam tamanho de partícula reduzido e observaram aumento no 

ganho de peso de vacas que se encontravam em período de lactação avançado.  

Além do CMS, outra variável que deveria ser modificada com a alteração do 

TMP é o CFDN, entretanto esse acontecimento não ocorreu. Isso porque o CFDN 

segundo Kononoff; Heinrichs, Lehman (2003) é aumentado com rações que 

apresentem tamanho de partícula reduzido, em parte este comportamento esta 

relacionado com o aumento do CMS. Sendo assim, a redução do tamanho de 

partícula diminui os problemas com a seleção, aumentando o consumo de partículas 

menores que nelas também estão incluídas os componente da parede celular 

(carboidratos fibrosos) (LEONARDI; ARMENTANO, 2003). Portanto, modificações 

no CFDN são justificadas por esta variável estar diretamente relacionada com o 
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CMS, que no presente estudo não foi alterado independente do volumoso estudado 

(Tabela 4.6).  

As equações geradas estimaram valores para a seleção das partículas de 

rações contendo cana-de-açúcar para as frações Y1, Y2 e Y3. Na fração Y1 o 

modelo estima que conforme o tamanho de partícula é aumentado, menor é a 

preferência pelas partículas maiores. Ou seja, o índice de seleção é reduzido 

conforme a preferência pelas partículas retidas nessa fração é diminuída (Figura 

4.4). 

Dessa forma, os resultados indicam claramente que o processamento da 

cana-de-açúcar incidiu em seleção pelos animais, onde as cabras tiveram 

preferência pelos menores tamanhos. Os resultados obtidos neste ensaio são 

similares aos observados por Leonardi; Armentano (2003) e DeVries; Beauchemin; 

Von Keyserlingk (2007) em que vacas recusaram as partículas longas, preferindo as 

mais curtas. Considerando os ingredientes utilizados nas rações deste ensaio é 

aparente que as cabras preferiram as menores partículas, representados pelos 

ingredientes concentrados, geralmente representado por pequenas partículas (até 5 

mm) e pelas menores partículas de cana-de-açúcar. Diversos estudos (DEVRIES; 

BEAUCHEMIN; VON KEYSERLINGK, 2007; KONONOFF; HEINRICHS; LEHMAN, 

2003; ONETTI; REYNAL; GRUMMER, 2004) demonstraram que os animais rejeitam 

as partículas longas. E que a ingestão de FDN pode ser aumentada pela 

modificação das características físicas (TMP) e químicas das forragens quando 

fornecidas na forma de ração total. Poucos autores observam a influência da 

proporção volumoso:concentrado no comportamento alimentar dos animais. No 

presente estudo a proporção volumoso:concentrado para rações contendo cana-de-

açúcar foi de 56:44. Mesmo que o CMS (kg.d-1) tenha sido inferior ao observado na 

literatura como descrito anteriormente, as cabras apresentaram consumo 

relativamente uniforme como se pode observar na Tabela 4.8. Pode-se afirmar essa 

uniformidade relativa pelo alto índice de seleção observado em todas as frações. 

Esse evento indica que além do concentrado os animais preferiram também os 

menores tamanhos de partícula da cana-de-açúcar. Apesar disso, houve maior 
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constância de consumo nas rações contendo silagem de milho em relação aquelas 

que continham cana-de-açúcar (Tabela 4.9) 

Os tamanhos de partículas estimados no presente estudo, não influenciaram 

o CMS (kg.d-1), variável mais sensível a alteração das características físicas da 

ração. Entretanto não foi observado nenhum ajuste de modelo para essa variável e o 

desempenho dos animais foi satisfatório com o consumo de rações contendo cana-

de-açúcar. Este comportamento indica que o processamento mecânico da cana-de-

açúcar nos tamanhos de partícula variando entre 5,50 e 10,05 mm, gerou baixa 

capacidade de seleção das partículas pelos animais. 

Além do índice de seleção, outra maneira de observar os efeitos do tamanho 

de partícula no desempenho dos animais é avaliando o comportamento ingestivo. 

No presente estudo, o modelo gerado revelou que o aumento do tamanho de 

partícula de rações contendo cana-de-açúcar induziu a aumento no tempo de 

ingestão por kg de MS e FDN. As médias para esses parâmetros foram de 156,82 e 

361,60 min.kg-1. Esses valores não estão de acordo com o observado por Gentil et 

al. (2007b) e Mendes (2006), que encontraram para essas variáveis valores de 260 

e 277 min.kg-1 para a MS e 273 e 297 min. kg-1 para a FDN, respectivamente. 

A atividade de mastigação que pode ser modificada pelo tempo de ingestão, é 

o mecanismo preliminar para reduzir o tamanho de partícula. Já é bem estabelecido 

que o aumento do tamanho de partícula da forragem eleva a atividade de 

mastigação, mas relativamente poucos são os estudos que relacionaram estas 

medidas à estratificação de partículas do PSPSS (MARI; NUSSIO, 2002). Sendo 

assim, o que diferencia os resultados aqui obtidos com os estudos citados é que o 

aumento da proporção de partículas retidas nas peneiras de 39 e entre 19 e 39 mm 

(Tabela 4.4) podem alterar de forma significativa a atividade total de mastigação de 

vacas alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar como fonte de forragem. 

Na Figura 4.4, os dados sugerem que quando maiores porcentagens de retenção 

nas peneiras Y1, Y2 e Y3 foram observadas, maior é o TMP estimado. Por outro 

lado, quanto maior a porcentagem de retenção na peneira Y4 = que retém partículas 

menores do que 7,9 mm menor é o TMP.   
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Outra diferença importante entre os estudos relacionados tem haver com a 

proporção volumoso:concentrado que no caso deste ensaio foi de 56:44 para rações 

contendo cana-de-açúcar. Menores proporções de concentrado facilitam a ingestão, 

por diminuir a seleção. Entretanto, maiores quantidades de FDN são ingeridas 

messe caso, o que provavelmente poderia aumentar, no presente estudo, o tempo 

de ingestão/kg de FDN para a cana-de-açúcar. O tempo de mastigação e ruminação 

por kg de FDN apresentaram efeito quadrático (P = 0,0065 e 0,0153, 

respectivamente) e média de 502,84 e 865,24 min.kg-1, diferente do que ocorreu 

para o tempo de ingestão em relação aos resultados encontrados na literatura 

(GENTIL et al., 2007b; MENDES, 2006). O tempo de mastigação e ruminação 

observado neste ensaio estão próximos aos observados por Gentil et al. (2007b) e 

Mendes (2006). Esses autores avaliaram comportamento ingestivo de cabras em 

lactação alimentadas com cana-de-açúcar e os resultados obtidos foram de 491 e 

513 min.kg-1 de FDN para o tempo de ruminação e 772 e 810 min.kg-1 para o tempo 

de mastigação, repectivamente. 

Os valores observados no presente estudo, para o tempo de ingestão por kg 

de MS e de FDN para rações contendo SM foram de 152,99 e 370,28 min.kg-1.  

Beauchemin (1991) relatou que os ruminantes podem gastar de 120 a 540 min.d-1 

ingerindo e de 120 a 900 min.d-1 ruminando, variando principalmente com o nível de 

ingestão. Para a SM foi observado tempo de ruminação e mastigação por kg de FDN 

de 469,92 min.d-1, valor este dentro do intervalo relatado por Beauchemin (1991). De 

acordo com o modelo ajustado no presente estudo observou-se (Figura 4.5) que o 

aumento no tamanho de partícula diminuiu o tempo de ingestão por kg de MS e 

FDN. É provável que esse efeito não esteja associado apenas ao tamanho médio de 

partícula mas também com a proporção volumoso: concentrado que neste ensaio foi 

de 50:50, para rações contendo silagem de milho. Gonçalves et al. (2001), 

estudaram o comportamento de cabras leiteiras alimentadas com rações com 

diferentes proporções volumoso:concentrado (100:0; 80:20; 60:40; 40:60 e 20:80). 

Eles verificaram que o aumento do nível de concentrado nas rações diminuiu os 

tempos despendidos com ingestão e ruminação.  
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Os menores tempos dispensados com atividades de ingestão, ruminação e 

mastigação observados para a silagem de milho quando comparada com as rações 

contendo cana-de-açúcar é devido provavelmente a menor presença de FDNfe 

(Tabela 4.11). De acordo com Armentano; Pereira (1997) a fração FDNfe está 

relacionada às características físicas da fibra que influenciam a atividade 

mastigatória e a natureza bifásica do conteúdo ruminal. Portanto, neste estudo pode-

se concluir que menor FDNfe resulta em menor tempo gasto com a atividade de 

mastigação. A FDNfe encontrada para a SM neste ensaio foi de 34,82 %. Este valor 

está próximo ao observado por Kononoff; Heinrichs, Lehman (2003) que relatam 

valor de 32,1 % para rações contendo silagem de milho com tamanho médio de 

partícula longo. Essa semelhança indica que a metodologia utilizada neste ensaio é 

boa preditora para a determinação da FDNfe. 

Não foram ajustados modelos que estimassem as variáveis: PL (kg.dia-1), 

gordura (%), proteína (g e %.dia-1), lactose (g e %.dia-1), ST (g e %.dia-1) ESD (g e 

%.dia-1) e NU (mg.dL-1) no leite, em associação ao TMP de rações contendo cana-

de-açúcar ou silagem de milho (Tabela 4.13 e 4.14). Entretanto os dados 

ajustaram-se linearmente para a produção de gordura (g.dia-1), e PLCG 3,5 (Figura 

4.6).  

O modelo linear estimou que o aumento no TMP de rações contendo cana-

de-açúcar aumenta a PLCG 3,5, bem como a produção de gordura (g.dia-1) (Figura 

4.6 e 4.7). Portanto, neste ensaio foi observado que a hipótese original é 

verdadeira, de que maiores TMP aumentam a gordura do leite (ARMENTANO; 

PEREIRA, 1997; GRANT; COLENBRANDER; MERTENS, 1990; FISCHER et al., 

1994). Mesmo que a porcentagem de gordura do leite não tenha apresentado 

ajuste para nenhum modelo, a produção de gordura do leite e a PLCG 3,5 

demonstraram ser afetadas pelo TMP. Isto provavelmente ocorreu devido a 

porcentagem de gordura do leite ser uma medida menos variável, quando 

comparada com a produção de gordura. Outra possibilidade do aumento da 

gordura do leite está relacionada com o aumento nos teores de FDN das rações e 

pelo FDNfe estar dentro das recomendações exigidas para ruminantes, como já 

relatado. Foi observado valor de 79,87 g.dia-1 para a produção de gordura no leite 
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de cabras alimentadas com rações contendo cana-de-açúcar processada nos TMP 

entre 5,50 e 10,05 mm. Este valor está entre aos valores observados por Gentil et 

al. (2007a) e Cabral et al. (2009) que estudaram o desempenho de cabras lactantes 

alimentadas com cana-de-açúcar in natura e encontraram valores de 66,92 e 86 

g.dia-1. Os resultados sobre o efeito do fornecimento de cana-de-açúcar sobre o 

desempenho de cabras leiteiras é escasso. Entretanto, diversos estudos relataram 

menores produções de leite para vacas alimentadas com cana-de-açúcar 

comparados com outro volumoso (PIRES et al. 2010; MAGALHÃES et al. 2004; 

CORRÊA et al. 2003), embora esses resultados sejam muito dependentes da 

adequação do balanceamento das rações para os animais. 

Foi observada regressão quadrática para a relação G:P de cabras 

alimentadas com cana-de-açúcar e a média apresentou-se em 1,10 (Tabela 4.13; 

Figura 4.7), em que maiores TMP aumentaram a relação G:P. Alterações na 

produção de gordura e na relação G:P porvavelmente se deveram às modificações 

do TMP. Os demais componentes, dentre eles, proteína, lactose e ST apresentaram 

médias de 3,33, 4,58 e 12,51%, respectivamente e não foram ajustados para os 

modelos estudados. Esses valores estão próximos aos observados por Gomes et al. 

(2004) os quais foram de 2,83; 4,33 e 12,70%, respectivamente. Alguns autores 

relataram que o principal fator fisiológico envolvido com as variações dos 

constituintes do leite é o estágio de lactação. Contudo, o estágio de lactação foi 

controlado por meio da distribuição dos animais nos grupos referentes ao estágio de 

lactação em que o animal se encontrava. 

 Dentre os componentes do leite menos variáveis incluí-se a lactose devido a 

estreita relação que existe entre a síntese de lactose e a quantidade drenada para o 

leite. Fredeen (1996) considerou que o manejo nutricional dos animais tem pouca 

capacidade em alterar o conteúdo da lactose do leite. No entanto, foram observadas 

diferenças para essas variáveis apenas entre as rações contendo cana-de-açúcar ou 

silagem de milho, uma vez que rações contendo silagem de milho por terem 

promovido maiores consumos, apresentaram valores maiores para essa variável 

quando comparadas com as rações contendo cana-de-açúcar. 
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De acordo com Broderick; Clayton (1997) as concentrações de uréia no 

sangue e no leite estão associadas ao conteúdo de proteína da ração, relação 

energia:PB, concentração de amônia ruminal. Sendo assim, estes componentes são 

ferramentas importantes no diagnóstico da eficiência da utilização de N. O nitrogênio 

uréico no sangue é o principal produto final do metabolismo das fontes de nitrogênio 

em ruminantes. E altas concentrações correspondem à ineficiência na utilização do 

N proveniente da ração (NOUSIAINEN; SHINGFIELD; HUHTANEN, 2004). 

Os dados relativos às concentrações de uréia no leite (NUL) e ao nitrogênio 

uréico no plasma (NUP) estão apresentados nas Tabelas 4.13 e 4.15. As 

concentrações de NUL e NUP não apresentaram nenhum ajuste para a análise de 

regressão. Os resultados encontrados para o NUL de cabras que receberam rações 

contendo cana-de-açúcar foram de 31,34 mg.dL-1 e o NUP foram de 23,05 mg.dL-1 

antes do fornecimento da ração e 18,37 mg.dL-1 após três horas do arraçoamento, 

sendo que a diferença entre os tempos foi de 4,68 mg.dL-1.  

A concentração de NUL recomendada pela literatura citada indica eficiência 

adequada de utilização do nitrogênio da ração quando este situa-se no intervalo de 

10 a 17 mg.dL-1. Os valores observados no presente estudo para o NUL estão acima 

do recomendado. As concentrações observadas para o NUP estão próximas aos 

observados por Gentil et al. (2007a) que alimentaram cabras em lactação com cana-

de-açúcar e Mendes et al. (2010) que avaliaram o desempenho de cabras em 

lactação substituindo parcialmente o farelo de soja pela uréia ou pela amiréia. Os 

autores relataram que altas concentrações no NUL e no NUP estão relacionadas 

provavelmente ao fornecimento de uréia na alimentação, isso porque ocorre 

aumento na velocidade de hidrólise, consequentemente aumentando os níveis de 

NU no leite e plasma.  

Parâmetro adicional que identifica possíveis alterações no metabolismo 

energético dos animais é a glicose plasmática. Os valores encontrados no presente 

estudo não apresentaram ajustes para nenhuma equação e foram superiores aos 

observados na literatura para animais consumindo cana-de-açúcar e silagem de 

milho (Tabela 4.14). De acordo com Santos et al. (1998), a manipulação das fontes 

de proteína na ração dificilmente afeta os teores de glicose plasmática. No entanto, 
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o NRC (2001) relata que o excesso de amônia ruminal pode alterar o metabolismo 

da glicose. A hiperglicemia geralmente está associada à hiperamonemnia, clínica ou 

subclínica. Neste estudo,  então se pode observar que as maiores concentrações de 

glicose ( > 100,0 mg.dL-1) que se encontram fora do padrão de normalidade podem 

estar relacionadas com as altas concentrações de NUP as quais foram acima de 20 

mg.dL-1 no plasma e maiores que 17 mg.dL-1 no leite. Os valores encontrados na 

literatura para glicose plasmática (GENTIL, et al. 2007a; MENDES et al. 2010; 

TANWAR et al.; 2000) estão próximos a 50 mg.dL-1. 

O mesmo comportamento para a glicose plasmática de cabras alimentadas 

com cana-de-açúcar foi observado quando os animais consumiram silagem de 

milho. Entretanto, as concentrações do NUP e NUL foram menores (P < 0,05) 

quando comparadas com as concentrações de cabras alimentadas com cana-de-

açúcar. Provavelmente a silagem de milho promoveu melhor sincronismo dietético 

quando comparado com a cana-de-açúcar. Entretanto, os resultado de desempenho 

com cana-de-açúcar podem ser considerados muito bons quando comparado com a 

grande maioria dos rebanhos brasileiros. 

4.5. Conclusões 

A redução do tamanho médio de partícula (mm) da cana-de-açúcar no 

desempenho de cabras em lactação parece ser eficiente quando processada no 

intervalo entre 5,5 e 10,05 mm. Os modelos estimaram que, a diminuição do 

tamanho de partícula promove CMS mais uniformes, com menor seletividade, nas 

condições do presente estudo.  

Em rações completas com tamanhos de partículas semelhantes, os animais 

apresentaram recusa de partículas de cana-de-açúcar mais intensamente que de 

silagem de milho, promovendo com isso alteração da proporção de 

volumoso:concentrado dessas rações. 

Alterações importantes na produção de gordura do leite dos animais que 

receberam cana-de-açúcar na ração estariam associadas à variações no tamanho 

médio de partícula e no padrão de comportamento ingestivo. 
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