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RESUMO 

A avaliação nutritiva de dietas contendo 

bagaço de cana submetido a diferentes tratamentos alcalinos 

foi realizada através de um ensaio de digestibilidade "in 

vivo" , pelo método da coleta total de f' ezes, ut.i li zando-se 

como unidades experimentais, oito bubalinos machos, com 

idade média de 18 meses, distribui das em doí s quadrados 

latinos de 4 x 4. 

As dietas continham na matéria original 40% de 

rolão de milho, 30% de farelo de algodão e 30% de bagaço de 

cana submetido aos seguintes tr at�.mentos: "i n natura", 

tratado com 4% de Na0H, 4% CaCOH) e 2% Na0H + 2% CaC0H) , 
2 2 

respectivamente para dietas A, B, C e D. 

Os consumos de matéria seca C5,58 e 7,80 

kg/animal/dia) e consumo de matéria seca por unidade de peso 

metabólico Cl0l ,60 e 118,6 g/kg0
'
7!5> respectivamente para a 

dieta contendo bagaço .. in natura .. e para a média das dietas 

bagaço alcalinizado, não apresentaram dif'erenças 

estatisticamente significativas. 

Com relação ao consumo de água, não se 

observou efeito estatisticamente sígnificati vo das dietas 

sobre este parâmetro, estando o mesmo íntimamente 

relacionado ao consumo de matéria seca, apresentando um 

valor médio de 5,83 l/kg de matéria seca consumida. 
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Os coeficientes de digestibilidade aparente da 

matéria seca, proteina bruta, extrato etéreo, fibra bruta e 

ext.rativos não nitrogenados, cujos valores médios foram 

respectivamente 56,72; 61,63; 71,34; 47,01 e 60,94¾, assim 

como os nutri entes di gest1 veis totais , com valor médio de 

57,37¼, não apresentaram diferenças estatist.icament.e 

significativas para as dietas experimentais. 

No tocante aos constituintes da 

celular, observaram-se maiores coeficientes 

parede 

de 

digestibilidade da fibra em detergente neutro e hemicelulose 

CP< 0,05) para as dietas contendo bagaço tratato com NaOH e 

mistura de NaOH + CaCOH) , 
z 

dietas B e D, as quais 

apresentaram valores de 55,52 e 56, 71¾: 73,08 e 74,62; em 

comparação a dieta contendo bagaço "in nat.ura", dieta A, com 

valores de 51 , 12 e 68, 35¾, respectivamente par a fibra em 

detergente neutro e hemicelulose. Observou-se também um 

maior coeficiente de digestibilidade da fibra em det.ergente 

ácido CFDA) CP < 0,05), da dieta B (bagaço tratado com NaOH) 

em relação a dieta A (bagaço .. in natura .. ), cujos valores 

observados foram respectivamente de 45,72 e 40,61¾. No 

trocante a digestibilidade da celulose, não se 

observaram diferenças significativas entre as dietas, que 

apresentaram um valor médio de coeficiente de 

digestibilidade da ordem de 49,79¾. 

Os valores de energia digestivel Ckcal/kg) 

determinados , evi denci aram uma superioridade C P < O, 05) da 



dieta D C bagaço t.r at.ado com Na OH + CaCOH) )
z 

dieta C (bagaço tratado com CaC OH)) ). 
z 

viii 

em relação a 

Concluiu-se que os tratamentos alcalinos com 

4% Na OH e 2% Na OH + 2% CaC OH) foram mais eficazes na 
z 

melhoria do valor nutritivo do bagaço de cana. pelo aumento 

que estes promoveram na di gesti bili dade da PDN e

hemicelulose e que o método convencional de análise CWeende) 

não foi 

melhorias 

suficientemente preciso para determinar est.as 

Concluiu-se também que o nivel de 30% de 

bagaço de cana na dieta f'oi excessivo. pois o consumo e a 

digestibilidade da matéria seca das dietas estiveram abaixo 

dos niveis desejáveis. 
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NUTRITION VALUE OF DIETS CONTAINING ALKALI TREATED 

SUGARCANE BAGASSE CSacchartJ.m spp> 

SUMMARY 

Author: LUIZ ROBERTO FURLAN 

Adviser: Prof'. Dr. ANTONIO CARLOS SILVEIRA 

Nutri tive eval uat.i on of díets containíng 

alkali treat.ed sugarcane bagasse. was realized t.hrough a "in 

vivo" digestibilít.y t.rial, wit.h buf'f'f'aloes, by t.he total 

feces collect.ion method. 

The díets were formulated to cont.ain 40¼ 

groung ear corn wi th husks, 30¼ cott.onseed meal, and 30¼ 

treat.ed sugarcane bagasse: "in natura", t.reated wi-th NaOH, 

4¼ CaC OH) and 2¼ Na OH pl us 2¼ CaC OH) , r especti vel y to 
z z 

diet.s A, B. C and D. 

Dry matter intake (6.58 and 7.80 

kg/anímal/day) and dry matter in�ake per matabolic body síze 

ClOl. 60 and 118. eo g/kg
o .ns 

/dd.y). respecti vely f'or the díet

wí t.h sugarcane bagasse "i n nat,ura" and f'or 'lhe average of' 

díets wit.h trea-ted sugarcane bagasse, were not s-tatíst.icaly 

di f'f'er ent. 

Water i nt.ake was not s-tat.i st.í cal y di fferent. 

any the diets and averaged 5,8 l/kg DM. 
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Toe apparent digestibility of dry mat.t.er , 

crude protein, ether ext.ract, crude fiber, nitrogen free 

ext.r act and the calcula ted val ues for the total di gesti bl e 

nut.rients CTDN) were not st.at.isticaly di:f:ferent for the 

experiíuentai àiet.s (56. 72; 61. 63; 71. 34; 47. 01; 60. 94 and 

57. 37%, respectively).

Di gesti bili t y o:f NDF and hemi cel l ul ose wer e 

hi gher CP < . 06) for the di ets wi th bagasse pl us Na OH and 

mixt.ure of NaOH plus CaCOH) C66.62 and 66.71½; 73. 08 and 
2 

74.62%, respectively). 

It. was observed a higher digestibílity of ADF 

CP< .06) for the diet. B (bagasse plus NaOH), as compareci to 

the diet A, bagasse .. in natura" C46. 72 and 40.61¾, 

respectively). Cellulose digestibility was not different any 

the diet.s and averaged 49.79¾. 

Toe digestible energy CDE) was higher CP<.06) 

for diet. B, as compared to diet C. 

It was concluded that the alkali treatments 

with 4% NaOH and 2% NaOH + 2% CaCOH) , were more e:f:ficient 
z 

i n i mpr ovi ng the nutri ti ve val ue of sugar cane bagasse, 

r·e.fl ected mostly by the increase in the NDF and 

hemicellulose digestibility fractions. Toe proximate system 

CWeende) was not. sufficiently accurated t.o determine t.his 

improvemant. It was also concluded that the level of 30¾ of 

sugarcane bagasse i n the di ets. was harm:ful l to the animal s, 

since the intake and dry matt.er digestibility were below 

expect.ed levels. 



1. INTRODUÇÃO

A ut.ilizaçâ'.o de residuos e subprodut�os 

.agr oi ndust.r i ais na alimentação dos ruminantes. tem moti vado 

o interesse de técnicos e p�cuaristas nos últimos anos. Este

fato se deve a conjunção de algumas caracterist.icas 

peculiares da exploração pecuária no Brasil, que permitem a 

opção pelo uso de alimentos grosseiros no ar r açoament.o de 

ruminantes. 

A primeira car act.er 1 sti ca 

est.acionalidade da produção :forrageira, 

re:fere-se a 

decorrent.e das 

condi çeses cl i má t.i cas brasileiras, nas quais observa-se um 

período de baixa precipitação pluviométrica, redução da 

intensidade l umi nos a do per iodo de l uz , e a ocorrência de 

baixas t.emperat.uras, :fatores estes que associados as 

caract.eristicas :fi si ol ógi cas das plantas :forrageiras 

tropicais, limitam o seu crescimento e depreciam a sua 

qualidade. 

l



A f al t.a de consci ent.i zaçâ'.o, t.r adição e mesmo 

conheci ment.o do pecuar i st.a brasileiro em produzir reservas 

forrageiras por int.ermédio dos processos de conservação, 

associados a fal t.a de garant.ia de uma 

sat.i sf at.ór ia aos produtos pecuários, constituem-se em 

fat.ores determinant.es da opção pelos residuos e subprodut.os 

agroindust.riais na aliment.ação de ruminant.es. Além disso, o 

baixo potencial genético dos rebanhos brasileiros, cont.ribui 

sobremaneira para o interesse na ut.ilização dest.es residuos 

e subprodut.os agroindust.riais, uma vez que o forneciment.o de 

diet.as de baixa qualidade, não afet.am os indices produt.ivos 

at.uais. 

implant.ação 

concentração 

Desta 

do 

de 

f'orma, 

PROÁLCOOL, 

residuos 

a 

e 

part.ir de 

verif'icou-se 

subprodutos 

1979, 

uma 

em 

com a 

grande 

regiê:Ses 

especif'icas, not.adamente o bagaço de cana, mat.erial est.e que 

se constituí em uma grande reserva de matéria orgânica, com 

um certo pot.encial 

ruminantes. 

de utilização na alimentação dos 

Entretanto, em função de suas caracteristicas 

fisico-quimicas, o bagaço de cana como alimento para 

ruminantes, tem sua utilização limitada, mesmo para sistemas 

de baixos ni veis de produção, uma vez que é deficiente em 

nut.rientes essenciais como proteínas, minerais, bem como em 

energia, devido a reduzida taxa de digestão dos carboidratos 

estruturais que constituem a 

t.ecidos. 

parede celular dos seus 



Em funçã'.o da grande disponibilidade e época de 

produção, que caracterizam um grande potencial de utilização 

na alimentação de ruminantes, várias tentativas tem sido 

feitas, visando melhor ar o seu valor nutritivo através de 

processos fisicos, quimices e microbiológicos que 

possibilitem a sol ubi li zaçã'.o dos car boi dr a tos estr ut ur ais , 

potencialment.e ferment.eci veis. 

Ent.retanto, nem sempre a metodologia utilizada 

para avaliar as melhorias obt.idas com estes tratament.os, tem 

sensibilidade suficiente para detectá-las. 

Desta forma, o objetivo do presente trabalho, 

foi avaliar o valor nutritivo de dietas contendo bagaço de 

cana, submetido a diferentes tratamentos alcalinos, at.ravés 

de um ensaio de digestibibilidade com bubalinos pelo método 

de coleta total de fezes, analisando-se os parâmetros 

determinados pela análise convencional CWeende) e os 

nutrientes digest.1veis totais CNDD, e os parâmetros obtidos 

pela análise fibra em detergente CVAN SOEST, 

associados a determinação da energia digestivel CED). 

1963), 

3 



2. REVISÃO DE LITERATURA

ê.t. Consumo de matéria seca e áá"tla 

O consumo de aliment..o é um aspect..o fundament..al 

da nut.riçâ'.o, pois det.ermina a respost.a produt.iva dos 

animais. 

Os mecanismos que regulam o consumo de 

aliment.os parecem ser os mesmos que regulam as t..rocas de 

energia no organismo animal, ou simplesmente. os animais 

consomem alimentos para at..ender a sua demanda energética. 

Raymond e l 969) , ci t..ado por VAN SOEST C 1982) , 

considera o valor nutritivo dos ali ment.os, como sendo a 

int.eraçâ'.o entre o consumo de matéria seca, digest..ibilidade e 

eficiência energética, de forma que as al t..eraçeíes no valor 

nutrit..ivo dos aliment..os, sâ'.o devidas as variaçeses que 

ocorrem nestes t..rês parâmet..ros. 

CRAMPTOH et ai i i Cl950), verificaram que 70¼

4 



das var i açeses ocorri das no 1 ndi ce de valor nutritivo. eram 

devidos as diferenças existentes no consumo de matéria seca. 

No mesmo sentido, VAN SOEST (1982), relatou que as variações 

ocorridas na digestibilidade foram devidos em 30¾ à dieta e

3% ao animal, enquanto que 50¾ das variaçeses no consumo e 

na eficiência energética foram atribuídos à dieta, e 30¾ das 

variaçeses no consumo e 20¾ das variações na eficiência 

energética foram atribuidos ao animal. 

A ingestão de alimentos é regulada e limitada 

pelas exigências f i si ol ógi cas e metabólicas dos animais. O 

controle fisiológico da ingestão de alimentos envolve áreas 

quimiosensi tivas, respostas à vários reflexos e uma função 

integrada do sistema nervoso. Além desse aspecto 

fisiológico, o consumo de alimentos pelos ruminantes é, em 

essência, a consequência da quantidade de residuos 

indigest1veis que passam através do trato gastrointest.inal e

da absorção de nutrientes digestiveis e metabolizáveis. 

CONRAD et aiii (1964), mostraram que a 

quantidade de alimentos ingerida por uma vaca em 24 horas é 

limitada pelo residuo indigestivel no trato digestivo, 

quando a di gesti bi 1 idade da ração é menor que 67%. Acima 

desse valor, outros fatores estão associados com o consumo 

voluntário, tais como tamanho metabólico, digestibilidade da 

ração e o nivel de produção. 

Embora, no ruminante, a taxa de utilização da 

energia, a temperatura ambiente, as caract.eristicas da dieta 

5 



e os efeit.os f'isicos do bolo aliment.ar do t.rat.o digest.ivo, 

sejam fat.ores que influenciam o consumo de aliment.o, exist.e 

um limit.e para a quant.idade de aliment.o consumido "ad 

libit.um", o qual é regulado pela qualidade do aliment.o e 

pelas necessidades met.abólicas do animal. Para aliment.os de 

alt.a qualidade, como o sã'.o os concent.rados, as necessidades 

met.aból i cas t.endem a ser o f at.or 1 i mi t.ant.e do consumo, 

enquant.o que para as forragens, not.adament.e aquelas de baixo 

valor nut.r i t.i vo, as necessidades met.abólicas não sã'.o 

at.ingidas, pelo baixo consumo do aliment.o. 

Experiment.ações cient.ificas demonstraram que 

existe um cent.r o de cont.r ol e da saciedade no hi pot.ál amo 

CBAILE et alii, 1968), e que est.e induz a ruminação, 

cor.di ci ona o i ní cio e o t.ér mi no da i ngest.ã'.o de ali ment.os • 

como r espost.a a det.er minados est.i mul os C LARSSON, 1954) . 

Entretanto não est.á def'inido se os mesmos são de origem 

nervosa, hormonal, dos met.abóli t.os plasmát.icos 

interação ent.re os mesmos CLEPLOUSKY, 1973). 

ou da 

A quant.i dade de ·teci do adi poso no organismo 

também exerce inf'luéncia na regulação do consumo de 

alimentos CBALCH & CAMPLING, 1962). Dest.a forma, animais 

magros consomem mais aliment.os 

principalment.e quando em cresciment.o, 

que animais gordos, 

quer pelas limit.ações 

t' i si cas. devi do ao acúmulo de teci do adi poso no abdômem, 

quer pelo efeito inibit.ório deste nos met.abólit.os do sangue 

CBINES et alii, 1969). 

6 



Embora o ni vel de glucose sangui nea est.ej a 

inversament.e correlacionada com o consumo de aliment.os nos 

monogást.ricos. nos ruminant.es os niveis glicêmicos não 

exercem nenhum ef'eit.o na ingest,ão CSIMKINS et al.ii, 1965; 

BAILE & MAYER, 1968). Nest,es animais ent.ret.ant.o, at,ribui-se 

esse efei t,o a produção de ácidos graxos volát.eis CAGV) no 

rúmen. OOWDEN & JACOBSON (1960). observaram que o ácido 

acét.ico e o propiônico. reduziram o consumo, enquant,o que os 

ácidos but.iri co, val ér i co e lát,i co, não most,raram ef'ei t.o 

inibidor quando da administ.ração parent.eral dest.es ácidos. 

Vários out.r os t.r abal hos C MONTGOMERY & BAUNGARDT, 1963 e 

BHATTACHARYA & WARNER, 1968), demonstraram que o ácido 

acét.i co é um depressor do apet,i t.e nos r umi nant.es, quando 

administ.rado via rúmen. O ácido propiônico parece ser menos 

eficaz. seguido do but.irico. 

A est.a t.eoria, associa-se o ef'eit.o t.ermogênico 

do processo digest-ivo. O increment.o calórico, segundo FORBES 

et al. i i (1978), compreende não apenas a preensão, 

mast,igação, deglut.ição, ferment.ação, ruminação, perist.alse, 

di gest,ã'.o, transport.e, anabolismo, estímulos dinâmicos e 

excreção, mas t.ambém qualquer aument.o na produção de calor 

através de at,ividade volunt,ária ou involunt.ária resultante 

do consumo de ali mentas. O incremento calórico, maior nas 

raç�es volumosas, que provocam um aument.o do ácido acét.ico, 

pode ser devido a formação deste ácido, ou a sua ut,ilização 

posterior, ou ambos. 

7 



Um outro fator que influi no consumo de 

alimentos, é a taxa de ingestão, que traduz o tempo

necessário para a execução dos mecanismos de preensão, 

mastigação e degl l...rti ção dos ali mentas e é expressa em 

gramas/minuto. Este parâmetro é influenciado pelo apetite do 

animal, densidade, palatabilidade e forma t�isica da dieta 

CVAN SOEST, 1982). 

Se considerarmos a lignina como parâmetro 

medi dor da ingestão. ter i amos uma diminuição de 2. 5¼ da 

quantidade ingerida para cada 1,0¼ de aumento da lignina na 

ração CSTROZINSKI & CHANDLER, 1971). Outro indice utilizado 

para medir a ingestão é através da fibra em detergente 

neutro CFDN). Assim, -um bovino de 400 kg de peso vivo CPV), 

terá a capacidade ruminal máxima de 8,0 kg de FDN, ou seja, 

2¼ do peso vivo em FDN (PONTES. 1981). 

Entretanto, alguns autores como RANDEL (1970) 

e PACOLLA e t a l.. i i C 1977) , demostr aram que dietas contendo 

ni veis acima de 15¼ de bagaço de cana .. in natura". limitam o

consumo de alimentos e que rações com niveis acima de 25 a 

30¼ podem prejudicar consideravelmente a performance dos 

bovinos. 

Teoricamente, raçaes com baixos teores de 

volumosos, seriam mais indicados para as regiões tropicais, 

visando-se um menor incremento calórico CIC). O IC, auxiliar 

da homeotermia em baixas temperaturas, seria um fator 

negativo em regiões tropicais CGARRET, 1955). 

8 



Com relação a temperatura ambiente, existe uma 

relação inversa entre altas t.emperat.uras e o consumo de 

alimentos. O consumo de energia decresce lentament.e até 

atingir a t.emperat.ura crit.ica, a partir d.a qual não se 

mantém mais os niveis normais de produção. 

RAGSDALE et at i i (1950), observaram 

consideráveis decréscimos no consumo de NDT das raças Jersey 

e Hol stei n ent.re 24 e 2:7
°

C ao passo que nos zebui nos o 

decréscimo ocorreu soment.e entre 32: e 35
° 

C. 

Out.ro fat.or limitant.e no consumo de alimentos, 

seria o baixo conteúdo de nitrogênio das dietas, que 

retardariam 

crescimento 

a 

da 

digestão 

população 

ruminal, pela 

microbiana do 

limitação do 

rúmen, como 

demonstraram MILFORD & MINSON (1965), quando observaram 

decréscimos no consumo quando o nivel de proteína da dieta 

atingiu valores inferiores a 7,0¾. 

CONRAD et at i i (1966), observaram que o 

consumo vol unt.ár i o de ali ment.os está intimamente li gado ao 

valor energético da dieta. Em raç�es cuja digestibilidade de 

matéria seca aumentou proporcionalmente, os fat.ores que 

limitaram o consumo foram: a capacidade ruminal. velocidade 

de passagem do alimento e di gest.i bili dade da matéria seca. 

Ao cont.rário, quando a digestibilidade for superior a 67%, a 

ingestão dos alimentos cessa, quando o animal atinge seus 

requeriment.os energét.icos. 

O consumo de matéria seca digestivel da 

9 
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forragem, ou a energia digestivel que o animal consome em 24 

horas por unidade de peso metabólico CPV kg
0

'
75

>, tem sido 

apontado como um importante parâmetro para avaliação da 

qualidade de uma forragem, pois leva em consideração a 

di gesti bili dade. taxa de i ngest.ão, tamanho do animal e 

quaisquer 

voluntário. 

influências da palatabilidade no consumo 

Da mesma forma que os demais nutri entes, a 

água é um componente de fundamental importância na nutrição 

dos ruminantes, pois participa ativamente do metabolismo 

nutricional e dos mecanismos de termorregulação. Segundo 

CHURCH & POHD (1974), os principais fatores que interferem 

no consumo de água são os dietéticos e os ambientais. 

Quando a temperatura ambiente encontra-se 

dentro de uma faixa que não altera a homeotermia do animal, 

uma boa forma de mensuração do consumo de água dos bovideos, 

é correlacioná-la com a ingestão de matéria seca. 

Entretanto, sob condiçí:Ses de stress térmico, pela elevação 

da temperatura acima da zona de conforto, ocorre uma 

drástica diminuição do consumo de matéria seca e um 

considerável aumento do consumo de água CCH\JRCH & POND, 

1974). 

Os mesmos autores, admitem ainda, que o 

consumo de água pode ser expresso em relação ao peso vivo ou 

ao tamanho metabólico Ckg
0

'
7

!!S); em relação à ingestão de 

proteina e energia, e em relação à temperatura ambiente. 



Segundo o ARC (1955), em temperaturas variando 

de 15 a 25
° 

e. o consumo de água por bovinos é da ordem de 

4,1 a 4.7 l/kg de matéria seca ingerida. Porém. esta relação 

torna-se maior quando há restrição do nivel de matéria seca 

ingeri da C COELHO DA SILVA & LEAO, 1979) • ou ainda, quando 

ocorre restrição no fornecimento de água CPHILLIPS, 1964). 

LEDGER et al.ii (1970) :fornecendo dietas 

constituídas de concentrado "ad Z.ibit-um" e dois niveis de 

volumosos (baixo e médio), constataram que o consumo de água 

esteve intimamente relacionado ao consumo de matéria seca. 

Dentre os :fatores dietéticos, o nivel de cloreto de sódio da 

dieta, pode alterar o consumo de água pelos animais. 

HORROCJ<S & PHILLIPS (1961) arraçoando animais 

11 

com feno de graminea tropical C6¼ de ?B), com ou sem 

suplementação de sódio, observaram aumentos no consumo de 

água para a dieta contendo suplementação de sódio. BERGER

C 1980) , observou que o consumo de água aumentava à medi da 

que o nivel de hidróxido de sódio, utilizado no tratamento 

de residuos :fibrosos. elevava-se de 2 para 8%. 

Altos niveis de eletrólitos, tais como sódio, 

cálcio e potássio, aumentavam a absorção ruminal com 

consequente aumento no tempo de ruminação e ingestão de 

ali ment.os, que por sua vez est.i mul am a ingestão de água 

CPONTES, 1981). 

Com relação ao consumo de água pelos 

bubalinos. RAZDAN et al.ii (1971), observaram um consumo de 

água da ordem de 37!5. O ml /kg 
O

• 
7

� quando a di et.a era 
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constituida de palha de trigo suplementada com concentrado e 

uréia. SEBASTIAN et al.ii (1970), observaram que para uma 

dieta constituida de milho verde, alf'af'a e concentrados, os 

bubalinos consumiam 5,5 litros de água/kg de matéria seca 

consumida. 

ê.2. Di�estibil.idade 

Os glicideos dos vegetais podem ser 

estr ut ur ais 

estruturais 

homogêneas, 

e não estrut.urai s ou ci t.opl asmáli cos. Os 

são todos polissacarideos 

lineares ou ramificadas, 

desde 

at.é 

moléculas 

amorf'as e

cristalinas. Os glicídeos estruturais são agrupados em três 

classes: subsUinci as péct.i cas, que f'unci onam como ci manto 

i ntercel ul ar; hemi celulose C poli meros não cel ul ósi cos) que 

são compostos de hexoses e pent.oses, e celulose que é um 

polimero linear composto de hexoses. As duas últimas classes 

são muito insolúveis e resistentes à di gest.ão. A 

hemicelulose está presente em grandes quantidades nos 

principalmente vegetais, e é solúvel em água quent.e, 

alcalinizada ou acidificada. Sua base quimica mais frequente 

encontrada nas forragens verdes é a xilose. A hemicel ulose 

degrada-se geralment.e em pent.oses. Da mesma f'orma, a

celulose aparece em grande quant.idade nos vegetais, 

i ncl usi ve em maior quant.i dada que a hemi cal ul ose; sua base 



13 

quimica é a celobiose, portanto, degrada-se a glicose. 

Insolúvel em ácidos dilui dos • devi do a grande estabilidade 

da ligação 1 , 4 Bó gl ucano, mas se dissolve rapidamente em 

ácidos concentrados, mesmo a frio (PONTES. 1981). 

Além destes glicideos estruturais, 

encontram-se na parede celular dos vegetais quantidades 

variáveis de lignina, um material amorfo, que parece ser um 

f'ator critico, no que diz respeito a digestibilidade dos 

glicideos estruturais. A lignina tende a f'ormar complexos 

lignina-celulose-hemicelulose, que bloqueiam a hidrólise 

enzi má ti ca da celulose e hemi celulose, 1 i gando-se ainda á 

proteina dos vegetais, reduzindo 

di gesti bili dade dos teci dos das pl ant.as. 

grandemente a

Há assim uma 

correlação altamente negativa entre o conteúdo de lignina e 

a digestibilidade das fraçees f'ibrosas (CORREIA, 1986). 

A maior parte da matéria orgânica dos vegetais 

está constituída destes polissacarideos estruturais. que são 

tanto mais insolúveis quanto mais avançado seu estádio 

vegetativo. Desta forma. em certas circunstâncias, os 

herbi voros passam a dispor em sua dieta de alimentos em 

estádio vegetativo avançado, como o são as forragens 

maduras, os residuos de cultura (palhas) e os subprodutos da 

agroindustria, como o bagaço de cana, em sua maior parte 

secas e lenhosas, 

qualidade. 

isto é, ricas em fibras de baixa 
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Segundo CORREI A C 1986) , o aumento da fibra, 

que deter mi na a rigidez dos vegetais, se produz de um modo 

gradat.ivo, em consequência da infilt.raçã'.o da matriz amorfa 

das paredes celulares e, também, dos tecidos vasculares de 

suport.e e proteção pelas mi crofibrilas de celulose, 

hemicelulose, xilanas e lignina. No mesmo sent.ido, ocorre a 

incrustação pela silica em f'unçã'.o da espécie vegetal e do 

cont.eúdo desta no solo, enquanto as pectinas, que asseguram 

as 1 i gaçeses entre as paredes celulares vizinhas pela sua 

ação cimentant.e, tem a sua quant.idade aument.ada com o

crescimento dos veget.ais. 

De maneira geral, as gram1neas tropicais 

possuem maior teor de fibra do que as de origem temperada • 

provavelmente devido a maior temperatura, intensidade 

1 umi nosa e tipo de for r agei r a, uma vez que nos t.r ópi cos , 

predominam as plantas de ciclo (maior eficiência 

f'ot.ossintética) ao invés das de ciclo Ca das regiões 

temperadas. Desta f'orma, as plantas C4 exi bem maiores 

quantidades de tecidos vasculares e esclerosados, com maior 

teor de fibra enquanto que as Ca acumulam maiores 

quanti dades de teci dos mesóf i los e f' l oema, ambos de baixa 

fibra CVAN SOEST, 1988). 

Baseado na di gesti bili dade dos vegetais. VAN

SOEST (1968), dividiu a matéria seca em dois grande grupos: 

os constituintes da parede celular e os constituintes 

i ntr acel ul ares, sendo os primeiros representados pela 
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cel ul ose. hemi cel ul ose, li gni na e si li ca. compost.os menos 

digest.i veis. e os segundos, represent.ados pelas gorduras. 

amido, carboidrat.os solúveis. proteínas, ácidos orgânicos e

out.ros, quase t.otalmente digestiveis. O mesmo aut.or ponderou 

que os constituintes da parede celular assumem grande 

importância na limitaçã'.o do valor nutritivo das forragens, 

uma vez que esta por çã'.o da planta recebe i n:f l uênci a da 

lignina e também por reduzir o espaço dos consti tuínt.es 

intracelulares. Desse modo. forrageiras de alto conteúdo de 

parede celular terão sua digestibilidade reduzida por duas 

razões: a) a lignina protege os carboidratos estruturais da 

açã'.o dos microrganismos e b) o espessamento da parede 

celular reduz o volume do conteúdo celular, 

di gesti vel 

altamente 

As quantidades de constituintes da parede 

celular e de conteúdo celular são variáveis em função da 

espécie vegetal e do estádio de maturidade da planta. Neste 

sentido. VAN SOEST & WINE (1967) encontraram para o feno de 

alfafa de boa qualidade, os valores de 60% de conteúdo 

celular e 40% de FDN. enquanto que ANDRADE (1973), verificou 

para os capins gordura (Mel inis minut iflora) e colonião 

C Pani.c-u.m. m.axi.m:um.) aos 63 dias de vegetação, os valores de 

74,4 e 71,2% para FDN e 25,6 e 26.6% para o conteúdo 

celular. Já SILVEIRA et alii (1974), trabalhando com capim 

Elefante CPenni.set-u.m p'Urpure-um, Schum) com 45 e 75 dias de 

vegetação, encontraram valores de 51,0 e 60,7% para FDN e. 



49,0 e 39,3¼ para conteúdo celular CCC). 

Segundo VAN SOEST C1963) a FDN pode ser 

fracionada em hemicelulose e fibra em detergente ácido CFDA) 

e essa última, por sua vez, pode ser desdobrada em lignina, 

celulose e silica, partindo de uma mesma amostra. FONNESBECK

(1968) verificou que o resíduo fibroso da forragem pode ser 

estimado pela FDA, que inclui a celulose e lignina, 

aproximando-se mais do conteúdo de fibra bruta, obtida pelo 

processo convencional , do que a FDN, que inclui também a 

hemicelulose. A propósito, o mesmo pesquisador determinou, 

para gramíneas de clima temperado, os teores de 39,0� 42,0 e

75,0% respectivamente para fibra brut.a, fibra em detergente 

áci do e fibra em deter gente neut.r o. 

FARIA et aiii (1970), estudando alguns 

componentes da parede celular de t.rês gramineas t.ropicais, 

constat.aram diferenças de 4,0 e 7,0 unidades percentuais 

entre fibra em detergente ácido e fibra em detergente 

neut.ro. 

SILVEIRA et aLii (1974), trabalhando com capim 

Elefant.e CPennisetum purpure-um., Schum) em sete estádios de 

maturidade, desde 45 até 225 dias de vegetação, verificai·am 

que a percent.agem de FB, determinado pelo processo 

convencional foi menor em 5, O e 7, O unidades, do que a 

obtida pelo método do FDA, e em 30 unidades de percentagem, 

quando em confronto com a FDN. SILVEIRA (1971) observou que 

o teor de fibra bruta nos primeiros estádios de ma'Luridade

16 
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do capim Elefante CPenni..setum pur pv.re1.i.m, Schum) era 

praticamente igual aos de celulose., sendo a lignina, 

portanto, completamente excluída no processo. Entretanto, o 

mesmo autor verificou que, com a progressiva maturidade da 

planta, a li gni na vai sendo retida e, possivelmente, em 

estádios bem avançados de envelhecimento a fibra bruta 

poderia representar melhor a lignocelulose. VAN SOEST (1964) 

evidenciou que, durante a digestão da fibra no processo 

convencional, quantidades substanciais de lignina, celulose 

e hemi celulose são dissolvi das, sendo então inclui das na 

fração dos ext.rativos não nitrogenados CENN). 

Sharma (1974). citado por JACKSON (1977), 

estuàando a composição dos carboidratos estruturais do 

bagaço de cana, constatou os valores de 82,0¼ de FDN, sendo 

29,0¼ de hemicelulose, 40.0% de celulose, 13,0½ de lignina e 

2,0¼ de silica. 

KEYS & VAN SOEST (1970) notaram que nos 

ruminantes a digestibilidade da hemicelulose é sempre 

superior a da celulose para as gramineas, ocorrendo o 

inverso para as 1 egumi nos as. A digestibilidade da 

hemicelulose é muito variável, p�is sua composição também é 

variável. Assim, a hemicelulose das gramineas, cujo monomero 

principal é a xilose, é menos di gesti vel do que a 

hemicelulose constit.uida por galactose ou manose. Além desse 

fato, também o grau de lignificação afeta a digestibilidade 

da hemi celulose, t.ornando-se :f áci 1 por t.ant.o, entender as 



razões pela qual. ora sua digest.ibilidade é maior, ora menor 

que o da celulose CPONTES, 1981). 

Inúmeros pesquisadores . tem observado altas 

correlações entre os constituintes fibrosos e os 

coeficientes de digestibilidade das forragens, apresentando 

equaçeses de regress:ã'.o linear para a estimativa da 

di gesti bi 1 idade. SULLIVAN (1955) obteve correlações r = 

-0,92 e r = -0,94 entre teor de lignina e digestibilidade da

matéria seca e da celulose, respectivamente. GAILLARD (1966) 

ut.i li zou valores de celulose, 1 i gni na e hemi celulose numa 

equação para avaliar a digestibilidade da matéria seca de 

forragens e obteve coeficientes de correlação de r =  -0,95. 

SILVEIRA (1971) mostrou que os coeficientes de 

digest.ibilidade da matéria seca e celulose são negat.ivamente 

correlacionados com os teores de FB Cr = -0,98 e -0,98), FDA 

Cr = -0,94 e -0,93) e lignina Cr = -0,98 e -0,99). 

Estes entraves à digestibilidade, trazem como 

reflexo uma diminuição no aproveit.ament.o da energia. 

Dentre as maneiras ut.ilizadas para se 

expressar o valor energét.i co dos ali ment.os, o si st.ema dos 

nutrient.3s digest.1 veis lotais CNDD é o de mais fácil 

entendimento e, por isso, mui to difundido apesar de suas 

falhas, pois não considera as perdas subsequentes do 

metabolismo CMc DONALD et atii. 1969). A energia digest.ivel 

aparente CED) também não é uma maneira mui t.o eficaz de 

expressar a energia dos ali ment.os, uma vez que a energia 

18 
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fecal é um reflexo dos alimentos não digeridos, dos residuos 

de células bacterianas e da energia metabólica fecal, sendo 

portanto, uma medida similar ao NDT CCHURCH, 1974). 

ê. 3. Tratamentos quimicos na m,eihoria do vaior nutritivo 

dos residuos fibrosos 

A estrutura molecular da parede celular é 

constituida por fibrilas altamente cristalinas de celulose 

anidra, envoltas por uma camada de hemicelulose, que possui 

caracteristica hidrófila. Envolvendo est.a hi drof ili ca, 

encontra-se f'ortemente ligada através de pont.es covalentes 

de hidrogênio, a lignina, que possuí caract.eristica 

hidrófoba. 

Desta forma, o sistema enzimático transportado 

pela água, fica impedido pela ação hidrofóbica da lignina, 

de manter contato fi si co com as f i br i 1 as de celulose. Por 

outro lado, o espaço hidrofilico Chemicelulose) existente 

entre a celulose e a lignina, por apresentar-se reduzido ClO 

a 20A 
0

) , faz com que a digestão da celulose seja limitada.

devido a dificuldade de penetração de complexos enzimáticos. 

Uma vez que os resi duos fibrosos apresentam 

uma parede celular de estrut. ur a altamente cristalina. com 

abundante cobertura hídrofóbica Clígnina), por tanto de 

di f i ci l digestão C CORREI A, l 986) , a elevação de seu valor 
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nutri t.i vo pode ser lograda mediant.e a dest.rui ção e 

fragment.ação da estrut.ura crist.alina da celulose associada a 

li gni na, com consequente aument.o da super:fici e de cont.ato 

com agent.es quimicos e enzimáticos. 

Os :fatores li mi t.antes para uma melhoria 

nutritiva dos produt.os :fibrosos são a sua elevada proporção 

de glicideos estruturais e de lignina, a natureza e a 

quantidade de ligações :fisicas e quimicas entre os compostos 

da parede celular, sobretudo a lignina, os reduzidos t.eores 

de nit.rogênio, minerais e vitaminas e seu alto t.eor em 

silica. 

A conversão dos produt.os fibrosos em :fontes 

nut.ri tivas implica na remoção pelo menos parcial de alguns 

dos fatores limitantes at.rás enumerados. Neste sentido, t.em 

sido bastant.e ut.ilizado pelos pesquisadores métodos :fisicos, 

quimícos e microbiológicos. 

Nos tratamentos quimicos com esta :finalidade, 

vários agentes oxidantes tem si do ut.i li zados, como o Na OH, 

CaCOH) , NH OH e outros. Estes parecem levar à saponificação 
Z 4 

dos ésteres dos ácidos urônicos associados com as cadeias de 

xilanas na parede c:elular, além de introduzir um acen�uado 

aumento da capacidade de embebição pela água, facilitando a 

post.erior atuação das enzimas ao nivel de tubo digestivo. 

Nos tratamentos de residuos agroindustriais 

pelos ál cal is, ocorre a hidrólise das ligações ést.er 

lignina-hemicelulose e lignina-celulose, o que torna a 
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f'ração hemi celulose mais solúvel e os gl i ci deos da parede 

celular mais f'erment.eciveis. Da mesma f'orma, a hidrólise das 

ligações lignina-celulose, t.orna disponivel maior quantidade 

de celulose à degradação enzimát.ica. 

Contudo, nem t.odas as ligaçê:5es 

lignina-glicideos são lábeis aos álcalis, variando as 

proporçê:5es das ligaçê."íes álcali-lábeis com o t.i po e 

diversidade do residuo f'ibroso, como é o caso das palhas das 

leguminosas, que revelam uma resposta limitada ao tratamento 

alcalino, provavelmente por apresentarem apenas algumas 

ligaçê:5es álcali-lábeis (CORREIA, 1986). O hidróxido de sódio 

reage ainda com os grupament.os ácidos dos gl i ci deos e dos 

ácidos fenólicos. 

A celulose, que existe nas fases amorfa e 

cristalina, quando absorve os álcalis tem suas microfibrilas 

dilatadas, originando uma desorganização da estrutura 

cristalina, com consequente formação de maior quantidade de 

fase amorfa, aumentando assim a suceptibilidade ao ataque 

enzimático e a fermentação. 

A hidrólise quimica não destroi, no entanto, 

complet.amente a parede celul..:i.r . simplesmente a modifica. 

Assim, a celulose dos subprodutos fibrosos após o

trat.amento, existe na mesma quantidade, apenas sua forma 

fisica modificou-se. 

PONTES (1981), estudando a fisiologia ruminal, 

observou que os t.ratament.os álcalinos das forragens fibrosas 
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podem estimular a absorção ruminal Cosmolaridade), como 

consequência dos eletrólit.os adicionados e, com isto, 

estimular a ruminação e a ingestão de alimentos. A 

velocidade de trãnsi t.o é aument.ada em aproximadamente 24¾, 

como consequência do aument.o da osmolaridade, da ruminação e 

da quantidade de água ingerida. 

BERGUER et alii (1980) observaram aumentos 

lineares na velocidade de passagem da i ngesta pelo r úmen. 

quando utilizaram tratamentos com hidróxido de sódio em 

dietas de alta fibrosidade e, como consequência, observaram 

aumentos nos coeficientes de digestibilidade da fração 

fibrosa. 

Dent.re os residuos agroindust.riais disponiveis 

par a ali ment.ação animal , o bagaço de cana-de-acúcar tem 

despont.ado por sua alta disponibilidade. Entretanto, quando 

"i n natura", const.itui-se num alimento de baixo valor 

nutritivo, em consequência de sua baixa digest.ibilidade 

CPACCOLA �t alii, 1977). Uma possivel explicação para a 

resistência do bagaço "in natura .. aos processos digestivos 

dos ruminant.es seria a natureza cristalina da celulose 

cont.id� na sua 

caract.erist.icas 

fibra e, 

internas 

segundo VAN SOEST 

da mol écul a da 

podem det.erminar o seu grau de disponibilidade. 

(1973), as 

celulose 

A eficácia do método de tratamento condiciona 

diferentes graus de melhoria no valor nut.rit.ivo dos residuos 

fribrosos e, segundo CHANDRA & JACKSON (1971) e THIAGO 



(1979), os beneficies obtidos pelo tratamento com hidróxido 

de sódio, é maior naqueles residuos de pior qualidade. 

23 

Me DOWEL (1972). afirmou que o tratamento 

alcalino é um método eficaz para aumentar o valor energético 

de residuos e subprodutos que apresentam elevados teores de 

:fibra, fato constatado por JACKSON Cl977, 1978) e THIAGO 

(1979). que observaram aumentos no consumo de energia 

digestivel, quando promoviam o tratamento alcalino em palhas 

de cereais. 

No mesmo sentido, FURLAN et alii (1983), num 

trabalho com bubalinos, onde compararam dietas que continham 

34¾ de bagaço de cana, submetido ou não a um tratamento com 

4% de NaOH, observaram consumos de 6. 3 e 7, 3 kg de MS, 

respectivamente para o bagaço "in natura" e tratado, quando 

a exigência para um ganho de peso de 1,0 kg/dia, calculada 

de acordo com PRESTON (1972), era de 7,7 kg de 

MS/cabeça/dia. 

SIEBERT Cl974) observou um aumento de 34½ no 

consumo de palhadas após o tratamento com 5% de kOH, e que a 

digestibilidade da matéria orgânica passou de 47 a 52¾ nas 

pal hadas tratadas. Respostas rela ti vament.e maiores :foram 

observadas para o capim bermuda CCynodon dactyl-um.) com 

valores para a digestibilidade da matéria orgânica de 45 e 

55¾, antes e após o tratamento com 4¾ de hidróxido de sódio 

CSUMMER & SHERRAD, 1975). BOSE (1980) reportou aumentos nos 

coeficientes de digestibilidade da palha de trigo de 59 para 
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67¾, quando t.rat.ada com 9¾ de hidróxido de sódio. PACHAURI & 

NEGI (1980), suplementando a palha de t.rigo, alcalinizada ou 

não, com t.ort.a de amendoim, observaram maiores consumos de

matéria seca e NDT e melhores coeficientes de

digestibilidade da fibra brut.a e extrat.ivos não nitrogenados 

para a palha tratada, quando comparada à não t.ratada. 

HOGAN & WESTON C l 971) , trabalhando com dieta 

semi -pur í ficada, com palha de trigo al cal i ni zada C 8¾ de 

hidróxido de sódio) e suplementada com minerais, ácidos 

graxos de cadeia ramificada e uréia, oferecidas a ovelhas em

três ni veis: 

di:ferenças 

l. O; 0,7 e 0,4 

significativas 

kg./di a, não observaram 

nos coeficientes de 

di gest.i bili dade aparent.e da matéria seca; porém, a

di gesti bili dade da FDN aumentou significa ti vament.e com a 

diminuição do nivel de alíment.ação. 

Det.er minando o valor de r esi duos de cultura, 

PRATES & LEBOUTE (1976) mediram o consumo voluntário e a 

digest.ibilidade em ovinos dos seguintes volumosos: palha de

arroz, trigo e bagaço de cana-de-açúcar. Quanto à composição 

quimíca, o bagaço de cana-de-açúcar apresentou os menores 

teores de protei na bruta C 1, 24¼) e os mais altos de- parede 

celular C 88, 20¾) . A di gesti bi 1 idade da matéria orgânica, o 

consumo voluntário da matéria seca Cg./W
0 '7'!:l) e de energia

digest.1 vel Ckcal/kg w0 '7'!:l) da palha de arroz :foram os mais

alt.os e do bagaço de cana-de-açúcar os mais baixos C56,9 e 

30,9¾; 43,l e 8,5 g/kg Wº'7'!:l; 87,8 e 8,5 kcal/kg Wº '7'!:l).



STONE & FONTENOT Cl965), trabalhando com três 

niveis energéticos 64, 66 e 70% de NDT em raçBes que 

continham diferent.e niveis de fibra brut.a 23, 17 e 12%, 

respectivamente, para as dietas de baixo, médio e alto nivel 

ener gét-i co, det-er minaram os valores de 2763, 2842 e 2995 

kcal/kg para E. D. e 2282; 2389 e 2529 kcal/kg para E. M. 

Observaram, também, os ef'eit-os do nivel de energia na 

di gest.i bi li dade da FB C 55, 8; 48, O e 36, 5%) , da MS C 63, 6; 

65,8 e69,5%) e da energia (62,l; 64,2 e 68,01/�. 

rumi nant-es 

As 

est.â'.o 

perdas metabólicas 

distribui das em 

de energia nos 

15% na mastigação, 

ruminação e digest.ão, e os rest-antes 85°/o, nos processos 
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metabólicos decorrent.es da ut.i li zação dos AGV. Desta 

maneira, as per das calóricas assoei adas a ut.i li zação do 

ácido acético são da ordem de 40% e as correspondentes aos 

ácidos propiónico e but.irico de l 8¾ C PONTES, 1981). 

Port.ant.o, conclui-se que em dietas fibrosas a eficiência da 

utilização da energia é bem menor do que em dietas 

concentradas, que produzem menores quantidades de ácido 

acét.i co e maiores de propi óni co. Segundo Me DOWEL C 1972) , 

existem evidências de que &l tos ni veis de bagaço (maiores 

que 25¾ na composição das rações) sejam indesejáveis em 

clima quente, uma vez que a energia dispendida para

digeri-lo é maior que aquela por ele fornecida. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.t. Características 8eoeráficas e ctimáticas

O trabalho foi conduzido nas dependências das 

Fazendas de Ensino, Pesquisa e Produção FEPP, Fazenda 

Lageado, per t.encent,e a Faculdade de Medicina Vet.er i nár ia e

Zoot.ecnia, UNESP, Campus de Bot.ucat.u. 

A Fazenda Lageado apresent.a as seguint.es 

coordenadas geográficas: latit.ude 22
° 

52' S e  longitude 48
° 

27' W Gr, com alt.it.ude máxima de 810m e minima de 435 m. 

A classif'icação climát.ica da região é a de 

clima t.ropical de al t.i t.ude CBLAIR, 1942) ou Cf'a, de acordo 

com a classif'icação de KõEPEN. A temperatura média anual é 

de 19,5
° 

C e a pluviosidade de 1.240 mm/ano. 
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3.2. Animais utiLizados 

Foram ut.ilizados oi t.o bubalinos machos. 

int.eiros, da raça Medit.errâneo, com idade média de 18 meses. 

Todos os animais foram t.rat.ados contra endo e 

ect.oparasit.as, vacinados contra febre aft.osa e identificados 

com brincos plást.ico na orelha esquerda, obedecendo a 

numeração de 1 a 8. 

Na Tabela l encont.ram-se t.abul ados os pesos 

médios dos animais durant.e o periodo experimental expressos 

em quilo de peso vivo e quilo de peso met.abólico Ckg
º

'
75

). 

Tabela 1. Peso vivo e met.abólico Ckg
º

'
75

) 

exper i ment.ai s.

dos animais 

Número do Animal Peso Vivo Peso Met.abólico 
kg kgo,7:, 

01 246,58 62.22 

02 295. 17 71,21 

03 239,72 60,90 

04 296,82 71,49 

05 229.00 58,85 

06 269,95 66,59 

07 283,25 69,02 

08 249,97 62,82 
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3. 3. Descrição das baias de di�estibilidade

Os animais foram alojados i ndi vi dual mente em 

baias de cano galvanizado, providas de comedouros e 

bebedouros automáticos individuais. Estas baias possuíam as 

dimensões de 1,20 m de largura por 2,00 de comprimento, com 

piso de concreto provi do de di sposi ti vos de escoamento de 

água e urina. 

Durante a fase de coleta de fezes, os animais 

eram contidos em argolas e as caixas coletoras de 

excrementos eram fixadas nas guardas laterais das baias, de 

maneira que os animais defecassem no seu interior. 

Os bebedouros eram providos de hidrômetros 

individuais, cujas leituras eram realizadas no inicio e ao 

término de cada uma das fases de coleta. 

3. 4. Tratamento qui mico do ba�aço de cana

O bagaço de cana foi obtido na Usina 

Açucareira São Manuel S/A, no Município de São Manoel, SP. 

Após o transporte, o bagaço de cana era 

dessecado ao sol, e em seguida triturado em moinho de facas 

com peneira de 6 mm. A moagem do bagaço, teve por finalidade 

padronizar o tamanho da partícula em relação ao milho 

desintegrado tipo A, visando a redução da seletividade pelos 

animais. 
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Após a moagem, o bagaço era submetido aos 

tratamentos com 4% de NaOH, 4% de CaCOH) e uma mistura de 
z 

2% de Na OH + 2% de CaC OH) • sendo estas porcentagens em 
z 

relação a matéria original. Os agentes alcalinos utilizados 

eram produtos comerciais. 

Tomava-se 4 kg do produto alcalino, que 

dilui dos em l 30 litros de água eram então aspergi dos sobre 

100 kg de bagaço seco e moido, por intermédio de um regador , 

homogeneizando-se o bagaço à medi da em que a solução era 

aplicada. Após a aplicação o bagaço era enleirado, 

permanecendo assim por 24 horas. Findo est.e perlodo, era 

novamente dessecado ao sol e só então utilizado como 

ingredient.e da ração. 

3. 5. Dietas experimentais

Foram utilizadas quatro dietas experimentais, 

const.ituidas de milho desintegrado tipo A Crolao de milho), 

t'arelo de algodão e bagaço de cana, variando o t.rat.ament.o 

qu1mico deste último. 

Na Tabela 2 encontra-se a composição 

cent.esi mal , enquanto que na Tabela 3 e 4 encont.r a -se a 

composição qu1mico-bromat.ológica das dietas experimentais. 



Tabela 2. Composição centesimal das dietas experimentais. 

Matéria Prima ri B e D 

Milho Desintegrado (%) 40 40 40 40 

Farelo de Algodão C¾) 30 30 30 30 

Bagaço de Cana (%) 30 
*

30**
30*** 30****

* "i n natura"; ** 4% NaOH; *** 4¾ CaOH; **** 2% NaOH+2¾
CaCOH)z.

Tabela 3. Composição quimico-bromatológica das dietas 

experimentais (100% MS). 

Trata- % % % % % 
mentes MS PB EE FB ENN MM 

A 88,82 14,27 2,67 27,22 52,36 3,08 

B 87.89 14,66 2,43 25.82 !32,65 3,92 

e 88,02 14,33 2,10 26,40 52,80 3,83 

D 89,12 16, 11 2,32 25,04 62,97 4,06 

30 
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Tabela 4. Composição quimico bromat.ol ógi ca das díet.as 

experíment.ais (100½ MS).

Trat.a- ¾ ¾ ¾ ½ ¾ ¾ Energ. 
ment.os FDN FDA Cel. Hem. Lig. Sil. Kcal/kg 

A 62.63 36.68 29,50 c:!3,65 8,43 0,63 4677 

B 63,59 38,49 29,05 25,10 8,74 0,73 4631 

e 63,32 37,67 27,98 25,65 8,233 0,98 4480 

D 63,92 36,47 27,84 27.29 7,82 0,89 4660 

Dur ant.e t.oda a f" ase exper i ment.al os animais 

tiveram a sua disposiç�o sal mineralizado "ad l. ibi tum". 

3.6. Períodos experimentais 

3.6.t. Periodo pré-experimental. 

O per 1 odo pré-exper i ment.al t.eve a duração de 

15 dias, de 20/05/85 a 05/06/85, e objet.ivou a adapt.ação dos 

a:1i mais às baias de dí gest.í bí l í dade, bem como às di et.as 

exper i ment.ai s. 

Ao i ni cio dest.e per 1 odo a di et.a dos animais 

eram exclusivament.e de volumosos, const.i t.ui da de

cana-de-açúcar t.rit.urada CSaccharum officinarv.m, L.).

part.ir do quint.o dia do periodo pré-experiment.al, as diet.as 

A 
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experiment.ais foram sendo gradativamente int.roduzidas na 

alimentação dos bubalinos, i ni ci al mente em pequenas 

proporcBes, as quaís foram sendo aument.adas at.é que, a 

part.ír do 13
° 

día, as mesmas constítuiram 100¾ do alimento 

ofereci do. 

3.6.2. Periodos de adaptação 

Os per i odos de adapt.açã'.o, com dur açã'.o de l O 

dias, precederam à cada um dos quatro periodos de colet.a. 

Nest.es periodos as diet.as experiment.aís foram fornecidas "ad 

l. ib'i tum" e as sobras mensuradas diariament.e. Findo o per iodo

de adapt.açã'.o, os animais foram pesados e cont.idos nas baias 

de di gest.i bi l i dade. Procedia-se entã'.o a lei t.ura dos 

hidrômet.ros individuais e restringia-se o :forneciment.o de 

r açã'.o a 90¾ do consumo médio verificado nos úl t.i mos três 

dias de adapt.açã'.o. 

3.6. 3. Periodos de coieta 

Os per i odos de coleta ti ver am a dur açã'.o de 

set.e dias. nos quais os animais recebiam 90¾ da quantidade 

média de r açã'.o observado par a os três últimos dias do 

periodo de adapt.ação correspondent.e. 



Diariamente as raçê:ses f'oram amostradas na 

quantidade de 10¾ do total f'ornecido, identif'icadas e
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armazenadas para comporem no final uma amostra composta. Na 

ocorrência de sobras, as mesmas f'oram colocadas em estufa 

com circulação forçada por 24 horas e após entrarem em 

equilibrio com a temperatura ambiente, pesadas e ao f'inal do 

periodo, o valor era subtraido do total fornecido. 

As fezes í'oram pesadas diariamente, e 

amostradas três vezes durante o dia C8: 00; 12. 00 e 16: 00 

horas) e três vezes à noite (20: 00; 24: 00 e 4: 00 horas) e 

armazenadas a 40
° 

C. Após um periodo de 24 horas, estas seis 

amostras eram homogeneizadas e retirava-se uma amostra 

única, que era identif'icada e acondicionada a -25
° 

e. 

No f'inal de cada periodo de coleta, os animais 

foram novamente pesados e procedeu-se a leitura dos 

hidrômetros para determinação do consumo de água no periodo. 

3.7. Anátises taboratoriais 

Os par�met.ros determinados seçundo o método 

convencional de análises CWeende) f'oram analisados de acordo 

com a AOAC (1984). 

Nas determinaçê:ses dos const.i t.uint.es da parede 

celular utilizou-se o método analitico descrito por VAN 

SOEST C 1963) , com modi f' i cação na deter mi nação da FDN, de



acordo com MORAES (1986), descrit.a a seguir. 

Em um litro de álcool et.i 1 ico P. A. , 

adiciona-se 100 ml de uma solução de ácido acét.ico glacial a 

5¾. 

Toma-se 01 grama de amostra e mist.ura-se, 

agitando por 5 minut.os, 15 ml da solução recém preparada. A 

seguir, filt.ra-se em papel de filtro, secando-se a amost.ra 

em est.uf'a a 60
° 

C. Após est.e procediment.o, ret.orna-se a 

met.odologia original. 

Quant.o as det.erminaçê:íes da energia brut.a das 

raçê5es e das fezes, ut.ilizou-se de uma Bomba Calorimét.rica 

marca Parr, série 2919, de acordo com o método descrito por 

SILVA Cl981). 

3.8. Delineamento experimental e an�lise estatistica 
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O ensaio foi conduzido em um delineament.o 

experiment.al em quadrados lat.inos C2 quadrados, 4 x 4), com 

o seguinte esquema:
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Quadrado Lat.ino I 

Periodos 
Animais 

2 3 4 

I D B e A 

II A e D B 

III e A B D 

IV B D A e 

Quadrado Lat.ino II 

Periodos 
Animais 

6 7 8 

I B D e A 

II e A D B 

III A e B D 

IV D B A e 

A análise de variância roi reit.a ut.ilizando-se 

o mét.odo dos quadrados minimos, e as médias dos t.rat.ament.os

comparadas pal o t.est.e de Tuk ey ao ni vel de 

pr obabi 1 i da de. 

O esquema geral da análise de variância consta 

da Tabela 5. 



Tabela 5. Esquema geral de análise de variância. 

CV 

Trat.ament.os 

Quadrados Lat.inos 

Periodos 

Animal/Quadrado Lat.ino 

Periodo/Quadrado Lat.ino 

Quadrado Lat.ino x Trat.ament.o 

Residuo 

Tot.al 

GL 

3 

l 

3 

7 

3 

3 

11 

31 

36 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas t.abel as apresent.adas nest.e capi t.ul o, os 

dados se referem aos valores 

diferent.es variáveis est.udadas. 

médios obt.idos para as 

As análises de variància 

para os paràmet.ros est.udados encont.ram-se no Apêndice. 

A Tabela 6 most.ra os valores médios referent.es 

ao consumo de mat.ér ia seca em quilo por animal/dia. e por 

unidade de peso met.abóli co C kg
0

'
7

!5). o consumo de água em

lit.ros por cabeça/dia e em lit.ros por quilo de mat.éria seca 

consumida. 

A análise de variância não det.ect.ou diferenças 

est.at.i sti cament.e si gni f i cat.i vas par a est.as variáveis, como 

pode ser observado nas Tabelas l e 2 do Apêndice. 

Com relação a i ngest.ão de mat.ér ia seca. 

observou-se uma t.endência de maior consumo da diet.a. quando 

o bagaço de cana foi t.rat.ado quimicament.e, ou seja. 6,68;

7,88; 7,81 e 7,71 kg/dia respect.ivamente para os trat.amentos 



cont.endo bagaço "in nat.ura", t.rat.ado com NaoH, CaCOH) e 
2 

NaOH + CaCOH) . Considerando a média de íngest.ão das diet.as 
2 

cont.endo bagaço t.ratado, 7,8 kg/MS/dia, observa-se que houve 

um aument.o de l , 2 kg MS/di a, que equivale a 18, 2¾, quando 

comparado a diet.a que cont.ínha bagaço "ín natura". 

Tabela 6. Resultados médí os do consumo de mat.ér ia seca e 

consumo de água para as díet.as experíment.ais. 

Tratament.os Cl) 
Variáveis A B e D CV(%) 

Consumo de MS 
5,58 7,88 7,81 7, 71 15. 91

C kg/animal /dí a) 

Consumo de Ms 
101. 60 119, 90 118,90 117,00 12,37 

C g/kgo, 7!5/di a) 

Consumo de água 
28,05 37,37 36,29 36,61 23,05 

C l /aní mal /dia) 

Consumo de água 
5,46 5,94 6,05 5,89 26,12 

C 1 /kg MS consu-
mida) 

Cl) Diet.as cont.endo 30¾ de bagaço de cana submet.ido aos se-
guint.es t.rat.amentos: A C .. in nat.ura"); B C4¾ NaOH) � 

C C4% CaCOH) e D C2¾ NaOH + 2¾ CaCOH) ) . 
2 2 
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Resultados semelhantes foram obt.i dos por 

FVRLAN et aiii (1983), que observaram consumos de 6,3 e 7,3 

kg de MS/dia em dietas contendo bagaço .. in natura" e tratado 

com NaOH. o que equivale a l • O kg de MS a mais, ou seja. 

aproximadamente 16%. 



O consumo médio de 7,2 kg de MS/bubalino/dia, 

nas diet.as do present.e t.rabalho. est.eve aquém do consumo 

médio necessário para est.es animais pudessem ganhar 1,0 kg 
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de peso vivo/dia, segundo as recomendações de PREST0N 

(1972), que recomenda um consumo de 7,8 kg/dia nesta faixa 

de peso. Entretanto, se considerarmos apenas as dietas 

contendo bagaço alcalinizado, observa-se que as mesmas 

forneceriam condições para o ganho preconizado por este 

autor. 

Transformando os consumos de mat.éria seca pela 

uni da de de peso metabólico, observou-se valores de l 01 , 60; 

119,90; 118,90 e 117,00g/kg 0,75 com a mesma tendência 

verificada em relação ao consumo por animal/dia, de aument.o 

do consumo para dietas cont.endo bagaço t.rat.ado quimicament.e, 

ou seja, em média de 16,7¼ a mais. 

De acordo com STROZINSKI & CHANDLER Cl971) e

PONTES C 1981) , os t.eor es de li gni na e fibra em deter gent.e 

neutro das dietas podem ser considerados como fatores 

condicionant.es da ingest.ão de alimentos. 

Uma vez que no presente trabalho, os ni veis 

destes dois componentes da parede celular não diferiram 

entre as diet.as (Tabela 4), a t.endência observada de maior 

i ngest.ão das di et.as cont.endo bagaço de cana al cal i ni zado. 

poderia ser at.ribuida a maior digestibilidade da fração 

fibra em det.ergent.e neut.ro dest.as diet.as, a qual 

condicionaria um menor tempo de . r et.enção no r úmen. Este 



efeito foi const.atado por BERGER et aLíí (1980), 
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que 

observaram aument.os lineares na velocidade de passagem de 

ingest.a pelo rúmen, quando promoveram o tratamento com NaOH 

em dieta de alta fibrosidade. 

No present.e t.rabalho, calculando a fibra em 

detergente neutro indigestivel das diet.as (indigestibilidade 

da FDN x FDN das dietas), obt.eve-se 58, l 4 e 64,58 

respectivamente para a dieta contendo bagaço "in natura" e 

para a média das diet.as com bagaço alcalinizados. Isto 

t.al vez pudesse re:forçar a a:firmação anterior, uma vez que 

dietas com maior teor de FDN i ndi gesti vel deve apresentar 

uma menor velocidade de passagem no rúmen, 

decréscimos no consumo. 

provocando 

Os baixos consumos observados na presente 

pesquisa, estão con:forme as ponderações de RANDEL (1970) e 

PACOLA et aLíi (1977), os quais concluíram que niveis 

superiores a 15¼ de inclusão de bagaço "in natura", são 

limitantes ao adequado desempenho animal e, ainda, que 

teores acima de 25¼, seriam consideravelmente prejudiciais. 

Segundo CRAMPTON et aLií (1960). as alterações verificadas 

no consumo explicam 70¼ das variações obtidas no valor 

nutritivo dos alimentos, que é deter mi nada de a cor do com 

RAYMOND C 1969) como sendo o produto do consumo pela 

digestibilidade, e pela eficiência energética. 

No tocante ao consumo de água Cl/animal/dia), 

que constam da Tabela 6, observou-se uma tendência de maior 



ingestão de água para os animais que recebiam dieta contendo 

bagaço tratado quimicamente, ou seja, 28,05; 37,37; 36,29 e 

36, 61, respectivamente para os tratamentos contendo bagaço 

"in natura", tratado com NaOH, CaC OH) e NaOH + CaC OH) . 
z z 

Considerando a média de i ngest.ão de água par a as dietas 

contendo bagaço tratado, 36,57 l/animal/dia, significa dizer 

que houve um aumento de consumo de 8,7 litros, que equivale 

a 31¾. 
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Segundo BERGER (1980), o tratamento com niveis 

crescentes de NaOH em dietas de alto conteúdo em fibra 

promovem uma maior ingestão de água. Isto pode ser atribuido 

ao fato de que níveis altos de ingestão de sódio, ou outros 

elet.róli�os como cálcio e potássio, estimulam o consumo de 

água e a excreção urinária. Segundo PONTES C l 981 ) , como 

reflexo dos eletrólitos adicionados, há um estimulo da 

absorção ruminal, Cosmolaridade) e, com isso, um aumento na 

ruminação e ingestão de alimentos e, como consequência, há 

um estimulo na velocidade de trânsito, potencializado pela 

maior quantidade de água ingerida. 

CHURCH Cl974), admite que o consumo de água é 

reflexo do peso vivo, ou tamanho metabólico, da ingestão de 

proteina e energia e da temperatura ambiente. Além destes, o 

consumo de água está diretamente relacionado a ingestão de 

matéria seca CCHURCH & POND, 1974). 

No presente trabalho, como as dietas .f'oram 

formuladas para serem isoproteicas, as alteraçees no consumo 
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de água, observado para as dietas com bagaço alcalinizado, 

talvez sejam reflexo do maior consumo de matéria seca C6,58 

para 7, 80 kg/animal/dia), e pelo melhor aproveitamento da 

fração fibrosa das dietas, quando tratadas. Como não se 

observaram diferenças entre as medidas de energia CED e 

NDT), para os tratamentos utilizados (Tabelas 3 e 4) 

resta-nos atribuir esta tendência, ao maior consumo de fibra 

em detergente neutro digesti vel, cujos valores calculados 

foram de 31,86½ para a dieta contendo bagaço "in natura" e 

de 35,42½ para a média das dietas contendo bagaço 

al cal i ni zado. 

Transformando os valores de consumo de água em 

relação à de matéria seca consumi da C 1 /kg MS), os quais 

podem ser observados na Tabela 6, verificou-se que o consumo 

de água esteve diretamente relacionado com a quantidade de 

matéria seca ingerida. 

Estas observaçi:Ses estão de acordo com as 

poderaçi:Ses de CHURCH & POND (1974) que relataram altas 

correlaçi:Ses positivas entre estes parâmetros. 

A Tabela 7 mostra os valores médios referentes 

aos coeficiente� de digestibilidade aparente CCDA) dos 

parâmetros obtidos pelo método convencional de análise 

CWeende). A análise de variância referente a est.es dados 

acham-se t.abulados nas Tabelas 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do 

Apêndice, onde não se observaram diferenças est.atisticamente 

significativas para os parâmetros estudados. 



Tabela 7. Resul t.ados médios dos coef i ci ent.es de diges-

tibilidade aparent.e CCDA) calculados para os 

par�met.ros determinados pela análise convencional 

e nut.rientes digest.iveis t.otais CNDD das dietas 

experimentais. 

Var i ávei s
<Z> 

COA da MS, ¾ 

CDA da proteina, ¾ 

COA do extrato 

et.éreo, ¾ 

CDA da fibra bru
ta, ¾ 

COA dos extrativos 

não nitrogenados, ¾ 

NDT, ¼ 

54,98 

59,35 

73,01 

45,77 

59,49 

55,53 

Tratamentos 
B C 

57,71 56,59 

53,23 61 ,19 

70,84 70,04 

48,12 46,98 

61,64 61,70 

58,06 57 ,10 

D CV C¾) 

57,60 4,33 

62,75 6,20 

71,47 10,50 

47,18 5,90 

60,93 5,87 

57,79 4,45 

Cl) Dietas contendo 30¼ de bagaço de cana submetido aos 
seguint.es t.ratament.os: A C"in nat.ura .. ), B C4¾ NaOH), 
C C4¼ Ca COH) ) e D C2¼ NaOH + 2¼ CaCOH) 

z 
. 

z 

C2) Valores calculados com base em 100¾ da mat.éria seca 
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Os coeficient.es de digest.ibilidade aparent.e da 

mat.éria seca das dietas foram de 54,98; 57,71; 55,59 e 

57, 50¾, respect.i vament.e para as diet.as cont.endo bagaço .. in 

nat.ura", trat.ado com NaOH, Ca COH) e NaOH + Ca COH) .
2 Z 

Como 

pode-se observar, embora sem diferenças estatisticamente 

significa t.i vas , houve uma t.endência de aument.os nos 

coeficientes de digestibilidade das dietas tratadas, em 
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relaçâ'.o ao bagaço "in nat.ura", 67,30 e 64,98¼, 

respect.i vament.e. 

Os coeficient.es de digest.ibilidade aparent.e da 

mat.ér ia seca, podem ser considerados como r epresent.ati vos 

das dietas cont.endo ni veis elevados de bagaço, pois nâ'.o 

diferem muit.o daqueles encont.rados por outros aut.ores. 

RUSSO (1986), t.rabalhando com dietas contendo 

30¾ de bagaço de cana hidrolisado, observou coeficient.es de 

digestibilidade aparent.e da matéria seca para bubalinos 

variando de 62,79 a 69,83¾, a medida que aumentava o t..eor 

prot.eico da ração, encontrando média geral de 67,06¼, 

bast.ant.e próximos as de 57,30% do present.e t.rabalho. Este 

:fato, evidencia a similaridade e os benef 1 cios dos métodos 

de t.r a t.amento do bagaço de cana, quer seja hi dr ol i sado, quer 

alcalinizado. Result.ados semelhant.es foram obtidos por COSTA

(1987) onde observou variaçêSes de 51,4 a 66,4¼ no 

coeficiente de digestibilidade aparent.e da mat.éria seca, 

quando elevou o nivel proteico de dietas contendo bagaço de 

cana hidrolisado. 

Os baixos coef i ci ent.es de di gest.i bili dade da 

matéria seca encontrados neste trabalho, talvez sejam 

reflexo da alta porcentagem de bagaço utilizado (301/o) pois 

segundo R.ANDEL C 1970) , ni veis acima de 15¾ de bagaço "i n 

natura.. nas r açeses al t.er am o valor nut.r i t.i vo da di et.a. e 

níveis superiores a 25¾ compromet.em o desempenho animal. 

A tendência de aument.o dos coeficientes de 



digestibilidade das dietas contendo bagaço alcalinizado, 

poderia ser explicada pelo processo de desl i gni f' i cação que 

consiste na saponificação dos ésteres e das li gaçí:íes 

alcali-lábeis do ácido urónico, associados as cadeias de 

celulose e hemicelulose, que se tornam mais disponíveis aos 

processos fermentativos no rúmen CCORREIA7 1986). 
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A este processo, soma-se o f' a to dos al cal is 

estimularem a velocidade de trânsito, em consequência da 

maior osmolaridade e ruminação, provocando maior consumo de 

alimento CPONTES> 1981). 

Os coeficientes de digestibilidade aparente da 

proteina, f'ibra bruta e extrativos não nitrogenados constam 

da Tabela 7 e :foram respectivamente 59, 36; 45, 77 e 54, 49¾ 

para dietas contendo bagaço "in natura'' e 62,39; 47,43 e 

61,42¾ para as dietas contendo bagaço alcalinizado. 

Os coeficientes de digestibilidade da proteína 

bruta e ext.rativos não nitrogenados encontrados no presente 

trabalho, estão bastante próximos aos obtidos por RUSSO 

(1986) que obteve 65,35¾ para a proteína bruta e 59,27¾ para 

ext.rativos não nitrogenados. Entretanto para os coeficientes 

de digestibilidade da f'ibra brut.a o J.tesmo autor encontrou 

valores de 61 , 18¾, portanto bem acima dos obtidos neste 

trabalho. 

A tendência de aumento dos coe:fi cientes de 

digestibilidade nas dietas da presente pesquisa contendo 

bagaço al cal i ni zado em relação aquela contendo bagaço "i n 



nat.ura", t.al vez seja uma consequência do aument.o na 

disponibilidade de energia para os microrganismos do rúmen, 

provocada pelo aumento na ingest.ã'.o de aliment.os e maior 

disponibilidade de carboidrat.os est.rut.urais. 

Os coeficientes de digest.ibilidade aparent.e do 

extrat.o etéreo, f'oram de 73,01; 70.84; 70,04 e 71,47¼, 

respect.ivament.e para as diet.as cont.endo bagaço "in nat.ura", 

tratado com NaOH. CaC OH) e Na OH + CaC OH) . 
2 2 

Como pode ser 

visto, houve nest.e parâmetro uma tendência inversa aos 

anteriores. pois os trat.ament.os alcalinos promoveram um 

ligeiro decréscimo no coe:fi ci ent.e de di gesti bili dade 

aparent.e dest.a variável. Est.e fato pode ser atribui do a 

erros durante o processo analitico. uma vez que est.a f'raçã'.o 

engloba, além das gorduras verdadeiras out.ros compostos 

lipossolúveis. que apresentam digestibilidades variáveis. 

Também o álcali ut.ilizado no trat.ament.o do bagaço, poderia 

ter reagido com a f'raçã'.o lipidica provocando reações de

saponificação. 

Os nut.rientes digest.iveis tot.ais CNDD obt.idos 

no present.e t.rabalho foram de 56,53; 58.06; 57.10 e 57,79¼, 

respect.ivamenl,s- para as dietas contendo bagaço "in natura", 

tratado com NaOH, CaOH e NaCOH) + CaCOH) . Como pode ser 
z 
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observado exist.e uma ligeira t.endência dos valores de NDT 

das dietas cont.endo bagaço tratado C57,65Y0 serem superiores 

àquelas com bagaço "in nat.ura" C56,53½). 

Os resultados obtidos para o NDT para as 
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di et.as com o bagaço al cal i ni zado C 67, 65¾) est.ão bastant.e 

próximos aos encontrados por RUSSO (1986) com 67,23¾ quando 

utilizou raçaes com bagaço hidrolisado para bubalinos, 

evidenciando rnai s urna vez a ef' i ciência similar dos rnét.odos 

de t.rat.arnento. 

Entret.ant.o os coef'icient.es de digest.ibilidade 

obtidos para os par âmet.r os det.er minados pelo mét.odo 

convencional não const.ituem result.ados seguros, uma vez que 

para o cálculo do NDT somam-se t.odos os erros analiticos 

obtidos. Est.e f'at.o tornou-se evident.e na present.e pesquisa, 

uma vez que, na determinação do extrat.o et.éreo, verif'icou-se 

uma t.endência inversa as obtidas para os demais parâmetros. 

E é sobejament.e conhecido que durant.e a combust.ão, as 

gorduras f'ornecem 2,26 vezes mais calorias/g que os outros 

nut.rient.es CCHURCH, 1964). 

Por conseguint.e, exist.e possibilidade deste 

f'ato ter acarretado diminuiçaes nos t.eores de NDT calculado, 

impedindo assim a obt.enção de dif'erenças signif'icat.ivas das 

dietas contendo bagaço alcalinizado em relação aquelas 

cont.endo bagaço .. i n natura ... 

Associando os teores de NDT ao consumo de 

mat.éria seca (kg/animal/dia) pelos bubalinos, observa-se uma 

variação bastant.e ampla na ingest.ão de NDT das diet.as 

cont.endo bagaço alcalinizado em relação àquela contendo 

bagaço "in nat.ura", ou seja, 3,70; 4,67; 4,46 e 4,46 

kg/NOT/dia. Considerando-se 4,49 kg de NDT/dia como média 
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dos tratamentos alcalinizados, podemos ressaltar um consumo 

de energia 21,53½ maior que a dieta com bagaço "in natura", 

explicando talvez a tendência de maior digestibilidade para 

as dietas contendo bagaço alcalinizado. 

Na Tabela 8 encontram-se os resultados médios 

dos coeficientes de digestibilidade da FDN, FDA, celulose e 

hemicelulose, assim como a energia digestivel. 

Os coeficientes de digestibilidade da FDN das 

dietas foram 51,12; 56,52; 54,14 e 56,71½, respectivamente 

para as dietas contendo bagaço "in natura", tratado com 

NaOH, CaOH , 
2 

NaCOH) + CaCOH) 
2 

Através da análise 

estatistica que se encontra no Apêndice, Tabela 10, pode-se 

constatar que houveram diferenças estatist.icament.e 

significativas CP<O, 05) para os tratamentos. Na comparação 

de médias pelo test.e Tukey, pode-se observar uma 

superioridade nos coeficientes das dietas cont.endo NaOH 

C 56. 52Yo:> e Na OH + CaC OH) C 56. 71 ¾) em relação ao bagaço "i n 
z 

na t ur a" C 51 , l 2¼:> . O tratamento com CaCOH) (54,14½) não 
z 

apresentou diferenças significativas CP > 0,05) em relação 

aos demais. 



Tabela 8. Resultados médios da energia digesli vel CED) e dos 

coef'icienles de digeslibilidade CCD) de alguns
const.it.uinles da parede celular. (j_) 

Tralament.os (2) 

Variáveis 
A B e D CV C½) 

CD FDN, ¼ 51,12t 56,52°' 54, 14 o.b 56,71 ª 5,89 

CD FDA, ¾ 40,ôl b 45,72°' 41, 54 o.b 43, 280.b 
6,66 

CD Celulose, ¾ 49,43 51,77 47,47 50,48 8,60 

CD Hemicelu- 68,35b 73,08ª 72,52ab 74,62ª 4, 12 lose, ¾

ED, kcal/kg 2. 6880.b 2. 761 o.b 2.606b 2.829ª 4,32 

C l) Médias segui das por l et.r as di st.i nt.as na mesma linha, 
dif'erem ent.re si CP< 0,05) pelo t.est.e de Tukey. 
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C2) Diet.a cont.endo 30'.Vode bagaço de cana submet.ído aos seguin-
t�es t.r at.ament.os: AC "i n nat.ur a") • B C 4�� Na OH) , C C 4}� Ca 
CCH) ) e D C2?.{ NaOH + 2¾ CaCOH) ) . 

2 2 

Os resul t.ados oblí dos podem ser considerados 

como represent.ali vos das di ela conlendo bagaço. pois se 

assemelham aos enconlrados por COSTA Cl987) com valores de 

45, 06¾ e principal menle por RUSSO C l 986) , que lr abal hando 

com bubal i nos e di elas cont.endo 30¾ de bagaço hí dr ol i sado, 

obteve valores médios de 53,72¾. 

De acordo com VAN SOEST (1963), a parede 

celular dos vegetais seria bem representada pela FDN, que 

envolve a soma de hemi celulose + celulose + li gni na + 

sílica, ao passo que a FDA corresponde a soma da lignina + 

celulose + sílica e a f'íbra brut.a representa praticamente a 
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celulose e part.es variáveis da lignina. Com ref'erência a 

digest.ibilidade, VAN SOEST (1957) considerou-a como uma 

unidade, já que envolve component.es Ccel ulose e 

hemicelulose) com as mesmas propriedades nutrit.ivas mas 

cujos coei' i cientes de digest.ibilidade dependem do seu 

arranjo na parede celular e das ligações álcali-lábeis com a 

lignina. 

O fato dos coeficientes de digestibilidade das 

diet.as contendo bagaço t.ratado com NaOH e NaOH + CaCOH) 

terem sido superiores ao bagaço "in nat.ura", vem conf'irmar a 

ação benéfica dos tr a t.ament.os qui micos em si l agens de alta 

fibrosidade. 

Segundo CORREIA (1986) os t.rat.ament.os quimicos 

com f'inalidades oxidant.es parecem levar à saponificação dos 

ést.eres dos ácidos urônicos associados com as cadeias de 

xilanas na parede celular. além de induzir um acentuado 

aument.o da capacidade de embebição pela água, facilit.ando a 

at.uação post.erior das enzimas ao nl vel do rúmen. Nest.es 

tratamentos, as 

lignina-celulose 

consequent�ement.e 

ferment.ecí veis. 

ligações ést.er lignina-hemicelulose e 

são hidrolisadas, mais solúvel e 

o glicídios da parede celular mais 

Da mesma forma ocorre a hidrólise das 

ligações lignina-celulose, deixando est.a úl t.i ma mais 

acessível à degradação enzimát.ica. Cont.udo, nem t.odas as 

ligações são lábeis aos álcalis. ficando na dependência do 

tipo e diversidade do resíduo f'ibroso. 



coet'icientes 

No presente trabalho os valores para os 

de hemicelulose tiveram um comportamento 
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similar aos coeficientes de FDN. confirmando que o efeito do 

tratamento alcalino na solubilização foi et'iciente na fração 

hemi celulose e com efeito mui to discreto na celulose, como 

pode ser observado nos coeficientes de digestibilidade 

apresentados na Tabela 8. 

A Tabela 8 mostra os coeficientes de 

digestibilidade da hemicelulose que foram respectivamemente 

58,15; 73,08; 75,52 e 74,62¾ para as rações contendo bagaço 

.. in natura", tratado com NaOH, CaCOH) e NaOH + CaCOH) . 
2 

A

análise de variância mostrou efeitos estatisticamente 

significativos CP<0,05) para os tratamentos (Apêndice 

Tabela 14). Pelo teste de Tukey observa-se uma superioridade 

nos tratamentos de NaOH e NaOH + CaCOH) em relação ao 
2 

bagaço "in nat.ura", ficando o tr at.ament.o com CaC OH) não 
z 

diferindo dos demais. Ressalta-se port.anto que, o bagaço 

al cal i ni zado com Na OH e Na OH + CaC OH) C 73, 851/o) melhor ou o 
2 

coeficiente de digestibilidade da hemicelulose em 5,5 pontos 

percentuais em relação ao bagaço "in natura .. (58,351/..), 

evidenciando mais un:a vez o efeito sol ubi li zador destes 

oxidantes. Semelhant.es resultados foram observados por RUSSO 

(1986) que encontrou coeficiente de digest.ibilidade de 

59,00¾ para o bagaço de cana hidrolisado em dietas para 

bubalinos. 

Os coeficientes de digestibilidade da celulose 
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(Tabela 8) :foram respectivamente 49,43; 51,77; 47,47 e 

50, 48¼ C Tabela 12 do Apêndice) . Como se pode observar, 

embora sem diferenças significativas CP>0,05) houve uma 

1 igeira tendência de aument.o nos coeficientes de 

digestibilidade de celulose para as dietas tratadas com NaOH 

e NaOH + CaCOH) (51,12¼), em relação 
2 

àquela com bagaço 

"in natura" (49.43%). Este :fato destaca que grande parte das 

ligações álcali-lábeis entre celulose e lignina não foram 

hi drol i sadas pelos tratamentos alcalinos, evidenciando uma 

estrutura mais cristalina do que amorfa, para a celulose do 

bagaço de cana. 

A Tabela 8 mostra os valores médios dos 

coeficientes de digestibilidade da FDA que foram de 40,51; 

45,72; 41,54 e 43,28¼, respectivamente para as dietas 

contendo bagaço "in natura", NaOH. NaOH + CaCOH) e CaCOH) . 
2 2 

A anál i se de var i ãnci a C Apêndice 

efeitos significativos entre 

Tabela 12), demonstrou 

os tratamentos 

test.ados, CP< O. 05) . Pelo teste de Tuk ey, constatou-se uma 

superioridade das dietas tratadas com NaOH C45,72¼) em 

relação a dieta contendo bagaço "in natura" C40,ôl'.Yo). Os 

demais tratamentos foram equivalentes entre si. 

·Teoricamente, t.al vez, :fosse esperado uma 

similaridade ent.re os valores encontrados para os 

coeficientes de digestibilidade da FDA e da FB, porque ambos 

representam a :fração lígnocelulose das plantas. Observou-se 

no entanto, uma superioridade para os coeficientes de 
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digestibilidade da fibra bruta que variaram de 45,77 a 

48, 12% em relação à di gesti bili dade do FDA que variou de 

40, 61 a 45, 72¾, confirmando assim as obser vaçeíes de VAN 

SOEST C 1964) de que a li gni na é exclui da da FB durante a 

determinação quimica-bromatógica pelo método de Weende. Ist.o 

é, a FB é praticamente igual a celulose, explicando assim a 

não eY�stência de diferenças significativas no presente 

trabalho, para os coeficientes de digest.ibilidade da FB e 

celulose, contr ar i ament. e ao observado par a a FDA, onde o 

t.r atamento com Na OH mostrou-se mais eficaz, evidenciando o 

efeito oxidant.e deste t.rat.ament.o sobre as l igaçeíes 

álcali-lábeis, superior aos demais t.rat.ament.os. 

Os valores de energia di gesti vel obt.i dos no 

presente trabalho f'oram de 2. 688; 2. 751 � 2. eoe e 2. 829 

kcal /kg, respect.i vament.e para as di et.as cont.endo bagaço "i n 

natura .. , NaOH, CaC OH) e CaC OH) + Na OH. A análise de 
z z 

variância (Tabela 15 Apêndice), most.rou efei t.o 

significat.i vo CP<0,05) entre os tratamentos. Pelo t.este de 

Tukey observa-se que o tratament.o contendo bagaço tratado 

com NaOH + CaCOH) C2. 889 kcal/kg) foi estatisticamente 
z 

superior CP< 0,05) a dieta tratada somente com CaC OH) , 
2 

sendo que os demais tratamentos comportaram-se de maneira 

semelhante. 

Assoei ando-se os teores de ED ao consumo de 

matéria seca (kg/animal/dia) pelos bubalinos, observa-se uma 

maior ingestão de ED nas dietas contendo bagaço alcalinizado 
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em relação àqt.1ela cont.endo bagaço .. in natura", ou seja, 

l 7, 69; 21 , 76; 20, 35 e 21 , 81 MCal /animal/dia. Considerando 

21, 31 MCal/animal/dia como 

alcalinizados, t.eremos um 

média 

consumo 

dos 

de 

trat.amentos 

energia de 

aproximadament.e 20, 43¾ superior à diet.a cont.endo bagaço "in 

natura". Ist.o poderia servir de suport.e para os maiores 

coeficient.es de digest.ibilidade das frações fibrosas por 

part.e dos microrganismos quando considera-se as rações 

contendo bagaço alcalinizado, uma vez que, os 

microorganismos receberam uma maior font.e de energia 

disponivel para degradar a mat.éria seca da ração. 
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5. CONCLUSõES

Nas condições do presente trabalho. as seguintes 

conclusões podem ser apontadas: 

l. Os tratamentos alcalinizantes não afetaram o consumo

de água por bubalinos, estando o mesmo correlacionado

com a ingestão de matéria seca.

2. O método convencional de análise não é 

suficientemente preciso para detectar alterações nos 

coeficientes de digestibilidade da fração fibrosa, 

sugerindo para tal avaliação os métodos analiticos da 

fibra em detergente neut.ro CFDN) e :fibra em 

detergent.e ácido CFDA). 

3. Os t.ratamentos al cal i ni zantes promovem uma melhoria

no valor nu�rit.ivo das diet�s, como consequência dos

aumentos nos coeficientes de digestibilidade da :fibra

em detergente neut.ro CFDN) e hemicelulose.

4. O nivel de 30¼ de bagaço utilizado :foi excessivo, uma

vez que reduzi u si gni :fica ti vament.e 

coe:fi ciente de di gest.i bili dade da 

dietas. 

o consumo 

mat.ér ia seca 

e o 

das 
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APÊNDICE 

Tabela 1. Análise de variància do consumo diário de matéria 

seca (kg/animal/dia). 

CV GL QM 

Tratamentos 3 3,0353 

Quadrados latinos 1 O, 1485 

Periodos 3 2,6445 

Animal/quadrado latino 7 2,7403 

Periodo/quadrado latino 3 2,5950 

Quadrado latino x tratamento 3 0,5452 

Residuo 11 1,6063 

Tot.al 31 

64 



Tabela 2 . .  <\nálise de variância do consumo diário de mat.éria 

Ckg/0
'
7!5)/animal). 

CV GL QM 

Trat.ament.os 3 0,0006 

Quadrados latinos 1 0,0000 

Periodos 3 0,0004 

Animal/quadrado l at.i no 7 0,0003 

Periodo/quadrado latino 3 0,0004 

Quadrado lat.ino x t.rat.ament.o 3 0,0002 

Residuo 11 0,0002 

Total 31 
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Tabela 3. Análise de variância do consumo médio de água"/an

nimal/dia. 

CV GL QM 

Trat.ament.os 3 153,1474 

Quadrados lat.inos 1 18,8552 

Periodos 3 39,9217 

Animal/quadrado l at.i no 7 63,0169 

Periodo/quadrado latino 3 33,6333 

Quadrado latino x tratamento 3 4. 1549

Residuo 11 63,5148 

Total 31 



Tabela 4. Análise de variância do consumo de água/kg de ma

téria seca. 

CV GL QM 

Tratamentos 3 0,5412 

Quadrados l at.i nos 1 0,0242 

Periodos 3 2,3639 

Animal/quadrado latino 7 l, 6382 

Periodo/quadrado latino 3 2,3558 

Quadrado latino x t.rat.amento 3 0,7027 

Residuo 11 2,3232 

Total 31 

Tabela 5. Análise de variância do coeficiente de digestibi

lidade aparente da prot.eina bruta. 

CV 

Tratamentos 

Quadrados latinos 

Periodos 

Animal/quadrado lat.ino 

?eriodo/quadrado latino 

Quadrado latino x tratamento 

Residuo 

Total 

GL 

3 

1 

3 

7 

3 

3 

11 

31 

QM 

12,8067 

11,0333 

9,4384 

5,8193 

5,7605 

2,9572! 

6,0413 
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Tabela ô. Análise de variància do coeficiente de digestibi

lidade aparente da proteina bruta. 

CV 

Tratamentos 

Quadrados latinos 

Periodos 

Animal/quadrado latino 

Periodo/quadrado latino 

Quadrado latino x tratamento 

Residuo 

GL 

1 

3 

7 

3 

3 

11 

Total 31 

O..M 

60,2922 

4,7278 

8,2749 

6,2749 

6,6990 

0,9242 

14, 9884 

Tabela 7. Análise de variància do coeficiente de digestibi

lidade aparente da fibra bruta. 

CV 

Tratamentos 

Quadrados latinos 

Periodos 

Animal/quadrado latino 

Periodo/quadrado latino 

Quadrado latino x tratamento 

Residuo 

Total 

GL 

3 

1 

3 

7 

3 

3 

11 

31 

QM 

7,5040 

0,0023 

6,4817 

5,6187 

6,4810 

l, 4861 

l O, 5114

67 



Tabela 8. Análise de variância do coeficient.e de digest.ibi

lidade aparente do extrato etéreo. 

CV 

Tr a t.a1:1ent ,:,� 

Quadrados latinos 

Perlodos 

Animal/quadrado lat.ino 

Periodo/quadrado lat.ino 

Quadrado lat.ino x t.rat.amento 

Reslduo 

GL 

3 

1 

3 

7 

3 

3 

11 

Total 31 

QM 

12, 7066 

l, 611 O 

606.1976 

53,6852 

605,6606 

34.7870 

56, 1135 

Tabela 9. Análise de variância do coeficiente de digestibi

lidade aparent.e dos ext.rativos não nit.rogenados. 

CV GL QM 

Tr a t.ament.os 3 8,4792 

Quadrados latinos 1 0,0820 

Periodos 3 14,8287 

Animal/quadrado l at.i no 7 10,7377 

Periodo/quadrado lat.ino 3 14. 8014

Quadrado latino x tratamento 3 0,2861 

Resíduo 11 12,7963 

Total 31 
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Tabela 10. Análise de variància dos nutrientes digest.iveis 

totais. 

CV GL QM 

Tratamentos 3 3,7991 

Quadrados latinos 1 º· 0210 

Periodos 3 4,3931 

Animal/quadrado latino 7 4, 8221 

Periodo/quadrado latino 3 4,3861 

Quadrado latino x tratamento 3 0.3248 

Residuo 11 6,5043 

Total 31 
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Tabela 11. Pnálise de variància do coericiente de digestibi

lidade aparente da ribra em detergente neutro. 

CV GL QM 

Tratamentos 3 54,5735 

Quadrados latinos 1 º· 1540 

Periodos 3 4,6758 

Animal/quadrado latino 7 7,0674 

Periodo/quadrado latino 3 4,6245 

Quadrado latino x tratamento 3 0,9785 

Residuo 11 10,3498 

Total 31 



Tabela 12. Análise de variância do coe�icient.e de digest.ib� 

lidade da �ibra em detergente ácido. 

CV 

Trat.ament.os 

Quadrados latinos 

Periodos 

Animal/quadrado latino 

Periodo/quadrado latino 

Quadrado latino x t.rat.ament.o 

Residuo 

GL 

3 

1 

3 

7 

3 

3 

11 

Total 31 

QM 

40,3028 

40,9512 

25, 1985 

10.5825 

11. 5481

6,5596 

8, 1261 

Tabela 13. Análise de variância do coe�iciente de digest.ib� 

lidade da celulose. 

CV GL QM 

Tratamentos 3 26,3381 

Quadrados l at.i nos 1 7,7914 

Periodos 3 21,3963 

Animal/quadrado lati no 7 4,2332 

Periodo/quadrado latino 3 18� 7992 

Quadrado latino x tratamento 3 0,2343 

Residuo 11 18,3509 

Total 31 
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Tabela 14. Análise de variância do coeficiente de digestibi 

lidada da hemicelulose. 

CV GL QM 

Tr a t�amentos 3 57.5150 

Quadrados latinos 1 2,9585 

Periodos 3 25,4832 

Animal/quadrado lati no 7 9,5272 

Per iodo/quadrado latino 3 25,4971 

Quadrado latino X tratamento 3 5,151 7 

Residuo 11 8,8175 

Total 31 

Tabela 15. Análise de variância da energia digestivel. 

CV GL QM 

Tratamentos 3 0,0732 

Quadrados latinos 1 0,0198 

Periodos 3 0,0502 

Animal/quadrado lati no 7 0,0204 

Periodo/quadrado latino 3 0,0435 

Quadrado latino x tratamento 3 0,0018 

Residuo 11 0,0138 

Total 31 
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