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LOCAL, TAXA E EXTENSÃO DA DIGESTÃO DE NUTRIENTES EM RAÇÕES 

PARA VACAS LEITEIRAS COM BASE EM CAPIM ELEFANTE (Pennisetum 

purpureum, Schum cv cameron) SUPLEMENTADAS COM FONTES E 

NíVEIS DE ENERGIA E PROTEíNA 

RESUMO 

Autora: LAíSSE GARCIA DE UMA 

Orientador: LUIZ GUSTAVO NUSSIO 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes 

formas de processamento de milho, níveis de inclusão na dieta e fontes de 

proteína sobre a digestibilidade dos nutrientes na dieta, parâmetros de 

fermentação ruminal, bem como o desempenho de vacas leiteiras. Foram 

utilizadas cinco vacas holandesas em lactação, distribuídas ao acaso em um 

delineamento experimental do tipo quadrado latino 5 x 5. Os tratamentos 

utilizados foram: 1) silagem de milho, farelo de soja e milho moído (quirera fino) 

em nível alto; 2) capim elefante, farelo de soja, milho moído em nível alto; 3) 

capim elefante, farelo de soja, milho moído em nível baixo; 4) capim elefante, 

farelo de soja, milho floculado (360 g.L-1
) em nível alto; 5) capim elefante, 

farinha de peixe, milho floculado em nível alto. Houve menor consumo de 

matéria seca, produção e quantidade de proteína no leite para o tratamento com 

baixo nível de concentrado (P<O,05). Alterações nos níveis de gordura no leite 

foram observados para variações no nível e fonte de 
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concentrado. Foi observado tendência de efeito positivo na f1oculação de grãos 

de milho sobre a digestibilidade de MS (P= 0,16) e MO (P=0,18). O tratamento 

com alto nível de concentrado apresentou maior quantidade de FDN digerida no 

rúmen e tendência de efeito positivo para o milho moído (P=O, 13) e alto nível de 

concentrado na dieta (P=O,09). A inclusão de farinha de peixe na dieta reduziu a 

degradação de proteína no rúmen (P<O,05). As dietas com milho floculado 

apresentaram maiores porcentagens de degradabilidade ruminal de amido. O 

baixo nível de concentrado na dieta reduziu a concentração molar de butirato e 

aumentou amônia ruminal (P<0,05). A inclusão de milho floculado aumentou a 

concentração molar de acetato, propionato, butirato e AGV total, além de causar 

redução na relação acetato:propionato e na concentração de amônia ruminal. A 

utilização de farinha de peixe aumentou a relação acetato:propionato devido à 

redução na concentração molar de propionato, reduziu o valor de pH ruminal e 

apresentou tendência de redução na concentração de amônia ruminal (P=O,06) 

e AGV total (P=0,14). Não houve efeito dos tratamentos sobre a 

degradabilidade efetiva da MS do capim elefante (P<0,05). A dieta com farinha 

de peixe apresentou menor degradação potencial (P<0,05). Os tratamentos não 

influenciaram a degradabilidade potencial e efetiva de FDN e FDA do capim 

elefante (P<0,05). A dieta contendo capim elefante, milho floculado e farelo de 

soja em alto nível foi a que mais se aproximou da dieta de silagem de milho nos 

diversos parâmetros avaliados. A fonte de PNDR não apresentou vantagens em 

relação à fonte convencional de proteína. O fornecimento de baixo nível de 

concentrado não supriu as deficiências energéticas do capim elefante. A maior 

eficiência de produção de vacas leiteiras recebendo rações com base em capim 

elefante simulando pastejo foi observada quando energia estava disponível no 

rúmen, seja através do processamento ou da maior inclusão de concentrado na 

dieta. 



SETE, RA TE AND EXTENT OF NUTRIENT DIGESTION IN DAIRY COWS 

DIETS FED ELEPHANT GRASS (Pennisetum purpureum, Schum cv 

cameron) AODEO WITH SOURCES ANO LEVELS OF ENERGY AND 

PROTEIN. 

xv 

Author: LAíSSE GARCIA DE LIMA 

Adviser: LUIZ GUSTAVO NUSSIO 

SUMMARY 

This trial was conducted to analyze the effects of com grain processing, 

concentrate leveis and protein sources on nutrient digestibility, ruminal 

fermentation parameters, as well as dairy cow performance. In a 5 x 5 latin 

square design, holstein cows fitted with ruminal and duodenal cannulas were 

randomly assigned to the following treatments: 1) com silage with high 

concentrate levei containing soybean meal and finelly ground com (FGC); 2) 

chopped elephant grass (CEG) with high concentrate levei containing soybean 

meal and FCG; 3) CEG with low concentrate levei containing soybean meal and 

FCG; 4) CEG with high concentrate levei containing soybean meal and steam 

flaked com (SFC) (360 g.L-1
) and 5) CEG with high concentrate levei containing 

fish meal and SFC. Dry matter intake (DMI); milk yeld and milk protein yield 
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-were decreased with low concentrate diets (P<O,05). Concentrate source and 

levei of addition altered milk fat percentage. There was a trend of increased DM 

(P=O,16) and organic matter digestibility (P=O,18) when flaked com was fedo 

CEG rations containing high concentrate levei led to an increased NDF ruminal 

digestibility (P=O,09), mainly with FCG rations (P=O,13). Fish meal containing 

diets decreased the levei of protein degradation in the rumen (P<O,05). Ruminal 

starch degradability was increased in SFC rations, which resulted in higher 

molar proportions of acetate, propionate and total VFA, whereas 

acetate:propionate ratio and ammonia leveis -were decreased (P<O,05). Low 

concentrate rations, however, led to a higher average daily ammonia leveis, 

suggesting N loss in the rumen. Opposite trend was observed to fish meal 

rations where ruminal ammonia (P=O,06) and total VFA (P=O,14) -were lo-wered. 

Fish meal also, led to á decrease in propionate and ruminal pH, which tumed out 

to increase acetate:propionate ratio. CEG effective DM degradability showed no 

changes across treatments. In contrast most of the available literature data, SFC 

was less degradable than ground com, with trend to low degradation ratio 

(P=O,16), mainly on fish meal rations. Neither grain source nor addition leveis, 

as well protein sources determined significative changes on potential and 

effective CEG NDF and AOF degradabilities. By using SFC plus soybean 

concentrate associated with elephant grass rations, overall nutrient digestion, 

ruminal parameters and milk yield were improved. In fact, CEG added with SFC 

and soybean meal rations reached the closest performance when compared to 

the com silage based ration. Low concentrate ration levei or the addition of fish 

meal -were not effective on improve ruminal fermentation, wich in tum led to 

reduced animal performance. In a simulated grazing trial dairy cows fed 

elephant grass rations showed better efficiency when energy availability was 

enhanced at the ruminal levei . The additional energy supply may either be 

achieved by increasing concentrate levei or by altering ruminal starch 

degradability. 



INTRODUÇÃO 

A unificação dos mercados internacionais tem levado os produtores a 

buscar maior eficiência e escala de produção dos produtos de origem animal, 

possibilitando dessa maneira que continuem competindo no segmento 

agropecuário. 

O Brasil, por ser um país tropical, apresenta condições climáticas 

favoráveis para a existência de uma grande diversidade de plantas forrageiras, 

com elevado potencial produtivo, o que permite que essas plantas sejam 

utilizadas em sistemas de produção intensivos caracterizados pela elevada 

capacidade de suporte. Essas características podem reduzir os custos de 

produção, possibilitando maiores produções de leite e carne por unidade de 

área, tornando o produto animal mais competitivo e a exploração da pecuária 

mais rentável. No entanto, para que as pastagens sejam utilizadas 

adequadamente, é necessário um bom manejo e conhecimento do seu valor 

nutritivo, limitações nutricionais e eficiência de digestão das forragens pelos 

ruminantes nas diferentes dietas. 

Para que os animais possam demonstrar seu potencial produtivo, é 

essencial que esses tenham suas exigências nutricionais atendidas através do 

fornecimento de uma dieta balanceada qualitativa e quantitativamente. Além 

disso, é necessário conhecer a intensidade e local de digestão de cada 

nutriente, permitindo dessa forma um suprimento constante e equilibrado de 

nutrientes para o animal e para os microrganismos digestores. 

Nas últimas décadas adotou-se o conceito da necessidade de alimentos 

que fossem resistentes à degradação ruminal, tomando-os disponíveis 
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principalmente no intestino delgado, visando um maior aporte de nutrientes para 

o animal. No entanto, quando se utiliza esse tipo de alimento, a disponibilidade 

de nutrientes para os microrganismos do rúmen pode se tornar excessivamente 

restrita, reduzindo a população desses e impedindo a expressão máxima da 

fermentação ruminal, reduzindo principalmente a digestão da porção fibrosa que 

pode levar ao comprometimento da saúde do animal. 

A utilização de alimentos resistentes à degradação ruminal foram 

preconizados principalmente para as fontes de proteína, denominadas de 

proteína não degradável no rúmen (PNDR). No entanto, a partir da revisão de 

experimentos conduzidos com substituição de fontes de proteína degradáveis 

por fontes não degradáveis no rúmen, SANTOS et al.(1996; 1998), observaram 

que o uso de fontes de PNDR não proporcionou aumentos na produção de leite 

Uma forma de alterar o local e a intensidade de degradação dos 

alimentos é através do processamento dos grãos utilizados nas dietas. O 

processamento dos grãos aumentam a suscetibilidade desses à hidrólise 

enzimática, proporcionando maior digestibilidade do alimento pelos 

microrganismos do rúmen e enzimas do hospedeiro. 

No ruminante a fermentação microbiana caracteriza um processo 

simbiótico, onde os microrganismos do rúmen utilizam parte da energia dos 

alimentos ingeridos pelo ruminante, e como contribuição digerem alimentos que 

o mamífero seria incapaz de aproveitar (fibras), fornecendo para o ruminante 

produtos intermediários do seu processo digestivo (ácidos graxos voláteis). Os 

microrganismos do rúmen e os ácidos graxos voláteis representam as principais 

fontes de proteína e energia para o ruminante, respectivamente. 

Métodos de processamento como a floculação, aumentam a 

digestibilidade do milho e do sorgo no rúmen, aumentando a absorção de 

energia resultante do aumento da produção de AGV, além de proporcionarem 

um maior fluxo de proteína microbiana, beneficiando o desempenho da 

lactação. Entretanto, a maximização da degradação de amido no rúmen resulta 

tradicionalmente em decréscimos na degradação ruminal da fração fibrosa. A 
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intensidade da associação negativa de fontes de amido e a fração fibrosa da 

pastagem vem merecendo investigação mais aprofundada com o objetivo de 

gerar fatores de eficiência de animais explorando alta lotação. 

O objetivo então passa a ser maximização do processo de fermentação 

ruminal, já que esse garante o fornecimento da maior parte da proteína exigida 

pelo animal, além de aumentar a digestibilidade dos alimentos. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da utilização do 

capim elefante em pastejo simulado como volumoso em dietas de vacas 

leiteiras, associado à duas fontes de proteína (farelo de soja e farinha de peixe) 

e duas formas de processamento do grão de milho (moído e f1oculado), sobre a 

digestibilidade dos nutrientes, parâmetros ruminais, consumo e produção de 

leite. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Potencial do uso do capim elefante na alimentação de ruminantes 

o capim elefante (Pennisetum purpureum, Schum.) é uma gramínea 

originária da África e trazida para o Brasil por volta de 1920, sendo introduzida 

inicialmente no Rio Grande do Sul através de mudas provenientes dos Estados 

Unidos. Posteriormente um material vindo de Cuba foi introduzido no Estado de 

São Paulo (Faria, 1994). 

O capim elefante apresenta um elevado potencial produtivo, sendo 

considerado uma das forrageiras de maior produção de matéria seca (Vicent

Chandler et aI., 1964; Pedreira et aI., 1965), podendo ser utilizado nos sistemas 

de produção de diversas maneiras, como capineira, silagem e pastagem 

propriamente dita (Faria, 1994). Quando essa espécie é bem manejada, o 

mesmo autor menciona que produções de até 80 toneladas de matéria seca por 

ha por ano podem ser atingidas. Diante da elevada produção, é comum sua 

utilização como volumoso suplementar nas épocas críticas do ano (Peres, 

1997). 

Para garantir a maximização da utilização desta gramínea no verão, 

como pastagem, quanto no inverno, na forma de forragem conservada, é 

necessário que sejam empregadas técnicas corretas de manejo. De acordo com 

Hillesheim (1988), a produtividade elevada de matéria seca pelo capim elefante 

sob pastejo é obtida quando se observa o ciclo de pastejo, se atendem as 

exigências de nutrição da planta e se maneja o capim elefante para a produção 

de perfilhos laterais. 
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Corsi (1994) preconiza que o manejo correto do capim elefante se 

caracteriza pela eliminação do meristema apical de perfilhos basais, durante o 

primeiro pastejo, que deve proporcionar dessa forma à planta, uma altura de 

pastejo ao redor de 40 cm, desfolha na frequência de 45 dias, produções de 

matéria seca que podem ser traduzidas em lotações de 7 a 17 unidades 

animais (UA).ha-1 no verão. Para tanto, é necessário que o solo apresente alta 

fertilidade e exista nitrogênio suficiente para o crescimento rápido no início da 

primavera. 

Tradicionalmente a qualidade das plantas forrageiras é avaliada pelo teor 

de proteína bruta e a sua digestibilidade, porém, deve-se tentar associar o 

consumo e o valor nutritivo, à produtividade de matéria seca, bem como o 

objetivo de uso para se obter uma melhor avaliação do material. Em relação ao 

teor de proteína bruta (PB), diversos trabalhos sumarizados por Hillesheim 

(1994) demonstram que até quatro semanas de idade o teor de PB da planta é 

elevado, variando de 9,7% a 16,6%, podendo ser utilizada adequadamente por 

bovinos leiteiros, devendo-se lançar mão de suplementação em alguns casos. 

No período de quatro a seis semanas ocorre uma queda acentuada, 

necessitando de suplementação aos animais. 

As plantas forrageiras geralmente apresentam quantidade de proteína 

suficiente para garantir a produção de alguns tipos de animais, no entanto, esta 

proteína é utilizada pelos ruminantes com baixa eficiência, devido às perdas 

que ocorrem na deaminação pelos microrganismos ruminais. Desse modo, o 

suprimento reduzido de proteína absorvida pelos animais em pastagens ou 

proveniente de forragens frescas pode ser a maior limitação de seu valor 

nutricional e da produção de vacas em lactação em pastejo (Broderick, 1994 

citado por Reis, 1998). 

Os microrganismos ruminais de animais recebendo dietas à base de 

forragem geralmente possuem limitada fonte de energia, necessitando de 

metabolisar aminoácidos para seu desenvolvimento. A suplementação com 

fonte rica em energia é requerida para minimizar as perdas de nitrogênio de alta 
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qualidade da forragem, e maximizar o consumo de energia e a produção de 

leite (Reis, 1998) 

Quanto à digestibilidade do capim elefante, valores superiores a 65% 

DIVMO podem ser observados até seis semanas de maturidade, classificando-o 

como volumoso de alta qualidade. Até doze semanas o capim pode ser 

considerado satisfatório, com digestibilidades de até 55%. Trabalhos de Yeo 

(1977) e Próspero (1972) indicaram que, considerando-se a produção de 

matéria seca e a composição químico-bromatológica, o capim elefante deve ser 

utilizado entre 40 e 70 dias. Períodos posteriores à estes indicam um volumoso 

de baixa valor nutricional, devido ao aumento da fração fibrosa indigestível da 

planta. 

2.2 Local e taxa de degradação dos carboidratos estruturais 

Os carboidratos estruturais (fibra) podem ser definidos nutricional mente 

como a fração lentamente digestível ou a fração indigestível dos alimentos que 

ocupam espaço no trato gastrointestinal dos animais (Mertens, 1997). 

Os carboidratos estruturais contidos nos alimentos utilizados para a 

nutrição de ruminantes, são representados pela fração fibra detergente neutro 

(FDN) e apresentam uma relação inversamente proporcional à densidade 

energética. Porém uma mínima quantidade de fibra de qualidade e forma física 

adequada é essencial para promover um máximo consumo de matéria seca e 

energia; manter a fermentação ruminal; fornecer precursores para a formação 

da gordura do leite e prevenir distúrbios metabólicos (NRC, 1989). 

A estrutura física dos carboidratos estruturais é responsável pelo 

estímulo à atividade de mastigação e ruminação; a mastigação por sua vez 

estimula a secreção de saliva; os íons bicarbonato e fosfato presentes na saliva 

atuam como tamponantes, neutralizando os ácidos produzidos pela 

fermentação da matéria orgânica no rúmen. O balanço entre a produção e a 
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absorção de ácidos da fermentação, e a secreção de tamponantes, é o maior 

determinante do pH rumina!. O baixo pH ruminal determina redução de ingestão 

de matéria seca, digestibilidade dos carboidratos estruturais, desenvolvimento 

dos microrganismos ruminais e menor produção de leite (Allen, 1997). Apesar 

das vacas em lactação necessitarem de fibras para a maximização da 

produção, o fornecimento em excesso pode limitar o consumo voluntário de 

alimentos, devido ao processo de enchimento ruminal (Oba & Allen, 1999). 

A quantidade de carboidratos estruturais a ser incluída na dieta é 

determinada pelo nível de produção do animal e sua condição corporal; origem 

da fibra; tamanho de partícula; quantidade de matéria seca consumida; poder 

tampão da forragem e frequência de alimentação (Mertens, 1992). Animais de 

alta produção, em função da elevada demanda energética, exigem dietas com 

menor teor de fibra e maior quantidade de carboidratos não fibrosos, quando 

comparados com animais de menor desempenho individual (NRC, 1989). Os 

carboidratos estruturais contidos na dieta de um ruminante podem ser 

provenientes tanto dos alimentos volumosos como dos alimentos concentrados. 

A porção fibrosa dos alimentos concentrados apresenta taxa de digestão muito 

variável, de acordo com a origem, podendo ser superior, igualou até mesmo 

inferior à taxa de digestão das fibras dos alimentos volumosos (Firkins, 1997). O 

NRC (1989) recomenda que no mínimo 25% da matéria seca das dietas para 

vacas no início da lactação sejam compostas por FDN, e que desta fração 75% 

deve ser proveniente de forragem. Desse modo, a fração fibrosa da forragem irá 

contribuir com significativa quantidade de energia para a vaca em lactação. 

A capacidade da forragem estimular a mastigação tem sido estudada 

extensivamente devido a relação entre a mastigação e o fluxo de tamponantes 

salivares para o rúmen, que são necessários para neutralizar os ácidos da 

fermentação. Essa capacidade da forragem em estimular a atividade de 

mastigação é classificada de acordo com o seu teor de fibra e seu fator de 

efetividade física (principalmente o tamanho de partículas), caracterizado como 

FDN fisicamente efetivo (FDNte). O FONte está relacionado à concentração de 
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fibra, tamanho de partículas e a taxa de redução do tamanho de partículas, 

influenciando a formação do "mat" ruminal. Isto pode ser um fator crítico para a 

retenção de fibra no rúmen, determinando a dinâmica de fermentação ruminal e 

taxa de passagem de partículas, estimulando a ruminação. A saúde animal e a 

depressão de gordura no leite estão relacionadas com a efetividade da fibra, já 

que o padrão de fermentação e o pH rumina I estão relacionados com a 

produção de tamponantes pela saliva durante a ingestão e a ruminação. E a 

saliva por sua vez, apresenta quantidade e composição variável de acordo com 

a atividade de mastigação, que é influenciada pelo FDNe (Mertens, 1997). 

Os mamíferos não possuem aparato enzimático capaz de digerir os 

carboidratos estruturais, nos ruminantes isso ocorre devido à simbiose existente 

entre o animal e os microrganismos existentes no rúmen. Para que ocorra uma 

maior digestão é necessário que as estruturas físicas das plantas sejam 

danificadas, sendo que isso poderá ocorrer tanto pelo processamento físico da 

fibra, como pelo processo de mastigação do animal. 

O primeiro passo na digestão dos carboidratos estruturais consiste no 

ataque do material por enzimas liberadas pelos microrganismos no ambiente 

ruminal (exoenzimas), que são responsáveis pela quebra da estrutura dos 

carboidratos estruturais até pequenos sacarídeos, que então são absorvidos 

pelos microrganismos para serem utilizados como fonte de nutrientes para o 

seu crescimento e reprodução (Russel & Hespell, 1981; McAllister et aI., 1994). 

A digestão de fibra no rúmen é um processo dinâmico que envolve 

ataque e fermentação dos polissacarídeos da parede celular pelos 

microrganismos. A extensão de digestão da fibra é função da proporção de fibra 

potencialmente digestível, taxa de digestão da fibra no rúmen, e taxa de 

passagem da fibra pelo rúmen (Allen & Mertens, 1988). 

A taxa e a extensão da digestibilidade dos carboidratos estruturais da 

forragem é comprometida devido a queda acentuada do pH decorrente da maior 

produção de ácidos orgânicos durante a fermentação de carboidratos não 

estruturais, que estimulam o aumento da taxa de crescimento das bactérias 
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não-celulolíticas, que devem competir com vantagens sobre as bactérias 

celulolíticas, resultando em menor degradação da parede celular (Fahey et aI., 

1988). 

Nussio (1997) relatou o impacto negativo da fonte de amido de alta 

degradabilidade ruminal (sorgo floculado) sobre a degradação da MS e de FDN 

de feno de alfafa. A taxa fracionai de degradação da MS e FDN foi reduzida em 

31,5% e 34,7% respectivamente, enquanto a degradabilidade efetiva reduziu 

4,3% e 9,31%, quando amostras foram incubadas "in situ" em dietas de sorgo 

floculado comparadas com dietas de sorgo laminado. Resultados semelhantes 

foram observados por Weiss (1994) e Harmison et a!. (1997). 

O fornecimento de concentrado aos animais causa um aumento no "Iag 

time", reduz a taxa e potencial de digestão da fibra através do aumento na taxa 

de passagem (kp) de alimentos fibrosos (Firkins & Oldick, 1997 citado por 

Nussio, 1997). 

É sabido que o rúmen é o sítio mais importante na digestão de fibras, 

porém dietas ricas em carboidratos não estruturais, contendo elevado teor de 

gordura, pequeno tamanho de partícula e elevado nível de ingestão de matéria 

seca, podem diminuir a digestão da parede celular de forragens no rúmen, 

levando a uma maior perda de fibra potencialmente digestível, de acordo com 

Firkins (1997). 

A digestibilidade do FDN é outro fator que deve ser levado em 

consideração na avaliação da qualidade da forragem, já que a digestibilidade 

ruminal é muito variável. Mertens (1993) sugeriu que a ingestão de matéria seca 

(MS) pode ser influenciada pelo teor de FDN da dieta, devido a relação direta 

entre o FDN e a densidade dos alimentos, que provoca maior retenção rumina!. 

Adicionalmente, o aumento da hidrólise do FDN poderia estimular o rápido 

desaparecimento de FDN do rúmen, reduzindo o enchimento ruminal, 

permitindo um aumento de consumo de MS. 

Alguns autores (Grant et aI., 1980; Dado & Allen, 1996) conduziram 

experimentos fornecendo silagem apresentando níveis similares de proteína 
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bruta e FDN, mas diferentes digestibilidades de FDN, e encontraram aumentos 

significativos em consumo de MS e produção de leite. Oba & Allen (1999) 

avaliaram 13 experimentos com diferentes digestibilidades de FDN no 

desempenho de vacas em lactação, e concluíram que o aumento de 1% na 

digestibilidade de FDN resultou em um aumento de 0,17 kg na ingestão de MS, 

e 0,25 kg de produção de leite corrigido para 4% de gordura. Deve ser levado 

em consideração que esses trabalhos utilizaram diferentes tempos de 

incubação, que podem confundir os efeitos de digestibilidade de FDN sobre o 

desempenho animal. 

2.3 Interação entre carboidratos não estruturais e carboidratos estruturais 

O aumento na proporção de concentrado ou de grãos na dieta provoca 

uma redução na digestibilidade da fibra, havendo maiores reduções de acordo 

com o aumento das proporções de carboidratos não estruturais (Orskov, 1986; 

Mir & Mir, 1994). 

O fornecimento de concentrado tem mostrado uma redução da taxa de 

digestão e redução do potencial de degradação da fibra através do aumento da 

taxa de passagem de alimentos fibrosos. Níveis moderados de carboidratos não 

estruturais provenientes de concentrado da dieta estimulam ou deixam de inibir 

a digestão de fibra, no entanto, concentrações de açúcares solúveis superiores 

a 15% inibem a digestão de fibras através de mecanismos diretos ou indiretos, 

como a redução do pH, de acordo com Firkins, 1996, citado por Nussio (1997). 

O mesmo autor citou ainda que houve uma redução no desenvolvimento de 

microrganismos ruminais e redução no desempenho dos animais quando houve 

um excesso no fornecimento de carboidratos não estruturais (39%), ou uma 

combinação entre altos níveis de carboidratos não estruturais e FDN 

rapidamente degradável, resultando em uma diminuição do enchimento do 

rúmen em 15.6%. Aparentemente o açúcar proveniente de amido ou de outras 
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fontes de carboidrato não estrutural também promovem a redução da digestão 

de fibra através da inibição da colonização desta pelos organismos celulolíticos. 

A utilização de forragem em dietas contendo grãos processados é 

dependente da taxa e extensão de degradação do amido no rumen. Analisando 

o trato digestivo total, dietas com altos níveis de amido degradável no rumen, 

indicaram uma redução na digestibilidade de carboidratos estruturais. No 

rúmen, a digestão de FDN e FDA reduziu em média 14.1 % quando fontes de 

amido degradável no rúmen foram utilizadas (Nussio, 1997). 

De Visser et ai. (1998) não relataram influência da adição de carboidratos 

não estruturais na fração solúvel, insolúvel ou potencialmente degradável da 

FDN de silagem de gramíneas incubadas "in situ", no entanto, houve uma 

redução na taxa de degradação fracionai e aumento da fase "Iag", implicando 

em menor digestibilidade aparente do FDN. 

A suplementação de milho moído à uma dieta exclusiva à pasto (misto de 

25% de alfafa; 25% de trevo vermelho e 50% grama de pomar (Dactilus 

glomerata» teve uma tendência de redução na digestibilidade de FDN (P=O,06) 

apesar de não ter ocorrido redução no pH ruminal, indicando que o efeito 

negativo pode ter ocorrido por outros fatores (Bach et aI., 1999). 

Stensig & Robinson (1997) citam redução na taxa de degradação do FDN 

de silagem de alfafa e silagem de capim timóteo de acordo com o aumento da 

proporção de concentrado na dieta. No entanto, a taxa de passagem de FDN da 

silagem de alfafa também foi reduzida, resultando em uma maior digestibilidade 

ruminal de FDN da silagem de alfafa. 

As digestibilidades de FDN e FOA em trabalho de Yu et aI. (1998) foram 

negativamente relacionadas às digestibilidades de amido, tendo sido 

observados maiores valores para as dietas contendo milho laminado (490 g.L-1
). 

Nussio et aI. (1997) revisaram 12 trabalhos de digestibilidade comparando 

sorgo laminado e sorgo f1oculado, não detectando efeito na digestibilidade de 

fibra no trato digestivo total. Em 3 trabalhos, no entanto, onde avaliaram a 
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digestão ruminal, as digestibilidades de FDN e FDA foram significativamente 

menores para os tratamentos com sorgo floculado. 

Um menor pH ruminal causado pela excessiva fermentação de amido 

pode reduzir a digestão de fibra, e o amido por si, independente da alteração no 

pH ruminal, tem sido associado com o decréscimo no desaparecimento da fibra 

no rúmen (Sutton et aI., 1987). O amido acentua este efeito inibitório na 

digestão da fibra devido à sua elevada fermentação que estimula certos tipos de 

bactérias que inibem a hidrólise da fibra (Smith et al., citado por Yu et al~; 1998). 

Altas quantidades de açúcares solúveis tem sido relacionadas com uma 

redução na atividade das enzimas carboximetilcelulase (envolvida na 

degradação de celulose) e xilanase (responsável pela degradação de xilose, 

que é o principal constituinte da hemicelulose), de acordo com Nussio (1997). 

Bactérias fibrolíticas produzem um complexo grupo de enzimas associadas à 

parede celular que degradam frações da parede celular, incluindo celulose e 

hemicelulose. Grande parte desse material é constituído por xilose e arabinose, 

que se caracterizam como açúcares pentose. Muitas bactérias ruminais 

degradam hemicelulose, mas poucas espécies fermentam polissacarídeos do 

tipo pentose. Ruminococus albus hidrolizam 92% das pentosanas e mais de 

80% é fermentada até ácidos graxos voláteis. A celobiose, que é um 

dissacarídeo da celulose, é fermentada preferencialmente a xilose e arabinose, 

e parece reduzir a quebra de pentoses através da repressão da atividade de 

transporte e de enzimas catabólicas (isomerases e quinases). Glucose e xilose 

utilizam um mesmo sistema de transporte. A glucose é preferida em relação à 

arabinose, e a hexose inibe de forma não competitiva o transporte de arabinose. 

A inibição do transporte de arabinose não deve ser diretamente causado por 

moléculas de glucose, já que o efeito inibitório é observado mesmo quando a 

glucose já sofreu completa exaustão (Thurston et aI., 1994). 
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2.4 Formas de processamento e local de digestão do amido 

Para que os animais em pastejo possam expressar seu potencial 

produtivo, é necessário atender suas exigências nutricionais. Normalmente as 

plantas forrageiras apresentam concentrações nutricionais abaixo das 

exigências dos animais, principalmente quando se utilizam animais de elevada 

produção. 

A energia é o principal nutriente limitante para a produção de bovinos 

leiteiros sob pastejo, sendo que esse é suprido principalmente na forma de 

amido proveniente dos grãos de cereais, como o milho. O milho sempre ocupou 

lugar de destaque, não só pelo seu comprovado valor nutritivo, como também 

pela tradição no cultivo da cultura. 

Na maioria dos grãos de cereais o amido representa cerca de 60 a 80% 

da composição dos grãos (Guilbot e Mercier, 1985), constituindo-se dessa 

forma na fonte primária de energia das dietas fornecidas para vacas leiteiras 

(Santos et aI., 1999). O principal local de digestão do amido em ruminantes é o 

rúmen. A taxa e a extensão de digestão do amido no rúmen são influenciadas 

pela forma química e física que o amido se apresenta, quantidade de amido 

disponível para a digestão ruminal, pH ruminal, taxa de passagem da dieta, 

entre outras. A intensidade com que o amido é degradado no rúmen influencia 

por sua vez a quantidade e a composição de ácidos orgânicos produzidos 

durante o processo de fermentação ruminal; o pH ruminal; a quantidade e a 

composição química e física do amido que vai para digestão pós rumina!. Todos 

esses fatores podem afetar a eficiência de utilização do amido pelas vacas 

leiteiras em alta produção. 

Os fatores mais importantes que afetam a degradabilidade ruminal do 

amido são a fonte e o tipo de processamento do grão. Desse modo, grãos de 

cereais utilizados nas dietas de vacas em lactação podem ser submetidos a 

diversos tipos de processamento para aumentar a digestibilidade ruminal do 

amido (Theurer, et aI. 1996). 
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A moagem envolve apenas ação mecânica, aumentando a superfície de 

contato e consequentemente, a suscetibilidade à digestão enzimática. A 

floculação consiste de um processamento com vapor, causando o inchaço e 

posterior fracionamento do grão, tornando-o um floco. Durante a exposição ao 

calor e umidade, os grãos de amido sofrem gelatinização começando pela 

região amorfa, e vagarosamente atingindo a região cristalina, desorganizando o 

grânulo de amido, em consequência da quebra das ligações de hidrogênio (a1-

4) na região cristalina e em menor intensidade na região amorfa (Galliard, 

1987). O processo é sinérgico, o estresse gerado pelo inchaço da região amorfa 

ajuda na quebra dos cristais. Prensando o grão quente e úmido em rolos 

reguláveis, quebra-se os grãos inchados, formando uma pasta que se torna um 

floco, causando um aumento na superfície de contato e suscetibilidade do 

amido ao ataque enzimático, devido à ruptura da matriz protéica. A floculação 

gera um amido mais rapidamente disponível para os microrganismos do rúmen 

e para digestão enzimática, comparada aos métodos convencionais (Simas, 

1996). O nível de f1oculação e gelatinização do amido são determinados pelo 

tempo de exposição ao vapor, temperatura, umidade do grão, tamanho e 

distância entre os rolos e tipos de grãos (Plascencia & Zinn, 1996). 

O maior efeito do processamento é a mudança do local de digestão de 

amido do intestino para o rúmen. A floculação de milho e sorgo, comparada à 

moagem grosseira ou fina, resulta em uma maior digestão ruminal do amido e 

um maior fornecimento de energia para os microrganismos do rúmen, 

maximizando a produção de proteína microbiana (Poore et aI., 1993). 

Comparações realizadas entre sorgo laminado e f1oculado indicam aumento de 

40%, na digestibilidade ruminal do amido de sorgo floculado, aumento de 10% 

na digestibilidade total do amido e do fluxo de proteína microbiana para o 

intestino, de acordo com citação de Theurer (1996). Aumentos em produção de 

leite, leite corrigido para gordura, produção e quantidade de proteína do leite, 

foram observados para fontes de milho f1oculado e sorgo floculado, em relação 

a milho laminado, a vapor ou moído, de acordo com Yu (1996). Quando a 
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degradabilidade de amido no rúmen foi aumentada através da floculação de 

sorgo, a proporção de propionato no total de ácidos graxos voláteis aumentou 

em cerca de 20%. Aumentos da proporção do propionato e diminuição da 

relação acetato:propionato é o resultado de fermentação ruminal mais ativa, e 

aumentos de glicose disponível para síntese de lactose e produção de leite, já 

que o propionato é seu principal precursor (Simas, 1996). Experimentos citados 

por Theurer (1996) demonstraram que a produção de leite máxima foi 

associada ao maior consumo de amido degradável no rúmen e intestino, e que 

o aumento da digestão do amido pós-ruminal não aumentou a produção de leite 

ou de proteína do leite. 

O amido que escapa da degradação ruminal passa para o intestino 

delgado onde pode ser enzimáticamente digerido por um processo semelhante 

ao dos animais monogástricos. Para que a digestão intestinal de amido ocorra é 

necessário a presença de enzimas capazes de quebrar as ligações glicosídicas 

do tipo a1-4 e a1-6 (amilose e amilopectina) (Menezes Junior, 1999). 

Orskov (1986), sugeriu que a digestão do amido no intestino delgado 

pode ser limitada por falta de a amilase e de isomaltase e também por uma 

capacidade limitada de absorção de glicose. Owens et aI. (1986), demonstraram 

que a limitação não é devida à capacidade enzimática, visto que não se atinge 

um limite na capacidade de amido que desaparece no intestino delgado, 

sugerindo que o tempo e a área de exposição possam limitar a digestão 

intestinal de amido. Huntington (1994), concluiu que a menor eficiência de 

utilização para funções produtivas, quando o amido é digerido no intestino 

delgado, está relacionada com a reduzida atividade da amilase dos ruminantes, 

quando comparada com a dos não ruminantes. 

Dessa forma, ao efetuar o processamento dos grãos de cereais, tem 

como principal efeito a mudança do local de digestão do intestino para o rúmen, 

com aumento concomitante na porcentagem digerida em ambos os 

compartimentos. O processamento reduz a limitação intestinal de digerir amido, 

quando grãos não processados são utilizados, porque reduz a quantidade de 
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amido que chega nos intestinos, além de aumentar a digestibilidade pós-ruminal 

do amido (Theurer, 1986). 

2.5 Metabolismo e absorção de AGV 

o rúmen por ser um ambiente anaeróbio, não permite que o 

microrganismo realize a digestão total dos sacarídeos ingeridos, dessa forma 

esses liberam para o meio produtos intermediários do seu processo digestivo 

que são denominados de ácidos graxos voláteis, esses produtos recebem essa 

denominação por se tratar de ácidos orgânicos de pequena cadeia, que são 

voláteis em altas temperaturas (Allen, 1997). 

Os ácidos graxos voláteis, que são representados pelos ácidos acético, 

propiônico e butírico, são absorvidos para a corrente sanguínea através da 

parede ruminal e entram no metabolismo dos ruminantes como as principais 

fontes de energia (Russel & Hespell, 1981). Após a absorção, os ácidos graxos 

voláteis são utilizados de diferentes formas. 

Uma parte do ácido acético é utilizado como fonte de energia para a 

parede ruminal, o restante vai para a corrente sanguínea, passa pelo fígado, e é 

transportado para os tecidos onde é utilizado como fonte de energia e precursor 

de gordura (Bergman, 1990). 

Após ser absorvido pela parede do rúmen, o propionato é levado para o 

fígado através do sistema porta, onde é quase que totalmente absorvido para 

atender a gluconeogênese, sendo o propionato o principal precursor para a 

produção de glucose nos ruminantes (Huntington et aI., 1981; Amaral et aI., 

1990). 

O ácido butírico é quase que totalmente utilizado para a produção de 

energia para a parede do rúmen, chegando apenas 10% ao fígado para ser 

metabolisado, sendo transformado em ácidos graxos de cadeia longa, corpos 

cetônicos e C02. A disponibilidade do butirato para os outros tecidos é muito 
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baixa, sendo utilizado no tecido adiposo e glândula mamária para síntese de 

gordura (Bergman, 1990). 

O aumento da degradação ruminal de amido causa um aumento na 

produção de ácidos graxos voláteis total, de acordo com Simas (1995) e Chen 

(1994). A floculação estimula a produção de AGV total, principalmente pelo 

aumento no nível de propionato, reduzindo a proporção acetato:propionato. 

Aumento de propionato tem sido associado a uma maior produção de proteína 

no leite, talvez devido ao aumento da gluconeogênese a partir de propionato, 

deixando mais aminoácidos para serem utilizados pela glândula mamária 

(Nussio, 1997). 

Uma revisão feita por Theurer et aI. (1999) com 43 trabalhos comparando 

processamentos de grãos, relaciona um aumento na utilização de propionato 

pela glândula mamária em dietas com grãos floculados. Concentrações de 

ácidos graxos voláteis, principalmente propionato, são aumentadas no rúmen 

de animais alimentados com grãos de sorgo ou milho laminado. A absorção 

líquida de propionato aumentou 25% em vacas alimentadas com sorgo 

floculado. 

O aumento no grau de processamento de grãos de sorgo, através da 

redução na densidade do floco, apresentou uma tendência linear de aumento 

na absorção de precurssores de glucose (propionato e lactato), resultando em 

um aumento linear da síntese e distribuição de glucose pelo fígado para os 

tecidos periféricos, como músculo, glândula mamária (Lozano et aI., 2000). 

Jones-Endsley et ai. (1997) não observaram alterações na concentração 

de AGV total no rúmen de animais que receberam suplementação à pasto. No 

entanto, houve um aumento na proporção molar de propionato, redução em 

acetato e na relação acetato:propionato de acordo com o aumento da 

suplementação. Contudo, o fornecimento de concentrado em dietas à pasto, na 

tentativa de sincronizar a degradação da fração N da forragem, não alterou a 

concentração molar de AGV's totais no rúmen, propionato, acetato, butirato ou 

relação acetato:propionato (Kolver et aI., 1998). Soriano et aI. (2000) 
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forneceram 6 kg.d-1 de milho de alta umidade ou milho moído à vacas em 

lactação em dietas à pasto, e não observaram alterações na concentração 

molar de AGV's totais, acetato e propionato. 

Os tratamentos com proteína de alto valor biológico e suplementação com 

gordura apresentaram aumentos na concentração total de ácidos graxos 

voláteis no rúmen, acetato e butirato (Chan, et aI., 1997). O farelo de soja 

apresentou superior concentração de AGV total e acetato em relação à farinha 

de peixe (Zerbini et aI., 1988). Spain et aI. (1995) relatou maior porcentagem 

molar de butirato quando foi adicionado 5,2% de farinha de peixe à dieta em 

relação à inclusão de 7,8%. 

2.6 Fontes, local e extensão de digestão de proteína 

Durante muitos anos foi sugerido que o processo de fermentação no 

rúmen poderia resultar em perdas significativas dos nutrientes das dietas, 

buscando assim, a utilização de alimentos que apresentassem menor 

degradabilidade ruminal, sendo metabolisados no intestino delgado. Vários 

experimentos (Zerbini et aL, 1988, Mabjeesh et aI., 1996, Khorasani et aI., 

1996), foram conduzidos com o objetivo de demonstrar os efeitos positivos da 

substituição de fontes ricas em proteína degradável no rúmen (POR) por fontes 

de proteína não degradável no rúmen (PNOR), porém não apresentaram 

resultados satisfatórios. 

Estudos recentes demonstram a importância e a necessidade em se 

fornecer nutrientes em qualidade e quantidade necessárias para os 

microrganismos do rúmen, visando a otimização do processo fermentativo, e 

com isso um maior aporte de nutrientes para o ruminante, em especial a 

proteína microbiana. Revisão sumarizada por Santos et al.(1996;1998), com 

diversos trabalhos avaliando a substituição de farelo de soja (POR) na dieta por 

fontes diversas ricas em PNOR, como: farinha de carne e osso, farinha de 
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peixe, farinha de sangue, farinha de pena, protenose de milho, resíduo de 

destilaria, resíduo de cervejaria, farelo de soja tostado quimicamente e farelo de 

soja uexpeller" 1 demonstrou que não houve aumento na passagem de ME para 

o intestino com a utilização de fontes de PNDR. O perfil inadequado de 

aminoácidos essenciais nas fontes de PNDR, principalmente o desbalanço na 

relação entre lisina e metionina foi o fator que mais contribuiu para a não 

obtenção de resultados positivos. Das fontes de baixa degradabilidade no 

rúmen, a farinha de peixe é a que apresenta maiores chances de trazer 

resultados positivos, devido á sua alta qualidade quanto aos níveis de lisina e 

metionina. A combinação de diferentes fontes ricas em proteína de baixa 

degradabilidade no rúmen, na tentativa de obter uma proteína melhor 

balanceada em ME, não obteve resultados superiores ao farelo de soja, ou à 

fontes únicas de PNDR de alta qualidade. Isso porque ao combinar fontes que 

apresentam altos valores em um ME, com fontes que apresentam altos valores 

em outros ME, obtém-se um valor médio de ME, que são inferiores à proteína 

microbiana, e muitas vezes similar ao farelo de soja (Santos, 1996;1998). De 

acordo com Polan (1992), as fontes de proteína que apresentaram melhor 

sequência de aminoácidos em relação ao perfil de aminoácidos do leite foram: 

proteína microbiana; farelo de soja e farinha de peixe. 

Associado à elevada qualidade da proteína microbiana, a maximização 

do processo de fermentação ruminal se torna fundamental, pois quando há 

condições adequadas para fermentação, principalmente fornecimento de 

energia para o rúmen, a proteína microbiana é responsável pelo atendimento 

total das exigências de proteína para vacas com produção de até 20 litros, de 

acordo com Stern et aI. (1994) e NRC (1989), demonstrado na equação abaixo: 

- Equação para estimativa da produção de proteína microbiana 

PM (g! dia) = 6.25 (-30.93 + 11.45 X EL consumida) 

Considerando um animal de 550 Kg, produzindo 20 litros! leite por dia, 

consumindo 16 Kg de MS com concentração de 1.5 Mcal de EU Kg de MS, 

haverá um consumo de 24 Mcal de energia líquida, que aplicado na fórmula de 
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produção de proteína microbiana, resulta em 1524g de proteína microbianaldia. 

Considerando que 80% da proteína microbiana é proteína verdadeira, e que 

80% da proteína verdadeira é absorvida, e que 70% da proteína absorvida é 

utilizada para síntese de leite, chega-se ao valor de 683g de proteína para 

síntese de leite proveniente dos microrganismos. Admitindo uma concentração 

de 3.2% de proteína na composição do leite, haverá uma exigência de 640g de 

proteína para a produção de 20 litros de leite, que é atendida pela proteína 

microbiana. 

Para que ocorra uma elevada taxa de digestão ruminal, é necessário que 

a população de microrganismos do rúmen tenha condições satisfatórias para 

seu crescimento e reprodução, isso é possível através do manutenção de um 

ambiente ruminal adequado e estável e um fornecimento constante e 

equilibrado de nutrientes para o seu metabolismo. 

A fermentação ruminal é o resultado de atividades físicas e 

microbiológicas que convertem componentes da dieta em produtos que são 

utilizados pelos ruminantes, como por exemplo os ácidos graxos voláteis, a 

proteína microbiana, vitaminas do complexo B e outros, além de produtos que 

não são utilizados podendo até mesmo ser tóxico para o ruminante, como por 

exemplo metano, gás carbônico, amônia e nitratos (Owens, 1988; Van Soest, 

1982; Van Soest, 1994). 

A disponibilidade de nutrientes é o principal fator que afeta o crescimento 

e a eficiência dos microrganismos ruminais. Os carboidratos são as principais 

fontes de energia (ATP) para o crescimento e reprodução dos microrganismos 

ruminais, enquanto que as principais fontes de proteína são aminoácidos e 

peptídios, principalmente para os microrganismos fermentadores de 

carboidratos não estrutural e amônia, para os microrganismos fermentadores de 

carboidratos estruturais (Sniffen et aI., 1992; Hoover & Stokes, 1991; Russel et 

aI., 1992). Devido a grande demanda de energia e proteína por parte dos 

microrganismos ruminais para o seu crescimento e reprodução, é necessário 

esses estejam disponíveis de maneira sincronizada, para estimular o rápido e 
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eficiente crescimento bacteriano. Quando o nitrogênio é degradado a uma taxa 

mais rápida que a fonte de energia, o excesso de amônia será levado para o 

fígado, via sistema portal, onde será convertida em uréia, parte dessa uréia será 

reciclada para o trato digestivo e parte será excretada via urina, promovendo 

perda de nitrogênio para o animal. Por outro lado quando a quantidade de 

energia degradada no rúmen se sobrepõe à proteína, falta nitrogênio para a 

síntese de proteína microbiana no rúmen e o crescimento microbiano diminui 

(Owens et aI., 1988; Huber et aI., 1994; Menezes Junior, 1999). 

Alio et aI. (2000) avaliaram o método de processamento do grão de sorgo 

(Iaminado e floculado), e o grau de processamento do sorgo floculado 

(densidade do floco) sobre o metabolismo de nitrogênio nos tecidos esplênicos. 

O método e o grau de processamento dos grãos resultaram em uma maior 

passagem de N-uréia do sangue para os intestinos. A redução na densidade da 

floculação aumentou linearmente a absorção de N alfa-amino por novilhos em 

crescimento, o que pode explicar o maior desempenho de novilhos de corte 

alimentados com grãos floculados. 

Outros fatores podem afetar o desenvolvimento dos microrganismos, 

como o pH do fluído ruminal, que estando abaixo de 6,0, pode prejudicar 

principalmente os microrganismos celulolíticos, outro fator que pode influenciar 

o crescimento e a eficiência dos microrganismos ruminais é a taxa de 

passagem dos alimentos, pois, quanto maior for a taxa de passagem, menor é a 

necessidade dos microrganismos fermentarem alimentos de baixa 

digestibilidade, consequentemente maior é a eficiência microbiana (g de 

nitrogênio de origem bacteriana.kg-1 de carboidratos verdadeiramente 

fermentados no rúmen), porém pode ocorrer uma redução na extensão da 

digestão ruminal. Todos esses fatores são determinados pelo nível de consumo 

de matéria seca dos animais, sistema de alimentação, tamanho de partícula, 

qualidade da forragem, proporção volumoso e concentrado, tipo e 

processamento dos carboidratos dos alimentos (Sniffen et aI., 1992; Clark et aI., 

1992; Huber et aI., 1994; Van Soest, 1994). 
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Rode et aI. (1985) relataram que a relação volumoso:concentrado pode 

afetar tanto a eficiência microbiana quanto a produção devido aos efeitos na 

disponibilidade de substrato, taxa de passagem e pH rumina!. A eficiência 

microbiana foi maior quando a proporção volumoso:concentrado foi de 80:20 

(feno de alfafa), mas a produção microbiana foi maior nas dietas que continha a 

proporção volumoso:concentrado de 38:62. 

O aumento na síntese de proteína microbiana pode melhorar a 

quantidade e o perfil de aminoácidos essenciais (ME) que chegam ao duodeno 

para serem absorvidos, uma vez que as bactérias apresentam 62,5% de 

proteína bruta na sua composição média, porém apenas 50 a 70% do nitrogênio 

bacteriano está disponível como aminoácido, o restante faz parte da parede 

celular e ácidos nucleicos (Russel et aI., 1992), essas características resultam 

especialmente em mais lisina e metionina para a síntese de leite (Santos, 

1997). Schwab (1994) e Rulquin & Verité (1993), sugeriram que a produção de 

leite e de proteína do leite são maximizadas quando Usina e Metionina 

representam em tomo de 15 e 5% respectivamente do total de aminoácidos 

essenciais que chega ao intestino delgado de vacas em lactação. 

2.7 Marcadores para determinação de digestibilidade 

Diversos marcadores tem sido utilizados de acordo com o foco das 

pesquisas, e estas indicam que nenhum marcador é o ideal, mas deve-se tentar 

escolher o marcador e o método de determinação previamente para evitar 

possíveis erros de amostragem. 

Para determinação de consumo, pode-se utilizar ll-alkanos, enquanto 

cromo mordante e complexo de EDTA são mais adequados para determinação 

de digestibilidade (Tamminga et aI., 1989). Para estudos de cinética, esses 

complexos são ainda marcadores de fase líquida. Devido às facilidades de 

análise de isótopos radioativos e estáveis, à disponibilidade e ao custo, 
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marcadores como thullium e ytérbio tem sido utilizados em adição à lignina para 

determinação da cinética de partículas grandes e pequenas, respectivamente 

(Teeter, et aI., 1984). 

lignina tem sido reportada como um marcador de grande potencial, 

desde que utilizado adequadamente, seguindo suas limitações, adotando 

protocolos de análises corretos para as finalidades do marcador (Besle et aI., 

1995). Fahey & Jung (1983) citaram a lignina, considerada um composto 

indigestível, como sendo um excelente marcador, desde que transite no trato 

digestivo a uma mesma taxa que a parede celular. Destacaram-na como 

eficiente na determinação de consumo e digestibilidade de animais em pastejo. 

A lignina é formada pela redução e condensação dos ácidos 

hidroxicinâmicos (ácido p-coumárico e ferúlico), que possuem uma importante 

função e estão ligados aos polissacarídeos da parede celular. A lignina 

representa o principal composto fenólico na parede secundária, e estão 

intimamente ligados à matriz dos polissacarídeos. 

Os fenilpropanóides limitam a degradação da parede celular de forragens 

em herbívoros, mas ao mesmo tempo, sofrem transformações no trato digestivo 

animal. Os monômeros aromáticos são degradados sob condições anaeróbicas, 

e no rúmen sofrem ação de bactérias que os degradam através de diversos 

mecanismos. Alguns fungos e bactérias ainda são capazes de quebrar e 

possivelmente metabolisar os ácidos hidroxicinâmicos esterificados presentes 

na parede celular (Beste et aI., 1995). 

O primeiro passo na degradação desses ácidos é a redução a compostos 

não tóxicos. A degradação completa dos ácidos monoaromáticos é difícil de ser 

mensurada in vivo, pois a população de organismos capazes de metabolizá-Ios 

é pequena, e o tempo de retenção do substrato no rúmen também é reduzido. 

A lignina é parcialmente solubilizada durante a degradação da parede 

celular, e pode sofrer outras transformações como através da demetilação e 

dehidroxilação (Porter, 1965; Bondi & Meyer, 1948). 
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No rúmen a lignina pode sofrer algumas transformações, como pela ação 

de fungos e bactérias, que metabolisam uma pequena parte da lignina, tendo 

sido relatado apenas após muitos dias sobre condições anaeróbicas, 

demonstrando que no rúmen a lignina é muito pouco metabolisada. 

No ruminante a digestibilidade aparente da lignina é assunto em debate. 

Nas diversas publicações sobre o assunto os valores citados das perdas variam 

de -0,46 a +0,64. As maiores causas de variação são os métodos de análise da 

lignina, ou as transformações que ela pode sofrer no trato digestivo, ou ambos 

(Faheyet aI., 1979; Bondi & Meyer, 1943). 

Os métodos de análise devem ter capacidade de eliminar substâncias 

interferentes (especialmente nitrogênio), que nas fezes podem apresentar maior 

teor que na dieta, ou podem ligar-se de maneiras distintas na lignina; quebrar 

complexos macromoleculares na estrutura da Iignina e modificar reações 

químicas, como solubilidade (Van Soest,1982). 

Nas plantas, a solubilidade parcial das unidades de siringil em ácido 

sulfúrico podem levar a uma subestimação da lignina no método klason (Fahey 

et aI., 1979). No trato digestivo total, a possível quebra dos compostos 

aromáticos pelos microrganismos fecais não são analisados pelo método de 

klason, que pode implicar em uma subestimação da quantidade de lignina. 

Esses fenômenos se tomam mais pronunciados quando espécies e variedades 

de plantas são comparadas (Muntiferring et aI., 1981). 

Dentro do método adotado há ainda variações na digestibilidade 

aparente da lignina em decorrência da origem da planta; maturidade da planta e 

tratamento químico adotado no material. 

De acordo com Gordon et aI. (1973), orchardgrass tem menor 

digestibilidade que bromegrass (+0,18 e +0,26, respectivamente) no método de 

klason. 

No método klason, plantas mais jovens apresentam maiores 

digestibilidades de lignina que plantas mais maturas, devido à maior 

condensação e menor quantidade de unidades de siringil, que apresentam 
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baixa digestibilidade (Gordon, 1977). A lignificação é mais lenta em plantas 

mais jovens. 

O tratamento químico, como hidróxido de sódio, também pode aumentar 

a digestibilidade da lignina, de acordo com MacAnally (1942) citado por Besle et 

aI. (1995). O tratamento com amônia em palha de trigo reduziu as unidades de 

siringil da lignina encontrada nas fezes não havendo qualquer mudança 

estrutural na lignina sem tratamento com amônia. 

Alguns problemas básicos tem sido relatados na literatura a respeito da 

acurácia do marcador. Alguns métodos utilizados para a determinação de 

lignina, como os com permanganato ou acetil brometo não são indicados para 

essa finalidade. Os mais comumente utilizados são os métodos de Ellis et aI. 

(1946) e Van Soest (1963), sendo o último considerado por Porter & Singleton 

(1971); Jung et aI. (1983), como o melhor método para determinação de Iignina 

como marcador. Outro ponto importante é o fato da lignina apresentar um fluxo 

no trato digestivo irregular, sendo excretado no entanto, mais regularmente que 

marcadores externos como o óxido de cromo (Elam & Davis, 1961). 

Kane et aI. (1950) relataram recuperação da lignina similares ao óxido de 

cromo, discordando de Muntiferring (1982) que observou que a recuperação da 

lignina no abomaso e fezes dependem da metodologia aplicada. A lignina 

através do método de klason é recuperada adequadamente apenas no 

intestino, as variações de solubilidade da lignina observadas ao longo do trato 

digestivo (rúmen, abomaso e intestino) limitam a acurácia desse marcador. 

Apesar dos valores absolutos não serem precisos, as informações a 

respeito de cinética ruminal tem sido provadas com a utilização de lignina como 

marcador. A Jignina pode demonstrar seu grande potencial como marcador 

desde que respeitado seus limites (Besle et aI., 1995), garantindo métodos de 

coleta e de análises adequados. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais e instalações experimentais 

Foram utilizadas cinco vacas holandesas, com média de 180 dias em 

lactação, em um delineamento experimental do tipo quadrado latino 5 X 5. O 

experimento foi conduzido nas instalações do centro de produção intensiva de 

bovinos do Departamento de Produção Animal da ESALQ-USP, durante o 

período de Junho a Outubro de 1999. Os animais foram alojados em baias 

individuais cobertas, do tipo "tie stall", providas de bebedouros automáticos e 

cochos individuais para a alimentação. 

Os animais foram utilizados no experimento após período prévio de 

adaptação às instalações e à cirurgia de implantação de cânulas no rúmen e 

duodeno proximat. 

3.2 Tratamentos 

As dietas formuladas apresentavam variações quanto à forma de 

processamento do milho, fonte de proteína e nível de fornecimento do 

concentrado. Foi utilizada uma dieta à base de silagem de milho e as demais à 

base de capim elefante como volumoso. Os tratamentos foram compostos da 

seguinte forma: 
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- Silagem de milho, milho moído fino (1,18 mm) em nível alto e farelo de 

soja; 

- Capim elefante, milho moído fino (1,18 mm) em nível alto e farelo de 

soja, 

- Capim elefante, milho moído fino (1,18 mm ) em nível baixo e farelo de 

soja, 

- Capim elefante, milho f1oculado (360 g.L-1
) em nível alto e farelo de 

soja, 

- Capim elefante, milho f1oculado (360 g.L-1
) em nível alto e farinha de 

peixe. 

A proporção dos componentes da dieta, bem como a sua composição 

química e bromatológica analisada, são demonstradas na tabela 1. 

Tabela 1. Composição químico-bromatológica das dietas com base na MS. 

Dietas 

Silagem Milho Capim Elefante 

Milho Moído Milho Moído Milho Floculado 

Composição Farelo Soja A-FS B-FS Farelo Soja Farinha Peixe 

Volumoso, % 66,9 67,2 73,1 64,8 68,3 

Concentrado, % 33,1 32,8 26,9 35,2 31,7 

P8,% 15,4 14,2 13,1 14,6 13,8 

NS.NT\ %1 57,2 45,1 45,1 45,1 45,1 

Amido, % 29,4 15,3 9,2 17,9 18,7 

FON,% 32,8 51,8 55,0 49,9 52,3 

FON:AOR 1,04 3,30 6,49 2,31 2,68 

FOA,% 16,9 29,6 32,0 28,6 29,5 

Lig, % 1,84 3,50 3,82 3,37 3,54 

1 NS.NT\ % : relação N solúvel e N total referente aos volumosos das dietas. 
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As dietas experimentais foram calculadas com base no NRC (1989). 

A proporção de volumoso e concentrado consumida em cada dieta 

experimental foi diferente da proporção proposta no início do trabalho, tendo 

havido um maior consumo de volumoso pelos animais em todos os tratamentos. 

Esta diferença ocorreu devido ao fato dos concentrados serem oferecidos de 

acordo com o nível de produção dos animais, que foram bem inferiores ao 

esperado. Inicialmente foi proposta uma relação de 1 kg de concentrado para 

cada 3 kg de leite produzido para os tratamentos com alto nível de concentrado, 

e 1 kg de concentrado para cada 4,5 kg de leite para o tratamento com nível 

baixo de concentrado. No entanto, devido à baixa produção dos animais, foi 

necessário adotar uma política de fornecimento de concentrado que garantisse 

que as produções de leite não fossem reduzidas drasticamente devido às 

dietas. Desse modo, padronizou-se que todos os animais estivessem 

produzindo 20 litros de leite.dia-1
, o que garantia um fornecimento de 6,7 kg de 

concentrado/dia para as dietas de alto nível de concentrado, e 4A5 kg de 

concentrado para a dieta de baixo nível de concentrado. 

Os teores de PB e amido das dietas foram menores que os calculados 

tendo somente o tratamento com silagem de milho se aproximado do teor 

esperado. A redução no teor de PB e amido das demais dietas provavelmente 

ocorreu devido ao maior consumo de capim elefante, que possui valores baixos 

de PB e de amido na sua MS. 

Para a dieta que continha silagem de milho, o nível de FDN analisado foi 

superior ao calculado e está de acordo com as exigências de vacas de leite que 

o NRC (1988) recomenda. O FDA apresentou valor um pouco inferior ao 

mínimo recomendado pelo NRC, que é de 19%. Os valores de FDN e FDA para 

os demais tratamentos foram muito superiores aos valores calculados, devido 

ao estágio fisiológico do capim elefante. 

Os concentrados foram misturados previamente em cada subperíodo, em 

um misturador horizontal (marca Lucato, com capacidade de 500 Kg). No 

momento do fornecimento das dietas, os volumosos e os concentrados foram 
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pesados nas suas respectivas proporções e fornecidos para cada animal 

individualmente, apresentando-se na forma de ração completa apenas a dieta 

do animal que estivesse recebendo o tratamento 1. Para os demais 

tratamentos, o concentrado era distribuído sobre o volumoso, sem haver 

mistura, de modo que fosse simulado uma situação de suplementação à pasto. 

O capim elefante era cortado no momento de cada alimentação, manualmente 

com a utilização de uma ferramenta do tipo podão ,à altura de 60 em acima do 

solo, e imediatamente picado em uma picadora estacionária, apresentando 

tamanho de partículas médio de acordo com o demonstrado na tabela 2. A 

grande variação observada no tamanho médio de partículas da forragem 

durante os períodos experimentais foi resultante de desgaste na afiação do 

conjunto de facas do equipamento, evidenciando o momento exato da afiação, 

conforme apresentado na tabela 2. 

A alimentação era fornecida duas vezes ao dia (6:30 e 18:30 horas), 

com consumo de volumoso à vontade, permitindo sobras ao redor de 10%, que 

foram registradas diariamente. O consumo de concentrado era regulado pela 

produção de leite e pelo tipo de tratamento que o animal estivesse recebendo, 

alto nível ou baixo nível de concentrado na dieta. 

Tabela 2. Tamanho médio de partículas do capim elefante nos períodos. 

Peneira 1 Peneira 2 Peneira 3 

>1,9 em >0,8 em Fundo 

Período % de material retido nas peneiras 

1 66,7 25,0 8,3 

2 25,0 37,5 37,5 

3 30,9 32,4 36,6 

4 41,2 41,2 17,6 

5 50,0 35,7 14,3 

Média 42,8 34,4 22,9 
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Para caracterizar o capim elefante que estava sendo fornecido aos 

animais, foram coletadas amostras da forragem durante o período experimental, 

que foram separadas em 2 estratos, até 60 cm do solo, e superior a 60 cm do 

solo. 

As amostras coletadas ainda foram classificadas quanto à altura média 

em relação ao ponto de inflexão do limbo fotiar, e a relação hastelfolha. 

3.3 Periodo experimental 

o período experimental teve duração de 75 dias, tendo ocorrido 

anteriormente um período de adaptação dos animais às instalações e à cirurgia. 

O período foi subdividido em cinco subperíodos de 15 dias, sendo destinado os 

sete primeiros dias dos subperíodos para a adaptação dos animais às novas 

dietas; os quatro dias subsequentes para colocação de saquinhos de naylon no 

rúmen dos animais para ensaio de digestibilidade "in situ"; e os quatro últimos 

dias para as coletas. 

3.3.1 Coletas de dados referentes ao consumo de matéria seca e matéria 

orgânica 

O consumo de matéria seca (MS) por animal.dia-1 durante os 

subperíodos experimentais foram obtidos através de cálculos da quantidade de 

alimento fornecido, já que as sobras eram colocadas diretamente no rúmen de 

cada animal, para evitar que houvesse seleção do material consumido. Desse 

modo, nos períodos de coleta o alimento era fornecido em quantidades que 

permitissem um mínimo de sobras. Amostras dos alimentos fornecidos foram 

coletadas diariamente e compostas separadamente em volumosos e 

concentrados de acordo com cada subperíodo experimental. 
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Após as coletas, as amostras eram congeladas a -10°C, visando a sua 

conservação, para posterior secagem em estufa com ventilação forçada (55° a 

60° C) por 72 horas, para a determinação de matéria seca (MS), matéria 

orgânica (MO) e proteína bruta (PS) de acordo com A.O.A.C. (1990); fibra em 

detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) de acordo com 

Undersander & Mertens (1993); nitrogênio solúvel (N solúvel) de acordo com 

Krishnamoorthy et aI. (1982); Lignina de acordo com Goering e Van Soest 

(1970); amido e taxa de hidrólise do amido de acordo com Poore (1989). 

3.3.2 Avaliação da produção e composição do leite 

As vacas eram ordenhadas duas vezes ao dia (6:30 e 18:00 h) através 

do sistema de balde ao pé, e a produção de leite registrada diariamente. 

Amostras de leite foram coletadas do décimo primeiro ao décimo quinto dia de 

cada subperíodo, e compostas por animal por período. As amostras foram 

preservadas com 2-bromo-2-nitropropano-1-3-diol, refrigeradas e analisadas 

posteriormente no Laboratório de Análises de Leite do Departamento de 

Produção Animal da USP/ESALQ, para determinação de proteína, gordura, 

lactose e sólidos totais. 

3.3.3 Uso de marcador para cálculo de digestibilidade aparente dos 

nutrientes 

No presente trabalho optou-se pela utilização de marcador interno de 

digestibilidade, já que diversos trabalhos realizados no Departamento de 

Produção Animal da USP/ESALQ não apresentaram resultados consistentes 

com a utilização de cromo como marcador externo de digestibilidade. 
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Inicialmente o objetivo foi o de explorar a incubação dos ingredientes do 

conteúdo duodenal e fezes durante 144 horas no rúmen para a obtenção de 

resíduo indigestível, que foi submetido sequencialmente às determinações de 

FDN, FDA e Iignina, que seriam utilizados como marcadores de 

indigestibilidade, conforme proposto por Lippke et aI. (1986) e Berchielli et aI. 

(1996). No entanto, este ensaio "in situ" de marcador de indigestibiliadade não 

apresentou resultados consistentes para a estimativa de digestibilidade 

aparente dos nutrientes, ocorrendo muitos valores erráticos. Buscou-se também 

avaliar esses resíduos indigestíveis através da técnica de digestibilidade "in 

vitro" , de acordo com metodologia de Tilley & Terry (1963), não havendo 

também resultados satisfatórios. 

Desse modo, foi adotado o teor de lignina dos alimentos como marcador 

de indigestibilidade, tendo este apresentado resultados mais satisfatórios, 

possibilitando cálculos de digestibilidade aparente na porção ruminal e no trato 

total. 

A lignina é tradicionalmente observada na literatura como marcador 

interno sujeito à grandes variações e baixa recuperação (Fahey & Jung, 1983). 

Contudo, o uso desse método de forma criteriosa pode auxiliar na estimativa de 

indigestibilidade (Besle et aI., 1995). 

3.3.4 Coleta de conteúdo duodenal para determinação da digestibilidade 

aparente no rúmen 

A digestibilidade aparente no rúmen e intestinos foi determinada através 

da utilização de Lignina como marcador interno de indigestibilidade. 

As amostras do conteúdo duodenal para determinação de digestibilidade 

foram coletadas a cada 4 horas, com tempo inicial avançado de 1 h, nos quatro 

dias de coleta de cada subperíodo, de modo que representasse as 24 horas do 

dia. Foram coletados 500ml de conteúdo duodenal a cada horário, de modo que 
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fossem desprezados os primeiros jatos de conteúdo que pudessem apresentar 

acúmulo de material sólido presos à cânula duodenal. As amostras foram 

compostas por animal e por período, e congeladas a -10°C, visando a sua 

conservação. As amostras foram posteriormente secas em estufa com 

ventilação forçada (55°C), por 72 horas e moídas em moinhos do tipo Wiley 

providos de peneiras de 1 mm. As análises realizadas nessas amostras foram 

MS, MO e PB de acordo com A O. A. C (1990), FDN e FDA de acordo com 

Undersander & Mertens (1993), lignina de acordo com Goering e Van Soest 

(1970), e amido de acordo com Poore (1989) 

Para determinação de fluxo de proteína microbiana, amostras de 

conteúdo duodenal foram coletadas apenas no último dia de coleta em 

intervalos de quatro horas e compostas por animal/período. Ao final de cada 

subperíodo estas amostras eram batidas em liquidificador por 30 segundos e 

posteriormente coadas em panos de fraldas e congelados para análise posterior 

de bactérias. 

A digestibilidade aparente ruminal (DR) dos nutrientes da dieta foram 

calculados através da concentração dos nutrientes e do marcador interno de 

indigestibilidade no alimento consumido e no conteúdo duodenal. Para tanto foi 

utilizada a seguinte fórmula: 

DR (%) = 100 - (100 x % lignina no alimento x % do nutriente no duodeno) 

% lignina no duodeno % do nutriente no alimento 

3.3.5 Coleta de fezes para determinação da digestibilidade aparente no 

trato digestivo total 

As amostras de fezes foram coletas nos quatro últimos dias de cada 

subperíodo experimental, com intervalo de quatro horas durante as coletas, 
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avançando 1 h por dia, de modo que fosse obtido amostras nas 24 horas do dia. 

As fezes foram coletadas diretamente no reto do animal, sendo compostas por 

animal e por período, e congeladas a -10° C até posterior secagem em estufa 

com ventilação forçada (55 a 60° C) por 72 horas. As amostras foram moídas 

em moinhos do tipo Wiley providos de peneiras de 1 mm, para subsequentes 

análises bromatológicas . As análises realizadas foram semelhantes às 

realizadas nas amostras de duodeno. 

A digestibilidade aparente no trato total (DTT) dos nutrientes da dieta 

foram calculados através da utilização de lignina como marcador interno de 

indigestibilidade, através da aplicação da fórmula: 

DTT(%) = 100 - (100 x % lignina no alimento x % do nutriente nas fezes) 

% lignina nas fezes % do nutriente no alimento 

3.3.6 Coleta de conteúdo ruminal para determinação do pH, ácidos graxos 

voláteis e nitrogênio amoniaca1 

As amostras de conteúdo ruminal foram coletadas do décimo primeiro ao 

décimo quinto dia de cada subperíodo, com intervalos de quatro horas, 

adiantando uma horal dia. Os tempos de coleta foram sobrepostos e são 

representados pelos tempos zero, antes do fornecimento das dietas pela 

manhã, e 2,4,6,8 , 10, 12, 14, 16, 18,20 e 22 horas após o fornecimento das 

dietas. 

As amostras de conteúdo ruminal foram coletadas de quatro pontos 

distintos do rúmen, após prévia homogeneização do conteúdo no interior do 

rúmen, filtradas em quatro camadas de tecido de algodão (pano de fralda), 

obtendo-se dessa forma, aproximadamente 200 ml de fluído ruminal filtrado, na 

qual era determinado imediatamente o pH das amostras, através de leitura 

direta em potenciômetro digital (Digimed TE-902). 
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Após a determinação do pH, foram retiradas duas alíquotas de 30ml do 

fluído ruminal, que foram congeladas a -10°C, para posterior determinação de 

nitrogênio amoníacal (N-NH3), e ácidos graxos voláteis (AGV). Após o 

descongelamento, as amostras foram centrifugadas a 12.000 g a 4°C, durante 

20 minutos, sendo uma fração do sobrenadante utilizada para a determinação 

de N-NH3, de acordo com o método colori métrico descrito por Chaney e 

Marbach (1962) e adaptado para ser utilizado em placas de microtítulo e 

posterior leitura em aparelho do tipo Elisa Reader (absorbância de 550 

nanômetros ). 

Outra fração do sobrenadante foi utilizada para a determinação de AGV's 

de acordo com Palmquist e Conrad (1971), utilizando cromatógrafo líquido 

gasoso, CLG (Hewlett Packard 5890, Series 11), equipado com HP Integrator 

(Hewlett PackardCompany, Avondale, PA). O padrão interno utilizado foi ácido 

2- etilbutírico e o nitrogênio foi o gás de arraste. A temperatura do injetor, 

detector e coluna, foram 150, 190 e 115°C, respectivamente. 

3.4 Degradabilidade " in situ" 

Para determinação da degradabilidade ruminal de matéria seca, amido, 

FDN e FDA, foram incubadas amostras de alimentos no rúmen dos animais. Os 

volumosos foram moídos a 5 mm, enquanto que o milho moído e o milho 

floculado foram moídos em peneiras de 2mm. Amostras desses materiais foram 

pesados (ao redor de 6 gramas) e colocados em sacos de nailon de 10x20 cm 

com porosidade de 45 ~m, previamente pesados. Os sacos foram agrupados, 

presos em uma argola com ganchos de metal, e esta presa a uma corda de 

náilon de 50 em em média de modo a evitar que os saquinhos passassem do 

rúmen para outros compartimentos. Os sacos foram colocados submersos no 

rúmen de todas as vacas de acordo com a dieta que estavam recebendo 

(silagem de milho + MM; capim elefante + MM; capim elefante +MF). Os 
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horários utilizados para os volumosos foram: 0, 12,24,48 e 96 horas. Para os 

grãos os horários foram: 0,6, 12,24 e 48 horas. Os saquinhos foram colocados 

no rúmen de maneira reversa, e retirados todos na mesma hora, visando 

reduzir os possíveis erros no momento da lavagem. Retirados do rúmen, os 

saquinhos foram lavados imediatamente em água corrente até que esta se 

apresentasse limpa. Os sacos referentes ao tempo ° foram lavados junto com 

os demais. Os saquinhos foram levados para secagem em estufa de ventilação 

forçada (55 a 60° C) por 48 horas, e pesados para determinação de MS e MO 

do resíduo. Amostras do resíduo foram analisadas para determinação de amido 

pelo método de Poore (1989), e FON e FOA pelo método de Undersander & 

Mertens, (1993). 

Os dados das amostras incubadas foram processados utilizando o 

programa "fit curve" desenvolvido pela Rowett Research Institute, Aberdeen, 

Escócia. O programa fornece os parâmetros do modelo de degradabilidade 

ruminal de Orskov & McOonald (1979), entre outras informações. A 

degradabilidade potencial "in situ" da matéria seca, FON e FOA foram 

calculadas de acordo com a equação: 

Og = a + b (1- e-ct) 

Sendo: 

Og = degradabilidade estimada; 

a = interseção da curva no tempo 0, podendo ser interpretada como a 

fração rapidamente solúvel; 

b = fração insolúvel em água, mas potencialmente degradável; 

c = taxa de degradação da fração b por hora; 

e = logaritmo natural de -ct; 

a + b = potencial de degradabilidade; 

A degradabilidade efetiva foi calculada pela equação de Orskov & 

McOonald (1979): 
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DE = a + (b x c-c+kp ) 

Onde: kp é a taxa de passagem 

Para cálculo da degradabilidade efetiva, deve-se considerar a taxa de 

passagem de alimentos pelo rúmen. Recomenda-se o valor de 2%.h-1 para 

animais recebendo ração completamente moída elou em baixo nível alimentar 

(uma vez a mantença), 5%.h-1 para vacas leiteiras de baixa produção (menos 

que 15 kg de leite por dia) ou gado de corte recebendo alto nível de dietas 

mistas (menos que 2 vezes a mantença) e 8%.h-1 para vacas leiteiras de alta 

produção (mais que 15 kg de leite por dia) recebendo dietas mistas (mais que 2 

vezes a mantença) (AFRC, 1992). 

Adotou-se o valor de kp=5%.h-1 como valor padrão para a estimativa de 

degradabilidade efetiva. 

3.5 Análise estatística 

O experimento foi conduzido em um delineamento tipo quadrado latino 5 

x 5 (cinco períodos x cinco animais). Foram estabelecidos contrastes com o 

objetivo de comparar os fatores: tipo de processamento físico dos grãos de 

milho (moído e floculado); nível de inclusão de ingredientes concentrados na 

dieta (alto e baixo), e fonte de proteína suplementar (farelo de soja e farinha de 

peixe). 

Para análise da variância e comparação de médias foi utilizado o 

procedimento GLM do programa SAS (1991). As médias foram obtidas através 

de quadrados mínimos, com a utilização do comando LSMEANS do programa 

SAS (1991). O quadro da análise da variância proposto é apresentado na tabela 

3. 
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Tabela 3. Esquema da análise da variância para o ensaio de consumo e 

digestibilidade. 

Causa de variação 

Animal 

Período 

Tratamento 

Resíduo 

Total 

Graus de liberdade 

4 

4 

4 

12 

24 

As análises estatísticas referentes às digestibilidades dos nutrientes 

foram realizadas em um universo amostrai de 20 amostras, devido ao fato de 

alguns valores erráticos terem sido descartados. 

As variáveis pH, AGV's e N-NH3 foram analisadas estatisticamente como 

parcelas subdivididas repetidas no tempo. Os efeitos de tratamento, animal e 

período foram testados com relação às parcelas. A interação horário de coleta x 

tratamentos, foi testada com relação ás subparcelas, através do procedimento 

proc mixed do GLM do programa estatístico SAS. O quadro de análise de 

variância é mostrado na tabela 4. 

As diferenças entre os tratamentos, para as diversas variáveis avaliadas, 

foram verificadas pelo teste Tukey, considerando 5% (P<O,05) como nível de 

significância e até 20% como tendência (P<O,20). 

As tendências de desempenho temporal das variáveis analisadas foram 

apresentadas na forma de resolução gráfica. 

Os valores de a, b e c, assim como das estimativas de degradabilidade 

efetiva e fração potencialmente degradável, obtidas no ensaio "in situ" , foram 

submetidas ao delineamento estatístico tipo quadrado latino (5 x 5), conforme 

descrito para as variáveis de desempenho dos animais e digestibilidade de 

nutrientes, apresentados na tabela 3. 
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Tabela 4. Esquema da análise da variância para pH, AGV's e N-NH~. 

Causa de variação Graus de liberdade 

Animal 4 

Período 4 

Tratamento 4 

Resíduo A 12 

Parcelas 24 

Horário 11 

Tratamento 11 

Resíduo B 253 

Sub-parcelas 299 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Composição química e bromatológica dos estratos de capim elefante 

Os valores dos nutrientes analisados em relação à composição química e 

bromatológica dos estratos de capim elefante estão apresentados na tabela 5. 

Tabela 5. Composição química e bromatológica dos estratos de capim elefante. 

Haste Folha M. Morto Haste Folha M. Morto 

Estrato até 60 cm do solo Estrato superior a 60 cm do solo 

MS,% 22,8 21,5 78,5 19,8 24,1 64,9 

MM,% 6,45 10,33 9,92 7,30 11,68 10,38 

PB,% 2,59 6,94 3,03 3,60 10,18 2,85 

FON,% 73,31 67,65 79,52 71,45 65,03 77,58 

FOA,% 46,95 34,33 46,98 42,66 32,61 45,84 

Lig, % 6,56 4,53 7,33 4,49 3,59 7,14 

O teor de PB das folhas presentes no estrato superior a 60 em do solo, 

que foi a porção oferecida aos animais, apresentou-se elevado em comparação 

a dados experimentais de Balsalobre (1996), que obteve teor de 8,73% de PB 

nas folhas. O teor de PB das hastes, no entanto, foi um pouco inferior ao valor 

obtido pelo mesmo autor (3,94%). 

Os valores de FDN e FDA nas folhas foram inferiores aos valores 

encontrados para as hastes e material morto, e estão próximos aos valores 
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obtidos por Balsalobre (1996). Os valores de FDN e lignina das hastes e 

material morto são muito elevados, representando a baixa qualidade desses 

materiais, devido a uma idade fisiológica mais avançada. Os valores de FDA 

dessas frações estão de acordo com dados obtidos por Balsalobre (1996). 

Para os estratos superiores a 60 cm, os valores de material mineral das 

folhas e material morto apresentam-se elevados em relação a haste, mas são 

inferiores à média obtida por Prospero (1972) e Hillesheim (1987), que é de 

12,27% da MS. Segundo Balsalobre (1996), à medida que a idade fisiológica da 

planta avança, os teores de minerais decrescem. Desse modo, pode-se inferir 

que as hastes já apresentavam idade fisiológica avançada. 

Os estratos de capim elefante foram caracterizados quanto à altura 

média em relação ao ponto de inflexão do limbo fotiar, proporção dos estratos 

na planta toda e a relação haste:folha da planta, que estão apresentados na 

tabela 6. 

Tabela 6. Caracterização do capim elefante fornecido aos animais durante o 

período experimental 

Estrato de ° a 60 cm Estrato Superior a 60 cm 

Altura % na MS da planta toda % na MS da planta toda Relação 

Período (m) Haste Folha M.Morto Haste Folha M.Morto H:F 

1 2,68 81,57 18,42 52,71 42,28 5,0 1,24 

2 1,63 90,29 1,31 8,38 56,17 28,29 15,53 1,98 

3 1,48 83,64 3,94 12,40 48,25 37,70 14,04 1,27 

4 1,32 88,28 2,02 9,68 62,72 25,93 11,33 2,41 

5 1,48 86,14 4,91 8,93 51,79 38,08 10,11 1,36 

Média 1,71 85,98 3,04 11,56 54,32 34,45 11,20 1,65 

Altura (m): altura média da planta em relação ao ponto de inflexão do limbo fOliar; H:F: relação 
haste: folha do estrato superior a 60 em do solo. 

A altura média da forragem no primeiro período experimental foi maior 

que nos demais períodos. Este fato pode ser explicado pelo maior tempo que 
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esta área ficou sem pastejo, já que desde o final do verão ela ficou reservada 

para ser utilizada no experimento, que teve início apenas no início de julho de 

1999. O crescimento das forragens em geral, neste período que foi conduzido o 

experimento é mais lento. Apesar da elevada altura, havia uma grande 

quantidade de folhas no material que permitiu uma relação haste:folha menor. 

No período 4, a relação haste:folha foi maior que nos demais períodos, pois 

apesar da altura média ser semelhante aos demais períodos, havia uma baixa 

quantidade de folhas no material, além de porções de haste e material morto de 

baixa qualidade, representado pelo elevado teor de MS. 

4.2 Tamanho de partículas do milho moído 

Para determinação do tamanho médio de partículas do milho moído foi 

utilizada a técnica de peneiras descrita por Yu et aI. (1998), onde o material foi 

colocado sobre o conjunto de peneiras, na peneira de maior orifício. O conjunto 

de peneiras foi agitado durante 5 minutos em um agitador automático, 

separando dessa maneira os tamanhos de partículas. Os tamanhos de partícula 

médios estão apresentados na tabela 7. 

Tabela 7. Tamanho médio de partículas do milho moído. 

Grão 

MM 

2,0 

8,0 

Tamanho dos furos da peneira (mm) 

1,0 0,84 0,50 0,25 

% retido na peneira 

36,2 12,9 19,9 14,6 

Bandeja: porcentagem de partículas retidas na bandeja inferior. 

Bandeja TMP 

8,4 1,18 

TMP: tamanho médio de partículas. Foi calculada assumindo-se que as partículas de milho 
retidas na peneira de 2,0 mm tem tamanho médio de 4 mm, o qual foi multiplicado pela 
porcentagem retida na peneira 2,0 mm. Este valor foi somado ao resultado das médias entre as 
peneiras maiores e menores, e multiplicado pelo porcentual retido na peneira menor (Ex: 2 mm 
+ 1 mm +2 = 1,5, que multiplicado por 0,362 = 0,543 e assim sucessivamente). As partículas 
que passaram pelo orifício de 0,25 mm foram consideradas como tendo 0,12 mm. 
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4.3 Milho moído e milho floculado 

Os teores de amido observados no milho floculado e milho moído foram 

76,49% e 69,92% respectivamente. O valor de amido do milho floculado foi 

superior à média de 72% citada por Huntington (1997) e Joy et aI. (1997), 

enquanto que a média do milho moído foi inferior. Essas diferenças podem ser 

explicadas pelo fato dos milhos utilizados terem procedências diferentes, já que 

o milho floculado foi oriundo de uma empresa envolvida na área de nutrição, 

enquanto o milho moído foi processado no Departamento de Produção Animal 

da USP/ESALQ. Desse modo, a procedência provavelmente deverá traduzir 

efeitos tais como: genótipo do híbrido, práticas de manejo adotadas na 

condução da cultura, processamento na colheita e pós-colheita, entre outros. 

4.4 Taxa de hidrólise enzimática do amido 

A extensão total da hidrólise do amido, durante o período de 4 horas de 

incubação, para o milho floculado foi de 95,34% e para o milho moído de 

74,31%. A maior taxa de hidrólise para o milho floculado em relação ao milho 

moído está de acordo com citações de literatura (Santos et aI., 1999; Yu et aI., 

1998). No entanto, os valores de hidrólise tanto do milho moído quanto do milho 

floculado foram superiores aos relatados por Menezes Junior (1999) como 

sendo de 37% e 83%. Santos et aI. (1999) em hidrólise enzimática de amido por 

30 minutos, encontraram valores de 74% para milho floculado e 54% para milho 

laminado, enquanto Yu et aI. (1998) relataram hidrólise de 33,8% para milho 

moído e 57,3% para milho floculado. Plascencia & Zinn (1996) trabalhando com 

milho floculado com diferentes densidades encontraram valores inferiores aos 

observados. Santos et aI. (1996) especulam que as diferenças nas taxas de 

hidrólise do amido podem ser em decorrência do tipo de enzima glucolítica 

utilizada na análise. 
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Figura 1. Taxa de hidrólise em incubação com amiloglucosidase da fração 

amido em grãos de milho moído (MM) com tamanho de partículas médio de 

1,18 mm e grãos de milho f1oculados (MF 360 g.L-1
) . 

4.5 Consumo, produção e composição do leite 

Os dados de consumo de matéria seca, produção, composição do leite e 

eficiência alimentar estão apresentados na tabela 8. As médias dos parâmetros 

foram obtidas através de quadrados mínimos. 
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Tabela 8. Efeito das dietas experimentais sobre o consumo de matéria seca, 
produção e composição do leite. 

SM Capim Elefante 
MM Milho Moído Milho Floculado 

Parâmetros FS A-FS B-FS FS FP 

1 PB no leite. PB ingerida-1
, kg. 

3,17 
034b , 
0,171 
376 a , 
0,40 

3,15 

° 45
ab , 

0,184 
333b , 
0,47 

3,22 

° 42
ab , 

0,177 
328 b , 
0,43 

EPM 
1,16 
1,65 
1,64 
0,09 

0,10 
0,04 

0,016 
0,13 
0,05 

Contrastes 

Proc 
0,50 
0,51 
0,65 
0,32 

0,87 
0,48 
0,20 
0,20 
0,78 

P< 
Prot 
0,81 
0,65 
0,61 
0,56 

0,64 
0,75 
0,77 
0,80 
0,58 

Conc 
0,21 
0,43 
0,47 
0,80 

0,96 
0,36 
0,43 
0,43 
0,52 

Médias na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de significância. 

Esses dados foram calculados baseados nos dias de coleta dos períodos 

experimentais, de modo a obter-se valores correspondentes às dietas que os 

animais estavam submetidos a cada período, anulando possíveis efeitos 

residuais das dietas anteriormente fornecidas. 

O consumo de matéria seca das dietas durante o período experimental 

foi maior para a dieta que continha silagem de milho, e semelhante entre as 

dietas contendo capim elefante. 

Não houve diferença de consumo de matéria seca para as dietas que 

apresentavam diferentes formas de processamento de milho (P>0,05). Esses 

dados estão de acordo com trabalho de Santos et aI. (1999) comparando milho 

f1oculado, sorgo f1oculado e milho laminado. Yu et aI. (1998) também não 

encontraram diferenças de consumo para as dietas com milho f1oculado e milho 

laminado. 

No trabalho de Menezes Júnior (1999) houve tendência de aumento de 

consumo para a dieta que continha milho moído em relação ao milho f1oculado, 

estando de acordo com citação de Aldrich et aI. (1993), onde o maior consumo 

foi para o tratamento onde a fonte de amido estava na forma de milho grão 

seco, em comparação a uma fonte de milho grão de alta umidade. Yu et aI. 
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(1997), observaram que houve um aumento de 5% no consumo de vacas 

alimentadas com milho laminado à vapor (428 g.L-1
) em relação ao milho 

floculado (360 g.L-1
). Chen et aI. (1994) e Oliveira et aI. (1995) não encontraram 

efeitos significativos no consumo de matéria seca ou de matéria orgânica de 

dietas contendo sorgo f1oculado e sorgo laminado a seco. Yu et aI. (1998) não 

observaram efeito da f1oculação do milho sobre o consumo de matéria seca. 

Não houve efeito significativo da fonte de proteína da dieta (farelo de soja 

e farinha de peixe) sobre o consumo de matéria seca dos animais (P>O,05). 

Esses dados estão de acordo com revisão a de literatura publicada por Santos 

et aI. (1998) comparando farelo de soja e farinha de peixe, onde não foram 

encontradas diferenças significativas de consumo de matéria seca para os 

tratamentos. Vários trabalhos, no entanto, apresentaram um consumo 

numericamente inferior para os tratamentos com farinha de peixe, como 

Mabjeesh et aI. (1996), que citam a provável redução no consumo em 

decorrência da menor palatabilidade de fontes de proteína de origem animal. 

As dietas com diferentes níveis de concentrado (alto e baixo) também 

não apresentaram diferenças significativas (P>0,05), apesar do consumo de 

matéria seca da dieta com baixo nível de concentrado ter sido numericamente 

inferior (2,2 kg.dia-1
). Miller et aI. (1990) e Dado & Allen (1996) sugeriram que o 

consumo de matéria seca é afetado pela taxa de digestão, quantidade e 

digestibilidade de FDN nas dietas. O efeito da concentração de FDN sobre a 

ingestão de MS, segundo Okine et aI. (1994) depende da condição fisiológica 

do animal, composição química do FON, ligações com lignina, e comportamento 

ingestivo do animal. 

De Visser et aI. (1998) trabalhando com silagem de gramínea e avaliando 

o efeito da suplementação de 4 kg de milho f1oculado, observaram aumento de 

consumo significativo para a dieta suplementada. Friggens et aI. (1998), 

trabalhando com dietas contendo alto e baixo nível de concentrado nas dietas, 

encontraram maiores consumos de matéria seca para as dietas com alto nível 

de concentrado. Vale ressaltar que o presente trabalho, apesar de trabalhar 
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com nível alto e baixo de concentrado, apresenta uma inclusão reduzida de 

concentrado na dieta, sendo o alto nível em média correspondente à 30% da 

matéria seca total da dieta. 

O tratamento com silagem de milho foi o que apresentou maior produção 

de leite, diferindo estatisticamente apenas do tratamento com baixo nível de 

concentrado (P<0,05) e com tendência de superioridade para o mesmo 

tratamento em relação à produção de leite corrigido para gordura. Esse 

aumento na produção de leite pode ser decorrente do maior consumo de 

matéria seca neste tratamento, além dos maiores níveis de proteína bruta e 

amido em relação ao tratamento com baixo nível de concentrado. A produção 

de leite corrigida para 3,5% de gordura não diferiu para os demais tratamentos 

(P>0,05). 

A comparação entre as médias de produção de leite e leite corrigido para 

gordura nas dietas com diferentes formas de processamento do milho (f1oculado 

e moído) não apresentou diferença significativa (P>0,05). 

As dietas com diferentes fontes de proteína (farelo de soja e farinha de 

peixe) não apresentaram diferenças estatísticas significativas quanto à 

produção de leite. Santos et aI. (1997) mencionam que de 32 trabalhos com 

farinha de peixe, apenas 8 apresentaram aumentos de produção. Guidi (1999) e 

Santos (1996; 1998) não observaram aumentos em produção de leite quando 

houve substituição do farelo de soja por fontes de proteína não degradável no 

rúmen. 

Não foi observada diferença (P>0,05) para produção de leite de vacas 

alimentadas com as dietas de nível alto e baixo de concentrado. Hoffman et aI. 

(1993), trabalhando com níveis de concentrado de acordo com a qualidade do 

pasto, não encontraram diferenças significativas para produção de leite e leite 

corrigido para gordura. Friggens et a!. (1998), no entanto observaram maiores 

produções de leite para a dieta com alto nível de concentrado. Reis (1998) 

observou um aumento na produção de leite e proteína do leite, e redução na 
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concentração de gordura no leite de acordo com o aumento do nível de 

concentrado na dieta (O; 5 e 10 kg por dia). 

Em relação à composição do leite, não houve diferença estatística para a 

porcentagem de proteína e produção de gordura entre as dietas. No entanto, 

houve uma menor quantidade de proteína no leite das vacas alimentadas com a 

dieta de baixo nível de concentrado, diferindo da dieta com silagem de milho. 

Essa resposta se deve, provavelmente, a uma menor produção de proteína 

microbiana em decorrência da falta de energia para os microrganismos 

ruminais, estando de acordo com Friggens et aI. (1998). Os efeitos de 

processamento do grão; fontes de proteína e nível de concentrado, não 

resultaram em diferenças significativas na produção diária de proteína no leite. 

Theurer et aI. (1996) e Nussio (1997) observaram uma tendência de aumento 

da porcentagem de gordura no leite em dietas com grãos floculados em relação 

ao laminado a seco. Em revisão sumarizada por Santos et aI. (1998) foi 

evidenciado que de 28 trabalhos com substituição de farelo de soja por farinha 

de peixe, 16 observaram redução na porcentagem de gordura do leite; e a 

porcentagem de proteína do leite não foi consistentemente afetada. Hongerholt 

& Multer (1998) citam aumento na quantidade de proteína do leite, sem alterar a 

porcentagem da mesma quando a dieta apresentava alto nível de PNDR 

Santos et aI. (1999) citam aumentos na produção de leite e de proteína 

no leite em dietas com grãos f1oculados e fontes de PNDR, relacionando o 

aumento da proteína do leite à maior produção de proteína microbiana, e não à 

maior concentração de AGV total, ou maior proporção de propionato. Trabalhos 

com infusão de propionato ou acetato no duodeno (Aquino-Ramos, 1996), e 

infusão de glicose no rúmen (Wu et aI., 1994) indicaram aumento de proteína no 

leite apenas para a infusão de glicose, concluindo que o aumento na produção 

de proteína microbiana está associado a uma maior quantidade de aminoácidos 

de alta qualidade que chegam à glândula mamária em dietas com maiores 

quantidades de amido degradável no rúmen. 
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A relação entre a quantidade de proteína no leite e a quantidade de 

proteína consumida na dieta não foi diferente entre as dietas (P>0,05). No 

entanto, houve tendência de efeito de processamento do milho (P=0,20), 

indicado melhor eficiência de retenção de N na dieta contendo milho f1oculado. 

O tratamento com baixo nível de concentrado apresentou a maior 

porcentagem de gordura no leite, diferindo dos tratamentos com milho f1oculado 

(P>0,05). Estes foram similares, indicando o efeito da maximização da 

fermentação de amido ruminal, que geralmente reduz a digestibilidade de fibra 

no rúmen, diminuindo a produção de acetato, o precursor de gordura no leite. 

Além desse fator, a adição de farinha de peixe apresenta resposta positiva na 

redução da porcentagem de gordura no leite de vacas com produções de leite 

inferiores a 30 litros.dia-1
, sendo a porcentagem de proteína do leite não 

alterada (Santos, et aI., 1997). Spain et aI. (1995) observaram a mesma 

tendência de redução na porcentagem de gordura do leite à medida que era 

aumentada a inclusão de farinha de peixe na dieta. Jenny et aI. (1975) 

relacionaram este fato à uma provável mudança no padrão de AGV total no 

rúmen e simultâneo aumento na concentração de glucose no plasma 

sanguíneo. 

Houve uma tendência (P=0,20) de aumento na porcentagem de gordura 

do leite de vacas alimentadas com a dieta de milho moído em relação à dieta de 

milho f1oculado, demonstrando tendência de efeito de processamento do grão 

de milho, de acordo com Nussio (1997) e Theurer et aI. (1996). 

Não foram observadas diferenças significativas para o parâmetro 

eficiência de conversão alimentar (P>0,05), apesar do tratamento com milho 

floculado e farelo de soja ter sido numericamente superior aos demais. Nussio 

(1997) relata eficiência 8,8% maior para tratamentos com sorgo f1oculado em 

relação à sorgo laminado. Yu et aI. (1998) também não observaram diferenças 

na conversão alimentar de tratamentos com milho floculado e milho moído. 

Theurer et aI. (1996) em revisão de 24 trabalhos com dietas à base de grãos 
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laminados ou f1oculados citaram valores de eficiência de conversão alimentar 

média de 1,39 e 1,46, respectivamente. 

4.6 Consumo e digestibilidade aparente dos nutrientes 

São apresentados nas tabelas de resultados a estimativa de consumo de 

nutrientes e frações digestíveis expressos em kg. Deve-se ressaltar, que 

geralmente, as variações nessas médias foram explicadas principalmente pela 

variação no consumo de matéria seca das dietas. 

4.6.1 Matéria seca e matéria orgânica 

Os dados referentes ao consumo médio de matéria seca e matéria 

orgânica, bem como as estimativas de digestibilidade aparente dos nutrientes 

no trato total e ruminal estão apresentadas na tabela 9. As médias dos 

parâmetros foram obtidas através de quadrados mínimos. 

As médias observadas para consumo de matéria seca das dietas são 

diferentes daquelas apresentadas na tabela 8. A falta de consistência de alguns 

valores de digestibilidade calculados em decorrência de valores de 

digestibilidade erráticos, levaram à desconsideração de alguns animais nos 

períodos, reduzindo desse modo o número de repetições de alguns 

tratamentos. A incapacidade de recuperação completa do marcador, foi 

geralmente a causa determinante do descarte de alguns valores insatisfatórios. 

Desse modo, o menor número de repetições utilizadas levou a uma alteração 

no consumo médio de matéria seca dos tratamentos. Esses valores foram 

considerados na discussão das digestibilidades de matéria seca e matéria 

orgânica dos tratamentos. 
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Tabela 9. Efeito das dietas experimentais sobre o consumo e digestibilidade 

aparente da matéria seca e matéria orgânica. 

SM Capim Elefante Contrastes 

MM Milho Moído Milho Floculado P< 

Parâmetros FS A-FS B-FS FS FP EPM Proc Prot Conc 

CMS, kg.dia-1 19,68a 1741 ab , 14946 , 1640ab , 1731 ab , 1,44 0,67 0,67 0,30 

DTTMS, % 73,93a 60,59b 62,14 b 65,30 b 65,21 b 2,10 0,18 0,97 0,64 

DTTMS, kg 14,54a 10,53b 919b , 10,77b 11,34b 1,03 0,88 0,71 0,43 

DRMS, % 55,04 42,79 44,64 45,70 43,28 5,47 0,74 0,76 0,83 

DRMS, kg 10,83 a 742 ab , 658 b , 785 ab , 746 ab , 1,26 0,83 0,83 0,68 

CMO, kg.dia-1 18,55 a 15,78 ab 13,38 b 1490 ab , 1577 ab , 1,32 0,68 0,66 0,27 

DTTMO, % 75,50 a 62,22 b 63,45 b 67,08 b 66,81 b 2,09 0,16 0,93 0,71 

DTTMO, kg 13,99 a 979 b , 839 b , 1004 b , 10,58 b 0,96 0,87 0,71 0,37 

DRMO,% 51,56 a 39,74 a 41,94 a 42,13 a 39,65 b 5,19 0,85 0,83 0,68 

DRMO, kg 914 a , 625 ab , 555 b , 656 ab , 624 b , 1,04 0,77 0,75 0,79 

Médias na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de significância. 

° tratamento com baixo nível de concentrado apresentou menores 

médias de consumo de MS e MO quando comparado com o tratamento com 

silagem de milho (P<0,05), não diferindo dos demais. Stensig & Robinson 

(1997) relataram aumento de consumo de MO de acordo com o aumento de 

concentrado na dieta. Reis (1998) trabalhando com níveis de inclusão de 

concentrado à base de milho (O; 5 e 10 kg.d-1
) em dietas de vacas leiteiras em 

pastejo, relatou aumento de consumo de MS e MO de acordo com o aumento 

do nível de inclusão de concentrado na dieta, e relacionou o consumo de MS da 

dieta sem inclusão de concentrado regulado pelo enchimento rumina!. 

As digestibilidades da MS e MO no trato total e ruminal foram superiores 

para a dieta contendo silagem de milho contra as demais dietas (P<O,05). 

Houve tendência de diferença para efeito de processamento do grão de milho 

na porcentagem de digestibilidade no trato total da MS (P=O,18) e da MO 
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(P=0,16), com maiores valores de digestibilidade para a dieta contendo milho 

floculado. Essa resposta está de acordo com Joy et aI. (1997), que observaram 

tendência (P<0,09) de maior digestibilidade da MO no trato total para o milho 

floculado a 310g.L-1 em relação ao f1oculado a 390 g.L-1
. Menezes Júnior (1999) 

observou aumentos significativos na digestibilidade da MS e MO devido ao 

processamento do milho, apesar de não ter alterado a quantidade digerida, 

provavelmente devido à tendência de menor consumo de MS com o milho 

floculado. Aldrich et aI. (1993) relataram aumentos na digestibilidade da MO 

para tratamentos com fonte de amido de alta degradabilidade em relação a uma 

fonte de baixa degradabilidade rumina!. Santos et aI. (1996; 1997; 1999) 

também encontraram resultados positivos de digestibilidade da MS e MO para 

tratamentos com milho ou sorgo f1oculado em relação à laminação. 

A quantidade de MS aparentemente digerida na porção ruminal foi 

superior para a dieta contendo silagem de milho, diferindo da dieta com baixo 

nível de concentrado (P<0,05). A quantidade de MO aparentemente digerida no 

rúmen na dieta com silagem de milho foi diferente da dieta com baixo nível de 

concentrado e da dieta com farinha de peixe (P<0,05). 

A digestibilidade da matéria orgânica da dieta no trato total com silagem 

de alfafa e baixo nível de concentrado apresentou tendência de superioridade 

em relação ao alto nível de concentrado (Stensig & Robinson, 1997). Reis 

(1998) observou aumento na digestibilidade aparente da MS e MO com o 

aumento da suplementação de concentrado à base de milho, e salientou que 

como o amido é quase completamente degradado no trato digestivo de 

ruminantes, a digestão no trato total deve aumentar com a suplementação. 

4.6.2 Fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido 

Nas tabelas 10 e 11 podem ser observados os dados referentes ao 

consumo e digestibilidade aparente da fibra em detergente neutro e fibra em 
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detergente ácido das dietas utilizadas. As médias foram obtidas através dos 

quadrados mínimos. 

O consumo de FON foi maior para o tratamento com farinha de peixe e 

milho ftoculado, diferindo do tratamento de silagem de milho, que apresentou o 

menor consumo de FON (P<0,05), devido ao menor teor de FON nesse 

volumoso. O maior consumo de FON observado deste tratamento pode ter sido 

consequência do maior consumo de matéria seca. Não houve efeito de 

processamento, fonte de proteína e nível de concentrado sobre o consumo de 

FON (P>0,05). Okine et aI. (1997) não observaram diferença no consumo de 

FON de animais alimentados com alfafa e suplementados com 50 % ou 35% de 

concentrado na dieta, Stensig & Robinson (1997) relataram redução no 

consumo de FDN de acordo com o aumento de concentrado na dieta, não 

concordando com os valores apresentados na tabela 12. O maior consumo de 

MS das dietas com maior nível de concentrado observados no presente 

trabalho, poderia ser justificado pelo fato da dose mais elevada de concentrado 

utilizada poder ser considerada relativamente baixa em relação aos trabalhos 

mencionados. Além disso, os valores de pH ruminal observados (tabela 17) não 

sugerem redução de consumo decorrente de abaixamento excessivo de pH. 

A digestibilidade da FON no trato total e ruminal não foi diferente entre 

as dietas. No entanto, a quantidade de FON digerida na dieta com farinha de 

peixe no trato total foi superior aos demais tratamentos, diferindo apenas da 

dieta contendo silagem de milho (P<O,05). Aldrich et aI. (1993) relataram 

aumentos na digestibilidade de FON e FDA quando fontes de proteína menos 

degradáveis no rúmen foram fornecidas a animais que estavam consumindo 

dietas baseadas em capim elefante. Santos et aI. (1999) também observaram 

maior digestibilidade de FON quando foi fornecida uma fonte de proteína menos 

degradável no rúmen 

A quantidade de FON digerida na porção ruminal foi superior para o 

tratamento com alto nível de concentrado, diferindo do tratamento contendo 

si/agem de milho e concordando com dados de Stensig & Robinson (1997). 
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Alguns autores (Oliveira et aI., 1995; Plascenia & Zinn, 1996; lykos et aI., 1997; 

Joyet aI., 1997; Nussio, 1997; Yu et ai., 1998) relataram o efeito negativo do 

aumento da digestão de amido ruminal sobre a digestibilidade da fibra. 

Houve tendência de efeito de processamento do milho sobre os 

tratamentos (P=O,13), e efeito de nível de concentrado (P=0,09), apresentando 

a dieta com milho moído sob alto nível de concentrado a maior quantidade de 

FDN digerido no rúmen, devido ao maior consumo, indicando que o maior nível 

de concentrado não prejudicou a atividade das bactérias celulolíticas, 

demonstrado pelos elevados valores de pH das dietas. De Visser et aI. (1998) 

relataram menor digestibilidade de FDN quando são fornecidos 4 kg de milho 

floculado adicionalmente à silagem de gramínea. 

Tabela 10. Efeito das dietas experimentais sobre o consumo e digestibilidade 
aQarente da fibra em detergente neutro. 

SM Capim Elefante Contrastes 

MM Milho Moído Milho Floculado P< 

FS A-FS B-FS FS FP EPM Proc Prot Cone 

CFDN, kg.dia-1 662 b , 912 ab , 866 ab , 868 ab , 9,55 a 0,68 0,74 0,43 0,73 

DTTFDN,% 53,42 54,99 57,09 56,32 57,72 3,65 0,85 0,81 0,77 

DTTFDN, kg 350 b , 503 ab , 485 ab , 502 ab , 556 a , 0,55 0,99 0,54 0,87 

DRFDN, % 51,61 57,56 54,34 53,00 55,01 5,60 0,68 0,82 0,77 

DRFDN, kg 344 b , 727 a , 458 ab , 488 ab , 529 ab , 0,77 0,13 0,73 0,09 

Médias na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de significância. 

O maior consumo de FDA foi observado na ração contendo farinha de 

peixe e milho f1oculado, diferindo da dieta com silagem de milho (P<O,05). Não 

houve efeito de processamento, fonte de proteína e nível de concentrado na 

dieta sobre a ingestão de FDA. 

A digestibilidade de FDA no trato total e ruminal não diferiu entre os 

tratamentos (P>0,05). Nussio (1997) relatou redução de 18,1% na 

digestibilidade do FDA ao utilizar sorgo f1oculado em comparação ao sorgo 
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laminado em dietas à base de feno de alfafa. Plascencia & Zinn (1996) 

observaram redução na digestibilidade da FDA quando foi fornecido milho 

floculado. A quantidade de FDA digerida no trato total foi maior para a dieta com 

farinha de peixe e milho f1oculado, sendo diferente da dieta com silagem de 

milho (P<0,05), que apresentou menor consumo de FDA. Santos et aI. (1998) 

observaram tendência de menores digestibilidades de FDA para o tratamento 

com farinha de peixe. 

Apesar do fato da dieta contendo silagem de milho ter levado à menor 

contribuição de FDN e FDA na composição das rações, observou-se menores 

valores de digestibilidade ruminal e de trato total para a fração parede celular 

desse volumoso quando comparado ao capim elefante. 

Tabela 11. Efeito das dietas experimentais sobre o consumo e digestibilidade 
aparente da fibra em detergente ácido 

SM Capim Elefante Contrastes 

MM Milho Moído Milho Floculado P< 

Parâmetros FS A-FS B-FS FS FP EPM Proc Prot Cone 

CFDA, kg.dia-1 339 b , 523 a , 504 a , 498 a , 542 a , 0,39 0,74 0,49 0,80 

DTTFDA,% 50,33 54,77 55,77 56,48 56,35 4,01 0,82 0,98 0,89 

DTTFDA, kg 168 b , 285 a , 272 a , 288 a , 309 a , 0,31 0,95 0,69 0,87 

DRFDA, % 53,20 58,90 54,25 54,81 56,07 5,58 0,71 0,88 0,67 

DRFDA, kg 1,80 3,07 2,65 2,89 3,07 0,42 0,82 0,79 0,61 

Médias na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de significância. 

4.6.3 Proteína bruta 

Os dados de consumo e digestibilidade aparente da proteína bruta no 

trato total e ruminal estão apresentados na tabela 12. As médias foram obtidas 

através de quadrados mínimos. 
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o consumo de proteína bruta e quantidade de PB aparentemente 

digestível da dieta com silagem de milho foi superior numericamente das 

demais e diferente da dieta contendo baixo nível de concentrado e daquela 

contendo farinha de peixe (P<O,05), que pode ser explicado pelo fato dessas 

dietas terem apresentado um teor de PB médio inferior às demais dietas. 

Apesar das dietas terem sido formuladas para ser isoproteicas, após análises 

laboratoriais constatou-se que elas apresentaram diferenças nos níveis de 

proteína, como pode ser observado na tabela 1. 

Houve tendência de diferença no consumo de PB entre as dietas com 

alto e baixo nível de concentrado (P=O,12), devido à diferença de PB nessas 

dietas. 

Com relação às estimativas de digestibilidade ruminal da fração proteica, 

deve-se considerar que as médias apresentadas agregam erros decorrentes da 

contribuição de proteína microbiana. Assim, na composição do conteúdo 

duodenal, ambas as frações, de proteína dietética e microbiana, contribuem 

para a estimativa de digestibilidade, resultando em desvios nos valores 

porcentuais e quantitativos de expectativa de digestão da proteína dietética 

propriamente dita. 

A porcentagem de PB digerida no rúmen da dieta com farinha de peixe e 

milho floculado foi inferior às demais dietas (P<O,05), devido a presença de 

PNDR representada pela inclusão de farinha de peixe na dieta, desse modo, 

houve um efeito significativo da fonte de proteína na dieta (P<O,05), de acordo 

com Santos et aI. (1998; 1999). 

Quantitativamente, a digestibilidade de PB ruminal da dieta com farinha 

de peixe foi inferior à dieta com silagem de milho (P<O,05). O efeito de fonte de 

proteína na dieta também apresentou tendência de diferença (P=O,12). Zerbini 

et aI. (1988) encontraram menores digestibilidades ruminais para o tratamento 

com farinha de peixe em relação ao farelo de soja, porém digestibilidades 

aparentes no trato total semelhantes. A eficiência de síntese de proteína 

microbiana foi maior para o tratamento com farelo de soja. 
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A digestibilidade ruminal da proteína não foi afetada pelo tipo 

processamento do milho, concordando com dados de Plascencia & Zinn (1996). 

A digestibilidade da proteína no trato total não foi diferente para as 

formas de processamento do grão, o que está de acordo com Santos (1996) e 

Simas (1995), apesar de ter sido observada digestibilidade numericamente 

superior para o tratamento com floculação. Nussio (1997) e Chen (1994) 

encontraram digestibilidades menores para a f1oculação em relação à 

laminação. 

Tabela 12. Efeito das dietas experimentais sobre o consumo e digestibilidade 
aQarente da Qroteína bruta 

SM Capim Elefante Contrastes 

MM Milho Moído Milho Floculado P< 

Parâmetros FS A-FS B-FS FS FP EPM Proc Prot Cone 

CPB, kg.dia-1 306a , 264ab , 201 6 , 250ab , 231 6 , 0,20 0,69 0,56 0,12 

DTTPB,% 77,81 71,61 75,73 75,80 73,06 3,21 0,45 0,59 0,49 

DTTPB, kg 240 a , 1 91 ab , 152b , 1 90ab , 169b , 0,21 0,98 0,54 0,33 

DRPB, % 498 a , 47,90 a 51,17 a 45,77 a 14,67b 5,32 0,81 0,002 0,74 

DRPB, kg 1 51 a , 125ab , 1 02 ab , 1 16 ab , 070 b , 0,17 0,76 0,12 0,49 

Médias na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de significância. 

4.6.4 Amido 

o consumo e digestibilidade aparente do amido no trato total e ruminal 

estão apresentados na tabela 13. As médias foram obtidas através de 

quadrados mínimos. 

Houve maior consumo de amido no tratamento contendo silagem de 

milho (P<0,05) em relação aos demais tratamentos. O efeito de nível de 

concentrado na dieta mostrou uma tendência de diferença estatística (P=0,15), 

com maior consumo de amido para a dieta com alto nível de concentrado. 
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Santos et aI. (1999) não observaram efeito sobre a digestibilidade de 

amido quando foi incluída uma fonte de proteína marinha não degradável no 

rúmen nas dietas com grãos processados. 

As maiores porcentagens de digestibilidade ruminal de amido foram 

observadas para os tratamentos contendo milho floculado. O efeito de nível de 

concentrado na dieta apresentou tendência de diferença (P=O,13), 

demonstrando a superioridade na digestibilidade ruminal de amido na dieta com 

alto nível de concentrado. 

Menezes Júnior (1999), Santos et aI. (1999), Nussio (1997), Plascencia & 

Zinn (1996) encontraram maiores porcentagens de digestibilidade de amido no 

trato total para o milho floculado, enquanto Yu et aI. (1997); Yu et aI. (1998) e 

Santos et aI. (1997), observaram aumentos de digestibilidade do amido tanto 

em porcentagem como em quantidades digeridas por dia. 

A quantidade de amido digerido no trato total foi superior para a dieta 

com silagem de milho em relação às demais (P<O,05), devido ao maior 

consumo de amido desta dieta. Houve tendência de diferença neste parâmetro 

para o efeito do nível de concentrado na dieta (P=O,16), demonstrando maior 

digestibilidade para o alto nível de concentrado. 

A quantidade de amido digerida no rúmen foi maior para a dieta com 

silagem de milho, diferindo das dietas com alto e baixo nível de concentrado, e 

da dieta com farinha de peixe (P<O,05), e com tendência de superioridade 

(P=O,06) da dieta com milho floculado e farelo de soja, devido ao maior 

consumo de matéria seca nesta dieta. 
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Tabela 13. Efeito das dietas experimentais sobre o consumo e digestibilidade 
a~arente do amido 

SM Capim Elefante Contrastes 

MM Milho Moído Milho Floculado P< 

Parâmetros FS A-FS 8-FS FS FP EPM Proc Prot Conc 

C Amido, kg.dia·' 6,02a 2796 , 1 41 6 , 3046 , 3076 , 0,54 0,80 0,97 0,15 

OTTA,% 96 58ab , 96 03ab , 95,17b 98,78a 98,47a 0,93 0,13 0,84 0,59 

OTTA, kg 582a , 268b , 135b , 301 b , 302b , 0,52 0,73 0,98 0,16 

ORA, % 68,61 66,83 68,08 76,27 73,79 9,10 0,57 0,87 0,93 

ORA, kg 4,25a 190b , ° 99
b , 232ab , 231 b , 0,79 0,70 0,99 0,38 

Médias na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de significância. 

4.7 Parâmetros rumi nais 

Os efeitos dos tratamentos sobre os parâmetros ruminais médios do 

presente trabalho estão apresentados na tabela 14. 

Tabela 14. Efeitos das dietas experimentais sobre as médias dos parâmetros 
ruminais. 

SM Ca~im Elefante Contrastes 
MM Milho Moído Milho Floculado P< 

Parâmetros FS A-FS 8-FS FS FP EPM Proc. Prot. Conc. 
pH 621 6 659a 663a 663a 654a 0,04 0,27 0,01 0,25 , , , , , 
N-NH3 209a 168b 205a 142c 11 7d 1,00 0,05 0,06 0,007 , , , , , 
AGV total 77,7 70,9 68,7 78,9 75,7 5,84 0,0003 0,14 0,16 
C2 50,6 50,7 49,9 54,9 53,5 4,18 0,004 0,35 0,33 
C3 189a , 137b , 130b , 168ab , 153b , 1,30 0,0001 0,02 0,26 
C4 81 a 65b 57b 71 ab 68ab 0,73 0,005 0,23 0,0004 , , , , , 
C2:C3 274c 372ab 385a 335b 376ab 0,22 0,02 0,01 0,46 , , , , , 
Médias na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de signiflCância. 

De acordo com os dados da Tabela 14, o uso de dietas à base de 

silagem de milho aumentou (P<0,05) a concentração molar de propíonato, 

butirato e nitrogênio amoníacal no fluido rumina!. Além disso, reduziu (P<0,05) 
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os valores de pH e a relação acetato:propionato, e não apresentou efeito sobre 

(P>O,05) a concentração molar de acetato e dos ácidos graxos voláteis totais no 

fluído rumina!. Esses dados podem ser explicados pelo maior consumo e 

quantidade de amido digerido no trato digestivo, o que geralmente determina 

maior produção de ácidos orgânicos (principalmente propiônico) durante o 

processo de fermentação. Associado a isso, a silagem de milho apresentou um 

menor tamanho de partícula, o que deve ter levado à uma menor taxa de 

mastigação e ruminação, promovendo redução na secreção de tamponantes 

salivares e consequente redução do pH ruminal. 

A utilização de milho f1oculado, aumentou (P<O,05) a concentração de 

propionato no fluído ruminal, de acordo com Van Soest (1994); Joy et aI. (1997); 

Plascencia & Zinn (1996) e Menezes Junior (1999), que também observaram 

maiores proporções de propionato no fluído ruminal nos tratamentos contendo 

milho f1oculado em relação aos tratamentos contendo milho moído grosso. O 

processamento do grão de milho também aumentou a concentração de butirato 

e dos ácidos graxos voláteis totais no fluído ruminal, discordando dos dados de 

Aldrich et aI. (1993); Joy et aI. (1997); Lykos et aI. (1997); Plascencia & Zinn 

(1996) e Menezes Junior (1999), que não observaram efeito do processamento 

do grão de milho sobre a concentração de butirato e dos ácidos graxos voláteis 

totais. O processamento ainda reduziu (P<O,05) a concentração de nitrogênio 

amoniacal como observado por Plascencia & Zinn (1997); Poore et aI. (1993); 

Santos (1998) e Menezes Junior (1999). A relação acetato:propionato sofreu 

redução (P<O,05) sendo que efeito similar foi observado por Joy et aI. (1997); 

Lykos et aI. (1997) e Menezes Junior, (1999). Bach et aI. (1999) relataram 

redução na concentração molar de acetato, aumento na concentração de 

propionato, butirato e aumento na concentração molar de AGV total no rúmen 

quando foi adicionado milho moído em relação a um tratamento exclusivo à 

pasto. 

Houve efeito de processamento sobre (P>O,05) a concentração molar de 

acetato no fluído ruminal, com maior concentração no tratamento contendo 
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milho floculado, o que contraria os dados de Plascencia & Zinn, (1996) e Joy et 

aI., (1997) comparando milho laminado com milho floculado e Menezes Junior, 

(1999), comparando milho moído com milho floculado. Estes observaram 

menores concentrações de acetato quando o milho floculado foi utilizado. O 

processamento do grão de milho não apresentou efeito (P>O,05) sobre o valor 

de pH, esses dados concordam com Joy et aI. (1997); Plascencia & Zinn (1995) 

e Menezes Junior (1999), porém discordam dos dados de Lykos et aI. (1997) e 

Nussio (1997) que relataram reduções nos valores de pH para as dietas 

contendo milho f1oculado. 

Esses fatos ocorrem provavelmente devido à maior digestibilidade do 

amido do grão de milho floculado, que promove maior disponibilidade de 

energia para os microrganismos do rúmen utilizarem para o seu crescimento e 

reprodução, o que resulta em uma maior taxa de fermentação ruminal, 

promovendo uma maior produção de ácidos orgânicos (principalmente 

propiônico) e uma utilização mais eficiente do nitrogênio disponível no rúmen, 

sugerindo maior síntese de proteína microbiana, o que reduz a concentração de 

nitrogênio amoniacal no rúmen. 

No presente trabalho, a manutenção do pH ruminal na presença de grãos 

floculados talvez se deva ao fato de que o nível mais alto de concentrado não 

chegou a representar desafio ao ambiente ruminal. 

O uso de uma fonte de proteína de menor degradabilidade ruminal 

(farinha de peixe), promoveu um aumento (P<O,05) da relação 

acetato: propi onato , decorrente da redução (P<O,05) na concentração molar de 

propionato e pH no fluído ruminal. Houve tendência de redução (P=O,06) na 

concentração ruminal de nitrogênio amoniacal e dos ácidos graxos voláteis 

totais (P=O,14). Apesar disso, as concentrações molares de acetato e butirato 

no fluído ruminal não foram alteradas (P>O,05). De acordo com Zerbini et aI. 

(1988) maiores valores de ácido acético e AGV total foram observadas para 

farelo de soja em relação à farinha de peixe. Esses efeitos podem ser 

explicados pela redução na quantidade de matéria orgânica fermentada no 
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rúmen e menor proteólise no rúmen, reduzindo a quantidade de nitrogênio 

liberado para o fluído ruminal. Com isso, a quantidade de amônia produzida foi 

reduzida com a proteína da farinha de peixe passando a ser digerida no 

intestino. 

O tratamento com menor proporção de concentrado determinou 

elevações (P<O,05) na concentração de nitrogênio amoniacal no fluído ruminal. 

Contudo, não houve efeito sobre os valores de pH, acetato, propionato e da 

relação acetato:propionato (P>O,05). Houve redução de butirato (P<O,05) e 

tendência de redução (P=O,16) na concentração molar de ácidos graxos 

voláteis total. Essas características podem ser explicadas pela maior proporção 

de volumoso na dieta (capim elefante), uma vez que os volumosos fornecem 

uma maior quantidade de precursores para a formação de acetato. Entretanto, 

dietas contendo elevadas proporções de volumosos apresentam reduzida 

densidade energética, o que pode levar à redução da disponibilidade de energia 

para a fermentação ruminal e maior utilização de proteína como fonte de 

energia, promovendo um aumento na concentração de nitrogênio amoniacal no 

rúmen. 

Jones-Endsley et aI. (1997) relataram redução na concentração molar de 

acetato, aumento na concentração de propionato, redução na relação 

acetato:propionato, e ausência de efeito sobre a concentração de AGV total e 

amônia ruminal quando houve aumento no nível de adição de concentrado na 

dieta. Reis (1998) observou aumento na concentração molar de propionato e 

redução na concentração de amônia ruminal e da relação acetato: propionato, 

de acordo com o aumento dos níveis de suplementação. 



63 

4.7.1 pH ruminal 

Os efeitos dos horários de coleta sobre o pH do fluído ruminal, estão 

apresentados na figura 2. Cabe lembrar que os animais foram alimentados duas 

vezes ao dia, no tempo zero (18:30 horas) e no tempo 12 (6:30 horas). 

A variação do pH durante o dia seguiu um padrão de evolução normal 

onde os maiores valores de pH são observados próximos aos horários de 

alimentação. Os picos de baixa no pH do fluído ruminal ocorreram entre 4 a 8 

horas após a alimentação, quando existiu grande concentração de ácidos 

orgânicos, provenientes da fermentação dos substratos pelos microrganismos, 

no fluído rumina\. As médias dos valores de pH ruminal das dietas, no decorrer 

do dia, se mostraram sempre superiores a 6,0. Esse fato indica que as 

alterações nos parâmetros de fermentação ruminal impostos pelos tratamentos 

não foram suficientemente expressivos à ponto de determinar redução 

significativa no pH rumina\. Como exemplo, somente na dieta à base de silagem 

de milho, 4 horas após a alimentação, foi observado pH inferior a 6,0. 



64 

6.9 

6.8 

6.7 

6.6 

6.5 

6.4 
::t: 
Co 

6.3 

6.2 

6.1 

6 

5.9 

5.8 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Horas após alimentação 

I-.-SM+MM _ CE+A+FS --'-CE+B+FS ~CE+MF+FS -'-CE+MF+FP I 

Figura 2. Efeito das dietas experimentais sobre a evolução diária do pH rumina!. 

4 7.2 Amônia ruminal 

Na figura 3 estão apresentados os valores médios da concentração de 

amônia ruminal de acordo com as dietas e os horários de coleta. De acordo 

com essa figura, pode se observar que os valores de amônia no fluído ruminal 

atingem valores máximos 2 a 4 horas após a alimentação, pois nesses horários 

a fermentação ruminal se apresenta intensa, decorrente da maior 

disponibilidade dos nutrientes das dietas, entre eles a proteína, que após a 

hidrólise promove elevação nos níveis de amônia rumina!. 

A utilização de milho floculado associado à farinha de peixe, foram os 

tratamentos mais eficientes em reduzir a concentração ruminal de amônia, uma 

vez que o amido do milho floculado apresenta maior digestibilídade, o que 
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promove maior liberação de energia para o crescimento e reprodução dos 

microrganismos do rúmen, que utilizam o nitrogênio ruminal para a formação de 

suas proteínas estruturais. A farinha de peixe por apresentar menor 

digestibilidade ruminal, reduz a quantidade de proteína que é quebrada no 

rúmen, o que reduz a liberação de nitrogênio no rúmen e consequentemente a 

formação de amônia. 

O baixo nível de concentrado na dieta apresentou alta concentração de 

amônia ruminal, indicando falta de energia na dieta, porém demonstrou o 

excesso de nitrogênio solúvel proveniente do capim elefante (Balsalobre, 1996). 

Além disso, geralmente os níveis mais elevados de concentrado nas dietas 

promovem intensificação da fermentação ruminal, promovendo redução de pH. 

Nesse caso, a proteólise é reduzida, o que estimula a reciclagem de amônia 

pela parede do rúmen (Owens & Zinn, 1988). Com base na tabela 14, esse fato 

pode ser confirmado, uma vez que pode ser evidenciada a redução numérica do 

pH ruminal na dieta com alto nível de concentrado. Simultaneamente, nessa 

dieta, houve redução do nível de amônia ruminal, sugerindo maior reciclagem. 

As concentrações de amônia ruminal resultaram em menor produção de 

leite para o tratamento com baixo nível de concentrado. A adição de maiores 

níveis de concentrado associado ao processamento mais intensivo do grão de 

milho resultaram em acoplamento de fornecimento de energia e proteína, sendo 

então melhor aproveitados pelos microrganismos para produção de proteína 

microbiana e ácidos orgânicos da fermentação. Esse fato pode ser evidenciado 

pela maior retenção de nitrogênio proveniente da dieta no leite dos animais 

recebendo os tratamentos contendo milho f1oculado, conforme apresentado na 

tabela 8. 

A alta concentração de amônia ruminal na dieta com silagem de milho 

pode levar à inferência de que havia proteína em excesso na dieta, sugerindo 

que essa recomendação de proteína pelo NRC (1985) para vacas nesse nível 

de produção de leite possa ser excessiva. 
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o fornecimento de concentrado em baixa proporção na dieta, aumentou 

(P<O,05) a concentração de amônia no fluído ruminal. Esse fato provavelmente 

se deve a menor disponibilidade de fontes de energia para os microrganismos 

do rúmen, que então passam a utilizar a proteína como fonte de energia, o que 

gera um aumento na liberação de nitrogênio para o fluído ruminal e 

consequente aumento no teor de amônia rumina!. 

A quantidade de amônia ruminal para maximizar o desempenho de vacas 

em lactação é polêmica, tendo sido relatados valores entre 2 a 3 mg de N

NH3.100 mr1 de fluido ruminal por Satter & Slyter (1974), citado pelo NRC 

(1985). Mehrez et aI. (1977) citado pelo NRC (1985) sugere valores entre 20 e 

22 mg de N-NH3.100 rnr1 de fluido ruminal para maximização da fermentação 

ruminal. De acordo com NRC (1985), teores de amônia superiores a 8 e 15 mg 

de N.dr1 são requeridas para a maximização da digestão da MO no rúmen de 

vacas em lactação. Além disso, vacas que consomem quantidades 

inadequadas de energia podem apresentar excesso de amônia ruminal, altas 

concentrações de uréia plasmática e baixas concentrações de proteína no leite. 
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Figura 3. Efeito das dietas experimentais sobre a evolução diária da 

concentração de nitrogênio amoniacal. 

4.7.3 Ácidos graxos voláteis 

A evolução temporal sobre a concentração dos ácidos graxos voláteis 

totais no fluído ruminal está apresentada na figura 4. 

A concentração de ácidos graxos voláteis total no fluido ruminal 

apresenta pico no período entre 4 e 6 horas após a alimentação. É interessante 

notar que o pico na concentração dos ácidos graxos voláteis totais é mais 

acentuado após a primeira alimentação (18:30 horas). 
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Figura 4. Efeito das dietas experimentais sobre a evolução diária da 

concentração molar de ácidos graxos voláteis totais no fluido ruminal. 

4.7.4 Ácido acético 

A figura 5 apresenta a evolução temporal da concentração molar de 

ácido acético no fluido ruminal. Nessa figura pode ser observado que a 

concentração de acetato apresentou pico entre 4 e 8 horas após a primeira 

alimentação (18:30 horas) e não apresentou diferença (P>O,05) após a segunda 

alimentação (6:30 horas). Os animais apresentaram um padrão de consumo de 

matéria seca maior durante a noite. 
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Figura 5. Efeito das dietas experimentais sobre a evolução diária na 

concentração molar de ácido acético no fluido rumina!. 

4.7.5 Ácido propiônico 

A evolução temporal da concentração molar no fluído ruminal de 

propionato está apresentada na figura 6. A concentração molar de ácido 

propiônico apresentou aumentos a partir de 2 horas após a alimentação e se 

manteve elevada até 2 horas antes das alimentações. Foi verificado, também, 

maiores valores de propionato no fluído ruminal após a alimentação noturna. 
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Figura 6. Efeito das dietas experimentais sobre a evolução diária na 
concentração molar de ácido propiônico no fluido ruminal. 

4.7.6 Ácido butirico 

A evolução temporal da concentração molar de ácido butírico no fluido 

ruminal está apresentada na figura 7. Nessa figura pode-se observar que os 

aumentos na concentração de butirato ocorreram entre 4 e 6 horas após a 

alimentação. Maior consumo de matéria seca após alimentação noturna 

promoveram maior concentração de ácido butírico nesses horários. 
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Figura 7. Efeito das dietas experimentais sobre a evolução diária na 

concentração molar de ácido butírico no fluido ruminal. 

4.7.7 Relação ácido acético:ácido propiônico 

A evolução temporal da relação acetato:propionato está apresentada na 

figura 8. Os valores da relação acetato:propionato praticamente não sofreram 

alterações durante os horários de coleta, provavelmente devido ao fato das 

curvas de ácido acético e propiônico apresentarem basicamente os mesmos 

padrões de elevação, com aumentos a partir de 4 horas após as alimentações e 

picos de baixa ao redor dos horários de alimentação. 
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Figura 8. Efeito das dietas experimentais sobre a evolução diária na relação 
acetato: propionato. 

4.8 Degradabilidade "in situ" 

As amostras dos volumosos que foram incubadas "in situ" foram analisadas 

quanto à degradabilidade da MS, FDN e FDA. As amostras de grãos de milho 

moído e floculado só foram analisadas quanto à degradabilidade da MS, devido 

insuficiência de material residual disponível para análise de degradabilidade 

ruminal do amido. 
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4.8.1 Degradabilidade da matéria seca 

Os dados referentes à degradabilidade ruminal da matéria seca dos 

volumosos e dos grãos de milho que foram incubados no rúmen para ensaio de 

degradabilidade "in situ" estão apresentados nas tabelas 15 e 16. Os volumosos 

e os grãos de milho foram incubados de acordo com a dieta que que os animais 

estavam recebendo. 

A degradabilidade da MS da sitagem de milho na fração a foi superior à 

fração a do capim elefante incubado nas demais dietas (P<0,05) devido ao seu 

maior teor de amido na MS, que apresenta fração rapidamente degradável no 

rúmen. Os tipos de dieta não influenciaram a degradação da fração a do capim 

elefante. 

A taxa fracionai de degradação (%.h-1
) não diferiu entre os volumosos 

das dietas experimentais, apesar da silagem de milho ter apresentado menor 

taxa de degradação fracionai. No entanto, a fração potencialmente degradável 

foi superior para a silagem de milho (P<0,05), devido à sua elevada 

degradabilidade na fração solúvel. O capim elefante incubado nas demais 

dietas, apesar de apresentarem valores superiores na fração b, foram 

estatisticamente menores na fração a. A fração efetivamente degradável, 

considerando uma taxa de passagem de 5%.h-\ foi maior para a MS da 

silagem de milho, diferindo do capim elefante incubado nas demais dietas 

(P<O,05). A fração efetivamente degradável do capim elefante incubado foi 

semelhante entre as dietas, com média igual a 63%, indicando que não houve 

efeito destas sobre a degradabilidade da MS do capim elefante. Balsalobre 

(1996) observou extensão de degradação da MS de capim elefante em pastejo 

simulado de 67,88%, enquanto Deschamps (1994) reporta potencial de 

degradabilidade da MS de capim elefante incubado 48 horas no rúmen de 

68,6% a 73,6%. 

Khalili et a!. (2000) não observaram efeito de suplementação de 

concentrado sobre os parâmetros de degradabilidade potencial, taxa de 
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degradação fracionai e degradabilidade da fração solúvel e insolúvel de feno 

misto de festuca e capim timóteo. 

Nussio (1997) relata que a fonte de amido mais degradável no rúmen 

causou redução da degradabilidade da MS de alfafa, diminuindo a taxa de 

degradação fracionai e a degradabilidade efetiva da MS. Tendência similar foi 

observada nos trabalhos de Weiss (1994) e Harmison et aI. (1997). 

Rodrigues (2000), observou que a inclusão de concentrado na dieta, 

reduziu a degradabilidade efetiva da MS de feno de Tifton 85 (Cynodon 

dacty/on, L. cv. Tifton). O menor pH ruminal de dietas ricas em concentrado 

poderia diminuir a atividade da ceJulase microbiana no rúmen, como 

demonstrado por Mould et aI. (1983). No presente trabalho a variação de pH 

não foi significativa, provavelmente em função de menor proporção de 

concentrado adicionados nas rações. 

Tabela 15. Parâmetros de degradabilidade "in situ" da matéria seca dos 
volumosos incubados nas diferentes dietas. 

SM Capim Elefante Contrastes 

MM Milho Moído Milho Floculado P< 

Parâmetros FS A-FS B-FS FS FP EPM Proc Prot Cone 

a (%) 39,Oa 21,4° 21,2° 22,50 21,9° 1,37 0,57 0,74 0,92 

b (%) 42,6b 48,4ab 48,2ab 48,2ab 50,Oa 2,26 0,93 0,57 0,95 

c1 (%.h-1
) 3,62 3,92 4,55 4,16 3,56 0,004 0,70 0,34 0,35 

Potencialmente Degradavel 2
, % 81,6a 69,9b 69,5b 70,7b 71,9b 1,65 0,71 0,62 0,88 

Efetivamente DegradáveIs, % 64,7a 62,9b 63,Ob 63,Ob 63,Ob 0,16 0,61 0,86 0,79 

, kd - taxa fracionai de degradação (%.h-1); 2 (a+b); 3 kp = taxa de passagem - 5%.h-'. 
Médias na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de significância. 

As degradabilidades da MS dos grãos de milho moído e floculado na 

fração a, fração solúvel, incubados nas diferentes dietas não apresentaram 

diferenças significativas (P>O,05). Houve uma tendência de diferença estatística 

(P=O,19) para as formas de processamento do grão de milho, tendo o milho 

floculado incubado nas dietas de capim elefante apresentado menor 

degradabilidade ruminal na fração a. 
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A taxa fracionai de degradação da MS do grão de milho incubado nas 

diferentes dietas foi superior na dieta com alto nível de concentrado, diferindo 

da dieta com silagem de milho (P<O,05). Houve tendência no efeito de 

processamento do grão de milho (P=O,16), indicando efeito negativo da 

f/oculação sobre a taxa de degradação da matéria seca do grão de milho 

(%.h-1
). Esse fato contraria relatos na literatura (Nussio, 1997) onde a maior 

intensidade de processamento do grão foi praticamente correlacionado com a 

taxa de degradação. Por outro lado, sugere que a moagem do grão deve ter 

sido intensa, aumentando significativamente a degradação ruminal do amido. 

A porcentagem de MS do milho potencialmente degradável no rúmen foi 

semelhante para as incubações nas diferentes dietas, diferindo apenas para a 

dieta contendo farinha de peixe. A presença desta fonte de proteína determinou 

redução no potencial de degradação da MS do grão de milho f1oculado 

(P<O,05). 

A porcentagem de MS do grão de milho efetivamente degradável no 

rúmen foi maior para o milho moído incubado na dieta com alto nível de 

concentrado, sendo próximo do milho moído incubado na dieta com baixo nível 

de concentrado, diferindo das demais dietas (P<O,05). Esse fato, 

possivelmente, foi devido a maior taxa fracionai de degradação da dieta com 

alto nível de concentrado. Houve efeito das formas de processamento sobre a 

fração efetivamente degradável da MS dos grãos de milho, com efeito positivo 

para o milho moído (P<O,05). Quanto ao nível de concentrado na dieta, houve 

tendência de superioridade da fração efetivamente degradável no rúmen do 

grão de milho incubado na dieta contendo alto nível de concentrado (P=O,12). 

A taxa fracionai de degradação e a degradabilidade efetiva da MS dos 

grãos de milho foram aumentadas com a floculação de sorgo em relação à 

laminação em trabalho realizado por Nussio (1997). 
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Tabela 16. Parâmetros de degradabilidade "in situ" da matéria seca dos grãos 
de milho moído e floculado incubados nas diferentes dietas. 

SM Capim Elefante Contrastes 

MM Milho Mofdo Milho Floculado P< 

Parâmetros FS A-FS B-FS FS FP EPM Proc Prot Cone 

a (%) 25,3 27,3 23,4 21,9 21,5 2,87 0,19 0,93 0,38 

b(%) 80,5 75,3 82,0 79,4 77,8 3,51 0,42 0,74 0,22 

c1 (%.h-1
) 4,SSb 6,66 a 540 ab , 5,80 a 5.56 ao 0,004 0,16 0,69 0,06 

Potencialmente Degradavel 2 (%) 99,9a 99,7 a 100 a 99,8 a 98,7 b 0,26 0,87 0,01 0,56 

Efetivamente Degradável 3 (%) 72,9b 76,3 a 74,6 ao 738 b , 72,5 0 0,71 0,02 0,20 0,12 

, kd = taxa fracionai de degradação (%.h-'); 2 (a+b); 3 kp = taxa de passagem = 5%.h o

'. 

Médias na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de significância. 

4.8.2 Degradabilidade da fibra em detergente neutro 

Os resíduos dos materiais que foram incubados no fÚmen foram 

analisados quanto à porcentagem de fibra em detergente neutro (FDN) para 

permitir dessa forma, calcular a degradabilidade efetiva dessa fração fibrosa na 

dieta. Os dados referentes à degradabilidade da fração FDN das dietas 

encontram-se na tabela 17. 

A degradabilidade da fração FDN na fração a foi maior para a silagem de 

milho, diferindo do capim elefante incubado nas dietas com alto e baixo nível de 

concentrado (P<O,05). O capim elefante incubado em dietas com milho 

floculado apresentou degradabilidade da FDN na fração a mais elevada, devido 

a maior atividade de microrganismos para decomposição da fração fibrosa em 

decorrência do maior suprimento de energia. 

A fração insolúvel apresentou maior porcentagem de degradação da 

FDN no tratamento com silagem de milho, indicando a maior qualidade da FDN 

deste volumoso, diferindo do capim elefante incubado nas demais dietas 

(P<O,05). Esses dados estão em oposição àqueles apresentados na tabela 12, 

onde numericamente as dietas contendo capim elefante apresentaram maior 

digestibilidade ruminal da FDN. Houve uma tendência de efeito positivo da 
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farinha de peixe como fonte de proteína em relação ao farelo de soja, traduzido 

pela maior degradabilidade da fração insolúvel da FDN do capim elefante 

incubado nesta dieta (P=0,16). A análise realizada entre volumosos indica um 

efeito compensatório de taxa fracionai de degradação e fração potencialmente 

degradável. 

A taxa fracionai de degradação da FDN (%.h-1
) foi menor para o 

tratamento com silagem de milho em relação ao capim elefante incubados nas 

demais dietas (P<0,05). O maior consumo de MS observado nos animais dessa 

dieta associado ao menor nível de FDN, deve ter resultado em maior 

enchimento do trato digestivo, que está de acordo com Mertens (1987) citado 

por Stensig & Robinson (1997). 

A porcentagem de FDN potencialmente degradável no rúmen do 

tratamento com silagem de milho foi superior ao capim elefante incubado nas 

demais dietas (P<0,05), devido aos maiores valores para a FDN nas frações a e 

b. Esse tratamento também apresentou porcentagem de FDN efetivamente 

degradável no rúmen superior (P<0,05), apesar da proximidade numérica dos 

valores apresentados. O capim elefante incubado nas dietas apresentou 

maiores taxas de degradação fracionai, permitindo maiores quantidades de 

FDN degradável no rúmen. Stensig & Robinson (1997) trabalhando com 

silagem de alfafa e capim timóteo observaram que apesar da menor taxa de 

degradação fracionai da silagem de capim timóteo (6,3% x 12,1%), a porção 

efetivamente degradada de FDN foi superior para este volumoso devido ao 

maior potencial de degradabilidade da FDN. 

Rodrigues (2000) relatou influência negativa de doses crescentes de 

concentrado (25, 50 e 75%) sobre a taxa de degradação fracionai e a 

degradabilidade efetiva de FDN e FOA. De Visser et aI. (1998) observaram 

redução na taxa de degradação fracionai do FDN quando foi adicionado 4 kg de 

milho f1oculado à silagem de gramíneas. 

Nussio (1997) relatou influência negativa da fonte de amido mais 

degradável no rúmen sobre a degradação de FDN de feno de alfafa, 
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apresentando redução na taxa fracionai de degradabilidade e na 

degradabilidade efetiva do FON. 

Balsalobre (1996) trabalhando com capim elefante, observou extensão 

de degradação da FON em amostras de pastejo simulado em média de 65,13%. 

Sniffen et aI. (1992) apresentaram valores de 2 a 4%.h-1 como taxas de 

degradação da FON disponível em fenos de gramíneas, e de 3 a 6% para 

silagem de gramíneas. 

Tabela 17. Parâmetros de degradabilidade t<in situ" da FON dos volumosos 
incubados nas diferentes dietas. 

SM Capim Elefante Contrastes 

MM Milho Moído Milho Floculado 

Parâmetros FS A-FS B-FS FS FP EPM 

a (%) 11,4a 5,4° 61 b , 8,Oab 6,rb 1,49 

b(%) 73,7a 614b , 60,Ob 59,34 b 62,36 b 1,45 

c1 (%.h·1) 1,92b 3,72a 4,3 a 4,02 a 3,46 a 0,003 

Potencialmente Degradavel ~, % 85,1 a 66,gb 66,1 b 673 b , 69,1 b 1,58 

Efetivamente Degradável 3
, % 62,9 a 62,7b 62,7 b 62,7 b 62,8 b 0,04 

1 kd = taxa fracionai de degradação (%.h-'); 2 (a+b); 3 kp = taxa de passagem = 5%.h-i
. 

Médias na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de significância. 

4.8.3 Degradabilidade da fibra em detergente ácido 

P< 

Proc Prot 

0,26 0,56 

0,34 0,16 

0,54 0,22 

0,88 0,54 

0,84 0,44 

Os resíduos dos materiais que foram incubados no rúmen foram 

analisados também quanto à porcentagem de fibra em detergente ácido (FOA) 

para calcular a degradabilidade efetiva dessa fração fibrosa na dieta. Os dados 

referentes à degradabilidade da fração FOA das dietas estão apresentados na 

tabela 18. 

A fração solúvel da FOA do capim elefante incubado nas dietas com 

milho moído foram inferiores à dieta com silagem de milho, indicando a maior 

qualidade do FOA da silagem de milho (P<O,05). 

Conc 

0,77 

0,53 

0,26 

0,73 

0,76 
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Não houve diferença da fração solúvel da FDA do capim elefante 

incubado nas diferentes dietas (P>0,05). 

A fração potencialmente degradável da FDA da silagem de milho foi 

superior ao FDA do capim elefante incubado na dieta com alto nível de 

concentrado e dieta com milho f1oculado e farelo de soja (P<0,05). 

Não houve diferença da fração potencialmente degradável da FOA do 

capim elefante incubado nas diferentes dietas (P>0,05). 

A taxa fracionai de degradação da FDA dos volumosos incubados nas 

diferentes dietas não diferiu entre os tratamentos (P>0,05). 

A porcentagem potencialmente e efetivamente degradável da FDA da 

silagem de milho foi significativamente superior ao FDA do capim elefante 

incubado nas demais dietas (P<0,05), sugerindo qualidade superior do FOA da 

silagem de milho. 

Não foi observado efeito dos tratamentos sobre a porcentagem 

potencialmente degradável e efetivamente degradável da FDA do capim 

elefante incubado nas diferentes dietas experimentais (P>0,05). 

Balsalobre (1996) observou extensão de degradação de FDA de 

amostras de pastejo simulado de capim elefante de em média 64,0%. 

Tabela 18. Parâmetros de degradabilidade "in situ" da FDA dos volumosos 
incubados nas diferentes dietas. 

SM Capim Elefante Contrastes 

MM Milho Moído Milho Floculado P< 

Parâmetros FS A-FS B-FS FS FP EPM Proc Prot Cone 

a (%) 9,37a 2,22° 1,SOo 4,32ao 347ao , 1,98 0,51 0,79 0,90 

b (%) 72,9a 65,Ob 66,Oab 63,3b 66,8ab 1,90 0,58 0,27 0,75 

c1 (%.h-1
) 2,50 3,35 3,83 3,62 3,07 0,004 0,68 0,42 0,51 

Potencialmente Degradavel :1, % S2,3a 67,3b 67,Sb 67,7b 70,2b 3,06 0,93 0,60 0,91 

Efetivamente Degradável 3 , % 62,9a 62,7b 62,7b 62,7b 62,7b 0,04 0,74 0,74 0,91 

, kd = taxa fracionai de degradação (%.h-'); 2 (a+b); 3 kp - taxa de passagem - 5%.h-'. 
Médias na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem entre si a 5% de significância. 



5 CONCLUSÕES 

o fornecimento de fontes suplementares de energia e proteína de maior 

disponibilidade ruminal amplificou a digestão de nutrientes na dieta, e ofereceu 

melhores condições para o desempenho dos animais. 

Nesse sentido, a associação de grãos de milho fisicamente processados 

e farelo de soja em dietas à base de capim elefante, conciliou eficiência de 

parâmetros de digestão de nutrientes e produção dos animais, assemelhando

se às dietas baseadas em silagem de milho. 

A elevação no nível de concentrado oferecida aos animais, em simulação 

ao pastejo de gramíneas tropicais, otimizou as condições de digestão e do 

ambiente rumina!. Contudo, esses níveis não foram críticos e elevados o 

suficiente para determinar alterações negativas nos parâmetros de fermentação 

rumina\. Seria conveniente explorar níveis mais elevados de concentrado, em 

pesquisas futuras, no sentido de observar esse comportamento. 
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