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SUPLEf1ENTACAO DE UREIA EM DIETAS DE BAGACO DE CANA 

CSáccharum s p L) AUTO-HIDROLISADO PARA RUMINANTES 

x i i i 

Autor: Luiz Roberto de Olival Costà 

Orientador: Prof. Dr. Raul Dantas d'Arce 

RESur~o 

Com o objetivo de aval iar o efeito da suple-

mentação de uréia em dietas de bagaço de cana hidrol isado 

para ruminantes, seis vacas de raça Holandesa, providas de 

fístula ruminal permanente, receberam três dietas distintas: 

Dieta A) tem suplementação e com 7,5% de proteína bruta (PB) 

na ma t é r i a s e c a ( MS); D i e ta B) c; o mO, 7 % deu ré i a e com 9 , O % 

de PB na MS e Dieta C) com 1,5% de uréia e 10,5% de PB na 

MS~ O bagaço representou 75% da MS destas dietas, sendo os 

25% restantes fornecidos na forma de levedura. 

Os animais foram amostrados em três períodos, 

de forma que, reunidos em grupo de dois, todos os animais re 

ceberam todas as dietas. O material amostrado constituiu~se 

de: 

1) Fluido ruminal, amostrado em intervalos de 

O, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16 e 24 horas ap6s ° fornecimento da 

raçao, para determinação de nitrogênio amoniacal, icidos gr~ 

xos voláteis (AGV) e pH; 2) Fezes totais, para determinação 



xiv 

d a MS, P B., f i b. r a d e t e r 9 e n t e á c i. d a CF DAl e f i. b, ra d e t e r 9 e n te 

neutra (FDN); 3) Urina total, para de.terminação de. PB:. 

Os valores de concentração de am6nia do fluido 

ruminal variaram significativamente CP < 0,01). Em decor-

r~ncia disto o tratamento C s6 foi superior CP < 0,05) aos 

demais nas primeiras horas do dia. Variação semelhante 0-

correu em relação, ao porcentual molar de ácido acitico do 

fluido ruminal, resultando tambim que o tratamento C s6 foi 

superior aos demais, 6 horas ap6s o fornecimento da raçao. 

A suplementação de uriia resultou em elevação 

dos coeficientes de digestibilidade da MS (51,4; 51,8 e ·56,4 

respectivamente para os tratamentos A, B e C, com A = B < C 

e P < 0,01) causada principalmente pelo aumento da digesti

bilidade da FDA (39,5; 42,0 e 48,2 respectivamente para os 

tratamentos A, B e C, com A = B < C e P < 0,01). 

De acordo com estes resultados pode-se con-

cluir que a suplementação de uriia acima das exig~ncias .. 
ml-

nimas de manutenção, determinou um efeito benifico na fer.,. 

mentação ruminal atravis de uma maior disponibilidade de a-

m6nia, o que elevou a digestibi I idade da dieta. Este efeito 

poderia ser maximizado atravis de um fornecimento mais fre-

qüente da dieta, ou através de uma fonte menos solúvel de 

nitrog~nio não protéico, que determinaria uma maior unifor-

midade na concentração de am6nia ruminal. 



xv 

UREA SUPPLEMENTATION OF STEAM-TREATED SUGAR CANE 
BAGASSE (Saaaharum sp L) DIETS FOR RUMINANTS 

Author: Luiz Roberto de Oli~al Costa 

Adviser: Prof. Dr. Raul Dantas d'Arce 

SU~1MARY 

Six mature cows, fistulated in the rumen 

were used to evaluate the effects of urea supplementation of 

diet based on staem-pressure treated sugar cane bagasse. 

The experimental design was a 3 x 3 latin 

square. Treatments consisted of th ree different diets: 1) 

Diet A, with 7.0% crude protein Cc p) in the dry matter CDM) 

and no urea supplementation; 2) Diet B , 
.. 

wi th 9.0% CP in the 

DM and 0.7% urea supplementation; 3) Diet C , w i th 10.5% CP 

i n the DM and 1 .5% urea supplementation. In each diet the 

treated bagasse accounted for 75% of the DM and dry yeast 

for the remaining 25%. 

Samples taken from each animal consisted of: 

1) Rumen fluid, at O, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16 and 24 hours 

after feeding, for determination of ammonia-nitrogen (NH
3

-N), 

volatilefatty acids CVFA) and pH; 2) Total feces collection, 

for determination of DM, CP, acid detergent fiber (ADF) and 

neutral detergent fiber (NDF); 3) Total urine collection, 

for determination of CP. 

\ 
I 

I 
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of rumen Ammonia-nitrogen concentrat(ons 

were signiftcantly different along the day. Consequently, 

superiority of treatment C was significant only in the first 

hours of the day. A similar situation was observed 

relation to the molar concentration of rumen fluJd 

i n 

acetic 

acid, resulting that treatment C was superior to treatments 

A and B only at 6 hours after feeding. 

Urea - 5 uPP 1 éme.n ta ti on incréased OM 

digestibility coefficients (51.4; 51.8 and 56.·4 for 

treatments A, B and C, respectively, being A = B < C at 1% 

probability leve]). This was due, primarily, :to the 

increased digestibil ity of the ADF fraction (39.5; 42.0 and 

48.2 for treatments A, B and C, respectively, being A = B < C, 

at 1% probability level). 

I t could be concluded that urea supplementation 

above the maintenance level caused a beneficial effect on 

rumen fermentation, through a greater availabi lity of NK 3-N, 

what increased diet digestibi lity. This effect could be 

enhanced by way of more frequent feeding or the use of a 

less soluble source of nitrogen, what would determine a more 

uniform concentration of NH 3-N concentration in the rumen. 



1. I NTRODUÇAO 

A implantação do PRoALCOOL (programa do AI-

cool") , refl~xo da escassez mundial de derivados de petr61eo, 

determinou um acelerado crescimento no setor de produção da 

agroindústria do álcool. Como conseqüência, as produções de 

resíduos e subprodutos desta atividade tomaram dimensões tam 

bém elevadas, despertando o interesse dos profissionais li-

gados a esta área para um provável aproveitamento deste ma-

terial. 

De acordo com PINTO (1983), o bagaço de cana 

é atualmente o maior resíduo da agroindústria brasileira. 

Apesar do bagaço, resultante da moagem da cana-de-açúcar, e~ 

contrar sua utilização nas usinas, onde é queimado em cal-

deiras para obtenção do vapor necessário ao sistema de pro-

dução, já no ano de 1980/81 seu volume de ocorrência era bas-

tante alto (Ministério das Minas e Energia, 1981). As so-

bras acumuladas nos pátios das usi~d~ e destilarias durante 

a safra de 1984 foram estimadas em cerca de sete milhões de 

toneladas (PINTO, 1983). 

O bagaço, com 50% de umidade, representa 30% 

do peso da cana-de-açúcar. Como a produção de álcool de uma 
I 



desti.lariê! qutôno[TIê! é de 70. 1 i.tros. por tonelada de cana, de

preende-se que a produç~o de cada 1 itr0 de ilcool correspon-

de a 4,29 kg de bagaço. Estimando-se que as modernas técni-

cas possibil f tem a sobra de 50.% do bagaço, como excedente ao 

consumido na fabrfcaç~o do ilcool, obtém-sequesedampossível 

dispor de 2,14 kg de bagaço a cada litro de ilcool produzido 

(Ministério das Minas e Energia, 1981). A meta lançada pelo 

PRoALCOOLfoi de 10.,7 bilhões de litros por ano, ou seja, qua.!:!. 

do este vaior fosse atingido haveria uma produç~o de aproxima

damente 23 milhões de toneladas de bagaço excedente por ano. 

Por ser um material de valor calórico bastan

te razoivel (20.0.0 kcal/kg), o interesse no seu aproveitamen-

to vem gerando virios estudos, nas mais variadas areas de 

pesquisa, existindo inclusive a possibil idade do seu apro-

veitamento, após delignificaç~o e despo1imerizaç~o anaeróbi

ca da celulose por fun~os, numa posterior fermentaç~o al

coólica (ZEGARRA, 1978). 

A dificuldade no transporte do bagaço de ca

na, conseqUincia da sua baixa densidade, al iada ao fato de 

que existem virias destilarias instaladas em regi5es de pe

cuiria extensiva, ou regiões que outrora comportavam esta a

tividade, condicionam o seu.alto potencial de utilizaç~o co

mo al imento para ruminantes. Associado ao fato de que sua 

disponibi 1 idade ocorre justamente no período de entressafra 

de produç~o de forragens, fator determinante na obtenção de 

baixos índices de produtividade do setor pecuirio, a utili-



zaçao do bagaço como componeDte da dieta de ruminantes pode 

vir a ser um fator importante para a melhoria da produtlvi-

dade dos rebanhos nacionais. 

Segundo virios autores (RANDEL, 1972; PACOLA 

et aZii, 1977), no entanto, a utilizaçio do bagaço 50 e pos-

sivel após tratamento corretivo incrementando suas caracte-

risticas nutritivas e eliminando as virias restriç5es que 

este material in natuY'a determina ao desempenho' animal, como 

conseqüência do seu baixo valor nutritivo. Nas nossas con-

diç5es o tratamento mais indicado é o que util iza pressio e 

vapor em razao da abundância destes insumos nas destilarias. 

Embora superior nutricionalmente, o bagaço tra-

tado ainda é pobre em ,teor protéico, resultado do eficiente 

processo de moagem das usinas, seguido da inutil,izaçio da 

pouca proteina existente, pela açio das reaç5es de Maillard 

que ocorrem durante o tratamento sob pressio e vapor, devido 

às altas temperaturas utilizadas. 

Por ser um alimento volumoso, constitu(do 

principalmente de parede celul9r, cuja uti 1 izaçio pelo rumi-

nante depende de uma prévia degradaçio pelos microrganismos 

do rúmen, o bagaço de cana hidrol isado exige, em funçio da 

sua deficiincia protéica, ~ma forte complementaçio deste nu-

triente que estabeleça uma relaçio equil ibrada entre energia 

e proteina e possibilite um funcionamento normal do rúmen. 

Este trabalho teve por objetivo aval iar o e-



~. 

feito da 5uplement~çio de nltrogin{o nao proti{co sob a for

ma de uréia, em dietas de bagaço de cana tratado a pressão e 

vapor. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1. A Uti1ização do Bagaço de Cana e Outros Resíduos na 

Nutrição de Ruminantes 

o bagaço de cana-de-açúcar in natura consti-

tue-se num aI imento de baixo valor nutritivo, conseqüência 

de sua baixa digestibilidade, o que o torna um volumoso cuja 

participaçio em dietas de ruminantes seja restrita a 10 ou 

15% da mat;ria seca (PACOLA et ~Zii, 1977). 

Por se tratar de um alimento constituído pri~ 

cipalmente por fraç~es fibrosas (polissacarídeos da parede 

celular) ; preciso se conhecer um pouco de seus aspectos qui 

micos para se compreender seu relacionamento com a nutriçio 

animal. 

2.1.1. Po1issacarídios da parede ce1u1ar 

A parede celular das plantas; constituída 

por três tipos de pol issacarídios estruturais: celulose, he

micelulose e pectina. Suas unidades formadoras sio: glucose 

(celulose), galactose, arabinose, xilose, ácido galactur6ni-
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co (pri.ncipais. componentes dÇl pectina), manose e ãcido glu

curSntco (hemi'ce1u10sel, cujas 1 igaç8es glucostdicas predo

minantes sio as dô tipo 6(1-4), embora outras ocorram (THEA! 

DER & AHAN, 1974). 

As pectinas sao um grupo de po1 issacarfdeos ! 

morfos que funcionam como cimento intracelular. Consistem 

de uma cadeia principal formada por unidades de icido galac-

turSnico, unidas por 1 igações a(1-4) e cujos açucares mais 

comuns que compoem as cadeias laterais sao a arabinose, a 

xi 10se e a ga1actose. Sua disponibi1 idade para os ruminan-

tes é a 1 ta (VAN SOEST, 1983). 

A celulose é a molécula mais abundante na 

natureza. Embora seja aparentemente simples, um po1rmero li 

near composto de unidades glucopiranosfdicas unidas por li

gações a(1-4), torna-se complexa devido a sua estrutura tri

dimensional, com peso molecular acima de 10.000. A celulose 

Ó c o r r e 1 a r 9 a me n te na na tu r e z a n a f o r m a c r i s t à 1 i na, o r 9 a n i z a -

da como fibri1as, onde suas cadeias sio firmemente unidas 

num complexo agregado circundado pela matriz dos constitui,n-

tes das outras paredes celulares. As cadeias de glucose sao 

mantidas unidas por pontes de hidroginio, tanto entre as u

nidades ~~ açúcar como entre as cadeias adjacentes. A con

formaçio da celulose favorece a formaçio destas 1 igações e 

justifica sua resistincia tanto para a degradaçio biológica 

como para a hidró1 ise icida (THEANDER & AHAN, 1984). 

Tratamentos mecânicos, como a moagem, deter-



7 • 

minam uma maior auperf(cie espeç(flça da celulose, tornando

-a menos cristalina e reduztndo sua associaçio a componentes 

como s í 1 i c a e 1 i g n i na. 

As xilanas (hemlcelulose) de palhas de ce-

reais e gramíneas tim geralmente um esqueleto de unidades xi 

1 o p i r a nos í d i c as de 1 i g aç õ e s B ( 1 - 4). X i 1 a nas, e x t r a í das de 

palhas de cevada e aveia, s~o heteroglicinicas com unidades 

arabinofuranosrdicas únicas 1 igadas a algum átomo de carbono 

do esqueleto principal da xilana e ácido glucurônico e/ou 

suas ligações 4-0-etilmetTlica de alguma unidade de xilose. 

O ácido urônico é ligado principalmente a átomos de carbono 

2, embora existam evidincias de presença de 1 igações 1-3 

(THEANDER & AMAN, 1984). 

O fato das unidades de arabinose geralmente 

aparecerem 1 igadas na forma furanosídica as torna muito sen

síveis a hidrolise ácida. 

O grau de polimerizaç~o da hemicelulose é mui 

to menor (50-200 unidades) do que o encontrado na celulose, 

sendo que estas duas podem estar fortemente associadas devi

do as suas conformações semelhantes. A presença de unidades 

de açúcares laterais e substituídas, é um fato que pode pre

venir uma estreita as~ociaç~o entre xi lanas de hemicelulo

ses. Por este motivo e devido ao seu baixo peso molecular, 

as hemiceluloses podem ser extraídas por álcal is (THEANDER & 

AMAN, 1984). 
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A dlsponibll(d~de e cQnseqUentemente o valor 

nutricional da hemicelulose e da celulose dependem do seu 

grau de 1 ignificaçio, assim como da presença de sTlica e 

principalmente, no caso da celulose, das suas propriedades 

intrTnseca.s (VAN SOEST, 1983). 

A lignina é um polTmero de estrutura tridi-

mensional, formado de unidades de fenilpropan6ides. ~ de 

consenso geral que os ilcoois p-coumaril, coniferol e sina

pil sio importantes precursores na biosTntese da 1 ignina, 

via um complexo processo enzimitico de dehidrogenaçio. No 

polTmero, estes estio presentes como correspondentes elemen

tos estruturais chamados p-hidroxidenil, guaiacil e serin

gil. A 1 ignina é freqentemente classificada de acordo com 

a distribuição destes três elementos (THEANDER & AMAN, 1984). 

A lignina ocorre incrustada na parede celular 

e estabelece 1 igações covalentes com a hemicelulose e a celu

lose (parede primiria e secundiria), formando o chamado com

plexo I igno-carboidrato.· Estudos de ERICKSON (1982), suge

rem que a lignina é ligada a diferentes tipos de unidades de 

açucar e a resTduos de icido urônico da hemicelulose. 

O mecanismo pelo qual a lignina prejudica a 

digestibil idade dos componentes da parede celular das plan

tas ainda não foi bem esclarecido. Segundo revisio feita 

por MATTQS (1985), existem três teorias mais uti 1 izadas como 

justificativas: 
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1 .,A.llgn[n~ ocorre como uma barreira ffsica, 

impedindo a colonizaçio por parte das bact;rias do rumen. 

Trabalhos onde os autores pulverizaram amostras em moinho de 

bola mostraram aumento de digestibi lidade in vitro da celu-

lose, assim como melhor desempenho animal. Parece pouco pr~ 

vável que a util izaçio deste processo aumente a digestibili-

dade da hemicelulose ou celulose por si só. A digestio en-

zimática da celulose depende de sua súperffcie accessfvel as 

enzimas e do tamanho relativo dos poros de substrato e da 

mol;cula em questio. A moa~e~ aumenta a superffcie acces-

sfvel, mas de maneira moderada, devido a relação comprimen-

to/largura das fibrilas. A largura da parede das fibrilas e 

muito pequena quando comparada 'com o seu comprimento. 

2. Inibiçio enzim'ática por compostos polife-

nólicos. Estudos a este respeito sio ainda recentes e o nu-

mero variado de informaç6es existentes hoje dificulta a com-

provaçio de alguma hipótese. Os compostos fenólicos podem, 

alim de competir com as enzimas, precipitar proteTnas indis-

criminadamente ou reagir diretamente com o substrato. A di-

ficuldade em se obter lignina intacta, na forma como ocorre 

na natureza, e um outro obstáculo. 

3. Resistência a hidról ise enzimática por par-

te das ligaç6es lignina-carboidratos. O que pode ser com-

provado pelo aumento de digestibilidade após tratamento com 

álcal i, que hidrol iza este tipo de 1 igaçio. Outra evidência 

; a de que a 1 ignina nio está relacionada â taxà de digestio 
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dos polissacarTdeos, mas sim com o resTduo indigestTvel em 

questio. Parece que as ligaç~es 1 ignina-carboidrato inibem 

as carboidrases até um limite de oito monômeros de 

d i s t a i s a es ta I i gaçio. 

açucar 

2.1.2. Tratamento a 'pressao e vapor e seu efeito no 

valor nutritivo 

Sendo o bagaço de cana. constituTdo de 70 a 80% 

de carboidratos e sendo estes a principal fonte de energia dos ruminan

tes, é imprescindTvel que esta fraçio ocorra de forma disponl. 

vel no bagaço para que possa ser util izado como aI imento. 

O processo ffsico de processamento do bagaço 

através da pressio e vapor foi o que melhor se adaptou as 

nossas condições, por quest~es econômicas determinadas pela 

existência de excesso de vapor de água oriundo do sistema de 

caldeiras presente nas prôprias usinas e destilarias. 

Segundo. MACHADO (1982) e tecno 1 og i a e baseada 

na açio hidrolTtica do vapor a altas temperaturas que culmi

na com dois efeitos distintos: 

1. Clivagem do grupo acetil de hemicelulose, 

promovendo um meio ácido com conseqüente hidrôlise da hemice

lulose e rompimento da estrutura da parede celular. t a de

nominada etapa da auto-hidrôl i se. 

2. Abertura dos fragmentos de bagaço, devido 
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a repentina expansão de vapor causada pela rápida descom-

pressao que ocorre no final do tratamento. A água contida 

nos poros do material vaporiza-se rapidamente, rompendo a 

estrutura fibrosa da parede celular. 

da de descompressão rápida. 

Esta etapa é denomina-

são caracterfsticas comuns deste processo: 

1. Produção de icido acético originário dos 

grupos acetil localizados na fração hemicelulose. 

2. Produção de furfurais e derivados fenóli-

cos, que ocorrem ligados a parede celular da planta, tanto 

com a fração lignina como com a cutina ou carboidratos. 

3. Vários graus de destruição da fração hemi-

celulose. 

4. Perda de matéria seca em função da 1 i x i-

viação da água adicionada pelo vapor, numa proporçao de 1 a 

20%, dependendo das condições. 

Dados publicados por KLOPENSTEIN & BOLSEN 

(1971) a respeito do efeito do tratamento sobre a digestibi

lidade invitro da matéria seca (DIVMS) de espiga de milho, 

restolho de milho e feno de cevada, são dados padrões de ma

teriais que receberam este tipo de tratamento..A pressão de vapor 

variou de 7 a 28 kg/cm 2 , com a duração constante de 50s. Em 

bora os autores não tenham sido categóricos, sugerem que a 

DIVMS atinge um valor máximo e posteriormente decl ina com a 

persistência do tratamento. A espiga de mi lho e o feno de-
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monstraram um aumento na DIVMS, quando a pressao variou de 

10 a 21 kg/cm 2 , enquanto que o restolho não demonstrou ne-

nhum aumento ap6s um incremento inicial de 7 kg/cm 2 . Os au-

tores sugerem que podem existir inibidores da digestão em 

materiais tratados dr~sticamente. Isso porque a digestibi~ 

1 idade in vitro e in vivo são as mesmas no tratamento com a 

pressão de 17,5 kg/cm 2 , porém a a digestibilidade in vivo do 

material tratado a pressão de 28 kg/cm 2 é mais de três pon-

tos percentuais menor do que o valor obtido in vitro. 

RANGNEKAR et aZii "(1982) estudaram o efeito 

da pressao e vapor em bagaço de cana, palha de arroz e palha 

de sorgo a baixas press~es (5,7 ~ 9,~ kg/cm 2 ) e com 
! 

tempos 

relativamente altos (30 a 60 min.). Os resultados são seme-

lhantes aos obtidos a altas press5es~ Para os três mate-

riais a mudança química mais drástica ocorrida foi o decrés-

cimo da fração hemicelulose a medida que aumentava a severi-

dade do tratamento, além do aumento no teor de ácidos graxos 

voláteis (principalmente ácido acético). A DIVMS aumentou 

para todos os materiais em questão, porém houve um decrésci-

mo na digestibi lidade dos constituintes da parede 
} 

celular 

quando submetidos ao tratamento mais severo. Da mesma for-

ma, para todos os materiais houve diminuição,nos teores de 

matéria seca nas diversas condiç~es com maior intensidade 

2 nas condiç~es de tratamento mais severo (9 kg/cm por 60 

min.), sendo de 20,8; 39,5 e 22,4% respectivamente para o 

bagaço, arroz e sorgo. 
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OJI & MOWAT (1978), investigaram o valor nu-

tritivo de resto de cultura de milho tratado a uma pressao 

de 16,6 kg/cm 2 por 15 minutos. A análise química do mate-

rial tratado demonstrou o decréscimo usual que ocorre com o 

pH, fibra detergente neutra (NDF) e hemicelulose e um aumen-
, 

to na fibra detergen,te ácida (ADF), nitrogênio do ADF, I ig-

nina e ácido acético. O aumento da fração lignina aparente 

foi atríbuido a produção de "lignina artificial" proveniente 

da reação não enzimática de "caramelização". O reflexo dis-

to é o aumento no teor de nitrogênio do ADF. 

HART et aZii (1981), publicaram um extenso e~ 

tudo sobre tratamentos físicos de pressão e vapor, usando 

como substrato, palha de arroz e bagaço de cana. Apressa0 

utilizada variou de 7 a 42,2 kg/cm 2 , com os tempos de trata-

mento variando de 10 a 600s., dependendo da pressão utiliza-

da. Os efeitos do processo foram medidos através de ensaios 

enzimáticos. Valores de solGveis totais ap6s enzima (To ta Z 

SoZubZe Aftep Enzima, TSAE) representám a quantidade de ma-

terial solUbilizado pelo meio de cultura, mais a ação das 

carboidrases (comparável com a técnica de digestibilidade in 

vitpo) e o valor da digestibi I idade enzimática de carboidra-

tos (EDC) representa o material solubilizado apenas pela a-

ção enzimática das carboidrases. Os dados demonstram a tí-

pica relação inversa entre pressão uti I izada e tempo de tra-

tamento. O tempo necessário para se atingir um determinado 

valor de TSAE decresce rapidamente com o aumento da pressão. 
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o principal efeito do tratamento foi o de aumentar a solubi-

1 idade em água de alguns componentes da palha e nao o de au-

mentar a digestibil idade de carboidratos, uma vez que o va

lor do EDC permaneceu constante. A nrveis de alta pressao, 

a adiçio de água tende a evitar o decriscimo do valor do 

TSAE, quando comparada a amostras secas. As amostras de ar

roz, que inicialmente possuiam teores de compostos.fen6licos· de 

0,43%, ap6s o tratamento atingiram 0,73% (tratadas a· 7,0 kg/ 

cm durante 10 minutos) e 2,28% (tratadas a 42,2 kg/cm duran

te 30 segundos). 

Mais recentemente, BURGI (1985) conduziu ex-

perimento com o objetivo de padronizar as condições de pres-

sao e tempo de tratamento que determinasse os resultados 0-

timos na digestibi 1 idade do bagaço. O autor trabalhou com 

24 tratamentos com diferentes combinações de pressao e tempo 

de duração, com a pressao variando de 8 a 19 kgf/cm 2 e o 

tempo de 2 a 14 minutos. 

o tratamento estabelecido como o mais adequa

do foi o que util izou 17 kgr/cm 2 durante 5 minutos e que de-

terminou uma DIVMS de 64,8%, com um incremento de 30 pontos 

percentuais sobre a amostra do bagaço in natura. 

Visualizada a possibilidade de utilização do 

bagaço de cana hidrol isado, assim como de outros sub-produ

tos na dieta de ruminantes, trabalhos foram realizados com 

animais e forneceram dados de desempenho. 

HARRIS et aZii (1983) conduziram vários expe-
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rimentos, onde compararam a util ização de silagem de cana, 

bagaço de cana tratado com soda, bagaço de cana tratado a 

alta pressão, silagem de milho e casca de semente.de algodão" 

como volumosos para vacas em lactação. 

Num primeiro experimento, onde foram uti liza

das 34 vacas em inrcio de lactação, foram comparadas a uti

lização de silagem de milho, casca de semente de algodão, sl 

lagem de cana-de-açúcar e bagaço de cana-de-açúcar tratado 

com 5% de NaOH e ensilado com melaço. As forragens repre-

sentaram aproximadamente 30% da dieta em base da matéria se

ca. 

Em termos de produção diária de leite ~gordu

ra e ganho de peso diário, o bagaço tratado e ensi lado foi 

o que apresentou piores resultados. Esses resultados sao 

conseq~incia muito provável do mais baixo consumo diário ob

tido com este volumoso (16,4 kg/dia contra por exemplo 23,0 

k g / d i a' p a r a c a s c a de sem e n t e d e a 1 g o dão) . Já um segundo ex-

perimento confrontando-se dietas com si lagem de milho, casca 

de semente de algodão e bagaço de cana tratado a alta pres-

são, este último foi superior para produção diária de 1 e 1 te 

e gordura, juntamente com a casca de semente 

quando comp?~~~OS com a silagem de mi lho. 

de algodão, 

Os valores para produção diária de leite e 

gordura foram 23,2; 27,7 e 28,1 e 0,75; 1,08 e 0,90 kg/dia, 

respectivamente para cada tratamento. 



Num terceiro e último experimento, este, uma 

continuação de segundo porém com o acréscimo de mais dois 

tratamentos, bagaço tratado a alta pressao e peletizado e 

bagaço tratado a alta pressão e ligeiramente umidecido (me

nos 3,1 pontos percentuais no teor de matéris seca em rela

ção ao anterior) observou-se que o bagaço peletizado não a

presenta a mesma capacidade de manutenção na produção de lei 

te, quando comparado com silagem de mi lho. o mesmo não e 

verdade para o bagaço tratado e umidecido, que determinou 

valores de produção diária de leite semelhante aos obtidos 

pela si lagem de milho. Segundo os autores o bagaço peleti

zado apresentou vários problemas de qualidade e conteúdo de 

umidade quando processado. Outro problema observado foi na 

ho~ogeneidade do pelete, o que causou variaçio no consumo. 

RANDEL & RAMIRES (1972) também avaliaram a 

capacidade do bagaço de cana em sustentar níveis de produção 

de leite. Três dietas foram comparadas, uma com bagaço nao 

tratado, outra com bagaço tratado com soda (solução de 2%), 

estes dois perfazendo 40% da matéria seca da raçio, e uma 

terceira com animais pastejando aleatóriamente Panicum maxi

mum~ Brachiaria mutua e Anqropogon annulatos e sendo suple

mentados com concentrado ~O,225 kg por kg de leite produzido 

no período de disponibi lidade abundante de forragens e 0,45 

kg por kg de leite produzido em período de escassez). A 

produção média de 300 dias obtida de 14 animais por trata-

mento foi de 3.739, 5.158 e 4.917 kg com uma produção média 
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di iria de 12,5; 17,2 e 16.,5 kg respectivamente para bagaço 

nio tratado, bagaço tratado e pastejo. A superioridade .~o 

tratamento com bagaço tratado em relaçio ao controle nio foi 

significativa. 

LESO I N G e t a Z i i (1 9 8 O a ) aval i a r a m o d e sem p e -

nho de carneiros em crescimento recebendo dietas de palha de 

trigo. A palha de trigo tratada com diversas soluções de 

NaOH e Ca(OH)2' onde a proporçao entre estes variavam (sem 

soluçio, 1:3%; 3:1%; 3:2%; 4:1% e 4:0%) foi utilizada em en-

saios de digestibi lidade in vitro e in vivo alim dos ensaios 

de desempenho. De acordo com os autores o dempenho tendeu a 

melhorar com o aumento de NaOH no tratamento. Os animais re 

cebendo palha tratada com 4% de NaOH apresentaram ganho de 

peso superior, 157 e 151 g/dia para 4:0% e 4:1% respectiva-

mente quando comparada com os outros tratamento -19; 102, 126 

e 137 respectivamente para 0:0%; 1:3% e 3:1%. Os dados de 

digestibil idade in vitro durante 48 horas e in vivo obtidos 

foram 35,7; 58,3; 73,6; 79,4; 80,6 e 77,2 e 47,73; 53,98; 

55,99; 58,87; 61,05 e 62,92 respectivamente para os trata-

mentos 0:0; 1:3; 3:2; 4:1 e 4:0. 

Valores um pouco mais elevados foram obtidos 

por CAMPBELL et aZii (1973) que t;'doalharam com bagaço de 

- 2 4 cana tratado a uma pressao de 27,5 kgf/cm durante 5 segun-

do~. O bagaço foi fornecido numa relaçio de 40% da mat~ria 

-seca de raçoes completas para carneiro. Os coeficientes de 

digestibi 1 idade de três tratamentos com bagaço in natura, o ba-
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gaço tratado e bagaço peletizado foram respectivamente 61,4; 

78,0 e 67,5%. 

LESOtNG et alii (1980b) tambim estudaram a: 

util ização de sub produtos, no caso palha de trigo tratada 

com soda, na dieta de animais em crescimento. A palha de 

trigo in natura e tratada com 4% de NaOH participaram como 

30 ou 60% da composição de quatro tratamentos cujo restante 

da matiria seca era fornecida na forma de silagem. Somente 

silagem foi usada como trata~ento controle. Os autores ob

servaram que a medida que o nível de palha aumentava na ra

ção, diminuia a midia de ganho de peso diário. O tratamento 

controle determinou um ganho diário de 0.,92 kg, decaindo 

para 0,73 kg com o acriscimo de 30% de palha e para 0,52 kg 

com 60% de palha compondo a ração. O tratamento químico 

tende a incrementar o desempenho de animais recebendo die-

tas com palha, porim a sua uti lização não determinou os mes

mos níveis de ganho obtidos com a silagem (0,81 e 0,65 res

pectivamente para 30 e 60% de palha tratada). 

PATE (1982) tambim trabalhou com bovinos e 

conduziu ensaios de digestibil idade e de desempenho com ani

mais recebendo dietas a base de bagaço de cana hidrolisado. 

No primeiro, o bagaço tratado foi comparado cum o bagaço in 

natura e estes corresponderam a 56% da matiria seca da die

ta. Os coeficientes de digestibil idade da matiria seca das 

dietas completas foram 60,7 e 65,8% respectivamente. No se

gundo experimento de desempenho o bagaço tratado foi utili-
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zado em quatro n[vela O; 14; 33 e 46% da matir(a aeca e de

termtnou um ganho de peso de 1,10; 1,23; 1,40 e 0,88 kg por 

cabeça por dia respectivamente. 

Embora trabalhando com dietas cuja participa

çao do bagaço foi aproximadamente semelhante (tratamentos 

variando de 40 a 60%), BURGI (1985) obteve resultados de ga

nho de peso dlirio um pouco inferiores a estes apresentados 

por PATE (1982). Utilizando raç6es completas com 70% de 

volumoso e 30% de concentrado na matiria seca, cuja partici

pação do bagaço hidrolisado variava de 40, 50 e 60%, animais 

confinados durante 84 dias obtiveram ganho de peso midio de 

981, 937 e 1.160 gramas re$pectivamente em função do teor 

de bagaço na dieta apresentada. As raç6es ã base de bagaço 

de cana hidrolisado apresentaram um ganho significativamente 

superior a ração controle que apresentava 60% de bagaço in 

natura na sua constituição. 

Assumindo a possibilidade da utilização de 

dietas de subprodutos para ruminantes i preciso se conside

rar que estes materiais são particularmente pobres em ni~ 

trogênio (CHESSON & ORSKOV 1 1985). 

Segundo BURGI (1985) a indústria sucro-al-

cooleira objetiva, atravis do processo da moagem da cana de 

açúcar, mixima extração do conteúdo celular, o que determina 

a retirada da quase totalidade dos componentes solúveis, en

tre eles a proteína. 
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De acordo com anilises bromato16gicas reali~ 

zadas por virios autores (SHIMABOKURA et aZii, 1963; RANDEL, 

1972; KLOPFENSTE IN, 1978; RANONEKAR, 1982; PATE, 1"982) o 

teor de proteína bruta no bagaço de cana hidrolisado nao 

ultrapassa a 3%, sendo que este nitrogênio se encontra na 

forma não disponível' ao animal (N ·na fração ADF) devido '.,ao 

efeito das reações de Maillard que ocorrem como conseqüência 

das altas temperaturas determinadas pelo tratamento deste a

n i ma 1. 

2.2. Concentração de Amônia no Rumen 

A concentração de amônia ruminal (NH
3

) se mo

difica com o regime al imentar e i regulada por diferente~ 

vias metabólicas: a) Hidrólise proteolítica da proteína die

titica; b) Hidrólise proteolítica de cilulas microbianas; c) 

De g r a d a ç ã o d e f on t e s d e n i t r o g ê n i o não p r o t i i c o ( N N p) ; d ) 

Biossíntese de cilula microbiana; e) Absorção pelo sangue e 

f) Transferência para o trato digestivo posterior (BONDI, 

1981). 

SATTER & ROFFLER (1977) esquematisaram didi-

ticamente a participação de cada uma destas vias no pooZ de 

amônia do conteúdo ruminal (Figura 1). 



'} 

Proteína , 
verdadeira 

~, i'vP 
Uréia e Uréia.~ 
outras no 

'Q) 

Proterna que escapa à 
degradac;ão_ (bypass) 

.-,-,;;'.~ t..'~!!~,r!·~~'~· .. ,,·.5Fjt >i.~~S':ff.~~U~9"' 

40-80% 

fontos S;ivo .~ 
NNP :5 

'~~4U"~ 
Uréta 
excretado 
no urina 

I 
RUMEN 

Aminoócidos . 
absorvidos 

INTESTINOS 

Prote(no 
nõo digerido 

~ 

FEZES 

Figura 1. Sfntese de proterna em rGmen, adaptado de SATTER & ROFFLER (1974). 

N 



22. 

A proteína verdadeira ingerida tanto pode ser 

degradada pelos mfcrorganismo como pode escapar a esta de-

gradaçio e passar diretamente para o trato digestivo poste

rior para ser degradada ou excretada na fezes. A quantidade 

degradada no rúmen e a quantidade que escapa a esta degrada-

çio variam consideravelmente. Em condições normais ou pa-

drões de manejo e alimentaçio pode-se assumir que 40% da 

proteína dietitica escapa a hidr6lise do rúmen (ROFFLER & 

SATTER, 197]). 

o nitrogênio nao protiico da dieta, o nitro-

gênio da saliva e uma pequena quantidade de uriia reciclada 

atravis do epitil io ruminal sio quase que totalmente conver

tidos a amônia. 

A quantidade de amônia que pode ser utilizada 

pelos microrganismos irá depender do número ou da quantidade 

existente de bactirias e o quao rápido elas possam crescer. 

Em outras palavras a quantidade util izada de amônia irá de

pender da quantidade de energia disponível ou da quantidade 

de aI imento ferm.entável consumido (ROFFLER & SATTER, 197]). 

Na maioria dos casos as bactirias nio sao ca-

pazes de uti I izar toda a amônia produzida. A amônia em ex-

cesso e absorvida pela mucosa da parede ruminal ou transpor

tada em conjunto com a digesta para o trato digestivo poste

rior, onde i absorvida ou convertida a uriia pelo fígado. 

Uma fraçio desta uriia pode ser reciclada ao rumen (mecanis-
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mo tmportante quando predomlnam condiç5es de deflclincla de 

nitroginio}, mas preferencialmente i excretada via urina. 

2.2.1. Hidr61ise proteolrtica das bactirias do rumen 

Dos processos que determinam o aparecimento 

de amônia no rúmen, quantitativamente, o mais importante é a 

degradação de proteTna (BONDI, 1981). Tanto bactérias como 

protozoários apresentam elevada atividade proteolTtica. O 

pico da concentração ruminal de amônia ocorre aproximadamen

te duas horas apos a ingestão (CLARK, 1982). 

A degradação de proteTna no rumen pode ocor-

rer numa extensão que varia de O a 100%. Esta variação esti 

relacionada com as condiç5es de alimentação do experimento, 

o que pode determinar diferenças dentro de uma mesma fonte 

protéica, e com uma gama de fatores relacionados a população 

microbiana e as propriedades da proteTna (OWENS & .~BERGEN, 

1983) . 

Como ocorre para qualquer fração aI imentar, a 

degradação de proteTna é influenciada pelo seu tempo de per

manincia no rúmen, que em conjunto com a sua taxa de degra

dação, irá determ:nar seu coeficiente de digestibilidade (AL 

PER·S, 1986). 

Das propriedades da proteTna, a solubi lidade, 

medida normalmente em saliva artificial e a temperatura cor-
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poral, é o rndice de degradabi I idade mais uti I izado. A so

lubilidade das proternas de um alimento é ditada por um lado 

pela quantidade relativa de albuminas e globulinas solúveis 

e por outro lado, pela quantidade relativa de proternas me

nos solúveis, prolaminas e glutaminas (TAMMINGA, 1979). De 

uma maneira geral os compostos mais solúveis são atacados 

mais rapidamente e degradados mais completamente no rúmen do 

que compostos insolúveis. Isso se deve em parte ao 

mais fáci I por parte dos microrganismos (OWENS 

1983). 

& 

acesso 

BERGEN, 

Recentemente, no entanto, começou-se a ques

t i o n a r o valor da r e I a çã o e n t r e s o I u b i I i da d e e de g r a d a b i I i

dade. Algumas proternas embora solúveis, são resistentes a 

proteol ise in vitro (OWENS & BERGEN, 1983). 

STERN & SATTER (1979) avaliaram a relação en

tre desaparecimento de nitrogênio e degradabil idade in vivo 

de 34 rações contendo diferentes fontes de N (Tabela 1). Os 

autores determinaram que a solubi I idade é altamente correla

c i onada (r = 0,79), na s p,rimei ras horas de expos i ção no rúmen, com 

o desaparecimento de N em sacolas de nylon e que a medida 

que o tempo de exposição aumentava a correlação progressiva-

mente decrescia ~~or exemplo após 24 horas r = 0,33). Em 

contrapartida, a relação entre degradabilidade in vivo e o 

desaparecimento de N nas sacolas de nyZon não é significati

vo antes de 12 horas de exposição e atinge o seu valor máxi

mo apos 24 horas, quando determinado em um perrodo de 24 ho-
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ras (r = 0,68). Os autores finalizam calculando a correla-

ção entre solubilidade de N e degradabilidade de N in vivo, 

com r = 0,26, e concluindo que a solubil idade nao e um bom 

indicativo do índice de degradação da proteína no rumen. 

Tabela 1. Relação entre solubil idade de nitrogênio (N), de-

gradação in vivo de proteína e desaparecimento de 

nitrogêni·o (N) em sacolas de nylon de diversas die 
I 

tas completas. 

Tempo Solubilidade de N (y) Degradabi 1 idade da 

de e proteína (y) . e 

exposição desaparecimento de N (x) desaparecimento deN (x) 

4 

8 

1 2 

17 

24 

( r ) 

79** 

74** 

65** 

47** 

41* 

33* 

F o n te: S T E R N & S ATT E R (1 985) . 

* P < 0,05 

** p < 0,01 

(r) 

08 

16 

29 

56** 

55** 

68** 
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Segundo TAMMINGA (1979) os mecanismos dos 

quais bactirias e protozoirios se util izam para degradar pr~ 

ternas diferem significativamente. No caso das bactirias, 

as cadeias protiicas sio quebradas em pequenas fraç6es, a

travis da hidrólise de algumas ou todas as ligaç6es pept(di-

caso Este processo tem lugar no exterior da cilula. Os 

peptrdeos e aminoicidos resultantes sio entio transportados 

para o interior da cilula e os primeiros hidrolisados ati a-

minoicidos. Estes, por sua vez, ou sio incorporados as pro-

ternas bacterianas ou sao degradados ã icidos graxos voli-

teis (AGV), amônia (NH 3), dióxido de carbono (C0 2), metano 

(CH 4) e algum calor de fermentaçio. Os produtos finais da 

degradaçio sao devolvidos ao meio externo. Ao contririo do 

que ocorre com as bactirias, os mecanismos referentes aos 

protozoirios nio sio muito bem documentados. Os protozoá-

rios sao capazes de engolfar pequenas partrculas de alimen

tos, assim como bactirias, e a atividade proteolrtica ocorre 

no interior da cilula. Os aminoicidos em excesso, ao invis 

de serem degradados como ocorre no interior das bactirias, 

sao preferencialmente el iminados no meio externo. 

As principais reaç6es de degradaçio de ami-

noácidossao as reaç6es de deaminaçio, transaminaç~o c des-

c a r b o x i I a ç i o (8 A L D VI IN, 1 9 8 3) . A mais freq~ente e, conse-

q~entemente, a mais importante e a deaminaçio de aminoicidos 
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seguida da descarboxilação do .cetoácido resultante (BALDWIN, 

1983). A deaminação, por ser faci lmente reversível, pode 

em conjunto com a reação de transaminação exercer papel ana

ból ico, contrariamente ao que ocorre com a reaçao de descar

boxilação que, a não ser pela formação de amidas, tem fun

ção estri tamente cataból ica (CONN & STUMPF, 1975). A reaçao 

de descarboxilação determina a produção de 1 ATP, o que nao 

ocorre para as outras reações cuja a produção de energia e 

incerta ou ausente. 

A necessidade de precursores (am5nia e esque

leto carb5nico) para a síntese de suas p~óprtas proteínas e 

a principal razao pela qual as bactirias degradam os aminoá

cidos ati am5nia. Acontece que nao ê pouco freqüente que 

esta degradação ocorra em níveis superiores a quantidade de

mandada. Existem duas justificativas para este fato. A 

primeira e a de que a degradação de aminoácidos em excesso 

pode gerar energia que pode ser utilizada pelos microrganis-

mos nos seus processos de síntese. A segunda e a de que nao 

existe um mecanismo adequado para el iminar do citoplasma es

tes aminoácidos, tornando obrigatória sua degradação a ou

t r o s c o m p o s tos (T A M M I N G A, 1 9 7 9) • 

Segundo YOKOIAMA & JOHNSON (s.d.) Bacteroides 

.ruminicoZa~ Megasphera eZsdenii~ SeZenomonas ruminantium e 

algumas Butyrivibrios spp el iminam no meio a am5nia produzida 

pela deaminação de aminoácidos. 
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2.2 •. 2. Degradação de fontes de nitr~ginio nao 

téico 

pro-

o estudo do metabol ismo de compostos nitroge

nados nao protéicos no rúmen aumentou em importância a par

ttr do momento em que os mesmos começaram a ser utilizados 

mais freqüentemente nas dietas de ruminantes. Independente

mente disto porém, este processo deve ser ressaltado pelo 

fato daqueles compostos também participarem da composição 

de alImentos convencionais. Acidos nucléicos, amidas, puri

nas e pirimidinas são os mais. comuns e podem representar 30% 

do nitrogênio de uma forragem. A uréia é dentro desta clas

se de compostos o mais estudado, não só por ser a principal 

forma de suplementação nas dietas, mas também por ser a for

ma pela qual quantidades endógenas de nitrogênio podem ser 

recicladas no rumen. 

PEARSON & SMITH, já no ano de 1943, 

ram a atividade ureolrtica do fluido ruminal. Com a 

detecta

adição 

experimental de uréia ao conteúdo ruminal, tanto in vitro c~ 

mo in vivo, os autores constataram que a sua concentração 

caia rapidamente até o momento em que não era mais detecta

da. 

Os primeiros estudos in vitro foram realiza-

dos por aqueles mesmos autores dentro de uma série de ex-

perimentos exploratórios sobre o assunto. Através da incu-

bação do conteúdo ruminal de carneiros, acrescido ou não de 
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urita, observou-ae que lUO rol deste era capaz de, em apenas 

uma ho~a, transformar completamente em am6nia e di6xido de 

carbono 100 mg de uriia. 

Pelo fato da dieta utilizada para a coleta da 

amostra apresentar apenas quantidades insignificantes de a

tividade ureolítica e devido a ausência de secreção de urea

se pela'mucosa do epitilio ruminal e pela saliva do animal, 

PEARSON & SMITH (1943) concluiramque a urease do rumen era 

elaborada pelos microrganismos. Outra informação tirada 

deste estudo i a de que a atividade ureolítica do rumen nao 

i afetada por grandes quantidades de uriia. 

Taxas elevadas de atividade ureolítica tambim 

foram determinadas por BLOMFIELD et aZii (1960) uti 1 izando a 

líquotas de conteúdo ruminal, amostradas de carneiros e in-

cubadas com uriia. Os autores determinaram para 100 ml de 

conteúdo uma taxa de degradação de 80 mg em uma hora. Se-

gundo estes mesmos autores a taxa de degrad~ção chega a ser 

quatro vezes superior a taxa de aproveitamento da amSnfa pe

los microrganismos. 

Em revisão feita por JONES (1967) o autor se

lecionou trabalhos que concordam com os dados de PEARSON & 

SMITH (1943) e BLOOMFIELD (1960). 

Pouco se sabe a respeito dos organismos res-

ponsáveis pela atividade ureol ítica do rúmen 

BARTLEY, 1971). 

(HELMER & 
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Segundo HUNGATE (1966) vários investigadores 

(GIBSONS & McCARTHY, 1957; GIBSONS & DOETSH, 1959; SOSNOVSKA 

JA, 1959; CARROl, 1960) falharam em identificar um tipo es-

pecial de bactéria particularmente ativa neste processo e 

respansável pela hidr61 ise da uréia adicionado ao conteúdo 

do rúmen. Entretanto, de acordo com JONES (1969) o que le-

vou o autor a este tipo de conclusão foi o fato de que a 

maioria das bactérias do rúmen descritas como 'ureolfticas, 

foram isoladas como resultado de um interesse na variabi li-

dade de reaç6es que ocorrem neste local e que suas habil ida

des em produzir urease foram util izadas unicamente como cri

tério taxonômico. 

Ainda segundo JONES (1969) existem evidincias 

de que bactérias anaer6bicas facultativas nao podem ser res

ponsáveis pela atividade ureol ftica do rúmen. Estas evidin

cias foram apresentadas em trabalhos real izados por HUHTANEN 

& GAll (1955) e GIBBONS & McCARTHY (1957), onde os autores 

sugerem que uma suspensao de Proteus mirabilis, uma bactéria 

anaer6bica facultativa não habitante do rúmen e com elevada 

atividade ureol ftica, necessita de uma concentração de célu

las superior a 2 x 10 9 células por ml para atingir atividade 

semelhante a encontrada no rúmen. 

Contrariando HUNGATE (1966), JONES (1969) a-

firma que sao poucas as bactérias extremamente anaer6bicas, 

capazes de produzir urease. 

De acordo com YOKOYAMA & JOHNSON (1985) as 
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bactirlas ureol rtlcas representam 5% das bactirlas Isoladas 

do rGmen e entre elas estio inclufdas Succinivibrio dextri

nosoZvers 3 certas I inhagens de SeZenomonas 3 Bacteroides ru

minocoZa 3 Ruminococcus bromiZ 3 Butirivibrio 3 Treponema e Bi

fido bacterium. 

2.2.3. Biossfntese de c~lula bacteriana 

N-NH 3 

utilizando 

o papel central da amônia como elemento in-

termediário no rumen e como o principal nutriente nitrogena

do para a populaçio microbiana, já i há bastante tempo reco

nhecido (ALLISON, 1982). 

BURROUGHS et aZii (1951), trabalhando com 

culturas mi stas de bactérias do rGmen, demonstraram que a 

digestio da celulose ocorre na presença de amônia e uréia, 

como Gnicas fontes de nitrogênio. Os pesquisadores demons

traram que a digestio da celulose é incrementada na presença 

de protefnas e que o' incremento é ainda maior se a fonte de 

nitrogênio ocorrer através da amônia ou uréia. 

BRYANT & ROB I NSON (1962), investi gando as ca

racterrsticas nutricionais de 35 bactérias predominantes do 

rumen, isolados do conteGdo de vacas alimentadas com uma 

dieta ã base de alfafa e grãos, determinaram que: a) 56% das 

colônias isoladas cresciam tanto na presença de amônia como 
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na presença de .. cas.elna h id r o 1 i. s a d-d; b) a a m ô n i a. e r q ess.en-

c i a 1 p a r a o c r es c i me n to de 25% dos i sol a dos e c) a p e nas 6 % 

dos isolados exigiam caserna hidrolisada para o seu cresci-

mento. 

Resultados semelhantes foram obtidos mais re-

centemente (BRYANT, 1973; HESPELL & BRYANT, 1979), confir-

firmando que poucas 1 inhagens de bactérias exigem proteínas 

ou proteínas hidrol isadas para crescimento, mas que a maio-

ria destas util izam amônia como fonte de nutrientes mesmo 

na p~esença de nutriente orginico. 

Um rápido abaixamento na concentração de ami-

noácidos, tanto no rumen como em culturas mistas de bacté-

rias do rúmen, foi relatado por CHALUPA (1976). Este desa-

parecimento pode ser devido a preensao por microrganismos ou 

devido a absorção pelo rúmen. Segundo CLARK (1982) e con-

cordando com McDONALD (1952) no entanto, a via de maior per-

da de aminoácido no fluido ruminal é causada pela reaçao de 

deaminação a amônia e esqueleto carbônico, o que reafirma a 

importincia da amônia como intermediário no metabolismo de 

N do rúmen. 

McDONALD (1952), infundiu caseína e zeína no 

- .. rumen de carneiros e determinou que no caso da caselna houve 

um rápido acúmulo na concentração de amônia do fluído ani-

mal, sendo que o mesmo não ocorreu para a zefna. o autor 

concluiu que pr6tefnas solúveis são rapidamente degradáveis 
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a amônia, e a razão para tal é a de que esta deve ser usada 

na síntese de proteína microbiana. 

A uti lização de amônia como fonte de nutrien

tes e particularmente importante no caso de bactérias celu

lolíticas. Segundo PITTMAN et aZii (1967) as bactérias ce

lulosíticas apresentam o mecanismo de absorção total ou par

cialmente ineficiente para aminoicidos. ~ o que foi demons

trado através de observações com Baateroides ruminiaoZa, que 

não apresentou capacidade de incorporação de carb.ono marcado 

(14C) oriundo de prol ina e icido glutâmico,e apresentou 

muito baixa preensao de 14c de valina. 

Estes resultados concordam com os encontrados 

por WRIGHT (1967), que através de observações com culturas 

mistas, determinou que peptídeos com 14C eram incorporados 

mais eficientemente na proteína microbiana do que 14c de a

minoicidos e que os aminoácidos marcados eram mais eficien

temente convertidos a CO 2 e ácidos graxos voláteis. 

Também PORTUGAL & SUTHERLAND (1966) investi

garam a eficiência da incorporação de aminoácidos na proteí

na microbiana, através do metabol ismo animal dos ácidos glu-

tâmico e aspártiico e determinaram que esta é bastante bai-

xa. Os autores acharanl apenas 17% dp. 14Cde glutanato in

corporado e 8% no caso do aspartato. 

Com excessão de algumas linhagens de Butiri

vibrio fibrisoZvens, Megasphera aZdenii e LactobaciZZus sp, 

, 
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representando 6% das linhagens isoladas do rumen, os aminoá

cidos não são essenciais ou fatores de estimulação para o 

crescimento. 

PITTMAN et alii (196]), trabalhando com li-

nhagem de Bactero~des ruminicola observaram que peptTdeos 

exógenos com carbono marcado atingiram o interior da célula 

e que o mesmo não ocorria com aminoácidos. Observou-se tam-

bém que estes peptTdeos nio representavam nenhum fator de 

crescimento, como vitaminas ou algum hormônio, mas única e 

exclusivamente uma fonte de aminoácidos, o que levou os au

tores a lançarem a hipótese de que o que impede a uti 1 ização 

de aminoácidos por esta bactéria, está relacionado com a na

tureza seletiva da membrana celular. 

Embora não se conheçam com precisão os meca-

nismos de transporte de aminoácidos através das membranas, 

acredita-se que normalmente ele ocorra contra um gradiente 

ou de concentração ou e1etroquTmico, exiba saturaçio cinéti

ca e seja dependente de energia (BERGEN, 1978). Como pode 

ser observado através do trabalho de PITTMAN (196]), os pep

tTdeos parecem ser absorvidos por sistemas distintos daque

les mediante os quais os aminoácidos são transportados. Os 

a u t o r e s mos t r a r a m, p o r e x e m p 1 o, q 'J e o t r a n s ~,o r t e d e a.1 g uns 

dipeptfdeos pode ocorrer em grandes vias de extensão e que o 

mesmo nao ocorre com os constituintes aminoácidos. Em adi-

ção, foi mostrado que a utilização de alguns aminoácidos po

de ser reduzida devido a competição deste com um outro ami-
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noácido que seja absorvido pelo mesmo sistema de transporte 

e que o mesmo nao ocorreria com os peptídeos. Este se r i a 

um dos motivos da preferência dada pelas bactérias a uti li-

zação de peptídeos ao invés de aminoácidos. 

Megasphera eZsdevii, uma das bactérias- que 

requerem aminoácidos especificamente, pode tornar-se inde-

pendente dessa exigência durante manipulações laboratoriais. 

Segundo ALLISON (1982) isso nãe ocorre no rGmen devido a 

ausência de uma forte pressão seletiva, causada pela 1 ibera-

ção de aminoácidos por algumas bactérias. 

SMITH (1979) elaborou um experimento para de-

terminar a forma pela qual a amSnia ruminal era incorporada 

ã célula microbiana. Novilhas fistuladas, alimentadas a ba-

se de palha tapioca, foram suplementadas em vários .. . nlvels 

com farinha de amendoim e u ré i a. Durante o período de coleta 

uma fração da uréia das rações foi substituida por uréia ra-

dioativa (15N) e fornecida diretamente no rGmen. Amostra-

gens do conteGdo ruminal foram feitas anteriormente a infu-

são e posteriormente em vários intervalos. Foram feitas de-

terminações de amônia, aminoácidos e hexosaminas. 

Através do cronograma de amostragens observou 

-se o seguinte: 

1) A dose de uréia com 15N foi convertida a 

amônia num período de uma hora; 2) A partir deste momento a 

concentração de amônia do rGmen permaneceu constante e o 15N 
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foi incorporado ao N bacteriano; 3) A taxa inicial de incor

poraçio 15N ao N amida das bactirias foi muito maior (de 2 a 

20 vezes) do que para outros compostos nitrogenados da bac

téria que foram anal isados; 4) Os compostos nio amidas res

tantes diferiram entre si na taxa de extensão em que foram 

incorporados. 

De acordo com o autor, através destas infor

maçoes, pode-se afirmar que o padrão de incorporação de N 

segue o seguinte esquema: muito da am6nia que atinge a célu

la é inicialmente capturada na forma dos grupos amidas da 

glutamina e asparagina. Esses grupos sao util izados 

subseqUente aminação de a-cetoglutamato a glutamato, 

por liberação de am6nia tomo por incorporação direta. 

para 

tanto 

Se-

guem-se sTnteses de alanina e aspartato e estes conjuntamen

te com o á~ido glutâmico provavelmente se acumulam na forma 

livre. Os amino grupos são então transferidos para outros 

esqueletos carb6nicos, na formação de aminoácidos, que, por 

sua vez, junto com outros cbmpostos préformados, são utili

zados na sTntese de proteTnas e ácidos nucléicos. 

2.2.4. Absorção de amônia pelo hospedeiro 

A amônia ruminal produzida em quantidades que 

superam a capacidade de assimilação dos microrganismos e 

absorvida pela mucosa ruminal, levada ao fTgado e convertida 

a uréia. 
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Parte da amônia 1 ivre presente no rumen é ab

sorvida diretamente através do epitélio ruminal para a cor

rente sangüfnea o restante, e na maioria dos casos a maior 

parte dela, passa juntamente com a dieta para o trato diges

tivo posterior, onde é finalmente absorvida através do epi

tél io intestinal (BONDI, 1981). 

BLOONFIELD (1960) determinou que a diminuição 

na concentração de amônia, de alfquotas de conteúdo ruminal 

incubado invitro com uréia, ocorria numa taxa constante de 

30,54 ± 9,2% dentro de uma variada gama de valores de con

centração de amônia. Ainda, segundo o autor, esta taxa po

deria não .ser atribuida a preen·são de amônia pelos microrga

nismos, baseando-se no fato de que os animais teriam sua con 

centração de nitrogênio amoniacal na circulação acrescida a

pós um perfodo de 60 min após a infusão arterial de uréia. 

Segundo HELMER & BARTLEY (1971), o maior pro-

blema na util ização eficiente da uréia é a sua rápida 1 i be-

raçao de amônia, determinada por BLOONFIELD (1964) como qua

tro vezes mais rápida que a capacidade de preensão pelos mi-

crorganismos. Nestas circunstâncias ocorreria uma eventual 

perda de N uti 1 izável para a sfntese microbiana. A absorção 

de amônia pelo epitélio ruminal, como uma das formas de eli-

minação do N do rúmen, contribuiria para esta perda. Segun-

do revisão feita pelos mesmos autores, as quantidades de N 

absorvido pelo rúmen podem variar desde 5 até 24 g por dia. 

As quant i dades e a forma na qua 1 a amônia (NH 3) é 
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absorvida pelo rumen dependem em grande parte das suas pro-

priedades químicas. A amônia em solução ocorre nas suas 

duas formas, a ionizada 
+ ... 

(NH 4 ) e a não ionizada (NH
3
). Es-

tas estão em equilíbrio cujas concentrações dependem do pH 

e da temperatura (Tabela 2). Pequenas variações acima do pH 

7 determinam grandes variações nestas concentrações. No que 

diz respeito ao transporte atravis das membranas, este ocor-

re na presença de um gradiente de pH e no sentido do maior 

para o menor. No rúmen o transporte se dá para o exterior 

devido a alta permeabilidade da membrana celular e o rápido 

equilíbrio que i estabelecido entre as formas NH
3 

e NH 4+ em 

função das condições de temperatura e pH. 

No rumen, provavelmente, a absorção ocorra de 

forma p~ssiva, em função de uma menor concentração fisio16-

gica de NH 3 existente na circulação. 

Em função da pequena proporção da forma nao 

ionizada no rúmen, era de se esperar que a quantidade de a-

mônia absorvida pela parede ruminal fosse baixa, mesmo quan-

do a concentração total no rúmen fosse elevada. Normalmente 

isto não chega a acontecer por dois motivos: 1) Toda amônia 

na forma não ionizada e reposta rapidamente atravis do ra

pido equilíbrio que e estabelecido entre NH
3 

e NH 4+; 2) A 

concentração na circulação perifirica normalmente i mantida 

em baixos níveis devido a ação do fígado. 



Tabela 2. Relaçio entre pH e as proporç~es entre as formas 

nio ionizada e ionizada de amônia do plasma a 

37°C 1 ,2. 

pH pH-pK' a % NH
3 

% NH 4 

9,02 O 50,00 50,00 

8,72 -0,30 33,38 66,62 

8,42 -0,60 20,07 79,93 

8,12 -0,90 1 1 , 1 8 88,82 

7,82 -1 ,20 5,93 94,07 

7,52 -1 ,50 3,06 96,94 

7,22 -1 ,80 1 ,56 98,44 

6,92 -2,10 0,75 99,25 

6,62 -2,40 0,38 99,62 

1 Fonte: V I S EK (1968) • 

2 pK'a da amônia no plasma a 37°C = 9, 02. 

2.2.5. Concentração ótima de amônia no rumen 

Caso não houvesse I imitaçio na capacidade dos 

mic-I"organismos em converter amônia em proteína microbiana, 

não haveria muita diferença se toda a proteína dietética fos 

-se ou não degradada no rúmen. Este fato porem nao acontece 

e a amônia produzida acima da capacidade de uti lizaçio dos 

microrganismos representa uma perda para o animal 

ro. 

hospedei-



A determinação dos nfveis ótimos de 

tração de amônia ruminal é importante, portanto, por 

menos dois motivos: 

concen-

pelo 

1) Determinar a concentração necessiria para 

suportar miximas taxas de crescimento microbiano, ou seja, 

determinar o valor no qual a amônia deixa de ser um nutrien

te limitante; 2) Determinar em que condições seria esperado 

um efeito benéfico de suplementação de NNP, maximizando a 

habil idade única dos ruminantes em utilizar esta fonte de N. 

Segundo MEHREZ et aZii (1977) a concentração 

ótima de amônia no ambiente ruminal é importante porque e a 

partir dela que resulta a maior taxa de fermentação e se 

permite haver uma mixima produção de protefna microbiana por 

unidade de substrato. 

Virios autores conduziram experimentos nos 

quais se estudaram o efeito das concentrações da amônia ru

minal, tanto na taxa de fermentação como na sfntese de célu

la microbiana. A Tabela 3 apresenta uma seleção destes tra~ 

balhos, onde a produção em gramas de célula microbiana é de

terminada em função da quantidade de matéria orgânica fer

mentada. As metodologias de determinação dos constituintes 

celulares dos microrganismos são também sal ientadas. 



Tabela 3. Effciincia na síntese de proteína microbiana do rumen. 

Referincia 

LINDSAY & HOGAN (1972) 

CHANBERLAIN et a~ii (1975) 

PRIEGGE et a~ii (1978) 

SATTER & SLVDER (1974) 

OKORIE et a~ii (1977) 

MATHISON & MILLIGAN (1971) 

PRITCHARD & MALES (1985) 

HUME (1970) 

HUME et a~ii (1970) 

HOGAN & WESTON (1971) 

Método 

DAP 

DAP 

RNA 

TAPN 

355 

15N 

Ac. 
nuc I. 

TAPN 

proteína 
livre 

DAP 

Feno de lucerna 
Trevo vermelho 

Polpa beterraba 
+ cevada 

Ro I ão de m i I ho 
Flocos de milho 
Milho alta umid. 

+ Ac.propion. 
Milho alta umid. 

picado e ens. 

CHO solúvel + 
uréia 

Milho + cevada + 
pa I ha + u ré i a 

Cevada 
Feno 

Palha de trigo + 
soja + uréia 

Casca ave i a + ami do 
+ AGV + uréia 
+caseina 
+ gelatina 
+ zeina 

Dieta semipuri. 
+ u ré i a (16 g) 
+ uréia (9 g) 
+ uréia (4 g) 
+ uréia (2 g) 

Palha + uréia 
. baixo consumo 

médio consumo 
alto consumo 

27 
21 

13 

15 
11 

20 

13 

5 

5 
6 

14 

1 
6 

10 
9 

20 
17 
22 
12 

31 
13 
9 
6 

12 
11 
12 

PM: Proteína microbiana em g/100 9 de matéria orgânica digerível. 

NH3: Concentração de amônià em mg/100 ml. 

DAF: Ácido diaminopimélico. 

TAPN: Ácido tungistico precipitado. 

Ac.nucl.: Ácido nucleico. 

22 
15 

14 

8 
9 

15 

10 

23 

8* 

16 
13 

11 
13 
13 
13 

17 
23 
20 
23 

13 
13 
11 
9 

23 
16 
24 



Pelo fato de muitas dessas informações serem 

decorrentes de trabalhos laboratoriais de fermentadores con-

tfnuos, nos quais o nutriente especffico, no caso a amSnia, 

é eliminado e posteriormente adicionado ao meio, certas con-

siderações devem ser observadas, conforme sugere ALLISON 

(1982) . Segundo este autor, os nutrientes essenciais sao 

substâncias requeridas para a duplicação de células e uma 

relação I inear existe entre o número de células ou massa de 

células e a quantidade deste nutriente. E embora este tipo 

de informação seja necessária ao conhecimento de um organis-

mo, ela não pode ser o tipo de informação real para prever o 

limite de crescimento de um determinado organismo no rumen. 

Ainda segundo o mesmo autor, experimentos com culturas con-

tfnuas, delineados para determinar os nutrrentes necessários 

a máxima taxa de crescimento e suas caracterfsticas limitan-

tes, devem ser mais persistentes. 

o efeito da concentração de amSnia ruminal 

sobre a sfntese de protefna microbiana foi determinado por 

SATTER & ROFFLER (1974) através de fermentadores contfnuos 

contendo fluido ruminal de novi lhas recebendo tris tipos de 

dietas: a) Dieta isenta de protefna; b) Dieta de concentrado 

a base de milho e c) Diet~ ~e forragem e concentrado numa 

relação de 3:1. Uma mistura com composição semelhante foi 

fornecida aos fermentadores. Quantidades de uréia foram in-

fundidas aos fermentadores de forma a manter várias concen-

trações constantes de amSnia. Inicialmente, a produção de 



matéria microbiana, aval iada através do nitrogênio precipi-

tado do ~c,ido tungísti~o (TAPN) aumentou a medida que se au-

mentou a suplementação com uréia e, posteriormente, esta pr~ 

dução ficou estagnada (Figura 2). Maiores adições de aréia 

nao geraram efeito na quantidade de proteína produzida . 
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Fonte: SATTER & ROFFLER (1974). 

Figura 2. Relação entre (NH
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) ruminal e produção 

tungístico precipitado. 
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o ponto de estagnação na quantidade de pro-

tefna produzida coincide com o ponto no qual a amônia come-

ça a aumentar. A interação entre o TAPN e as concentrações 

de amônia bcorrem com valores similares de protefna bruta 

das raçoes, o que sugere aos autores uma estreita relação en 

tre a produção máxima de TAPN e o infcio da acumulação da a-

mônia. A intersecção na concentração de amônia ocorreu, pa-

ra as três rações, nos valores de 1,9; 2,0 e 1,7 mg NH
3 

N/ 

100 ml de fluido, o que determinou que próximo destes valo-

res o fornecimento de N já está satisfeito. Os autores pro-

puseram o valor de 5 mg/100 ml de fluido como o valor de u-

tilização mais eficiente do nitrogênio por ser o valor em 

que se inicia o acúmulo da amônia, permitindo assim uma pe-

quena margem de erro. 

Apesar do valer proposto por SATTER & SLYDER 

(1974), de 5 mg/l00 ml de conteúdo ruminal ser o mais aceito 

por grande parte de pesquisadores (MARSHAL & HOOVER, 

RONDI, 1981; HUBER & KUNG, 1981; BALDWIN & ALLISON, 

1979; 

1983; 

OWENS & BERGEN, 1983 e CHESSON & ORSKOV, 1985), e 1 e nao e 

unânime. 

BULL et aZii (1975) demonstraram, num sistema 

semelhante ao de SATTER & SLYDER (1974), um aumento na pro-

dução de protefna microbiana até que os nfveis de amônia do 

-rumen atingissem cerca de 20 mg/100 ml, o que e um valor 

consideravelmente mais elevado. 

Valores também elevados foram determinados por 

,I 



MEHREZ et aZii (1977). Os autores determinaram a taxa de 

desaparecimento da matéria seca de cevada em sacolas de ny-

Zon, utilizando carneiros alimentados com cevada enriquecida 

de níveis de solução de uréia. Este sistema foi utilizado 

com sucesso para manter concentrações constantes de amônia 

no rumen. Os sacos de nyZon foram incubadas por tempos de 

1,5; 3; 6 e 9 horas. A concentração mínima para obtenção da 

mixima taxa de fermentação foi e~timada como sendo de 23,5 

mg/100 ml de fluído ruminal. 

A 95, 85 e 75% da taxa mixima de desapareci-

mento do substrato, as concentrações de amônia foram da or-

dem de 24, 19·e 15 mg/100 ml respectivamente. Quando a con-

centração era de 7 mg/100 ml somente 50% da taxa máxima de 

desaparecimento era atingida. 

Valores em outro extremo foram determinados .. 
por SCHAEFER e,t aZii (1980). Segundo os autores, a constan-

te de saturação de amônia para as espécies de bactérias pre-

dominantes no rumen era menor que 50 ~m (0,09 mg). Os auto-

res afirmaram que os organismos que crescem em um meio com 

1,7 mg/100 ml de amônia, deveriam alcançar 95% da taxa de 

seu crescimento miximo específico. No entanto, os autores 

-nao acreditam que com este suprimento os microrganismos se-

jam capazes de atingir a mixima produçãD de celulas ou 6tima 

uti I ização de energia do meio. 

Concentrações médias foram registradas por 

ORTEGA et aZii (1979), que determi naram um aumento no desa-



parecimento de matiria orginica atravis do uso de sacolas de 

ny~on suspensas no rúmen, a medida que a concentração de a-

mônia aumentou ati 8,7 mg/l00 ml de fluido ruminal. A par-

tir de 6,3 mg/100 ml, as diferenças não foram significati-

vaso 

Essa grande variação nos dados apresentados 

muito provavelmente esta relacionada com os mecanismos de 

transporte da amônia para o interior da cilula bacteriana. 

Estes mecanismos de transporte parecem estar 

sob controle metabólico e sua atividade aumenta marcantemen-

te em condiç5es de deficiincia denitroginiD. Por outro la-

do, ele i aparentemente inibido por diversos metaból itos, 

mais efetivamente por glutamina e asparigina. Se estes me-

canismos forem realmente importantes para os microrganismos 

e, segundo SMITH (1979), estudos com Echerichia co~i provam 

que eles o são, i bem provável que a permeabi I idade da pare-

de celular das bactirias em relação ~ amônia possa variar 

largamente sob diferentes condiç5es e muito provavelmente 

com a composição da população (SMITH, 1979). 

Nestas circunstincias, não i provável que e-

xista um valor exato na concentração de amônia que determine 

a estagnação da taxa de produção de proteína microbiana ou 

acúmulo deste composto, mesmo que este seja determinado em 

condições de estabilidade em que a amônia seja fornecida a-

cima da quantidade demandada. 



2.3. Produção de Acidos Graxos Voláteis no Rúmen 

A partir da afirmação deBLAXTER (1962) de 

que o desempenho ruminal apresentava alta correlação com a 

proporção de ácidos acético e propiônico observados no con

teúdo do rúmen, medidas das concentrações de ácidos graxos 

voláteis e determinações da relação acético/propiônico pas

saram a ser mais comuns (BALDWIN & ALLISON, 1983). 

De acordo com revisão de COPPOK et aZii 

(1964), vários autores (STODDARD et aZii, 1948; STEWART et 

aZii, 1958 e SHAW et aZii, 1960) demonstraram que a propor

ção dos ácidos graxos voláteis do rúmen varia com a natureza 

da dieta. Embora afetada por vários fatores, é bastante 

compreensível que, em última análise, a produção de ácidos 

graxos voláteis seja função do tipo de substrato fermentado 

e do microrganismo que o fermenta. 

Bactérias ami 101 íticas produzem consideravel

mente mais propionato que bactérias cel~lolíticas, enquanto 

que as sacarolíticas e pectinol íticas ocupam um nível inter

mediário (BALDWIN &ALLISON, 1983). 

Como ilustrado por BALDWIN & ALLISON 

uma dieta de volumosos é rica em celulose, intermediária em 

açúcares solúveis e pobre em amido. Assim sendo, as bacté

rias celulolíticas e sacarol íticas ocorrerão em maior numero 

e uma maior proporção de acetato será formada. Segundo os 

I 



autores, esta maior proporçao não é somente devida a fermen-

tação de celulose, mas também devido a competição favorável 

que as bactérias sacaro1íticas exercem por carboidratos so-

1úveis e produtos da hidró1 ise do amido. 

Da mesma forma, dietas ricas em amido resu1-

tam em maior número de bactérias ami 101 íticas, que competem 

favoravelmente por carboidratos solúveis, hidro1isados de a-

mido e hemice1u1ose. Conseqüentemente, a produção de pro-

pionato é incrementada, não só devido a presença de amido, 

mas também porque a fermentação de outros carboidratos é fa

vorecida para produção de ácido propiônico. 

MURPHY et aZii (1982) estimaram teoricamente 

as características da fermentação ruminal, no que diz res-

peito a produção de AGV, em função do substrato fermentado 

(Tabela 4). Os dados foram obtidos de um modelo proposto 

pelos autores e formulado em função de um grande numero de 

resultados revisados. 

UTLEY & McCORMICK (1972) obtiveram dados de 

produção de AGV ruminal de novi lhos recebendo dietas com 

veis crescentes de casca de amendoim (O, 10, 20 e 30%), num 

experimento conduzido para aval iar este material como fonte 

de volumoso para terminação de bovinos. Com o aumento do ma 

terial fibroso na dieta, que prel iminarmente era constituida 

de 100% de concentrado, houve um aumento na proporção de ac~ 

tato, de 44,8 para 52,7% e um decréscimo na produção de propionato 

de 40,7 para 30,3%. 



~~'\ 
Tabela 4. Características estimadas da fermentação ruminal. 

% de CHO convertido a: 

Substrato Dieta 

C2 C 
3 

C4 C
5 

CHO solúveis F 69 20 1 O O 

C 45 21 30 4 

Amido F 59 1-4 20 6 

C 40 30 20 1 O 

Hemicelulose F 57 1 8 21 5 

C 56 26 1 1 7 

Celulose F 66 9 23 3 

C 79 6 6 9 

F: forragens; 

C: concentração. 

aZii (1975). 

Efeito semelhante foi observado por WHITE et 

Os autor~s tambim trabalharam com noV1 lhas con 

finadas para terminação cujá dieta fornecida era acrescida 

ou não de palha de trigo, num nível de 20% da matiria seca. 

A concentração de ácido acético se elevou, na dieta com pa-

lha~ de 52,8 para 64,8 moles/ml de fluido ruminal 

uma diminuição na concentração de propionato de 31,2 

havendo 

para 

20,7 moles/100 ml de fluido ruminal. Informações a respeito 

de dietas a base de bagaço de cana-de-açucar tratado são ra-

raso 



DASS et aZii (1983) estudaram o efei to do 

fornecimento do bagaço amoniado, tratado com gas de amônia 

numa proporç~o .de 2% do pe~o da mat~ria seca, e ·diferentes 

níveis de melaços na dieta sobre a produç~o de ácidos graxos 

voláteis no rúmen de bovinos. Foram utilizados 12 animais e 

os níveis de fornecimento de melaço na dieta de bagaço amo-

niado, 5, 10 e 20%, foram comparados com uma dieta de bagaço 

in natupa e concentrado. 

A concentraçio total de· ácidos graxos volá-

teis do rumen decresceu com a adiç~o de melaço na dieta (de 

61,26 para 56,58 e 56,39 mol~s por 1 itro de fluido ruminal 

respectivamente) e foi superior ~ara a dieta com bagaço in 

natupa (concentração de 63,91 moles/l de fluido ruminal). 

Em termos de participação percentual dos ácidos acitico, pr~ 

piônico, butírico e val~rico na produç~o total dos ácidos 

produzidos, observou-se que a adiç~o de melaço determinou um 

decréscimo na concentraçio molar de ácido ac~tico (de 74,22 

para 68,85 e 65,35% respectivamente) e um aumento na propor-

ç~o de ácido propiônico (de 17,98 para 21,21 e 21,22% res-

pectivamente). A dieta com bagaço in natupa n~o apresentou 

diferenças para a dieta com bagaço amoniado com a adiç~o mí-

nima (5% de melaço). 

No que diz respeito ao efeito da adição de u

réia sobre a produção de ácidos graxos vo~áteis no rumen, es 

te foi observado por HUME et aZii (1970) em experimento con-

duzido para avaliar a influência do nível de nitrogênio so-

bre a síntese de proteína microbiana no rúmen. Dietas puri-



ficadas que forneceram quantidades de N variando de 2, 4, 9 

até 16 g por dia foram oferecidas para carneiro e determina~ 

ram as seguintes produções de AGV em moles por litro de 

fluido ruminal: 82,1; 87,5; 86,5 e 91,2 respectivamente. A 

suplementação com uréia, embora destacada pelos autores como 

sendo efetiva na digestão da celulose, não determinou dife-

renças na contribuição do ácido acético sobre a produção to-

tal de ácidos. 

Em última anál ise, o resultado da adição de 

uréia no ambiente rumina.l é determinado pelo efeito benéfico 

da presença de nitrogênio, principalmente para o desenvolvi-

mento das bactérias celulolrtica~, (BRYANT & ROBINSON, 1962 

e CAMPLING et aZii, 1962). 

Segundo MOIR & HARRIS (1962) existe uma alta 

relação entre o numero de bactérias no· rúmen e a quantidade 

de nitrogênio ingerido e, segundo eles, esta população re-

fletirá na capacidade funcional do rúmen e em última anál ise 

na quantidade de ácidos graxos produzidos. 

De acordo com OWENS & BERGEN (1983) a suple-

mentação com uréia nio apenas altera a quantidade de amõnia 

disponrvel no rúmen, mas também determina 'Ima ação tamponan-

te que mantém o pH ruminal em uma faixa adequada para dlges-

tão de celulose, o que contribuiria na quantidade de acetato 

produzido. 



3. MATERIAL E M~TODOS 

3.1. Animais e Insta1ações 

o presente trabalho foi conduzido nas depen

dências do Estábulo Experimental do Departamento de Zootec

nia da Escola Superior de Agricultura IILuiz de Queiroz ll
, u

niversidade de são Paulo, Piracicaba, SP. 

Foram utilizadas ~eis vacas providas de ffs

tula ruminal, adultas e em estado de manutenção, sendo duas 

da raça Jersey, duas da raça Flamenga e duas mestiças de Ho

landes com Zebu. Os animais foram alocados em baias indivi

duais de contenção e apresentaram um peso médio no infcio do 

experimento de 400 kg. 

3.2. Tratamentos e De1ineamento Estatístico 

Os animais foram divididos em três grupos de 

2, preenchendo o del ineamento de dois quadrados latinos 3 x 3, 

conforme GOMES (1981), de manei ra que um quadrado nao apre-

sentasse animais consumindo a mesma dieta durante um mesmo 

perfodo. Foram desenvolvidos três perfdos de 25 dias cada, 



perfazendo um total de 75 dias, de maneira que todos os ani-

mais receberam todos os tratamentos. 

Tabela 5. Composição e análise química das dietas. 

Composição % 

Dieta A 

Dieta B 

Dieta C 

Análise químic;a 

Matéria seca 

Proteína bruta 

Fibra detergente ácida 

Fibra detergente neutra 

Bagaço 

62,7 

62,1 

61 ,3 

49,6 

1 , 7 

56,4 

55,5 

Ingredientes 

Levedura 

24,3 

24,3 

24,3 

92,0 

28,9 

Feno 

16 , O 

1 6 , O 

16, O 

93,7 

2,9 

43,8 

80,73 

Uréia 

0,6 

1 ,36 

As dietas tiveram como base o bagaço de cana 

tratado a uma pressão de 17 kgf/cm 2 durante 5 minutos e con-

servado em si 10 vertical durante todo o transcorrer do expe-

rimento. Estas são as condições de tratamento normalmente u 

ti 1 izados pela Usina Barra Grande, localizada no município de 

Lenç6is Paulista - SP e fornecedora do material. Segundo 

BU RG I (1985) estas condições -sao as que apresentam melhores 

respostas de tratamento. 



As dietas foram formuladas de maneira a se ob 

ter níveis de proteína bruta, a partir do nível mínimo de ma 

nutenção recomendado pelo National Research Council (NRC, 1978). 

- Dieta A, contendo 7,5% de proteína bruta 

(PB) na matéria seca (MS) ,que corresponde a 1,28% de· N. Es 

tes teores foram obtidos através do forneci~ento de levedura 

seca de destilaria de álcool (100%). 

- Dieta B, contendo 9;% de proteína bruta na 

matéria seca, que corresponde a 1,92% de N. Estes teores 

foram obtidos através de fornecimento de levedura seca de 

destilaria de álcool (80%) e suplementação com uréia (20%). 

- Dieta C, contendo 10,5% de proteína bruta 

na matéria seca, que corresponde a 2,60% de N. Estes teo-

res foram obtidos através do fornecimento de levedura seca 

de desti laria de álcool (65%) e suplementação com uréia 

(35%). 

Acrescido a dieta, foram fornecidos diaria-

mente 100 g de uma mistura de sal mineral e 1,0 kg de feno 

de capim de Rhodes de baixa qual idade (±3,0% de proteína br~ 

ta), com função de fornecer fibra longa, considerada defi-

ciente na dieta. As dietas foram fornecidas apenas uma vez ao dia, em 

quantidades que preenchessem as exigências de manutenção dos animais. 

As sobras do dia anterior eram eliminadas antes do fornecimento. 

A Tabela 5 apresenta a composição dos trata-

mentos com base na matéria seca e matéria original e a com-

posição bromato16gica dos constituintes da mesma. 



3.3. Períodos Experimentais 

o experimento foi constituido de três .. pe r I 0-

dos experimentais de 25 dias cada divididos da seguinte for-

ma: 15 dias para adaptação dos animais a nova dieta; três 

dias para coleta do fluido ruminal; sete dias referentes a 

amostragens de fezes e urina e um dia reservado a liberação 

dos animais em piquetes, numa tentativa de minimizar um pro-

vável estresse resultante de contenção prolongada. 

No início do.experimento e a cada mudança de 

tratamento foram realizadas pesagens, com o animal em jejum 

de pelo menos 10 horas. 

Anteriormente a fase experimental, houve um 

período de aproximadamente 40 dias, necessários para intro-

duzir os animais a dieta com bagaço e avaliar o consumo vo-

luntário das mesmas. 

3.4. Coleta de Fluido Ruminal para DetermJnaç~~ de Acidos 

Graxos Voláteis (AGV) e H-Amoniacal 

o fluido ruminal foi coletado durante um pe-

r í o d o de 2 4 h o r a sem i n t e r v a los d e O, 1, 2, 4, 6, 8, 1 2' e 2 4 

horas após o fornecimento do al imento, cujo horário foi es-

tipulado para as 8 horas. 

o material coletado foi filtrado em pano de 



queijo e duas alíquotas de 6 ml cada transferidas para tubo 

de ensaio. 

o material reservado para análise de N-amoni~ 

cal foi misturado numa razão de 2:1 com ácido fórmico e da 

mesma forma que ~ outra alíquota, conservado em congelador. 

Para todas as amostras foram feitas determinações de pH, i-

mediatamente após a coleta. 

3.5. Coleta de Fezes e Urina 

Os sete dias do período experimental imedia-

tamente apos o dia de coleta de fluido ruminal foram reser-

vados para coleta de fezes, urina e alimento. Estes foram 

amostrados e registrados diariamente. Após esta etapa, es-

tas amostras compuseram uma única amostra composta. 

A coleta de urina se fez através de sondas ve 

sicais (FOLLEY) ~ a amostra diária representou 2% do total 

excretado. Quanto às fezes, estas foram coletadas através 

de caixas devidamente alocadas às baias de contenção e a a-

mostra representou 5% do total excretado. 

Os componentes da dieta foram amostrados in-

dividualment~ antes da mistura no cocho. 

Com exceção da urina, conservada em geladei-

ra, todo restante do material foi conservado em congelador 

até o momento das análises. 



3.6. Análises laboratoriais 

Foram feitas anál ises bromatológicas segundo 

a Association of OfficiaZ AnaZyticaZ Chemists (A.O.A.C.) que 

constaram de determinações de matéria seca (MS) e proterna 

bruta (PS) tanto para o bagaço como para a levedura e o fe-

no. Na urina foram determinados o teor de proterna bruta e 

densidade. 

Além disso, o bagaço e o feno foram anal isa-

dos em termos de fibra detergente ácida (FDA) e fibra deter-

gente neutra (FDN) segundo VAN SOEST (1963). 

A concentração de amônia no fluido ruminal 

foi determinad~ de acordo com o método descrito por KULASECK 

(1972) e adaptado por FOLDAGER (1977). 

Os ácid6s graxos voláteis, acético, propiôni-

co e butrrico, foram determinados pelo método decromatogra-

fis gasosa descrita por FOLDAGER (1977). O aparelho equipa-

do com detector de ionização de chama, trabalhou nas seguin-

d . - o t e s c o n I ç o e s: tem p e r a t u r a d a c o 1 Un a 1 2 O C; tem p e r a t u r a do 

detector e do vaporizador 200 0 C; fluxo de gás do nitrogênio 

30 ml/min; fluxo de gás do oxigênio 350 ml/mm e fluxo de gás 

do hidrogênio 40 ml/min. A coluna uti lizada era de vidro de 

4 pés X 1/8 11 de diâmetro, empacotada com 0,3% carbônica 20 

m/ 0,1% de H3P0 4 + 60/80 carbopack. 



3.7. Análise Estatística 

As análises de variâncias foram conduzidas se 

gundo metodologia descrita por GILL (1978). O esquema das 

análises de variância para os valores de concentração de a-

m6nia e ácidos graxos voláteis no rGmen foi: 

CV GL 

Quadrado 

Animal dentro de quadrado 2 

Animal dentro de quadrado 2 2 

Animal dentro de quadrado 4 

Período 2 

Tratamento 2 

Resíduo (A) 8 

Parcelas 1 7 

Tempo 8 

Tratamento x tempo 1 6 

Resíduo ( B) 120 

TOTAL 161 

E o esquema para digestibi lidade e balanço de 

nitrogênio foi o seguinte: 



CV GL 

Quadrado 

Animal dentro de quadrado 2 

Animal dentro de quadrado 2 2 

Animal dentro de quadrado 4 

Período 2 

Tratamento 2 

Resíduo 8 

TOTAL 1 7 

Na interpretação estatística, as diferenças 

entre midias foram detectadas pelo teste de Tukey, tanto a 

nivel de 1% como 5% de probabi 1 idade. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Consumo de Bagaço. 

~o 
~. 

A Tabela 6. apresenta a análise de variância 

dos dados de consumo de bagaço, expresso em quilos de maté-

ria seca por animal por dia. As médias de consumo em rela-

çao aos tratamentos, perfodos e animais, podem ser observa-

dos na Tabela 7. 

Não houve diferença no consumo (p < 0,05) que 

pudesse ser atribuidas aos tratamentos, perfodos, quadrados 

ou animais. 

o aumento no consumo voluntário em função da 

adição de uréia, foi observado por algun~ autores (FARIA, 

1982; SAUER et aZii, 1979; HUBER & IHOMAS, 1971) em dietas 

com volumosos como si lagem de milho. A causa provável deste 

aumento foi uma maior taxa de fermentação ruminal ou uma me-

lhor condição na nutrição protéica do animal. No pres(!ntp. 

experimento não seria esperada nenhuma alteração no consumo 

voluntário, devido a quantidade restrita da ração fornecida, 

que ocorreu a nfvel de manutenção do animal (por volta de 

1,5% do peso vivo). 
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Tabela 6. Anãl ise de variância dos dados de consumo de ma-

téria seca de bagaço por- animal por dia. 

CV GL QM 

Quadrado 0,3280 

Animal dentro de quadrado 2 0,4690 

Animal dentro de quadrado 2 2 0,2433 

Animal dentro de quadrado 4 0,3566 

Pedodo 2 0,0933 

Tratamento 2 0,8493 

Resíduo 8 0,2073 

TOTAL 17 

Coef.var. = 11,55% 



Tabela 7. Consumo midio em k~ de matiria seca de bagaço por 

animal e por dia (MS/A/O). 

Variável MS/A/O 

Tratamento A 4,09 

Tratamento B 4,21 

Tratamento C 4,51 

Período 3,68 

Período 114,08 

Período 111 

Animais e 4 

-Animais 2 e 5 

Animais 3 e 6 

MtOIA 

3,78 

3,60 

4 , 3 1 

4,40 

3,94 

Em contrapartida, pode-se afirmar que o teor 

protiico da dieta sem suplementação e com o mais baixo 

vel entre os tratamentos (7,5% na MS) nao determinou nenhuma 

restrição neste aspecto. 

4.2. pH do Fluido Ruminal 

Na Tabela 8, que apresenta a anál ise de va-



riância dos valores do pH do fluido ruminal, observa-se que 

estes só sofreram modificações significativas (p ~ 0,01) em 

função da hora de coleta e que não houve efeito dos trata-

mentos, animais ou da interação tratamento x hora de coleta. 

Tabela 8. Anãl ise de variância dos valores de pH do 

ruminal. 

CV 

Quadrado 

Vaca dentro de quadrado 

Vaca dentro de quadrado 

Vaca dentro de quadrado 

Pe ri odo 

Tratamento 

Resfduo (A) 

Parcelas 

Hora da coleta 

Tratamento x hora 

Resfduo (B) 

TOTAL 

* (p ~ 0,01) 

Coef.var. (Res. A) 0,96% 

Coef.var. (Res. B) 5,03% 

GL 

2 

2 2 

4 

2 

2 

8 

1:7 

8 

16 

120 

1 61 

QM 

0,0015 

° , 1279 

0,6141 

0,3710 

0,6755 

0,0600 

0,1035 

4,0944* 

0,0259 

0,1045 

fluido 



Na Tabela 9 e na Figura 3, observa-se que o 

pH do fluido ruminal sofreu uma queda acentuada a partir do 

fornecimento da ração até 4 horas mais tarde, quando foi re-

gistrado o seu valor mais baixo (5,1-5). A partir de 4 horas, 

o pH sofreu uma ~equena estabi I ização até tornar a se ele-

var, atingindo no final do período valores próximos dos ini-

ciais. 

Essa variação já era esperada e está associa-

da a concentração de ácidos graxos voláteis produzidos apos 

a ingestão. Este fenômeno já foi demonstrado para vários a-

I imentos e é conhecido desde 1957 (BALCH & ROWLAND, 1957 e 

BRIGGS et aZii, 1957). E"ntretanto deve-se sal ientar que os 

valores mínimos obtidos foram bastante baixos (menores do 

que 6,0) e que condições de acidez excessiva são prejudi-

ciais aos microrganismos do rumen, restringindo a atividade 

das bactérias celulol íticas. Segundo CLARK & DAVIS (1974) o 

crescimento das bactérias celulol íticas é retardado quando 

o pH decresce de 6,0 e permanece assim por um determinado 

período. 

Na Tabela 9 observa-se que neste experimento 

o pH foi inferior a 6,0 por mais de 4 horas ao longo do dia. 

o fato das dietas que foram suplementadas com 

uréia não terem os valores de pH ruminal alterado está em 

desacordo com observações feitas por COOMBE & TRIBE (1962) 

que constataram elevação nos valores destes em ca~neiros ali 

mentados com dietas onde a proteína foi substituída por uréia. 



Tabela 9. Valores de pH do fluido ruminal em função dos tratamentos e hora de coleta. 

Tratamentos 

A 

B 

c 

M 

o 

7,13a 

6,94a 

7,00a 

7,02a 

6,61b 

6,63b 

6,50b 

6,58b 

2 

6,16cd 

6,21cd 

6,18cd 

6,18cd 

4 

5,93d 

5,94d 

5,75d 

5,87d 

Hora de coleta 

6 

5,96d 

5,93d 

5,90d 

5,93d 

8 

5,96d 

5,91d 

5,90d 

5,92d 

12 

6,38bc 

6,38dc 

6,38bc 

6,35bc 

16 

7,01a 

6,96a 

6,85a 

6,94a 

24 

7,05a 

6,98a 

6,91a 

6,98a 

M 

7,13 

7,00 

6,94 

Médias seguidas de mesma letra dentro da mesma linha, não diferem significativamente pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5%. 

Tratamento A = 7,5% de PB; Tratamento B = 1,0% de PB; Tratamento = 10,5%. ~~ 
• U"'\ 



Figura 3. pH do fluido ruminal de animais recebendo dietas 

com diferentes teores de proteína bruta. 



4.3. Concentração de Amônia Ruminal 

A anil ise da variincia dos dados da concen-

traçio de am3nia ruminal, expressa em mg/l00 ml, esti apre

sentada na Tabela 10 e, como se observa, foi afetada signi-

ficativamente (p ~ 0,01) pelo tratamento, hora de coleta e 

pela interação tratamento x hora de coleta. 

o efeito do tratamento sobre a concentraçio 

de am3nia do rúmen seria esperado e esti de acordo com os 

dados publicados por PRITCHARD & MALES (198S), WIEDMEIER et 

aZii (1983), MALES et aZii (1982), que trabalharam com die-

tas a base de palha de arroz e determinaram aumentos consi-

deriveis na concentraçio de amônia do rúmen em função da a

diçio de uréia na dieta. 

Diferenças grandes e significativas também 

foram observadas ao longo de todo o dia, como fica confirma-

do pelo efeito significativo do fator hora de coleta. Esta 

variação concorreu para que a diferença estatrstica entre os 

tratamentos não fosse uniforme durante todo o perrodo dodia, 

como se observa na Figura 4.0 tratamento C s6 foi- superior 

aos demais até as primeiras 12 horas ap6s o fornecimento da 

dieta. 



Tabela 10. Análise de variância dos dados de 

de amônia donu.ido rum i na 1. 

CV GL 

Quadrado 

Animal dentro de quadrado 2 

Animal dentro de quadrado 2 2 

Animal dentro de quadrado 4 

Pe ri odo 2 

Tratamento 2 

Resíduo (A) 8 

Parcelas 1 7 

Hora de coleta 8 

Tratamento x hora 16 

Resíduo (B) 120 

TOTAL 1 61 

* (p ~ Q,01) 

Coef.var. (Res. A) = 21,8% 

Coef.var. (Res. B) = 72,8% 

concentração 

QM 

130.860 

211.158 

60.181 

135.670 

117.411 

3.162.825* 

98.750 

487.046*· 

244.447 

40.615 
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Figura 4. Concentraç~o de a~~nia do fluido ruminal (mg/l00 

ml) de animais recebendo dietas com diferentes teo 

res de proteína bruta. 

Médias seguidas de mesma letra em um mesmo ponto do eixo x 

nao diferem significativamente a nível de 5% de probabil ida-

de, pelo teste de Tukey. 



A variaç~o na concentraç~o de am5nia ao lon-

go do dia tambim pode ser observada na Tabela 11. A mesma 

variaç~o foi detectada por outros autores (FARIA, 1982; 

SATTER & ROFFLER, 1977; PEARSON & SMITH, 1943) e está asso-

ciada ã rápida hidról ise da uréia a am5nia, como já sugerido 

em 1960 por BLOOMFIELD. 

A participaç~o das caracterrsticas da hidró-

lise da uréia na variaç~o da concentraç~o de am5nia ao longo 

do dia provavelmente foi acentuada pelo regime al imentar es-

tabelecido. Como os animais foram alimentados apenas uma 

vez ao dia, a maior parte da ingest~o ocorreu nas. primeiras 

horas do perrodo, determinando uma rápida elevaç~o da am5nia 

ruminal, que posteriormente foi sendo el iminada pelas vias 

de sarda existentes (utilizaç~o pelos microrganismos, absor-

ç~o pela parede ruminal e transporte com a digesta). N~o ha 

vendo mais al imento a ser ingerido os valores observados nas 

primeiras horas n~o puderam ser mantidos. A mesma explica-

ç~o é válida para justificar o elevado valor {72,8%} do coe-

ficiente de variaç~o observado na análise das subparcelas 

(desmembradas em relaç~o a hora de coleta), se a ela for a-

dicionada a informaç~o de que os animais apresentaram uma 

taxa de ingest~o também variável. Um exemplo destes dadc~ 

pode ser observado na Tabela 12. 
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Tabela 11. Concentração de amônia do fluido ruminal (mg/l00 ml) em função dos tratamentos e hora da co-

leta. 

Hora de coleta (h) 

Tratamentos 
O 2 4 6 8 12 16 24 M 

A 2,76a 3,53a 2,77a 2,75a 2,15a . ,1 ,66a 1 ,60a . 2,96a 1,86a 2,23 

B 2,32a 8,28a 9,86a 20,12a 12,56a 6,16a 2,61a· 5,10a 4,36a ~6 ,82 

C 6,24c 23,00ab 33,17a 32,10a 26,66ab 19,19a 6,27c 2,23c 4,99c 17, 17 

M 3,77b 11 ,54a 16,27a 14,66a 13,79a 9,00ab 3,49b 3,43b 3,74b 

Médias seguidas da mesma letra, dentro da mesma linha, não diferem significativamente a nível de 5% 

de probabilidade, pelo teste de Tuckey. 

Tratamento A com 7,5% de PB;Tratamento B com 9,0% de PB; Tratamento C com 10,5% de PB. 

~~ . -
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Tabela 12. Quan ti dade (kg) de matéria original consumida por 

animal, ao longo do dia durante o perfodo I . 

Tempo* Animal 

(h) 2 3 4 5 6 

0,0 1 ,6 5 , 1 O, O 0,6 2,6 

2 1 , O 2,6 7 , 1 4,0 1 ,6 4,6 

4 2,3 6,9 11 ,8 6 , 1 1 ,6 8,3 

6 3,7 8,8 9,5 5,2 1 O , 1 

8 6, 1 11 ,8 1 1 ,8 7 , 1 11 ,8 

1 2 7,3 11 ,8 

1 6 9,7 

24 1 1 ,8 

* Horas apos o fornecimento da dieta. 

Como as taxas de ingestio entre animais foram 

diferentes é bastante provável que as respostas individuais 

a adiçio de uréia nao tenham ocorrido de forma uniforme. 

4.4. Acidos Graxos Voláteis do Fluido Ruminal 

4.4.1. Acido acético 

A porcentagem molar do ácido acético produzi-

do no rumen nio foi afetada pelos tratamentos, porém houve 



um efeito significativo CP ~ 0,.05) da hora de coleta (Tabe-

la 13}. 

Tabela 13. Análise de variância dos dados do porcentual mo-

lar de ácido acético do fluido ruminal. 

CV 

Quadrado 

Animal dentro de quadrado 

Animal dentro de quadrado 

Animal dentro de quadrado 

Período 

Tratamento 

Resíduo (A) 

Parcelas 

Hora de coleta 

Tratamento x hora 

Resíduo (B) 

TOTAL 

*. (p ~ O, 05) 

c o e f . v a r. ( R e s. A) = 5. , 9 3 % 

Coef.var. (Res. B) = 6,23% 

2 

GL 

2 

2 

4 

8 

2 

8 

1 7 

8 

16 

180 

1 61 

QM 

185.453 

35.385 

779.312 

407.349 

60.721 

833.840 

381.361 

32.148* 

22.671 

15.594 



A variaçio no percentual molar de icido ace

tico produzido no r~men ao longo do dia reflete a variaçio 

no padrão de fermentaçio ocorrida, já que este ácidoéoprin

cipa1 produto da digestão microbiana dos constituintes da 

parede celular (CHURCH, 1969). Na Tabela 14 observa-se que 

a percentagem molar decresceu após o fornecimento da raçao 

e que apos um certo período os valores iniciais foram reto

mados. Este comportamento esti de acordo com a forma de a

tuação das bactérias que degradam a parede celular do ali

mento, as quais demandam um certo tempo para entrar em ati

vidade devido a necessidade de colonizar as partículas em 

questão (CHESSON & ORSKOV, 1985). 

Como ocorreu para a concentração de amônia 

rumina1, o efeito da hora de coleta também concorreu para 

que as diferenças estatísticas entre os tratamentos não fos

sem uniformes ao longo do dia. Anal isando-se a Figura 5 ob

serva-se que o tratamento C foi superior aos demais a partir 

de 4 horas após o tratamento da raçao. Estes resultados tem 

sua razao de ser, considerando-se que uma maior produção 

percentual de ácido acético é resultado de uma maior parti

cipação das bactérias ce1u101íticas na fermentaçio, exigen

tes em nit- .... ,gênio amoniaca1 (BRYANT & ROBINSON, 1961), e que 

a partir de 8 horas do fornecimento de alimento os tratamen

tos não mais apresentaram diferenças estatísticas na dispo

nibi1idáde deste nutriente. 



Tabela 14. Porcentual molar de ácido acético do fluido ruminal em função dos tratamentos e da hora de 

coleta. 

Hora de coleta (h) 

Tratamentos 

o 2 4 6 8 12 16 24 M 

A 63,2a 64,6a 64,Oa 60,3a 60,3a 61 ,la 59,9a 60,6a 60,8a 61,70 

B 58, I a 63,6a 61,9a 62,4ab 61 ;2ab 56,2a 58,5a 57,7a 64,2ab 60,48 

C 69,6b 68,Oa ' 66, 7a 66,4b 66,4b 67,4b 67,2b 68,7b 69,5b 67,81 

M 63,70a 65,45a 64,25a 63,11 a 62,70a 61 ,60a 61,91a 62,36a 64,89a 

Médias seguidas da mesma letra, dentro da mesma linha, não diferem significativamente a nível de 5% 

de significância, pelo teste de Tuckey. 

Tratamento A com 7,5%; Tratamento B com 8,0%; Tratamento C com 10,5% de PB. 

~~ 
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Figura 5. Porcentual molar de ácido acético do f I u i do rumi-

nal (mg/100 ml) de animais recebendo dietas com di 

ferentes teores d~ proteína b r l: ta. 

Médias seguidas da mesma letra em um mesmo ponto do eixo x 

não diferem significativamente a nível de 5% de probabi I ida-

de pelo teste de Tukey. 



Nio ~~vendo na 1 lteratur~ (ORTEGA et aZii
3 

1979; MEHREZ et aZii, 1977; BULL et aZii, 1975; (SATTER & 

SLYDER, 1974) unanimidade em torno de um valor de concentraçio 

de am6nia que seja o mfnimo limitante ao desenvolvimento 0-

timo dos microrganismos do rGmen, nao se pode afirmar com 

precisio que os tratamentos A e B determinaram uma condiçio 

de deficiência deste nutriente no rumen e que esta condição 

foi sanada pelo tratamento C, que apresentava o nTvel mais 

alto de suplementaçio. 

4.4.2. Acido propiônico 

A anál ise de variância dos valores do porcen-

tual molar de ácido propi6nico é apresentada na Tabela 15. 

Os fatores que determinaram efeito significativo (p ~ 0,05) 

para este parâmetro foram os mesmos observados para o ácido 

acético, ou seja, apenas hora de coleta. 

A variaçio do porcentual molar do ácido pro-

pi6nico em funçio da hora de coleta, pode ser analisada na 

Tabela 16. Esta variaçio foi inversamente proporcional a 

ocorrida com o ácido acético. Este fato está melhor i 1 us-

trado nas Figuras 6, 7 e 8 que, relacionc~ us curvas do por-

centual molar dos dois ácidos em funçio da hora de coleta. 

Como pode ser observado o comportamento das curvas e prati-

camente inversa, sugerindo estreita relação entre elas. 



Tabela 15. Anãl ise de variãnci.a dos dados. do pOTcentual mo-

lar de ácido propf6nico do fluido ruminal. 

CV 

Quadrado 

Animal dentro de quadrado 

Animal dentro de quadrado 

Animal dentro de quadrado 

Perfodo 

Tratamento 

Resfduo ( A) 

Parcelas 

Hora de coleta 

Tratamento x hora 

Res fduo (B) 

TOTAL 

* (p ~ 0,05) 

Coef.var. (R·es. A) = 10,7% 

Coef.var. (Res. B) = 10,8% 

2 

GL 

2 

2 

4 

2 

2 

8 

1 7 

8 

16 

120 

1 61 

QM 

143,31 

8, 19 

439,62 

223,90 

17,67 

320,04 

255,41 

18,95* 

12,38 

9,69 



Tabela 16. Porcentual molar de ácido propiônico do fluido ruminal em função dos tratamentos e hora de 

coleta. 

Tratamento 

o. 

A 3o.,2o.ab 

B 33,40b 

c 25,6o.a 

M 29,8o.a 

2 

2a,5o.a 27,7o.a 

28,2o.a 29,2o.a 

25,9o.a 25,3o.a 

27,55a 27,77a 

g 

29,3o.a 

27,8o.a 

25,9o.a 

27,73a 

Hora de coleta (h) 

6 8 

29,o.o.a 29,10ab 

28,20a 31,70a 

25,90a 25,20b 

27,73a 28,73a 

12 

3o.,90a 

31,2Qa 

26,oo.b 

29,39a 

16 24 

31,7o.a 33,20. 

32,30.a 29,60. 

25,7o.b 26,30. 

29,95a 29,75a 

M 

30.,0.1 

30.,22 

25,90. 

Médias seguidas de mesma letra, dentro da mesma linha, não diferem significativamente a nfvel de 5% de 

probabilidade, pelo teste de Tukey. 

Tratamento A com 7,5% de PB; Tratamento B com 9,0.% de PB; Tratamento C com 10.,5% de PB. 

'ff~ 
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Figura 6. Porcentual molar dos ácidos acético e propiônico 

do fluido ruminal de animais recebendo dieta com 

7,5% de PB. 
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Estes resultados estio de acordo com os rela-

tados por W~ITE et aZii(1975) que esttmularam a produçio de 

ictdo acitico atravis da adiçio de pal~a de arroz na dieta 

e assim determinaram um decriscimo na produçio de propiona-

to. 

Este fenômeno esti relacionado com o fato que 

de acordo com a dieta em questio haveri predominância de de-

terminadas populações de microrganismos e que em funçio des-

tas populações a fermentação dos produtos da hidról ise sera 

direcionada ou para produção de acetato ou para produçio de 

propionato (BALWIN & ALLISON, 1983). 

4.4.3. Acido butírico 

Embora as produções de icido acitico epropi~ 

nico nao tenham sido afetadas pelos tratamentos, o mesmo não 

ocorreu com o icido butírico que foi alterado significativa-

mente por estes (p < 0,01) alim de' períodos e hora de coleta 

(Tabela 1]). 



Tabela 17. Anál ise de variãncia dos dados. do pQrcentual mo-

lar da ácido butfrfco do fluido rumtnal. 

CV 

Quadrado 

Animal dentro de quadrado 

Animal dentro de quadrado 2 

Animal dentro de quadrado 

Perrodo 

Tratamento 

Resrduo ( A) 

Parcelas 

Hora de coleta 

Tratamento x hora 

Resrduo (B) 

TOTAL 

* CP ~ 0, 05) 

** (p ~ 0,01) 

GL 

2 

2 

4 

2 

2 

8 

17 

8 

1 6 

120 

1 61 

QM 

2,71 

54,14 

53,77* 

53,95* 

99,57* . 

127,35** 

15,00** 

30,10** 

2,57 

2,36 

Coef.var. (Res. A) = 9,3% 

Coef.var. (Res. B) = 19,3% 



o efeito doa tratamentos aQbre Q porcentual 

molar de ãcido butírico ocorreu muito mais devido a sensibi-

lidade destes valores i pequenas variaç6es, em funçio da pe-

quena participação deste ãcido no total de ácidos graxos vo-

láteis produzidos, do que devido a um efeito real do trata-

mento. Segundo observaç6es feitas por DEHORITY; os animais 

que participaram deste experimento nao apresentavam no con-

teúdo ruminal algu;ls protozoários do gênero HoZotrica, que 

são os principais responsáveis pela produçio de ácido butí-

rico no rumen (HUNGATE, 1966). A produção porcentual de a-

cido butírico tendeu a diminuir em função de um aumento na 

produção de ácido acitico (Figuras 9, 10 e 11), o que está 

em desacordo relatado por FARIA (1982), que os trabalhos ex-

perimentais têm demonstrado que 40 a 80% do ácido butírico 

produzidos no rúm~n são conseqUência da atuação dos micror-

ganismos, os quais segundo CHURCH (1969) condensam dois mo-

les de acetato para formação de um moI de butirato. 

1 
DEHORITY, B.A. (Ohio State University) Comunicação Pessoal, 1986. 
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4.5. Digestibilidade da Hatiria Seca das Dietas 

A digestibilidade da mat~ria seca das dietas 

foi afetada significativamente (p ~ O,Ql) pelos tratamentos 

~~-nao foi uniforme entre os animais e ao longo dos perfodos 

(p ~ 0~01) (Tabela 18). 

Tabela 18. Anilise de vari~ncia dos valores dos coeficientes 

de digestibilidade da mat~ria seca. 

CV GL QM 

Quadr~do 0,0004 

Animal dentro de quadrado 2 0,0018* 

Animal dentro de quadrado 2 2 

Anima) dentro de quadrado 4 0,0029** 

Perfodo 2 0,0092** 

Tratamento 2 o 0044** '" , 

Resfduo 8 Ot·Q002~* 

TOTAL 1 7 

* (p ~ 0,05) Coef.var. = 3,17% 

** CP ~ 0,01) 

A interferincia dos animais dentros dos qua-

drados e dos perfodos sobre os coeficientes de digestibi 1 i-

dade da matéria seca só pode ser explicado pela variação in-



dividual na taxa de consumo, exposta na Tabela 12, já que o 

nível de consumo dos animais se apresentou uniforme dentro 

dos quadrados e ao longo dos períodos (Tabela 6). o efeito 

da taxa de consumo sobre a digestibil idade dos alimentos 
~ 

e 

conhecido por determinar o tempo em que este permanec~ sob 

ação dos fatores de digestão (VAN SOEST, 1983). Na Tabela 

19 estão relacionadas as médias dos coeficient~s de digesti-

bilidade em função dos períodos, animais e tratamentos. 

Os resultados obtidos, mostrando que a eleva-

çao no teor protéico da dieta, com conseqUente aumento na 

disponibil idade de amônia a nível de rúmen, alterou os coe-

ficientes de digestibilidade da matéria seca estão de acordo 

com dados publicados por autores que verificaram aumento no 

desaparecimento de nutrientes a nível de rúmen devido ao au-

mento do teor protéico das dietas (ORTEGA et aZii, 1979; 

MEHREZ et aZii, 1977; ORSKOV et aZii, 1972). 

Embora outros trabalhos publ icados (FARIA, 

1982; VIEIRA et aZii, 1980; OW·ENS et aZii, 1973) não tenham 

revelado os mesmos resultados, isto é compreensível porque a 

concentração de amônia no líquido ruminal necessária para e-

levar a digestão ao nível de rúmen deve variar com a dieta 

(MEHREZ et aZii, 1977). Segundo McMEN I MAN & ARMSTRONG (1977) 

2 9 de nitrog~nio disponível por 1~0 9 de matéria orgânica 

digestrvel é a quantidade mínima requerida para uma eficien-

te atividade microbiana no rúmen. 



-Tabela 19. Coeficientes de digestibi I idade (CD) da 

seca das dietas em função dos períodos, 

e tratamentos. 

Período 

PerTodo II 

Período I I I 

Animal 

An i ma I 2 

An i ma I 3 

Animal 4 

An i ma I 5 

An i ma I 6 

Tratamento A 

Tratamento B 

Tratamento C 

CD 

50,2 b 

57,7a 

51 ,8 b 

55,3 a 

55,0 a 

50,8 b 

56,9 a 

51 ,3 b 

50,0 b 

51 ,4 b 

51 ,8 b 

56,4 a 

matêria 

animais 

Mêdias seguidas das mesmas letras nao diferem entre si para 

um mesmo fator a 5% de significincia, pelo teste de Tukey. 



Em termos absolutos, os resultados obtidos 

neste experimento para a digestibi I idade de matéria seca das 

dietas, que foram em torno de 50%, estão de acordo com os 

relatados por autores que determinaram a digestibilidade in 

vitro verdadeira qa matéria seca (DIVVMS). Os dados obtidos 

p o r P A TE (1 982), MO R A L (s. d .) e B U R G I ( 1 985 ) trabalhando 

respectivamente com bagaços tratados a 19 kgf por 4,3 minu-

tos, 9 kgf por 10 minutos e 17 kgf por 5 minutos foram 65,8; 

61,1 e 64,8% respectivamente. Para se obter os valores de 

digestibilidade aparente, necessária para a comparação des-

tes dados com os obtidos por este experimento, os resultados 

devem ser subtraídos de 12,9 pontos perce~tuais (VAN SOEST, 

1983) o que também os levaria a osci lar em torno de 50%. 

4.6. Digestibilidade da Protefna Bruta das Dietas 

o coeficiente de digestibilidade da proteína 

bruta so foi alterado pelos tratamentos (p < 0,01) . (Tabela 20). 

No entanto, deve-se sal ientar que parte desse aumento provavel-

mente foi resultado de uma perda de am6nia a nível de rumen 

pelo fato de que o incremento protéico da dieta foi obtido 

através da adição de uréia. Este fato poderá ser comprov~do 

quando for discutido o ítem sobre balanço nitrogenado. 



Tabela 20. Anil ise de variinci"a dos dados dos coeficientes 

de digestibi 1 idade da proteína bruta. 

CV GL 

Quadrç:ldo 

Animal dentro de quadrado 2 

Animal dentro de quadrado 2 2 

Animal dentro de quadrado 4 

Período 2 

Tratamento 2 

Resíduo 8 

TOTAL 17 

* (p ~ o,oi) 

Coef.var. = 6,91% 

Os dados de coeficientes de 

QM 

0,0009 

0,0007 

0,0018 

0,0013 

0,0034 

0,0246* 

0,0013 

digestibi 1 idade 

da proteína bruta em função dos tratamentos estão relaciona-

dos na Tabela 21. Os aumentos observados não podem ser com-

parados com dados de outros autores devido a escassez de es-

tudos sobre digestibi 1 idade de dietas a base de bagaço de 

cana hidrolisado suplementadas com uréia. Entretanto WHITE 

et aZii (1975) trabalhando com palha de arroz determinaram 

um aumento na digestibi 1 idade da fração protéica em função 

da suplementação com uréia. O mesmo efeito foi observado por 

FARiA (1982) e HUBER & THOMAS (1971), trabalhando com silagem de milho. 



Tabela 21. Coeficientes de digestibilidade (CD) da proteína 

bruta em função dos tratamentos. 

Tratamento A 

Tratamento B 

Tratamento C 

CD 

46,8 a 

54,6 b 

59,6 b 

Midias s2guidas da mesma 'letra nao difere~ significativame~-

te a nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

4.7. Digestibilidade da Fibra Detergente Acida das Dietas 

Os tratamentos tiveram efeito significativo 

(p ~ 0,01) sobre o coeficiente de digestibilidade da fibra 

,detergente icida, assim como tambim foi significativo (p, 

0,05) o efeito de animais e períodos (Tabela 22). 

A similaridade entre os fatores que afetaram 

os coeficientes de digestibil idade da matéria seca e da fi-

bra detergente icida sugere que o aumento na digestibil idade 

desta foi o principal responsivel pelas alterações na di-

gestibilidade da matéria seca. Este fenômeno é bastante 

provivel por coincidir com o fato de que os efeitos dos tra-

tamentos incidem principalmente sobre parâmetros que inter-

ferem no aproveitamento das constituintes da parede celula'r 

pelas bactérias. 



Tabela 22. Anil ise da variincia dos dados dos coeficientes 

de digestibil idade da fibra detergente icida. 

CV 

Quadrado 

Animal dentro 

Animal dentro 

Animal dentro 

Perrodo 

Tratamento 

Resrduo 

TOTAL 

* (p :;:; 0,05) 

** (p ~ 0,01) 

de 

de 

de 

quadrado 

quadrado 

quadrado 

2 

GL 

2 

2 

4 

2 

2 

8 

1 7 

Coef.var. = 8,11% 

QM 

0,0008 

,0,0051* 

0,0006* 

0,0005* 

0,0165** 

0,0120** 

0,0012 

Oa dados dos coeficientes de digestibi I idade 

da fibra detergente icida em função dos tratamentos estão 

relacionados na Tabela 23. Poucas informações existem na 

literatura sobre valores de digestibi I idade das frações fi

brosas do bagaço de cana hidrol isado. As informações dispo

nrveis dizem respeito a trabalhos conduzidos para avaliar o 

efeito d~ diferentes tratamentos sobre .este resrduo. 

OJI & MOWAT (1979) trabalharam com bagaço de cana in natuY'a, 

bagaço de cana amoniado sob duas temperaturas (21 e 90 o C) e 

bagaço de cana tratado a pressão e vapor. Os coeficientes 

de d ig e s t i b i I i d a d e da fi b r a detergente i c i da o b t i dos foram 



52,9; 56,9 e 54,5% respectiv~mente. Se levado em considera-

çio que estes dados foram obtidos in vitro, eles estio de a-

cordo com os apresentados na Tabela 23. Resultados também 

semelhantes foram obtidos por PATE (1982) q~e determinou que 

o coeficientes de digestibi lidade para a fibra detergente á-

- 2 cida de um bagaço tratado a uma pressao de 19 kgf/cm duran-

te 4,3 minutos era de 59,7%, determinaçio está também feita 

in vitro. 

Tabela 23. Coeficientes de digestibilidade (CD) da fibra de-

tergente ácida em funçio "dos tratamentos. 

CD 

Tratamento A 39,5 a 

Tratamento B 42,0 a 

48~2 b 

Médias seguidas da mesma letra nao diferem significativamen-

te a nfvel de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

4.8. Digestibilida~e da Fibra Detergente Neutra das Die-

tas 

Assim como ocorreu para matéria seca e fibra 

detergehte ácida o coeficiente de digestibi I idade da fibra 

detergente neutra também foi afetado pelos tratamentos e pe-

dodos (p < 0,01) e pelos animais (p ~ 0,05) (Tabela 24). 



Tabela 2~. Anil ise de varii~cia dos dados dos coeficientes 

de digestibilidade da fibra detergente neutra. 

CV 

Quadrado 
, 

Animal dentro 

Animal dentro 

Animal dentro 

Perfodo 

Tratamento 

Resfduo 

TOTAL 

* (p ~ 0,05) 

** (p ~ 0,01) 

de quadrado 

de quadrado 

de quadrado 

GL 

2 

2 2 

4 

2 

2 

8 

1 7 

Coef. varo =J,97% 

QM 

0,0004 

0,0044* 

0,0080* 

0,0062* 

0,0209** 

0,0141** 

0,0012 

O fato do tratamento a pressao e vapor modi-

ficar completamente a fração hemicelulose do bagaço in na tu-

ra, transformando-a em componentes mais solúveis, e por ou-

tro lado não afetar as frações I ignina e celulose (KLOPFENSTEIN, 

1978), resulta que a fibra 'detergente neutra deste material 

seja bastante par~cida com a fibra detergente icida, como 

pode ser constatado pela análise bromatológica do bagaço u-

tilizado neste experimento (Tabela 5). Desta forma o com-

portamento destas duas frações na dieta em questão, e justi-

ficadamente semelhahte, salvo pequenas alterações de-

terminadas pela participação do feno na dieta. 



A Tabela 25 apresenta as médias dos coeficien 

tes de digestibi lidade da fibra detergente neutra em funçio 

dos tratamentos. 

Tabela 25. Coeficientes de digestibilidade (CO) da fibra de-

tergente neutra em funçio dos tratamentos. 

CO 

Tratamento A 41,2 a 

Tratamento B 43,5 a 

Tratamento C 50,5 b 

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamen

te a nível de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

4.9. Balanço de Nitrogênio 

o balanço de nitrogênio nao sofreu qualquer 

alteraçio em função dos tratamentos, períodos ou animais (Ta 

béla 26). Este fato fortalece a sugestão feita anteriormen-

t e d e que, p e Iof a to d a ,u r é i a s e h i d r o 1 i 5 a r r a p i d a me n te, a s 

quantidades fornecidas podem exceder em alguns momentos a ca 

pacidade de utilização de élmonia pelos microrganismos, prin-

cipalmente nas primeiras horas, determinando uma perda do 

nitrogênio fornecido. A provável perda de amônia a nível de 

rGmen equiparou os tratamentos em termos de quantidade de 

nitrogênio fornecido e retido pelo animal (Tabela 27). 



Tabela 26. Anãl ise de variância dos dados do balanço nitro

genado. 

CV 

Quadrado 

Animal dentro 

Animal dentro 

Animal dentro 

Perfodo 

Tratamento 

Resíduo 

TOTAL 

* (p ~ 0,05) 

de 

de 

de 

quadrado 

quadrado 

quadrado 

2 

GL 

2 

4 

2 

2 

8 

17 

2 

Coef.var. = -62,09% 

QM 

0,35 

28,02 

146,42* 

87,22 

61 ,46 

36,61 

33,70 

Tabela 27. Balanço nitrogenado, em g e em função dos trata

mentos. 

Tratamento A 

Tratamento B 

Tratamento C 

g 

-6,64 a 

-9,92 a 

-11 ,48 a 

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamen

te, a nível de 5% de probabilidade, pelo teste Tukey. 
~~~~---------------



5. CONCLUSÕES 

1. A suplementação de uréia acima das exigên

cias mínimas de manutenção determinou um efeito benéfico na 

fermentação ruminal através de uma maior disponibi lidade de 

amônia, o que elevou a digestibi lidade da dieta. 

2. Este éfeito poderia ser maximizado através 

de um fornecimento mai.s freqUente da dieta, ou através de u

ma fonte menos solúvel de nitrogênio não protéico, que de

terminaria uma maior uniformidade na concentraçao de amônia 

ruminal. 
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