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CANÃ-DE-AÇ6CAR E BAGAÇO DE CANA TRATADO A PRESSÃO DE VAPOR 

NA DIETA DE RUMINANTES - EFEITOS SOBRE A FISIOLOGIA 

RESUMO 

E MICROBIOLOGIA DO R-efMEN. 

Autor: Mauro Pereira de Figueiredo 

Orientador: Prof. Dr. Wilson Roberto Soares Mattos 

O experimento foi conduzido, por um periodo de 

122 dias, no estàbulo experimental da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queir6z", USP-Piracicaba-SP, com o 

objetivo de se estudar o efeito de diferentes proporções de 

cana-de-açucar (CA) e bagaço de cana tratado a pressão de 

vapor { BTPV) na presença de 2 tipos de concentrados { CI e 

CII), sobre os parâmetros fisiol6gicos e microbiol6gicos do 

rürnen. 

Os tratamentos fornecidos a 4 vacas f istuladas 

no rumen, constituíram-se como se segue {base seca): Tl -
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BTPV (70%), CA (8%) e Cl (22%) ; T2 - BTPV (39%), CA (39%) 

e Cl (22%) ; T3 - BTPV {8%}, CA (70%) e CI (22%) ; T4 - BTPV 

(8%), CA (70%) e ClI (22%). 

O concentrado I foi balanceado com farelo de 

algodão (60%), milho (20%), raspa de mandioca (8,5%), uréia 

(7,0%) e minerais (4,5%) enquanto que o concentrado 11 foi 

composto por farelo de algodão (56%), farelo de arroz 

(32,5%), uréia (7,0%) e minerais (4,5%). 

O consumo de matéria seca por 100 kg de peso, 

corno percentual do peso vivo, foi significativamente maior 

(P<0,05) no tratamento 2 (2,29%) em relação ao tratamento 1 

(1,83%), enquanto que nos tratamentos 3 e 4 não se 

verificou diferença em comparação com os dois primeiros. A 

digestibilidade in vi tro da matéria seca e os valores de 

nitrogênio amoniacal 

tratamentos. 

foram semelhantes em todos os 

Nas dietas a' base de cana-de-açucar (T3 e T4) 

o pH ruminal foi sempre elevado e relativamente constante. 

Verificou-se uma diferença significativa (P<O,05) entre o 

tratamento 4 (6,93) e o tratamento 1 (6,28). 

Os valores percentuais de ácido propiônico e 

a relação molar deste com os outros ácidos graxos, foram 

significativamente maiores (P<O,05) no tratamento 3 em 

relação aos tratamentos 1 e 2. Ja l a produção individual e 

total dos diferentes ácidos graxos foi semelhante em todos 

os tratamentos, -com exceção do ácido acético, cuja produção 
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foi significativamente maior (P<0,05) no tratamento 1 em 

relação ao tratamento 3. 

A taxa de passagem da fase liquida e o volume 

ruminal foram semelhantes em todos os tratamentos testados. 

Houve uma redução na populaçã_o de protozoàrios 

da sub-classe Holotricha por mililitro de fluido ruminal'a 

medida em que a participação do BTPV nas dietas de cana 

aumentou. Assim, os trõtamentos 3 e 4 , diferiram 

significativamente (P<0,05) do tratamento 1 na contagem de 

Holotricha por mililitro de fluido ruminal. 

O tipo de concentrado não afetou os parâmetros 

fis1cl6gicos nem microbiológicos do rúmen nas dietas a' base 

de cana-de-açúcar. 

A inclusão do BTPV nas dietas de cana reduziu 

a biomassa de protozoàrios no rúmen. 



xii 

SUGAR CANE AND STEAM PRESSURE TREATED SUGAR CABE BAGASSE 

IN RUMINANT DIETS - EFFECTS UPON RUMINAL PHYSIOLOGY 

AND MICROBIOLOGY. 

Author: Mauro Pereira de Figueiredo 

Adviser: Prof. Dr. Wilson Roberto So~res Mattos 

SUMMARY 

The experirnent was conducted, during a 122 day 

period, at the Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz", USP-Piracicaba-SP, in order to verify the effect 

of different proportions of chopped sugar cane (CSC) and 

stearn pressure treated sugar cane bagasse (SPTB), plus 2 

types of concentrates (CI and CII) on the physiological and 

rnicrobiological pararneters in the rumen. 

The diets, given to 4 rurnen fistulated cows, 
I 

were (dry matter basis): Ti - SPTB (70%), CSC (8%) and CI 

(22%) ; T2 - SPTB (39%), CSC (39%) and CI (22%) i T3 - SPTB 

(8%), CSC (70%) and CI (22%) i T4 - SPTB (8%), CSC (70%) and 

CII (22%). 

Concentrate I was balanced wi th cottonseed 
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meal (60%), ground corn (20%), cassava root meal (8.5%), 

urea (7.0%) and minerals (4.5%) while concentrate 11 was 

composed of cottonseed meal (56%), rice bran (32.5%), urea 

(7.0%) and minerals (4.5%). 

Dry matter consumption, as a percentage of 

live weight, was signif1cantly higher (P<O.05) in treatment 

2 (2.29%) in comparison with treatment 1 (1.83%), while in 

the other two treatments there were no differ~nces among 

these and the others. 

In the sugar cane based diets (T3 and T4), the 

ruminal pH was always high and relatively constant. A 

significantly difference (P<O. 05) was observed between 

treatments 4 and 1 concerning pH values ( 6.93 and 6.28 

respectively) . 

The propionic acid percentual levels and molar 

proportions in relation to the other acids I were higher 

(P<0.05) in treatment 3 than in treatments 1 and 2. The 

individual and total volatile fatty acid production were 

similar between alI treatments, except for acetic acid 

which was higher (P<0.05) in treatment 1 than in treatment 

3. 

The I iquid ra te of passage 

volume did not differ between treatments. 

and the rumen 

A lower (P<0.05) protozoa counting 

(Holotricha) was obtained as SPTB increased in the ration. 

Treatments 3 and 4, had a signif icantly higher (P<O. 05) 



Holotricha protozoa 

than treatment 1. 

xiv 

counting, in mililiters of rumen fluid, 

The type of concentrate did not affect the 

ruminal physiological neither microbiological parameters in 

sugar cane based diets. 

The inclusion of SPTB,· in sugar cane based 

diets, may reduce the protozoa biomass in the r,umen. 



1. 

1 - INTRODUÇAO 

o uso da cana-de-açucar como recurso 

forrageiro tem sido intensamente pesquisado em ,razão do seu 

grande potencial para produção de matéria seca e energia por 

área cultivada, digestibilidade relativamente alta e 

coincidência do seu per iodo de safra com o de escassez de 

pastos. 

o baixo custo por unidade de matéria seca 

produzida e a pequena taxa de riscb da cultura são algumas 

das caracteristicas apontadas por BOIN (1987), que 

justificam a escolha da cana-de-açücar como recurso 

forrageiro a ser usado no periodo seco do ano. 

Além disto, a industrialização da cana para 

a produção de açucar e álcool, torna disponi veis vários 

subprodutos passiveis de serem usados na geração de energia 

dentro da usina, produção de papel, conglomerados e 

alimentação animal. 

o bagaço de cana e' quantitativamente o 

subproduto mais abundante na agroindüstria brasileira. 

Estima-se que a produção anual deste residuo seja da ordem 

de 68 milhões de toneladas (FERNANDES et alii, 1987) i 



assumindo-se que 20% 

2. 

deste total não e' usado como 

combustivel nas caldeiras, existe, então, um excedente anual 

de 13,6 milhões de toneladas de bagaço. 

Os trabalhos de pesquisa que procuraram 

investigar a utilização do bagaço de cana in natura (BIN) no 

arraçoamento de ruminantes, têm restringido o seu uso a 

niveis de ate' 30% da matéria seca devido a sua baixa 

densidade e digestibilidade, resultando em limitação fisica 

de consumo e reduzido valor nutritivo (BURGI, 1987). 

No intuito de se conseguir aumentar o valor 

nutritivo do BIN, vàrios processos de tratamento vem sendo 

testados, tais como biológicos, quimicos e fisicos. Dentre 

estes, o processo fisico a' base de vapor sob pressão, vem 

sendo adotado de forma crescente em nosso Pais em razão do 

fato de ser um processo simples e que possibilita a 

utilização do excesso de vapor produzido nas usinas. 

vapor na 

estudada 

A utilização do bagaço tratado a pressão de 

alimentação de bovinos tem sido intensamente 

objetivando-se determinar os fatores que limitam 

o seu uso e criar condições para o seu aproveitamento mais 

efetivo (BURGI, 1985; MELLO JUNIOR, 1987; e CASTRO, 1989). 

De forma anàloga, a utilização da 

cana-de-açucar como unico volumoso bàsico de dietas tem sido 

também pesquisada. Vàrios aspectos importantes ja' foram 

descritos, tais como a necessidade de se fornecer glucose ou 

compostos gluconeogênicos para se obter aumento no ganho de 



3. 

peso e o efeito negativo provocado pelo grande numero de 

protozoarios nestas condições (LENG, 1988). 

A combinação destes dois alimentos volumosos 

foi testada por GUTMANIS (1990) no arraçoamento de bovinos 

confinados, tendo em vista a grande disponibilidade destas 

fontes de nutrientes no per iodo da entresafra de forragem 

nos pastos. 

Não existem dados na literatura relatando o 

efeito da associação da cana-de-açucar e do bagaço tratado 

a pressão de vapor sobre os parâmetros fisiol6gicos e 

microbiol6gicos no rumen. 

O objetivo deste trabalho foi o de estudar, 

atraves da mensuração de parâmetros relativos ao processo 

digestivo no rUmen, o efeito de diferentes proporções de 

cana-de-a.çucar e bagaço de cana tratado suplementados com 

dois tipos de concentrados em rações completas para bovinos 

em manutenção. 



2 - REVISAO DE LITERATURA 

2.1 - Cana-de-açàcar 

2.1.1 - Aspectos Gerais 

4. 

Entre as gramineas tropicais, a cana-de-açucar 

e l a que apresenta o maior potencial de produção de matéria 

seca e energia, por unidade de ârea, em um unico corte 

( BO IN, 1 987 ) . 

A produtividade média no Estado de São Paulo 

situa-se em torno de 60 a 80 toneladas de colmos por hectare 

(FERNANDES et alii, 1987; BOIN, 1987). Considerando-se que 

a ponta da cana representa em média 25% do seu peso total, 

obter-se-ia de 75 a 100 toneladas de matéria fresca por 

hectare/ano. 

seca , da 

analisados 

obtêm-se urna 

Utilizando-se os valores médios de matéria 

ordem de 20,0%, obtidos por LOVADINI (1971), 

entre 120 e 390 dias de crescimento vegetativo, 

produção aproximada de 15 a 21 toneladas de 

matéria seca por hectare. 

Outro aspecto positivo em relação a 

cana-de-açucar, diz respeito a manutenção da sua composição 

bromato16gica e digestibilidade com o avançar da maturidade 
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da planta. 

PEDREIRA (1962), realizando ensaio de 

digestibilidade com dietas exclusivas de cana das variedades 

"Kassoer", "IAC 3625" e "CO 413" com ovinos castrados, 

encontrou valores de digestibilidade (na matéria seca) 

variando de 30,12 a 58,25%; 0,0 a 6,23% ; 0,64 a 0,85% ; 

9,51 a 11,60% e 21,31 a 48,28% para a matéria seca, 

proteina bruta, extrato etéreo, fibra bruta e extrativo não 
\ 

nitrogenado respectivamente. 

LOVADINI (1971), estudando a composição 

quimica e a digestibilidade in vitro de 10 variedades 

forrageiras de cana-de-açucar, encontrou as seguintes 

variações nos teores percentuais na MS: proteina bruta (4,35 

a 7,62%), fibra bruta (30,40 a 34,10%), celulose (35,43 a 

37,33%), lignina (9,73 a 11,90%) e desaparecimento in vitro 

da MS (30,10 a 42,83%) no per iodo compreendido entre 4 e 13 

meses de crescimento vegetativo. 

MELOTTI (1972), comparando a digestibilidade 

in vivo de vàrias plantas forrageiras, encontrou valores 

médios para a matéria seca de 61,83% e 62,78% para a 

variedade IAC 3625 em ovinos e bovinos respectivamente, 

semelhantes aos apresentados por PRESTON & LENG (1980), que 

obtiveram valores de 59 a 70% de digestibilidade da MS para 

planta inteira, pontas, colmo inteiro casca e colmo 

descascado. 
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6. 

2.1.2 - Fatores limitantes 

A composição bromatol6gica da cana-de-açucar 

se caracteriza por apresentar valores baixos de proteina 

bruta e fósforo principalmente (BOIN, 1987) . AnAlises 

laboratoriais efetuadas por NOGUEIRA FILHO et alii (1977), na 

variedade Campos do Brasil, evidenciaram este aspecto, 

mostrando teores baixos de proteina bruta e fósforo (2,18% e 

0,02% na matéria seca, respectivamente). 

Outro aspecto limitante 

digestibilidade da fração fibrosa 

acentuadamente baixa. 

diz 

da 

respeito 

cana que 

a 

é 

De acordo com PRESTON & LENG (1980), parece 

existir uma incompatibilidade bAsica entre a fermentação de 

açucares no rumen e a de materiais fibrosos prejudicando a 

utilização dos ultimos pelo hospedeiro. 

VALDEZ et alii (1977), demonstraram por meio 

da técnica de sacolas de nylon suspensas no rUmen, que a 

digestibilidade da fração fibrosa foi de apenas 19,5% 

contrastando com os aI tos valores de digestibilidade da 

matéria seca (60 a 64%). Considerando-se que o conteudo de 

açucares soluveis na cana madura representa 48% da matéria 

seca (ALVAREZ & PRESTON, 1976) e que o conteudo celular e l 

100% digestivel (VAN SOEST, 1982), pode-se entender os altos 

valores de digestibilidade da cana. 

LENG & PRESTON (1976), procurando encontrar 



razões que justificassem 
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o baixo desempenho de bovinos 

alimentados com cana-de-açucar, incompatlveis com a 

relativamente alta digestibilidade desta graminea, 

postularam que a principal restrição neste tipo de dieta e l 

a ingestão de matéria seca, que seria limitada pelo baixo 

fornecimento pós-rumen de glicose e aminoâcidos de origem 

dietética. 

Corroborando a hipótese formulada 

anteriormente, foi observado um aumento na ingestão de 

matéria seca a medida que se aumentou o nivel de farelo de 

polidura de arroz ate' 1,5 kg por cabeça/dia (PRIEGO et 

alii, 1977a). 

o baixo valor percentual de nitrogênio na 

cana, insuficiente para atender as exigências de novilhos em 

crescimento (NRC, 1976), indica a necessidade de se aumentar 

os niveis de amônia no rumen (LENG, 1988). 

ALVAREZ & PRESTON (1976), estudando os niveis 

de utilização de uréia em dietas contendo cana como unico 

volumoso e suplementadas com 1 kg de polidura de arroz, 

reportaram aumentos de ganho de peso vivo, consumo 

voluntârio e eficiência na conversão alimentar altamente 

significativos com a inclusão da uréia na ração. Os autores, 

recomendam niveis de 35g de uréia por kg de MS nestas 

dietas, valores estes bem mais altos do que os recomendados 

.pelo NRC (1976) da ordem de 1% da matéria seca da ração. 

Um outro aspecto importante, refere-se a 
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manutenção do pH ruminal em ni veis altos e constantes, 

conjugados com o fornecimento de grandes quantidades de 

carboidratos soluveis que proporcionam condições favorâveis 

ao crescimento de um grande numero de protozoàrios nestas 

dietas. 

Observa-se um aumento na população de 

protozoàrios pertencentes a" sub-classe Holotricha, sendo 

80% destes pertencentes ao gênero Isotricha e 29% Dasytricha 

(VALDEZ et alii, 1977). Este grupo de protozoàrios se 

destaca pela capacidade de armazenar grandes quantidades de 

carboidratos soluveis, resultando em aumento de sua 

densidade e decréscimo de motilidade. O resultado final e' 

a decantação e agregação destes protozoàrios no saco ventral 

do rumen (PRESTON & LENG, 1980). 

Devido a esta dinâmica, este grupo de 

protozoarios, apesar de representar uma fração significativa 

da proteina microbiana presente no reticulo-rumen, contribui 

pouco no fornecimento de aminoàcidos ao hospedeiro, na 

medida em que ficam preferencialmente retidos no rumen, além 

de engolfar ou mesmo digerir grande mimero de bactérias 

presentes neste ecossistema (COLEMAN, 1979; LENG et alii, 

1986) . 

2.1.3 - Desempenho animal 

Durante muito tempo, a cana~de-açucar foi 
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encarada como um suplemento energético para outros volumosos 

mais pobres em carboidratos soluveis, ou mesmo para rações 

completas, visando o suprimento de energia para os animais 

(PEIXOTO, 1986). 

Os trabalhos pioneiros, coordenados por 

PRESTON &.LENG (1976), auxiliados por varios colaboradores, 

propus-eram um enfoque diferente de uso forrageiro para a 

cana-de-açucar que passaria, então, a se constituir no 

principal volumoso da dieta. 

Face as limitações descritas anteriormente, 

torna-se importante a suplementação nestas condições, para 

que se possa obter uma resposta animal mais adequada. 

ROVERSO et alii (1967), estudando o emprego da 

cana, palha de arroz, sabugo de milho e farelo de algodão na 

engorda de bovinos Nelore, encontraram ganhos de peso de 

0,62 kg/animal/dia para uma ração contendo 40% de cana, 40% 

de sabugo de milho e 20% de farelo de algodão. 

PRESTON & LENG (1976), demonstraram que a 

suplementação com polidura de arroz, em dietas baseadas na 

cana-de-açucar, exerce uma função fundamental, qual seja a 

de estimular o consumo voluntario e, consequentemente, o 

ganho de peso e conversão alimentar. Na presença deste 

suplemento, na quantidade de 1,2 kgfcabeça/dia, estes 

autores conseguiram ganhos de 0,90 kg/animal/dia. A eficacia 

da polidura de arroz foi relacionada a sua caracteristica em 

fornecer nutrientes pós-rumen. Esta premissa foi 
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posteriormente verificada por ELLIOTT et alii (1978b) e 

ELLIOTT et alii (1978a). Estes pesquisadores comprovaram 

que aumentando a ingestão deste suplemento (0,4 a. 1,2 

kg/animal/dia), aumentam as quantidades de polimeros de alfa 

glucose, aminoácidos dietéticos e nitrogênio total na digesta 

duodenal. 

A composição bromatol6gica da polidura de 

arroz, sendo responsável pelo fornecimento d,e energia e 

proteina ao hospedeiro a nivel de duodeno, e ' critica para 

que se possa alcançar estes resultados . 

FERREIRO et alii (1979), não conseguiram 

demonstrar aumentos no fluxo de polimeros de alfa glucose 

para o 

milho 

menores 

intestino delgado quando compararam bananas picadas, 

e polidura de arroz, atribuindo estes resultados aos 

valores percentuais destes polimeros presentes na 

pOlidura de arroz usada. 

De acordo com BOIN (1987), a polidura de arroz 

e o farelo de arroz representam 3 e 12% respectivamente em 

relação ao grão de arroz em casca após o beneficiamento. Em 

função desta maior disponibilidade do farelo de arroz, 

vârios autores têm pesquisado a sua utilização na 

alimentação de bovinos em substituição à polidura de arroz. 

MOREIRA (1983), verificou resultados mais 

modestos em relação ao ganho de peso de bovinos confinados 

quando suplementados com 0,5 a 1,5 kg de farelo de arroz em 

dietas baseadas em cana contendo uréia, variando entre 0,344 
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e 0,588 kg /animal/dia. 

FERREIRA et alii (1986), encontraram ganhos de 

peso de 0,82; 0,82 e 1,01 kg /animal/dia trabalhando com 

bovinos confinados e dietas a' base de cana contendo 20, 35 

e 50% de concentrados na MS oferecida. Neste trabalho, os 

autores enfatizaram o efeito da inclusão de diferentes 

proporções de concentrados na ração todavia não esclareceram 

sobre a composição dos mesmos. 

Resultados ligeiramente inferiores aos 

descri tos no parâgrafo precedente foram publicados por 

PACOLA et alii (1986), que relataram o valor de 0,781 kg 

como ganho médio por cabeça/dia em dietas contendo 80% de 

cana e .20% de farelo de algodão. 

TORRES et alii (1988), estudando o efeito do 

farelo de algodão como fonte de proteina para bovinos 

alimentados com cana e uréia I encontraram ganhos de peso 

médios diàrios de 0,657 kg/cabeça não encontrando 

diferenças significativas entre os niveis de nitrogênio 

fornecidos pelo farelo de algodão de 20, 50 ou 75 gramas/ 

animal/dia. Esperar-se-ia que a adição de mais de 1 kg (75 

g de nitrogênio) de farelo de algodão na dieta, 

proporcionasse um melhor desempenho em relação a menor 

suplementação, o que não foi demonstrado neste experimento. 

Provavelmente não ocorreu uma adequação na quantidade de 

energia da ração as quantidades crescentes de nitrogênio 

dietético fornecido nos tratamentos. 
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ALLEONI (1988), procurando verificar o efeito 

de diferentes suplementos no desempenho de bovinos em dietas 

bàsicas de cana, encontrou ganhos de peso significativamente 

diferentes (P < 0,05) de 0,620 e 0,420 kg/animal/dia para os 

grupos que receberam farelo de soja (18,3% da MS total) e 

farelo de arroz (21,0% da MS total) respectivamente. A 

diferença obtida foi atribuida a maior ingestão de energia 

digestivel nos animais que receberam o farelo de soja como 

suplemento. 

2.2 - Bagaço de cana tratado a pressão de vapor 

2.2.1 - Aspectos gerais 

De acordo com BURGI (1985), o bagaço tratado 

se caracteriza por apresentar elevada acidez conjuntamente 

com valores de densidade e digestibilidade superiores ao 

bagaço in natura. 

A tabela I mostra os dados relativos 'a 

composição bromatol6gica de duas amostras de bagaço in natura 

(BIN) e de bagaço tratado (BTPV) obtidos nas mesmas 

condições de tratamento (17 kgf/cm2 de pressão por 5 minutos) 

em duas usinas no Estado de São Paulo. 

o tratamento com vapor e pressão determina uma 

diminuição nos valores percentuais da fibra detergente 

neutro em função do desaparecimento parcial ou total da 

fração hemicelulose, e da perda de MS devido a volatilização 
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de carboidratos nas altas temperaturas no decorrer do 

processo. 

o ligeiro acréscimo na fração extrato etéreo 

e' provavelmente devido a solubilização de substâncias não 

lipídicas (principalmente quando o extrator for o éter 

etilico), haja vista a ocorrência de aumento na concentração 

de compostos fenôlicos com a intensificação da pressão de 

tratamento usado (VITTI et alii, 1985). 

Os valores de digestibilidade in vi tro 

verdadeira demonstram a eficiência do processo de tratamento 

quando se compara os valores de BIN com BTPV. 

Esta eficiência esta' diretamente relacionada 

a combinação adequada da pressão exercida sobre o material 

fibroso e o tempo efetivo de tratamento (HART et alii, 1981; 

BURGI , 1985). 

Entretanto, CASTRO (1989) não encontrou 

diferenças significativas nos valores percentuais de DVIVMS 

quando testou 4 pressões (13, 15, 17 e 19 kgf/cm2) combinadas 

com 8 tempos diferentes (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 minutos), 

cujos valores se situaram entre 59 e 64% . A técnica de 

digestibilidade in situ e os valores percentuais de lignina 

foram os unicos que, em alguns casos, mostraram tendências 

consistentes com as alterações promovidas pela hidr6lise. 
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Tabela 1 - Composição bromato16gica do bagaço in natura e 

bagaço tratado ( 17kgf/cm2 I 5 minutos) 

Valores % 
BIN BTPV 

em 100 % ----------------------------------------------
1 2 1 2 

de MS 

MS 48,31 40,32 
PB 1,86 1,67 
FB 45,09 34,45 
EE 2,26 2,42 4,86 5,93 
MM 2,73 4,77 
ENN 48,06 54,25 
FDN 85,24 88,06 58,16 57,84 
FDA 62,33 57,50 62,65 53,58 
Celulose 44,69 43,65 43,99 41,72 
Hemicelulose 22,91 30,60 0,00 4;26 
Lignina 
pH 
Furfural 
DVIVMS 

lBURGI (1985) 
2CASTRO (1989) 

14,89 11,81 15,06 10,29 
4,98 3,40 

0,90 
33,31 38,66 64,82 59 ,~1 

MS - matéria seca; PB - prote'na bruta ; FB - fibra bruta EE - extrato etéreo; 
ENN - extrativo nâo nitrogenado; FDN - fibra detergente neutro; FDA - fibra 
detergente àcido; DVIVMS - digestibilidade verdadeira in vitra da mataria seca. 

2.2.2 - Fatores limitantes 

CASTRO (1989), trabalhando com aprox i madamente 

66% de BTPV na dieta de bov i nos, cone 1 ui u, através da 

técnica de degradabilidade in situ, que este percentual de 

BTPV na dieta não fornecia condições ruminais adequadas ao 

crescimento e/ou atividade de microrganismos responsàveis 

pela degradação da fibra. 
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Paralelamente ao condicionamento ruminal 

formação de compostos fenól icos durante o 

tratamento têm sido evidenciada por vàrios 

autores e apontada como responsàvel pela redução do consumo 

e digestibilidade do material tratado por este processo. 

De acordo com JUNG & FAHEY (1983), os 

compostos fenólicos livres deprimem o consumo de alimentos 

pelos animais, alAm de serem tóxicos para os microrganismos 

aeróbios e anaeróbios. 

VAREL & JUNG (1986), estudando a influência 

dos monômeros fenólicos sobre a degradação da fibra in 

vitro, conclu1ram 

digestibilidade da 

que estes 

celulose 

compostos 

e xi lose, 

interferem na 

possivelmente 

influenciando o acoplamento dos microrganismos nas 

particulas de fibra. 

HART et ali; (1981), evidenciaram aumento nos 

teores de compostos fenólicos na palhada de arroz e redução 

nos valores de digestibilidade in vitrodo bagaço de cana a 

medida em que incrementavam o tempo e a pressão no 

tratamento destes alimentos. 

PATE (1982), encontrou redução no consumo de 

MS (10,93 para 10,42 kg/cabeça/dia) quando aumentou a 

proporção de BTPV de 14 ~ara 46% (base seca) na ração de 

bovinos confinados. 

MELLO JUNIOR (1987), pesqui sando os efei tos do 

tratamento com vapor e pressão sobre a composição e a 
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cinética da fermentação in vitro do BTPV, encontrou um 

aumento de 18 vêzes (0,40 para 7,20%) na concentração 

inicial de compostos fenõlicos com o tratamento (17kgf/cm2/5 

mi nutos) . 

o mesmo autor, no i ntui to de remover os 

compostos fenôlicos do BTPV, ja' que estes poderiam estar 

prejudicando o acoplamento entre os microrganismos e as 

part1culas de substrato, tratou o BTPV com metanol 80% e 
I 

submeteu-o ao processo de digestibilidade in vitro. Ficou 

demonstrado que não ha' aumento na digestibilidade da 

matéria seca com a adoção deste processo de 

desengorduramento. Isto se deveu provavelmente, a extração 

de outros compostos, inclusive hidrosolõveis pelo metanol, 

o que determinou um aumento proporcional na fração fibrosa 

das amostras tratadas (MELLO JUNIOR, 1987). 

2.2.3 - Desempenho animal 

Em um experimento de ganho de peso com bovinos 

confinados por um per10do de 84 dias conduzido por BURGI 

(1985), o BTPV foi fornecido nos n1veis aproximados de 40, 

50 e 60% da MS da dieta, sendo esta formulada para 

proporcionar ganhos de peso de 1 kg/cabeça/dia. 

Os resultados de ganhos de peso e consumo de 

materia seca encontrados foram (em kg/cabec;:a/dia) 0,960 ; 

0,816; 0,872; 9,92 ; 10,00 e 10,13 respectivamente para 
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os lotes recebendo 40, 50 e 60% de BTPV. Não houve efeito 

significativo dos niveis de eTPV 17/5 (17kgf/cm2/5 minutos) 

sobre o ganho de peso dos bovinos. 

Resultados obtidos por SANTOS ( 1990) , 
, 

revelaram que o ganho de peso médio em bovinos alimentados 

com eTPV em regime de confinamento foi de 1,21 

kg/cabeça/dia, em dietas contendo 40% de concentrados e 

entre 50 a 60 % de BTPV. 

NUSSIO et alii (1990) encontraram variações no 

ganho de peso de 0,89 a 0,95 kg/cabeça/di a em bovi nos 

alimentados com dietas contendo 55% de BTPV e 5% de BIN como 

volumosos, ba 1 anceadas com concentrados para 12,3% de 

proteina bruta e 57% de nutrientes digestiveis totais (NOT). 

O consumo médio de MS foi de 111,6 gramas por kg de peso 

metabólico e a conversão alimentar média, variou de 8,47 a 

8,80 kg de MS por kg de ganho de peso. Os autores não 

encontraram diferenças em relação ao desempenho animal entre 

os niveis de O, 0,5 e 1,0% de bicarbonato (base seca) das 

dietas usadas como tratamentos. 

GUTMANIS (1990), trabalhando com dietas 

contendo niveis crescentes de BTPV e decrescentes de 

cana-de-açàcar onde o concentrado perfazia 50% da MS, 

encontrou diferenças significativas (P < 0,05) em relação 

aos ganhos de peso diàrios dos bovinos confinados. Os 

animais submetidos ao tratamento contendo 50% de cana e 50% 

de concentrados apresentaram o pior desempenho (0,84 
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que os tratamentos com 10 e 20 % de 

cana) 

de 1,13 

apresentaram os melhores 

kg/cabeç:a/dia resultados, da ordem e 1 ,12 

respectivamente. A autora concluiu que o 

participar em 10 a 20 % e a cana em 30 a 40 % 

STPV deve 

das dietas 

que contenham estes dois volumosos e 50% de concentrado na 

MS, para que se possa obter um melhor desempenho animal. 

2.3 - Parâmetros ruminais 

2.3.1 - pH 

o pH ruminal varia de forma regular, de acordo 

com a natureza da di eta e· do tempo decorrido entre o 

fornecimento da alimentação e a mensuração deste. As 

flutuações no pH ruminal, refletem as mudanças nas 

quantidades de Acidos orgânicos na ingesta e da quantidade 

de saliva que chega ao ràmen. A medida em que a concentração 

de Acidos graxos volAteis (AGV) diminui o pH tende a 

aumentar (CHURCH, 1975). 

As alterações no pH dentro do ràmen, 

ocasionando mudanças na carga iônica, podem afetar o 

crescimento de microrganismos. A manutenção do pH abaixo de 

6,0 e' um fator seletivo importante na mudança da composição 

da flora ruminal (PRINS & CLARKE, 1980). 

Valores de pH abaixo de 6,0 influenciaram a 

atividade mi crobi ana no ràmen, comprometendo a di gestão 
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microbiana da materia seca, celulose e fibra. A quantidade 

percentual de fibra detergente neutro digerida e a de AGV 

produzida ou acumulada foram significativamente (P < 0,05) 

reduzidas neste patamar de pH ou abaixo dele (SLYTER, 1986). 

PETERS et alii (1989), estudando os fatores 

que afetam a produção in vitro de Acidos graxos volàteis 

(AGV) por popu 1 ações mistas de bactêr i as do ràmen , em 

dietas contendo 50% de volumosos na forma de feno, 

determi naram que o pH foi o fator mais critico. Houve 

diminuição na produção total de AGV em pH 5 ,7 dev i do 

primariamente a redução na produção de Acido acêtico, embora 

tenha ocorrido um aumento nos teores dos Acidos propiônico 

e but1rico. 

2.3.2 - Nitrogênio amoníacal 

A mensuração da amônia no fluido ruminal e' 

influenciada pe lo local de amostragem no ràmen, tempo 

decorrido ap6s a al imentação, per"\odo de estocagem da 

amostra antes da leitura, conservante Acido usado , metodo 

de determinação e 6bviamente tipo de dieta (WOHLT et alii, 

1976; NOCEK et alii, 1987). 

A determi nação do n i ve 1 de nitrogênio 

amon i aca 1 no ràmen, espec i a 1 mente em dietas baseadas em 

alimentos volumosos, e' importante porque a amônia e' a 

principal fonte de nitrogênio para as bactérias que 
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degradam a fibra (HUNGATE, 1966). 

A concentração ótima de amônia no fluido 

ruminal pode ser definida como aquela que resulta em màximas 

taxas de 

proteina 

(MEHREZ et 

fermentação ou que permita uma màxima produção de 

microbiana por unidade de substrato fermentado 

alii, 1977). 

SATTER & SLYTER (1974), demonstraram in vitro, 

que a concentração de nitrogênio amoníacal d~ 5 mg/dl de 

fluido ruminal foi adequada para suportar uma màxima 

produção de proteina microbiana. 

Todavi a, outros autores recomendam n1 vei s mai s 

altos de nitrogênio amoniacal no rOmen para que se obtenha 

uma otimização do processo fermentativo. 

Assim, MEHREZ et ali; (1977), trabalhando 

com ovinos alimentados com dietas a t base de cevada inteira, 

determinaram que para Que houvesse uma màxima taxa de 

fermentação haveria a necessidade de se manter uma 

concentração minima de amônia no fluido ruminal de 23,5 mg 

por decilitro (dl). 

PISULEWSKI et al i i (1981) relataram Que a 

produção de proteina microbiana no rOmen não aumentou Quando 

a quantidade de nitrogênio amoniacal excedeu 9,6 mg /dl de 

fluido ruminal em dietas volumosas fornecidas para ovinos. 

SONG & KENNELLY (1990), introduziram 

quantidades crescentes de bicarbonato de amônio ( O a 280 9 

/ dia ) no rOmen de vacas, fistuladas, verificando Que a 
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concentração em milimoles de AGV aumentou s;gnif;cativamen-te 

(P < 0,05) com o aumento da quantidade do composto 

introduzido. Os n;ve;s de nitrogênio amoníacal no ràmen, na 

dosagem de 190 g/día de NH4HCOa não foram inferiores a 6,8 

mg/dl de fluido. Embora houvesse um aumento significativo na 

concentração de AGV e na contagem total de bactérias mistas 

(P < 0,05), não se constatou um concomi tante aumento na 

degradabilidade in situ do farelo de soja, usado para medir 

este parâmetro. Segundo estes autores, os resultados sugerem 

que a concentração de amônia para que haja màximo 

crescimento mi crobi ano di fere da concentração necessàri a 

para que ocorra 

alimentos. 

màxima degradabilidade ruminal dos 

ORTEGA et alii (1979), estudaram o efeito da 

concentração de amônia no rómen sobre o desaparecimento da 

MS in situ no farelo de soja, feno de alfafa, palha de aveia 

e milho. Para os niveis de amônia de 6,3 a 27,5 mg por 100 

ml de fluido, os autores não encontraram diferenças na 

degradabilidade ruminal destes alimentos no periodo de 6 a 

36 horas de incubação in vivo. 

Ja' FRANCISCO Jr & MACHADO (1990a), estudando 

o efeito da uréia sobre a atividade fermentativa do ràmen e 

degradação in situ do BTPV, encontraram aumento 

significativo (P < 0,05) na degradabilidade ruminal deste 

volumoso quando usaram 100 ou 280 9 de uréia por vaca/dia 

(33 x 52,6% ). A quantidade de AGV produzida aumentou com o 
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aumento na ingestão de uréia embora de forma não 

significativa. 

2.3.3 - Acidos graxos volàteis 

A quantidade de àcidos graxos volàteis presentes no 

fluido ruminal e' o reflexo da atividade microbiana e da 

absorção destes pela mucosa rumínal (CHURCH, 1975). 
I 

A produção dos àcidos graxos volàteis (AGV), 

como subproduto do metabolismo anaerõbio, fornece em média 

ao ruminante 50 a 60 % do total de energia digestivel 

( SUTTON , 1 985 ) . 

A produção e proporção entre os AGV sofre 

grande influência do tipo de dieta, do consumo de MS, da 

taxa de diluição, da osmolaridade e da população de 

bactérias metanogênicas no ràmen ( PRINS & CLARKE, 1980; 

SUTTON, 1980; VAN SOEST, 1982; PETERS et alií, 1989 ). 

PRIGGE et alií (1984), trabalhando com dietas 

exclusivas de volumoso, encontraram valores médios totais de 

AGV no ràmen de novi 1 has da ordem de 13,51 mmoles/dl . A 

percentagem molar média aproximada entre os àcidos foi de 

73,83 16,85 7,34 e 1,98% para os àcidos acético, 

prop;ôn;co, butirico e ;soàcidos respectivamente. 

CASTRO (1989), obteve va 1 ores méd i os totais de 

AGV de 11 ,95 milimoles /dl em dietas contendo 

aproximadamente 66% de BTPV na matéria seca. 
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VALDEZ et alii (1977),trabalhando com dietas 

ar base de cana, não encontraram diferenças na quantidade de 

AGV no ràmen de animais alimentados com ou sem polidura de 

arroz. Os valores médios totais aproximados de AGV 

determinados, variaram entre 8 e 12 mmoles/dl, havendo uma 

tendência de decrescimo nas proporções molares de acêtico e 

aumento nas de propiônico após a alimentação. 

Resultados obtidos em ovinos e revisados por 

SUTTON (1985), indicam que as proporções molares nas quais 
, 

os AGV ocor rem no f 1 u i do do ràmen, poss i b i1 i tando a sua 

mensuração de forma relativamente simples, estão amplamente 

de acordo com as proporções molares nas quais são produzidos 

e absorvidos neste órgão. 

Para dietas ar base de alimentos volumosos, 

comparativamente com dietas contendo grandes proporções de 

alimentos concentrados, existe uma relação ainda mais 

próxima entre as proporções de AGV presentes no f 1 u i do 

ruminal e as que são produzidas e absorvidas (SUTTON, 1980). 

2.3.4 - Taxa de passagem 

A taxa de passagem do digesta engloba tanto a 

fase sólida como a liquida presentes no ràmen que presisam 

ser mensuradas separadamente. 

A correlação existente entre estas duas fases 

e suas respectivas taxas de passagem do ràmen para o trato 
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digestivo posterior e' positiva porém baixa (VAN SOEST, 

1982) • 

~DEN et alii (1980) demonstraram Que a taxa 

de passagem da fase liquida foi aproximadamente 4 vezes 

maior do Que a da fase s6lida em vacas alimentadas a n1vel 

de mantença com feno de gram1neas de baixa Qualidade. 

A taxa de passagem, de uma maneira geral, pode 

ser influenciada pelo n1vel de consumo de matéria seca, 
I 

ingestão de àgua, composição qu1mica e f1sica da ração, 

presença de sais e tampões na di eta (BULL et ali i ,1979; 

ROGER et alii, 1979; STOKES et alii, 1985; OWENS & GOETSCH, 

1986) . 

o aumento na taxa de passagem pode tanto 

promover um incremento na eficiência de crescimento dos 

microrganismos como, pode também diminuir a extensão da 

digestão no rómen, principalmente nos substratos menos 

fermentec1veis (OWENS & GOETSCH, 1986 ). 

o fornecimento de nutrientes pouco 

degradàveis, Que promovam um aumento do consumo de matéria 

seca, aumentam a taxa de passagem da fase 11 QU i da, como 

demonstraram PRIEGO et a1 i i (1977a). Estes pesQui sadores 

conseguiram aumentar significativamente (P<O,Ol) a renovação 

de 1iQuidos no rómen de bovinos de 52 para 72 litros/dia com 

a inclusão de 1,5 kg de polidura de arroz em dietas a' base 

de cana-de- açócar. 

Resu 1 tados re 1 atados por CASTRO (1989), usando 
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dietas contendo BIN e BTPV, demonstraram maiores taxas de 

diluição da fase liquida (P<O,05) para o BTPV (8,35% /hora) 

do que para o BIN (5,97% / hora ). Em relação1a fase sõlida, 

a dieta contendo BTPV tambêm apresentou maior taxa de 

passagem (P<0,05) do que o BIN, da ordem de 3,06% /hora e 

2,17% /hora respectivamente. 

2.4 - Parâmetros microbiolõgicos 

2.4.1 - Aspectos gerais 

Os protozoàrios do ràmen estão divididos em 

cil iados e flagelados, sendo que a grande maioria esta' 

inclu1da no grupo dos ciliados (OGIMOTO & IMAI, 1981). 

De acordo com CHURCH (1975), os protozoàri~s 

são classificados conforme a sua morfologia e podem ser 

divididos em duas grandes sub-classes, a saber, Ho7otricha 

e Spirotricha. 

o nàmero de ciliados no ràmen se situa entre 

105 e 106 organismos por mililitro de fluido ruminal. Estes 

protozoàrios apresentam uma composição de aminoàcidos melhor 

balanceada que as bactêrias , evidenciando assim um papel 

importante como fonte de nitrogênio para os ruminantes 

(IGIMOTO & IMAI, 1981). 

A metodologia para se quantificar os 

protozoàrios no ràmen deve ser criteriosa, haja vista que o 

horàrio e o local de amostragem no ràmen são variàveis que 
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devem ser consideradas quando se pretende obter ou comparar 

dados relativos a concentração destes microrganismos no 

reticulo- ràmen ( YANG & VARGA, 1989). 

A taxa de crescimento dos protozoàrios no 

ràmen pode ser influenciada por vàrios fatores como pelo 

tipo de substrato, pH bem como por alguns produtos qu1micos 

(PURSER & MOIR, 1959; COLEMAN, 1979; COLEMAN, 1981). 

São também caracteristicas dos, protozoàrios 

que habitam o ràmen, variações cic1icas ao longo do dia. A 

densidade populacional dos Entodiniomorfos decresce apos a 

alimentação e, posteriormente, aumenta vagarosa ou 

ràpidamente dependendo da espécie. De forma contrària, os 

Hq7otricha, aumentam em nàmero apos a alimentação e depois 

este nàmero decresce uniformemente entre 12 a 20 horas apos 

o fornecimento da refeição (COLEMAN, 1979). 

Em dietas baseadas ,em cana-de-açàcar, VALDEZ 

et ali i ( 1977) encontraram como especi es predomi nantes 

Isotricha intestinalis e Dasytricha sp, que juntas, 

representavam aproximadamente 95% da biomassa de 

protozoàrios. O nàmero total destes microrganismos aumentou 

rApidamente na primeira hora apos o fornecimento da 

a 1 i mentação , dec rescendo em segu i da ate' o d i a segu i nte 

proximo ao fornecimento do alimento. 

PRIEGO et ali; (1977a) também observaram 

comportamento semelhante, obtendo aumento significativo na 

biomassa de Ho7otricha CP < 0,01) logo apos a alimentação com 
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dietas contendo cana. 

2.4.2 - Importância 

Os protozoàrios ciliados do ràmen contribuem 

com o processo digestivo no ruminante na medida em que são 

capazes 

produzir 

de fermentar grande quantidade de substratos, 

àcidos graxos volàteis e fornecer prote1na 

microbiana ao hospedeiro. 

Em relação ao processo fermentativo, estes 

protozoàr i os são capazes de fermentar carboi dratos sol àve i s , 

amido e celulose, produzindo, principalmente, a depender da 

espécie, os àcidos acético, butirico e traços de propiônico 

(H"UNGATE, 1966). 

e' um 

A ingestão de bactérias por estes protozoàrios 

aspecto re 1 evante que vem recebendo a atenção de 

vàrios pesquisadores. 

COLEMAN (1975) calculou que em uma 

concentração de 2 x 106 Entodinia por mililitro, estes 

organismos poderiam engolfar até 108 bactérias por minuto, o 

que representaria um total de 90 gramas de prote1na 

microbiana ingerida em 24 horas. Esta grande ingestão de 

bactérias, poderia diminuir a quantidade de proteina 

microbiana disponivel para o hospedeiro, evidenciando assim 

um efeito negativo provocado pela presença destes 

microrganismos no ràmen. 
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A despeito disto, resultados resumidos por 

RYLE & ORSKOV (1987), descrevendo o desempenho de animais 

faunados (com protozoàrios) e defaunados (sem protozoàrios), 

medidos através do ganho de peso e alimentados com volumosos 

de baixa qualidade suplementados com produtos locais, 

mostram resultados contraditôrios. 

diferença em 

defaunados. 

EADIE & GILL (1971), encontraram pouca 

relação ao ganho de peso de ovinos faunados e 

Apenas no periodo compreendido entre a décima 

quarta e vigésima primeira semanas, dentro das 61 semanas 

de duração do experimento, foi observado melhor desempenho 

do grupo faunado. 

A importância dos protozoàrios no 

fornecimento de aminoàcidos ao hospedeiro esta' na 

dependência de 2 fatores principais segundo COLEMAN (1979): 

a) proporção do nitrogênio presente no ràmen na biomassa de 

protozoàrios e 

b) taxa de. passagem comparativa dos protozoàrios, bactérias 

e nitrogênio não microbiano do ràmen para o trato 

digestivo inferior. 

Alguns trabalhos têm demonstrado que a 

presença de uma grande dens idade popu 1 ac i ona 1 de 

p rotozoàr i os no rómen di m i nu i a quant i dade de prote i na 

mi crobi ana e di etét i ca que se tornam disponiveis ao 
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hospedeiro no intestino delgado (Bird et alii, 1979)1 citados 

por FFOULKES et alii (1988). 

LENG et alii (1981), estudando a cinetica dos 

grandes ciliados no ràmen de bovinos alimentados com cana, 

reportaram que estes protozoàrios, que podem representar ate' 

metade da biomassa microbiana no ràmen, são seletivamente 

retidos neste órgão. Nos 3 animais usados no experimento, a 

renovação aparente no pool de protozoàrios variou de 20 a 

70% por d i a, i nd i cando a pouca sa 1 da destes organ i smos do 

romen em relação com a taxa de renovação de liquidos , que 

foi de 180 a 260% por dia. 

LENG et alii (1986), trabalhando com dietas de 

gramineas (Lo7ium mu7tif7orium), determinaram que a taxa de 

lise no romen dos grandes protozoàrios ciliados explicava 

85% da taxa de renovação no pool destes microrganismos e que 

os mesmos estavam contribuindo com apenas 9% da produção de 

proteina microbiana possivel no ràmen. 

resultados 

FFOULKES 

semelhantes 

et ali; ( 1988) , encontraram 

quando trabalharam com melaço e 

palha de aveia. Os resultados obtidos mostraram que 74% dos 

protozoàrios morreram ou foram degradados no romen e que 

apenas 26% destes organ i smos chegaram i nc6l umes ao trato 

digestivo inferior. Estes resultados, poderiam explicar os 

obtidos por BIRO et alii (1978), que reportaram aumentos nas 

taxas de ganho de peso em bov i nos defaunados consumi ndo 

1. BIRD, S.H.; HILL, M.K. & LENG, R.A. British Journal of Nutrition, 42, 81-87. 1979. 
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dietas contendo pouca quantidade de proteina não degradàvel 

no ramen e melaço. 

A consequência desta dinâmica própria dos 

protozoàrios do ramen, particularmente dos Ho7otricha em 

dietas contendo cana, e' sumarizada por LENG (1988), onde 

expl ica que a baixa taxa de passagem, 1 ise e posterior 

fermentação destes microrganismos no ramen, não são 

desejàveis. Isto se deve em razão da menor eficiência na , 

formação de ATP procedente da fermentação de aminoàcidos, 

que alcança somente a metade do que se poderia produzir com 

a fermentação de carboidratos. Assim, um ecosistema 

microbiano potencialmente muito eficiente pode estar 

fornecendo uma relação proteina-energia inadequada nos 

nutrientes absorvidos se houver uma grande degradação de 

células no ramen. 

Paradoxalmente, a grande população de 

protozoàrios pode desempenhar um papel importante no processo 

fermentativo no ramen, principalmente em relação a 

incidência de processos patológicos. 

SCHWARTZ & GILCHRIST (1975), revisando a 

literatura sobre o assunto, citam que ovinos com baixas 

contagens de p rotozoàr i os no ramen, quando desaf i ados com 

quantidades crescentes de sacarose, desenvolvem o processo de 

ac i dose rum i na 1 ma i s ràp i do do que os ov i nos que possuem 

maiores contagens. 

Um outro aspecto posi ti vo refere-se ao fato de 
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que, em dietas ricas em energia, os Ho7otricha consomen e 

armazenam ràpidamente os carboidratos solóveis, converten

do-os em amido, evitando assim a diminuição brusca do pH e o 

possivel desencadeamento do processo de acidose metabôlica 

(COLEMAN, 1979). 

2.5 - Conclusão da revisão de literatura 

Revisou-se neste capitulo os aspectos gerais 

re' at i vos ao uso da cana-de-açocar e do bagaço tratado a 

pressão de vapor na alimentação de bovinos. Ficou 

evidenciado o aspecto relevante do estudo dos parâmetros 

ruminais, como forma de entendimento do processo 

fermentativo no rómen associado ao desempenho animal. 

Em vista disto, procurou-se verificar o efeito 

da combinação destes dois alimentos volumosos conjuntamente 

com diferentes concentrados estudando-os através dos 

diversos parâmetros analisados no rómen, objetivando 

proporcionar um ambiente ruminal favoràvel a uma maximização 

do processo produtivo no hospedeiro. 
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3) MATERIAL & METODOS 

3.1) Local 

o experimento foi desenvolvido no Estàbulo 
I 

Experimental do Departamento de Zootecnia da Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de São 

Paulo, em Piracicaba, no per1odo de agosto a dezembro de 

1989. 

Os animais foram mantidos em baias cobertas e 

individuais, com bebedouros providos de hidrômetros e cochos 

moveis, que possibilitavam a limpeza e o controle da àgua e 

dos alimentos ingeridos. 

3.2) Animais 

Foram usadas quatro vacas Holandesas mestiças 

com peso vivo no inicio do experimento de 516, 501, 526 e 

454 kg para os animais de nàmeros 1287, 263a, 1498 e 79 

respectivamente. 

As vacas eram providas de cânula ruminal, o 

que poss i bi 1 i tava uma amostragem ma i s representativa do 

conteàdo do ramen em relação aos parâmetros analisados. 
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No começo do trabalho, os animais receberam 

injetàveis aI base de Triclorfon e Levamisol 

recebendo ainda, por duas vezes no decorrer do experimento, 

vitaminas A (2.500.000 UI), O (375.000 UI) e E (250 mg) por 

via parenteral. 

no i n; c i o 

o manejo dos animais incluía também a pesagem 

e no término de cada per'lodo experimental no 

decorrer do trabalho. 

3.3) Tratamentos 

Foram 

pelas 

comparados quatro tratamentos 

representados dietas cujas composições são 

apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2 - Composição percentual das dietas (base seca). 

BTPV CANA C1 C2 

Tratamento 1 70% 8% 22% 

Tratamento 2 39% 39% 22% 

Tratamento 3 8% 70% 22% 

Tratamento 4 8% 70% 22% 

Cl : concentrado 1 C2 : concentrado 2 

O BTPV ( 1 7 kgf/cm2/4 mi nutos) , foi cedido 

pela Usina São Martinho AçCJcar e Alcool S/A localizada no 

Municip;o de Pradópol;s, Estado de São Paulo. 
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O BTPV foi compactado e armazenado em local 

coberto, sendo envolto por lona plãstica a fim de assegurar 

sua conservação. 

A cana-de-açócar da variedade SP-71-1406, 

cortada em média 3 a 4 vezes por semana, foi mantida também 

em local seco e coberto. A cana fornecida aos animais era 

picada diãriamente, em maquinàrio apropriado, dotado de 

lâminas que moiam e fragmentavam o material. 

A composição na matéria seca dos concentrados 

usados e' mostrada a seguir: 

Tabela 3 - Composição dos concentrados (base seca). 

C1 C2 

Farelo de algodão 60% 56% 

Milho 20% 

Raspa de mandioca 8,5% 

Farelo de arroz 32,5% 

Uréia 7,0% 7,0% 

Minerais 4,5% 4,5% 

Cl : concentrado 1 C2: concentrado 2 

A raspa de mandioca desidratada, constituida 

pelo residuo da fabricação de farinha de mandioca seco em 

fornos a t lenha, foi obtida no Municipio de Santa Maria da 

Serra, Estado de São Paulo. 

O farelo de arroz foi adquirido quinzenalmente 

em um ónico local de beneficiamento deste cereal, situado no 
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Municipio de Piracicaba, Estado de São Paulo. 

Os demais ingredientes foram comprados em 

fàbricas de ração e armazenados convenientemente em local 

seco e coberto, ate' serem misturados com os outros 

componentes com o auxilio de um misturador do tipo vertical. 

A mi stura m; nera 1 usada foi cal cu 1 ada para 

atender as exigências de manutenção de vacas com 

aproximadamente 500 kg de peso vivo, consumindo 12,5 kg de 

matéria seca. Foi adcionado a mesma grande quantidade de 

potàssio em virtude do teor reduzido deste elemento no BTPV, 

ficando a formula assim constituida: 

Tabela 4 - Composição da mistura mineral 

Farinha de ossos 21,9% 

Cloreto de potàssio 47,0% 

Cloreto de sodio 24,0% 

Enxofre elementar 5,0% 

Sulfato de cobalto 0,0035% 

Sulfato de cobre 0,21% 

Iodato de potàssio 0,01% 

Sulfato de manganês 0,37% 

Sulfato de zinco 1,5% 

Selenito de sodio 0,0024% 

A ração completa foi fornecida diàriamente 

pela manhã em uma ànica refeição. A quantidade de alimento 
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fornecido foi calculada para proporcionar aproximadamente 5 

a 10 % de sobras na matéria original. 

Semana 1 mente procedeu-se a determi nação da 

matéria seca do BTPV e da cana-de-açàcar com o objetivo de 

se ajustar a relação entre os dois alimentos volumosos e os 

concentrados. 

3.4) Periodo experimental 

dias, 

o periodo experimental teve a duração de 122 

sendo 4 periodos de 28 dias e 10 dias de 

condicionamento dos animais ao local do experimento, antes 

do inicio do primeiro periodo. 

Durante os primeiros 23 dias em cada periodo 

os animais recebiam as rações experimentais e nos àltimos 5 

d i as, executavam-se as co 1 etas. As co 1 etas do conteQdo e 

filtrado ruminal foram feitas nos 2 dias iniciais enquanto 

que, nos 3 dias finais procedia-seCa coleta de fluido 

rum; na 1 para a determi nação da taxa de passagem da fase 

liquida no rQmen. 

3.5) Anàlises efetuadas 

3.5.1) Rações 

completas 

Coletou-se diàriamente amostras das rações 

fornec i das e suas respectivas sobras para cada 
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tratamento. No f i na 1 de cada semana, estas amostras eram 

homogeneizadas e retirava-se uma a11quota (aproximadamente 

300 gramas) representativa. Nestas amostras semanais 

compostas adotou-se procedimento semelhante, obtendo-se 

assim amostras que representavam a ração fornecida e a não 

consumi da em cada tratamento, dentro do seu respect i vo 

per~odo. Após a coleta, as amostras foram conservadas a - 18 

graus cent;grados ate' a homogeneização e/ou ~nàlise. 

As amostras de ração fornecida e sobras foram 

analisadas para matéria seca, prote;na bruta, fibra bruta, 

extrato etéreo e matéria mineral segundo as metodologias da 

AOAC (1975) e para fibra detergente neutro, fibra 

detergente àcido e nitrogênio ligado a fibra detergente 

àcido de acordo com GOERING & VAN SOEST (1970). 

As anàlises de digestibilidade verdadeira in 

vitro da matéria seca foram efetuadas segundo TILLEY & TERRY 

(1963), adaptado em relação ao segundo estàgio da digestão de 

acordo com GOERING & VAN SOEST (1970). 

3.5.2) Parâmetros ruminais 

A coleta do conteàdo ruminal foi executada de 

forma sistemàtica, padronizando-se 8 pontos de coleta no 

interior do ràmen. Retirava-se em média 3 kg de digesta 

rumi na 1 objetivando-se obter uma amostragem representativa de 

todo o órgão. O material coletado era transferido para um 
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recipiente plàstico amplo que possibilitava uma 

homogeneização rigorosa e que, após a retirada da aliquota 

necessària, retornava ao ràmen. Procedia-seta amostragem do 

conteôdo rumi na 1 para a determi nação do nàmero de 

protozoàrios e, em seguida, filtrava-se o digesta através de 

4 camadas de pano de algodão ate' se obter um volume de 300 

mililitros de fluido ruminal. As amostras de fluido (exceto 

para taxa de passagem) foram tomadas antes (O hora) e 30 

minutos, 1, 2, 4, 6 e 8 horas após o fornecimento da ração. 

Todas as medidas referentes ao pH, nitrogênio amoniacal e 

àcidos graxos volàteis foram obtidas durante 2 dias 

consecutivos em cada periodo. Na anàlise estatistica foi 

usado o valor médio referente a cada parâmetro analisado. 

3.5.,2. 1) pH 

Aproximadamente 80 mililitros de fluido 

rumi na 1 foram transferi dos para um Beaker com capaci dade 

para 100 mililitros, executando-se a leitura direta em 

potenciômetro da marca Digimed modelo TE 902 imediatamente 

após a obtenção da amostra. 

tubos 

3.5.2.2 ) Nitrogênio amoniacal 

Transferiu-se 2 mililitros 

plàsticos de centrifuga contendo 

do fi 1 trado para 

1 mililitro de 
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tungstato de sódio a C 10% e 1 mililitro de ãcido sulfórico 

1 N resfriado. Em seguida, os tubos eram centrifugados por 

20 minutos a C 3000 força centrifuga (G), o sobrenadante era 

então separado e armazenado a - 18 graus centigrados (C) em 

recipientes de vidro com tampas plàsticas. 

As determinações das concentrações de 

nitrogênio amoniacal foram feitas no màximo 1 semana após a 

coleta através do metodo descrito por WEATHERBURN (1967) que 

emprega como principio a reação colorimetrica entre o fenol 

e o hipoclorito. 

As leituras, em triplicata, foram feitas em 

espectofotômetro da marca Coleman modelo 295 trabalhando -

se com um comprimento de onda de 630 nanômetros e padrões 

preparados previamente contendo O, 5, 10, 15, 20 e 30 

miligramas de amônia por decilitro. 

3.5.2.3) Acidos graxos volàteis 

Tomou-se aproximadamente 50 mililitros do 

fi 1 trado que foram transferi dos para tubos p 1 àst i cos de 

centr i fuga e submet i dos a centr i fugação por 20 mi nutos a 

3000 G. Posteri ormente, obtêve-se 1 mi 1 i 1 i tro do 

sobrenadante, ao qual foi adcionado 0,2 mililitros de àcido 

fórmico P.A. Os recipientes de vidro com tampas plãsticas 

contendo as amostras foram armazenados a - 18 graus C ate' 

a execução da anã' ise. As determinações quantitativas e 
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qualitativas dos AGV foram efetuadas em cromatógrafo a gãs 

marca CG modelo 37 O, seguindo-se a metodologia de ERWIN et 

ali; (1961). 

leituras 

A coluna foi empacotada com Carbopack e as 

fe i tas em detector de i on i zação de chama. O 

nitrogênio foi usado como gàs de arraste, o oxigênio como 

comburente e o hidrogênio como combustivel nas vazões de 30, 

400 e 40 mi 1 i 1 i tros por mi nuto. Trabalhou-se nas 

temperaturas de 195, 120 e 205 graus C para o vaporizador, 

coluna e detector no cromatógrafo respectivamente. 

Foram preparadas soluções O, 1 N dos àc i dos 

acêtico, propiônico, butirico, isobutirico, 2 metil

butirico, valêrico e isovalêrico que tiveram suas respectivas 

normalidades determinadas com maior acuidade através da 

titulação com uma solução padronizada de KOH. Assim, foi 

possivel se preparar um padrão contendo 10 milimoles ( mM ) 

de AGV por decilitro obedecendo as proporções de 70, 15, 10 

e 1,25% dos àcidos acético, propiôn;co, butirico e isoàcidos 

respectivamente. 

As injeções de 1 microlitro das amostras e dos 

padrões eram real i zadas sempre em dup 1 i cata ,sendo que a 

cada 10 injeções da amostra de fluido ruminal, injetava-se 

uma do padrão. As leituras das concentrações dos AGV foram 

feitas manualmente, medindo e comparando as àreas gràficas 

de cada àcido com as do padrão. A partir destas leituras 

calculou-se então as concentrações molares e relações 
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3.5.2.4 ) Taxa de passagem da fase liquida e volume 

ruminal 
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A taxa de passagem da fase liquida do ramen 

foi determinada usando-se uma solução de cromo - EDTA 

preparada de acordo com BINNERTS et alii (1968). 

Introduziu-se no ramen, através da cânula e 

com o auxi 1 io de um funi 1 acoplado a um tubo plàstico, 1 

litro da solução de cromo - EDTA contendo 2,771 gramas de 

cromo. As amostras de fluido foram coletadas após 

homogeneização do conteado ruminal antes e 1, 3, 6, 12, 18, 

26, 36 e 48 horas após a colocação do marcador. 

Para cada um destes horàr i os, tomou-se 50 

mi 1 i 1 i tros do f i 1 trado e centr i fugou-se a 3000 G por 20 

minutos. O sobrenadante foi separado e armazenado em vidros 

com tampas plàsticas a - 18 graus C. 

O preparo das amostras para a leitura da 

concentração de cromo incluiu a digestão de 10 mililitros do 

fluido com 10 mililitros de àcido nitrico P.A a 160 graus C 

e posterior di luição com àcido clor1drico 2N para 50 

mililitros em balão volumétrico. 

As leituras foram executadas em duplicata, no 

extrato diluido, em espectofotômetro de absorção atômica da 

marca Perkin Elner modelo 306 no Laboratório de Quimica 
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Analitica do Centro de Energia Nuclear na Agricultura 

(CENA) . 

1 ,00; 

Preparou-se soluções contendo O; 0,25; 0,50; 

2,00; 3,00; 4,00 e 5,00 partes por milhão (ppm) de 

cromo que serviram como padrão. Quando necessàrio, dilui-se 

os extratos com àcido cloridrico 2N, fazendo com que as 

leituras se situassem sempre dentro dos limites estipulados 

pelas concentrações dos padrões. 

A taxa de diluição da fase liquida e medidas 

correlatas foram ca 1 cu 1 adas atraves de equações 1 i neares 

simples entre os horàrios de coleta e as concentrações 

logaritmicas decrescentes de cromo obtidas nos extratos em 

cada horàrio como se segue: 

a) 

b) 

c) 

d) 

taxa de diluição em percentagem por hora (TO/h) 

TD/h = coeficiente angular da reta x 100 

taxa de renovação em horas (TR/h) 

TR/h = 1 dividido pelo coeficiente angular da reta 

taxa de renovação em dias (TR/dia) 

TR/dia = TR/h dividido por 24 horas 

volume ruminal (VR) 

VR = 2771 miligramas dividido pela concentração de cromo 

em mi 1 i gramas por 1 i tro 

pela equação 

estimada no tempo zero 
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3.5.2.5) Protozoários 

As amostras de conteàdo ruminal para a 

realização da contagem de protozoários e identificação das 

sub-classes foram preservadas em frascos de vidro com 

capacidade para 200 mililitros providas de tampas plàsticas. 

Coletou-se 50 mililitros de conteàdo ruminal 

em um Beaker e imediatamente misturou-se 

quantidade de formal ina ( di luição 1: 1 com 

com igual 

50 1 uç~,O de 

formalina comercial a t 37% ) antes, 1, 4,24, 25 e 28 horas 

após a primeira alimentação. Vedou-se convenientemente a 

tampa, para evitar evaporação armazenando-se os frascos em 

temperatura ambiente ate' a leitura. 

A determinação do nàmero de protozoàrios por 

mi 1 i 1 itro foi executada de acordo com a metodologia de 

PURSER & MOIR (1959) em microscopio ótico, usando-se a 

câmara de Sedgwick - Rafter para a contagem das amostras 

coradas pelo verde brilhante e diluidas em glicerol 30%. 

O nàmero total de protozoários no ràmen, 

pertencentes ás 2 sub-classes estudadas, foi cal cul ado 

multiplicando-se a contagem média obtida por mililitro pelo 

volume médio do ràmen estimado através das diferentes 

equações relativas a taxa de passagem da fase liquida. 
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3.6) Delineamento estatistico 

Usou-se o Quadrado Latino como delineamento 

estatistico; assim, cada animal foi designado a um tratamento 

dentro de cada periodo como se segue: 

Periodos 

P1 

P2 

P3 

P4 

Vacas 1287 

A 

B 

C 

D 

263a 

B 

A 

D 

C 

~ : tratamento 1; B : tratamento 2; C : tratamento 3; O : tratamento 4 

1498 

C 

D 

A 

B 

79 

D 

C 

B 

A 

A anàlise estatistica dos dados referentes ao 

consumo de matéria seca, digestibilidade verdadeira in vitro 

da matéria seca, taxa de passagem e tempo de renovação da 

fase liquida foi feita de acordo com o modelo para Quadrado 

Latino segundo GOMES (1977) descrito abaixo: 

Causas de varia~ão 

Tratamentos 

Periodos 

Animais 

Residuo 

Total 

Graus de liberdade 

3 

3 

3 

6 

15 
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Quando se procedeu a amostragem de vàrios 

parâmetros ruminais ao longo do dia, como no caso do pH, 

nitrogênio amoniacal, àcidos graxos volàteis e protozoàrios, 

analisou-se o Quadrado Latino em um esquema de parcelas sub

d i v i d i das, de acordo com as recomendações de GI LL (1986 ) 

ficando os quadros de anàlise de variância assim 

constitui dos. 

a) parâmetros ruminais 

causas de variação 

Tratamentos 

Periodos 

Animais 

Residuo A 

Parcelas 

Horas 

Tratamentos x Horas 

Residuo B 

Sub-parcelas 

graus de liberdade 

3. 

3 

3 

6 

15 

6 

18 

72 

111 



b) para protozoàrios 

Causas de variação 

Tratamentos 

Per1odos 

Animais 

Residuo A 

Parcelas 

Horas 

Tratamentos x Horas 

Residuo B 

SUb-parcelas 

Graus de liberdade 

3 

3 

3 

6 

15 

5 

15 

60 

95 

46. 

comparações 

através do 

Os càlculos das anàlises estat1sticas e as 

das médias pelo teste Tuckey foram efetuados 

Sistema de Anàlises Estatisticas (S.A.S., 1986). 
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4) RESULTADOS & DISCUSS~O 

4.1) Variação no peso vivo dos animais 

A tabela 5 mostra o peso das vacas em cada 

periodo durante o experimento. 

Tabela 5 - Peso vivo dos animais obtido no inicio e no 

final de cada periodo (em kilogramas). 

VACAS 

1287 

263a 

1498 

79 

I : inici-al F: final 

P1 

516 

501 

526 

454 

Periodos 

P2 

510 

553 

572 

486 

P3 

526 

552 

573 

489 

P4 
I F 

582 

552 

580 

520 

600 

591 

612 

523 

Os dados expressos na tabe 1 a 5, referem-se aos 

pesos iniciais em cada um dos periodos, ja' que o peso final 

do periodo precedente e' o mesmo peso inicial do próximo 

periodo. 
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Observa-se que houve uma tendência de aumento 

no peso vivo das vacas no decorrer do experimento, ocorrendo 

uma variação positiva no ganho de peso da ordem de 14,0 ; 

15,2 14,0 e 13,2% para as vacas 1287, 263a, 1498 e 79 

respectivamente. 

O aumento do peso vivo foi devido 

provave 1 mente a t mudança no hàbi tos de arraçoamento, haj a 

vista que os animais não estavam sendo manejados em regime 

de confinamento estrito antes do inicio do experimento, bem 

como em razão do desenvolvimento do processo gestacional em 

algumas vacas. 

4.2) Composição das rações fornecidas e sobras 

O resu 1 tado das anà 1; ses bromato 1 og i cas 

efetuadas nas rações fornecidas e' mostrado na tabela 6. 

O tratamento 1 apresentou o maior valor 

percentual médio de matéria seca enquanto que a medida em 

que se aumentou a participação da cana (menor teor de MS) na 

mistura houve um decréscimo nestes valores. 

As rações mostraram-se isonitrogenadas, onde 

a participação percentual do nitrogênio não proteico, 

fornecido como uréia, também foi igual em todos os 

tratamentos. A inclusão do farelo de arroz no tratamento 4 

refletiu-se nos teores da fração extrato etéreo, cuja, 

média foi mais do que o dobro das encontradas para os outros 
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tratamentos. 

Tabela 6 - Composição bromatológica média percentual das 

rações fornecidas nos quatro tratamentos. 

Tratamentos 

Parâmetros T1 T2 T3 T4 

MS 151 ,21 ±O, 802 42, 16±1, 10 35,80±2,21 35,64±1,99 

MM 8,O9±0,23 6, 16±0, 63 5,78±0,52 6,42±0,31 

FB 28, 16±1 ,01 25,63+0,82 23,16+1,43 23,31±O,83 

PB 12,55±0,51 12,23+0,36 12,38±1,08 12,48±O,37 

EE 0,67±O,O5 0,64±0,06 0,68±0,12 1 ,51±0, 14 

FDN 53,86±2,OO 50,68+1,58 47,71±2,53 47,35±1,55 

FDA 46,54±1,23 39,02±1,18 31,85±1,76 32,51±O,84 

N-FDA 7,89±0,58 7,27±0,47 6,32±0,41 6,08±O,47 

1 : valores expressos na materia seca; 2 : desvio padrão 
MS:maté ria seca; MM:ci nza bruta; FB:fi bra bruta; PB:proteina bruta; EE:extrato eté reo; FDN:fi bra 
detergente neutro; FDA:fibra detergente âcido;N-FDA:fração do nitrogênio total ligado ao FDA. 

As frações FDN e FDA, representam os 

componentes da parede celular, e tenderam a diminuir quando 

se aumentou a participação da cana uma vez que o bagaço 

tratado apresenta em sua composição um maior percentual de 

parede celular (BURGI, 1985 ; CASTRO, 1989). 

A fração percentual do nitrogênio total 1 igado 

ao FDA foi semelhante nos quatro tratamentos, indicando 

assim que não houve qualquer tipo de reação f;sico-quimica 
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durante o tratamento do bagaço que viesse a prejudicar a 

disponibilidade do nitrogênio do alimento para os 

mi crorgan; smos ou mesmo para o hospedei ro (VAN SOEST, 

1982) . 

Os resultados das anàlises bromatológicas 

efetuadas nas sobras são mostrados na tabela 7 . 

Tabela 7 - Composição bromatológica média percentual das 

sobras das rações forneci das nos quatro trata-

mentos. 

Tratamentos 

Parâmetros T1 T2 T3 T4 

MS 15O ,30±1,81 2 41,54+3,79 39,65±3,87 39,01±1,28 

MM 9, 15±1 ,03 7, 14±0, 55 6,26±0,67 6,40±0,51 

FB 30, 17±1, 13 32,51+0,80 32,16±0,94 31,89±1,21 

PB 10,37±1,25 10,06+1,92 8,95±2,18 8,96±1,32 

EE 0,68±0,05 0,75+0,08 0,86±0,15 1,09±0,11 

FDN 59,37±1,85 64,67+1,91 64,48±1,72 64,79±2,49 

FDA 52,11±1,57 48,90+1,15 43, 11±1 ,53 42,90±2,38 

. l=valores expressos na mat.ria seca; 2=desvio padrão 
MS=matéria seca; v'H=cinza bruta; FB=fibra bruta; PB=proteina bruta; EE=extrato etéreo; FON:fibra 
detergente neutro; FOA= fibra detergente ãcido. 

Constata-se na tabe 1 a 7 que a anà 1 i se das 

sobras das rações fornecidas apresentou valores percentuais 

mais elevados de FB, FDN e FDA e menores de PB evidenciando 



51. 

a seletividade do animal em relação ao alimento ingerido. Os 

nàmeros encontrados para as anàlises feitas nas sobras são 

compativeis com os encontrados para os alimentos fornecidos. 

4.3) Consumo de matéria seca e digestibilidade verdadeira 

in vitro. 

Os resultados encontrados para o consumo de 

matéria seca e digestibi 1 idade verdadei ra in vitro da 

matéria seca são mostrados na tabela 8. 

Tabela 8 - Consumo médio de matéria seca e digestibilidade 

verdadeira in vitro da matéria seca. 

Tratamentos 

T1 T2 T3 T4 CV3 (%) 

Consumo (Kg) 9,95a 1 12,26a 10,37a 10,938 8,93 

DVIVMS2 (%) 67,85a 67,40a 66,148 66,288 1,50 

Consum04 (%/PV) 1 ,83b 2,29a 1 ,92ab 2,00ab 7,77 

1: letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste Tuckey ao nivel de 5% de 
probabilidade 

2 : digestibilidade verdadeira in vitro da mataria seca 
3 : coeficiente de variacào 
4 : consumo médio de mataria seca como percentagem do peso vivo 

Analisando-se os dados da tabela 8, 

verifica-se que o tratamento 2 proporei onou um aumento 

significativo no consumo de MS em relação ao tratamento 1 
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quando expresso como percentagem do peso vivo. Desta forma, 

parece que o fornecimento de quantidades iguais de cana e 

bagaço tratado perfazendo 78% da MS fornecida, aumenta o 

consumo de MS em relação ao tratamento que forneceu maior 

quantidade de bagaço. 

Apesar di sto, o consumo de MS da ordem de 

2,29% do peso vivo e' inferior aos relat~dos por PATE 

(1982), BURGI (1985) e SANTOS (1990) que situaram-se entre 

2,47 a 3,12% do peso vivo. De forma semelhante, GUTMANIS 

( 1990) encontrou valores de 3,10 a 3,24% de consumo em 

re 1 ação ao peso v i vo quando usou 20 ou 30 % de bagaço 

tratado ou cana que juntos, perfizeram 50 % da MS oferecida 

na ração aos animais. 

Ao se estabelecer uma comparação entre estes 

resultados de consumo de matéria seca, deve-se considerar 

que estes autores trabalharam com animais de raças de corte 

de c resc i mento, ut i 1 i zando-se a i nda de ma i ores 

de alimentos concentrados enquanto que, neste 

e em fase 

quantidades 

trabalho, foram usados animais adultos , não lactantes e 

menores proporções de concentrados. 

O tratamento 1 foi o que apresentou menor 

consumo dentre todos os outros testados. Ao que parece, o 

elevado percentual de bagaço tratado na ração deprimiu o 

consumo de matéria seca o que poderia ser explicado pelo 

provàvel efeito deletério dos compostos fenólicos presentes 

em maior quantidade neste tratamento como sugerido por HART 

\ 
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et alii (1981) e JUNG & FANEY (1983). 

Por outro lado, o tipo de concen~rado usado, 

com ou sem o farelo de arroz nas dietas baseadas em cana, 

não influenciou o consumo neste experimento. 

Da mesma forma, ALEONI (1988) r.3.0 detectou 

i nfl uênc; a si gni fi cati va sobre o consumo total de MS em 

relação ao tipo de concentrado usado ao trabalha~ com dietas 

bàsicas de cana em experimento de digestibilicaje aparente 

em bov i nos. No entanto, ao expressar os res'.,; 1 tados como 

percentual do peso vivo, encontrou diferença sl;nificativa 

(P<O, 05) entre o tratamento que apresentava em sua 

composição o farelo de arroz que apresentou m.:nor consumo 

(2,1% x .2,4% do peso vivo) em relação a um outrc =oncentrado 

contendo rolão de milho, quirera de arroz e farelo de soja. 

0,78 kg 

fornecidos 

a 1, Okg 

No tratamento 4 os animais consumlram em média 

de farelo de arroz, valores interrr..ediàrios aos 

por RAVELO et alii (1978) que variara~ entre 0,5 

por dia, sendo que estas quantidade usadas por 

estes autores 

de glucose que 

foram suficientes para aumentar a quantidade 

chegava ao intestino delgado quandO comparado 

com o fornecimento da raspa de mandioca. De =~tra forma, 

o fornecimento de 1,0 kg de polidura de arroz cor FERREIRO 

et alii (1979), em dietas baseadas em cana, n3.o aumentou 

significativamente o consumo de MS quando c='-;Jarado com 

outros concentrados. Ja' PRIEGO et ali; (1977a). encontraram 

aumentos no consumo usando doses crescentes de polidura de 
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arroz (O a 1,5 kg / dia), o que poderia ser explicado pelo 

aumento da densidade energética da ração favorecendo assim 

o consumo. 

De uma manei ra contrària ao que foi verificado 

para o consumo de alimentos, os resultados de DVIVMS foram 

semelhantes nos quatro tratamentos independentes portanto da 

proporção e tipo de volumoso ou concentrado. 

Os valores observados para as d;~tas testadas 

com um maior percentual de cana situaram-se um pouco acima 

dos encontrados in vivo por PEDREIRA (1962) e MELOTTI 

( 1 972 ) , como 

( 1980) para a 

obt i dos 'se deve 

também pe los resumi dos por PRESTON e LENG 

p' anta i nte ira. O aumento nos valores aqu i 

provavelmente ao fato de que a DVIVMS foi 

obt i da na ração comp 1 eta, enquanto que nos experi mentos 

relatados 

cana. 

anter i ormente os valores se referem apenas a t 

Todavia, ALEONI (1988) detectou diferenças 

significativas em relação a digestibilidade aparente da 

matéria seca medida in vivo na cana suplementada com uréia, 

sulfato de amônio e farelo de arroz em relação a um 

concentrado contendo rol ão de mi 1 ho, qui rera de arroz e 

farelo de soja da ordem de 58,5S e 64,16% respectivamente. 

Outros pesqu i sadores como AROEIRA et ali i 

(1990), também demonstraram diferenças significativas 

trabalhando com dietas contendo 85% da MS como cana ou uréia 

e 15% como farelo de arroz ou algodão, encontrando valores 
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menores de digestibilidade aparente com a inclusão do farelo 

de arroz (60,98%) quando comparados com os 69,2% para o 

tratamento com farelo de algodão. 

° tratamento 4 apresentava em sua composição 

o farelo de arroz como tambem o farelo de algodão. A menor 

degradabilidade ruminal do farelo de arroz, quando comparada 

com a dos outros concentrados usados, não i nf 1 uenc i ou os 

resultados de DVIVMS talvez por se tratar de um~ metodologia 

que não mede a ve 1 oc i dade de passagem do d i gesta nem a 

degradabilidade efetiva do alimento no ràmen. Nos outros 2 

trabalhos enfocados anteriormente se mediu a digestibilidade 

aparente e, assim, estes fatores como também o nivel de 

ingestão 

resultados. 

dentre outros devem ter i nfl uenci ado os 

Assim como ocorreu com a cana, a adição de 

concentrados ao bagaço tratado, como no tratamento 1, 

ocasionou um aumento nos valores de DVIVMS da ração 

completa. 

situaram-se 

entre 32,9 a 

alii, 1981 

1989 ) .. 

Resultados obtidos por outros autores 

abaixo dos encontrados neste trabalho, variando 

64,01% de digestibilidade aparente (HART et 

RANGNEKAR et alii, 1982; BURGI,1985 e CASTRO, 

A metodologia de DVIVMS também não detectou 

qualquer alteração quando se misturou quantidades iguais de 

cana e bagaço tratado como no tratamento 2, de modo parecido 
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ao que foi relatado por CASTRO (1989) que demonstrou não 

haver diferença em relaçãota combinação de vàrios tempos e 

pressões de tratamento do bagaço tratado quando avaliado por 

meio desta metodologia. 

4.4 - pH e nitrogênio amoniacal 

Os resultados médios de pH e nitrogênio 

amoniacal são apresentados na tabela 9. 

Tabela 9 - Resultados médios de pH e nitrogênio amoniacal 

encontrados nos diferentes tratamentos. 

Tratamento 

T1 T2 T3 T4 

pH 2,26 

N-NH3(mg/dl) 8,69a 11,80a 29,40 

1 : letras diferentes em uma mesma linha diferem entre si ao n\vel de 5% de probabilidade pelo teste 
Tuckey. 

2 : coeficiente de variação. 

Tanto em relação ao pH como para o N-NH3, a 

anàlise da variância demonstrou haver diferenças 

significativas (P<0,05) para a fonte de variação "Hora", 

assim como para a interação .. Tratamento x Hora". A 

interação não foi desdobrada porque não houve interesse em 

se saber qual o tratamento e em que hora (ou vice-versa) nos 
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interação efetivamente existiu. Portanto, 

computar os dados médios para cada tratamento 

em cada uma das horas estudadas, que são mostrados nos 

apêndices 1, 2, 3 e 4. 

Os valores médios de pH diferiram 

significativamente entre os tratamentos 1 e 4 enquanto, nos 

outros dois estes valores se situaram de forma intermediAria 

em relação aos dois primeiros. 

Os resultados médios de pH determinados em 

todos os tratamentos e em todas as horas (apêndices 1 e 2) 

situaram se acima do valor critico (6,0) para a 

degradação microbiana da matéria seca, celulose e fibra como 

descrito por SLYTER (1986). 

No tratamento 1, contendo 70% de bagaço 

tratado na MS, o valor de pH méd i o foi ma i ar do que o 

encontrado por CASTRO (1989) da ordem de 5,89 sendo este um 

dos fatores apontados por este autor como sendo responsàvel 

pela menor degradação da fibra no ràmen naquele experimento. 

Os valores médios de pH para o tratamento 1 

foram semelhantes aos obtidos por FRANCISCO Jr e MACHADO 

(1990 b) em rações a t base de bagaço tratado, levedura, 

uréia e 1,4 kg de melaço que foram da ordem de 6,3 onde não 

foi observada qualquer diferença na degradabilidade in situ 

do BTPV quando comparado com a obtida em pH 6,5. 

Nos tratamentos 3 e 4 a alteração do 

concentrado não influenciou os resultados de pH, concordando 
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com os obtidos por PRIEGO et alii (1977) e ELLIOTT et alii 

(1978b) que variaram entre 6,32 a 6,63 (ligeiramente abaixo 

dos encontrados nos tratamentos 3 e 4) no ràmen. No 

tratamento 2 os valores encontrados situaram-se entre os 

determi nados para os tratamentos 1 e os contendo ma i or 

percentagem de cana, não sendo significativa esta diferença. 

(N-NH3) não 

tratamentos 

Os niveis de nitrogênio amoníacal no rómen 

diferiram significativamente entr;-e os quatro 

testados. De uma forma geral, em todos os 

tratamentos estes niveis se encontravam acima dos 

recomendados por SATTER e SLYTER (1974). Apesar disto, antes 

do fornecimento das rações os valores médios encontrados nos 

tratamentos 1, 2 e 4 foram inferiores aos recomendados por 

estes autores enquanto que no tratamento 3, neste mesmo 

horàrio, este valor foi ligeiramente superior (5,14 mg de 

N-NH3/dl) ao recomendado para suportar uma màxima produção 

de proteina microbiana. 

Nos tratamentos 2, 3 e 4 os valores médios de 

N-NH3 foram maiores do que os encontrados por PISULEWSKI et 

al i i (1981) p~ra que houvesse uma màxima produção de 

prote1 na mi crobi ana enquanto que, por outro lado, quando 

comparados com os recomendados por MEHREZ et alii (1977) 

para a maximização do processo de fermentação ruminal, 

situaram-se abaixo dos niveis preconizados. 

Comparando ainda os resultados de N-NH3 

encontrados neste experimento com os determinados por outros 
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pesquisadores verifica-se que os encontrados por CASTRO 

(1989) em dietas a' base de BTPV foram inferiores aos obtidos 

no tratamento 1; porém, as rações usadas por este autor 

apresentavam um menor percentual de proteina bruta (9,5%), o 

que pode ter influenciado nesta diferença. 

Ja' FRANCISCO J r e MACHADO (1990a), empregando 

quantidades maiores de uréia do que as usadas neste 

experimento (0,18kg versus 0,15kg) em rações bà~icas de BTPV 

contendo levedura, determinaram um valor médio maior (12,72 

mg de N-NH3/dl) e um aumento na digestibilidade média "in 

situ" do BTPV em relação ao fornecimento de apenas 0,10 kg 

de uréia por animal/dia. 

À seme 1 hança dos resu 1 tados obt i dos por VALDEZ 

et a 1 i i (1977), os niveis de N-NH3 aumentaram ràpidamerite 

após o fornecimento da refeição e tenderam a declinar ate' 

o final do dia (apêndices 3 e 4). Assim como foi demonstrado 

por estes autores, a inclusão do farelo de arroz não 

influenciou os niveis de N-NH3 no rómen dos animais nos 

tratamentos 3 e 4. 

4.5) Acidos graxos volàteis 

Os resu 1 tados mêd i os refe rentes aos àc i dos 

graxos volàteis (AGV) são mostrados na tabela 10. 

Na anàlise da variância, a fonte de variação 

"Hora" apresentou valores de F significativos ao nivel de 5% 
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de probabilidade' em todos os parâmetros descritos na tabela 

10. A i nteração "Tratamento x Hora" so' n-ão foi 

significativa neste mesmo n1vel em relação a t conc'entração 

total de AGV, àcido acético (mmoles / dl) e concentração 

molar percentual de àcido butirico. As variações de cada um 

dos parâmetros da ,tabela 10 para cada tratamento e em cada 

hora estudada são apresentados. nos apêndices 5 a 9. 

Os maiores valores de FDN eFDA do tratamento 
, , 

1, condicionados pelos altos niveis de BTPV, proporcionaram 

maior quantidade de substrato para as bactérias que degradam 

a parede celular ocasionando o aumento na produção de àcido' 
/ 

acético verificado entre os tratamentos e 3. Provavelmente . . 

não se verificou a mesma' tendência entre os tratamentos 1 e 

4 devi do a menor degradabi 1 idade rumi na 1 do concentrado 

usado neste àltimo tratamento. 

Os resultados encontrados no tratamento 1 são 

semelhantes aos descritos por CASTRO (1989) e FRANCISCO Jr e 

MACHADO (1990ab) em relação a quantidade total de AGV 

produzido. ~orém, a quantidade percentual e- total ~e Acido 

acético (m~oles/dl) descritos pelo primeiro auto~ foram 

inferiores aos mostrados na tabela 10, provavelmente em . 

razão da maior quantidade percentual de concentrados usados 

naquele experimento. 

Nas dietas a t base de cana-de-açàcar, a 

quantidade total de AGV produzido no ràmen e a parti~ipação 

percentual de cada àcido foram semelhantes aos descritos p'or 



61. 

VALDEZ et a1ii (1977) e PRIEGO et a1ii (1977): 

Tabela 10 - Resultados medios para os àcidos graxos 

volàteis obtidos nos quatro tratamentos. 

Tratamento 

AGV T1 T2 T3 

Acetico1 8,458 9 7 ,80ab 7,03b 

Propiõnico 2,088 2,00a 2,06a 

Isobutirico 0,001 a a' 
0,001 . 0,011 a 

Butirico 0,988 1 ,208 1 ,09a 

AGV to ta ,2 11 ,52a 11 ,00a 10,21 a 

Ace: Prop3 4,068 3,96ab .3,59 b 

G1 uconeo4 0,22b 0,22b 0,25a 

Ace (% )5 73,35a 70,92ab 69, 1 7b 

Prop (%)6 18, 15b '18,24b 20, 158 

Iso (%)7 O, O 1b 0,01 b 0,14a 

Buti (%)8 8,49b 
.., 10,838 10,54ab 

1 : concentração dos âcidos graxos em milimoles por, decilitro 
2 : total de âcidos graxos volàteis em milimoles por decilitro 
3 : relação molar entre os Acidos acêtico e propiônico 

T4 CV 1O (%) 

7 ,43ab 
~0,62 

2,02a 12,91 

O, 01 Oa 114,39 

1,00a 13,67 

10,47a 9,99 

3 84ab , 10,88 

0,24ab 9,52 

71 ,35ab 2,99 

19, 14ab 7,68 

O, 11 ab 118,97 

9,40ab 1 1 ,17 

4 : relação molar entre o âcido propiônico e a somatbria dos Acidos acético , isobutlrico e butlrico 
5 : Acido acêtico como porcentagem molar 
6 : àcido propi6nico como porcentagem molar 
7 : Acido isobutlrico como porcentagem molar 
8 : Acido butirico como porcentagem molar 
9 : letras diferentes em uma mesma linha diferem entre si ao nivel de 5~ de prObabilidade pelo teste 

Tuckey ~ 
10 : coeficiente de varia~ão 
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Igualmente aos resultados descritos por MINOR 

et ali; (1977) quando compararam vàrios suplementos (melaço, 

milho, polidura de arroz e farelo de algodão) não 

evidenciaram qualquer efeito dos suplementos em relação ao 

processo fermentativo no rómen, não se observou diferença 

entre os tratamentos 3 e 4 a despei to dos di ferentes 

concentrados testados. 

Da mesma forma, PRIEGO et ali; (1977a) quando 

testaram como suplementos a polidura de arroz ou a raspa de 

mandioca também hão encontraram diferenças nas proporções 

molares dos àcidos graxos volàteis-no rómen em dietas 

bàsicas de cana. 

A extensiva degradabilidade ruminal da raspa 

de mandioca (RAVELO et alii, 1978) e a média degradabilidade 

do milho (NRC,1988) poderiam favorecer alguns microrganismos 

como a Se7enomonas ruminantium, capazes de degradãr amido e 

açócares solóve;s (RUSSELL & HESPELL, 1981) com proGução de 

àcido propi ôni co 

encontradas entre os 

determinando assim as ~iferenças 

tratamentos 1 e 3. Além disto, não 

ocorreu aumento na concentração de àcido propiônico mas sim 

diminuição na de àcido acético. 

Contudo, deve-se ter cautela ao se analisar os 

resultados de AGV quando expressos como proporções molares 

porque a diminuição na quantidade de qualquer um dos àcidos 

implica em alteração esta.tistica de sinal contràrio em 

relação aos outros àcidos ( VAN SOEST, 1982). 
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4.6) Taxa de passagem e volume ruminal 

Os resultados encontrados em relação ar taxa 

de passagem da fase liquida no ràmen e volume ruminal são 

mostrados na tabela 11. 

Os resultados referentes aI taxa de passagem 

e renovação para o animal 1287 no primeiro periodo 

(tratamento 1) foram estimados pelo Sistema, de Anàlises 

Estatisticas (S. A. S. ,1986). Optou-se por descartar estes 

dados em virtude do baixo consumo desta vaca durante esta 

fase, sendo que a introdução manual do alimento via cânula 

resu 1 tou em uma taxa de passagem mu i to reduz i da (1,62%), 

preferindo-se 

anàlise. 

portanto não se computar estas medi das na 

CASTRO (1989), estudando a cinética das fases 

liquida e sôlida no ràmen em dietas de bagaço tratado e in 

natura, encontrou uma maior taxa de passagem para ambas as 

fases na dieta que continha o bagaço tratado. 

PRIEGO et ali; (1977), conseguiram demonstrar 

um aumento significativo na taxa de passagem da fase liquida 

no ràmen, em litros por dia, quando aumentaram o nivel de 

polidura de arroz até 1,5kg/cabeça/dia. 
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Tabela 11 - Taxa de passagem média da fase liquida no ràmen 

e volume ruminal médio em cada tratamento. 

Tratamento 

Parâmetro T1 T2 

TP(%/h)' 7 , 188 7 9,668 

TR (horas)2 16, 148 10,358 

.TR( di as)3 0,678 0,438 

Vol(litros)4 44,558 47 ,36a 

R 2 5 93,45 96,46 

1 : taxa de passagem em porcentagem por hora 
2 : taxa de renovação em horas 
3 : taxa de renovação em dias 
4 : volume ruminal em litros 

T3 

7,338 

16,34a 

0,688 

52,15a 

92,12 

5 : coeficiente de correlação linear medio das equações 
6 : coeficiente de variação 

T4 

7,788 

14, 138 

0,598 

50,17a 

97,68 

CV( %)6 

24,17 

34,29 

34,35 

16,74 

7 : letras diferentes em uma mesm8 linha diferem entre si, ao nivel de 5%, pelo teste Tuckey 

- Esperar-se-ia que nos tratamentos com maior 

quantidade de cana se encontrasse uma maior taxa de diluição 

da fase liquida em razão do maior tempo de ruminação nestas, 

dietas quando comparadas a do tratamento .. 1 , com maior 

percentual de bagaço trabado. 

A acentuada variação encontrada em relação a 

taxa de passagem entre os animais principalmente, deve ter 

contribu1do para que não se verificasse qualquer diferença 

entre os tratamentos. 

Houve uma tendência de se verificar uma maior 

taxa de passagem da fase liquida no tratamento 2 em relação 
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aos outros tratamentos. Este resultado esta' de acordo com 

a maior ingestão de matéria seca observada neste tratamento. 

Os volumes ruminais encontrados não diferiram 

entre si, embora tenham apresentado uma tendência de 

diminuir a medida 

bagaço tratado nas 

em que se incluiu um maior percentual de 

dietas. 

4.7) Contagem de protozoàrios 

Os resu 1 tados médi os encontrados nas contagens 

de protozoArios são apresentados na tabela 12. 

Para todos os parâmetros anal i sados na 

tabela12, a causa de variação "Hora" apresentou valores de 

"F" significativos ao n1vel de 5% de probabilidade. De modo 

contrArio, a 

significativa 

calculadas. 

interação 

em nenhuma 

"Tratamento x Hora" não foi 

das determinações efetuadas ou 

Nos apêndices 10 a 15, são mostrados os 

resultados referentes as contagens de protozoArios em 

relação as horas estudadas. Observa-se que ocorreram 

variações na população de protozoArios ao longo dos dias a~ 

semelhança do que ja' fo.i descrito por vArias autores 

revistos por COLEMAN (1979). 
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Tabela 12 - Resultados médios das contagens de protozoàrios 

para cada tratamento. 

Parâmetro T1 T2 

1Holo/ml (X10)4 0,5b 8 1 ,8ab 

2spir/ml(x10)4 10,38 11 ,"2a 

3prot/ml (X10)4 10,88 13, 18 

4Holo/ru(x10)8 1 ,98 8,38 

5spir/rU(X10)8 45,77a 53,53a 

6prot/rU(X10)8 47,70a 61 ,8Sa 

1 : Sub-classe Hólotricha, numero por mililitro 
2 : Sub-classe Spirotricha, numero por mililitro 
3 : contagem total de protozoàrios por mililitro 
4 : total de Holotricha no rumen 
5 : total de Spirotricha no rumen 
6 : total de protozoàrios no rumen 

Tratamento 

T3 T4 

2,6a 3, 1 a 

17,28 16,58 

19,8a 19, 78 

14,8a 17 ,2a 

89,34a 80,31 a 

104,21 a 97,58a 

CV (%) 7 

53,91 

22,62 

22,49 

59,45 

21,03 

22,01 

4 - 6 : ca I cu lados atraves da mu I ti p I i cação das respect i vas contagens por mil il i tro pe I o vo lume 
ruminal de cada vaca,para cada tratamento dentro de cada periodo 

7 : coeficiente de variação 
8 : letras diferentes em uma mesma linha diferem entre si ao nhel de 5% de probabilidade pelo teste 

Tuckey. 

Percebe-se a i nda nestes anexos, que os 

protoz6àri os da sub-cl asse Ho 70tricha tenderam aumentar o 

seu nàmero logo apos o fornecimento da refeição concordando 

com os achados de VALDEZ et alii(1977) para dietas baseadas 

em cana-de-açàcar. 

Os valores encontrados para protozoàrios por 

mililitro de fluido ruminal no tratamento 1, são semelhantes 

aos descritos por CASTRO (1989) em dietas contendo BTPV e 
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são inferiores aos determinados por FRANCISCO Jr e MACHADO 

(1990 a,b) para dietas contendo STPV e doses crescentes de 

uréia e melaço que variaram ~ntre 23 a 36 x 104 protozoàrios 

por mililitro. 

Para as dietas bàsicas de cana, os nàmero de 

grandes ciliados (Ho7otricha) encontrado foi inferior aos 

descritos por LENG et alii (1981) da ordem de 5 x 104 por 

mililitro, enquanto que para os pequeno~ c i 1 i ados 

(Sub-classe Spirotricha,· ordem Entodiniomorpha) os totais 

determinados neste trabalho tambem foram i nferi ores aos 

descritos por estes pesquisadores que se situaram na faixa 

de 40 x 104 por mililitro. 

Houve diferença significativa na contagem de 

Ho7otricha por mililitro entre o tratamento 1 e os baseados 

na cana (3 e 4), enquanto que os resultados para o 

tratamento 2 (proporções iguais de cana e BTPV) situaram-se 

de forma intermediària. 

Este resultado poderia ser expl icado pelo 

menor pH ruminal encontrado no tratamento 1, haja vista que 

este grupo de protozoàrios e' mais sensivel ar acidez 

(HUNGATE, 1966). 

A grande população de Ho7otricha nas dietas ar 

base de cana foi também descrita por VALDEZ et alii (1977) 

que explicaram que a grande quantidade de biomassa de 

protozoàrios nestas dietas foi devida a manutenção de 

valores altos e constantes de pH. 
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No presente trabalho, os valores de pH ruminal 

tratamentos 3 e 4 foram de 6,82 e 6,93 

respectivamente, corroborando a hipótese formulada por 

VALDEZ et alii (1977). 

Poder-se-ia calcular a participação percentual 

das sub- classes Ho7otricha e Spirotricha na massa total de 

protozoàrios do rDmen a partir dos dados relacionados na 

tabela 12. 

WARNER 

Tomando-se os valores de volume descritos por 

( 1962) de 106 105 e 104 mi cras cDbi cas para os 

gêneros Isotricha, Dasytricha e Entodinium respectivamente 

como representantes das sub-classes Ho7otricha (2 primeiros) 

e Spirotricha e assumindo-se a gravidade especifica e um 

teor percentual de matéria seca de 1,1 e 10% respectivamente 

como usado por CLARKE et ali i (1982), pode-se estimar a 

massa de protozoàrios da seguinte maneira: 

volume = nDmero total de células x volume celular 

massa = volume x 1,1/10. 

Ass i m, usando-se os valores encontrados de 

protozoàrios por mililitro descritos na tabela 12 e 

assumindo-se uma relação de 80% ,para Isotricha e 20% para 

Dasytricha em todos os tratamentos como descrito por VALDEZ 

et alii (1977) em dietas bàsicas de cana, obter-se-ia 74,9; 

92,4; 91,9 e 93,5% da massa de protozoàrios pertencentes a t 

sub-classe Ho7otricha. 

Estes resultados estão' bem próximos dos 
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descritos por VALDEZ (1977) e LENG et alii (1981) que foram 

de aproximadamente de 95% e maiores que 90% respectivamente, 

em relação a participação percentual dos Ho7otricha no total 

da massa de protozoàrios no ràmen em dietas a I base de 

cana-de-açàcar. 
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5) CONCLUSOES 

1 - Deve-se empregar quantidades i gua i s de 

cana-de-açúcar e bagaço tratado a pressão de vapor pois esta 

proporção tende a maximizar o consumo de matéria,seca, quando 

se trabalha com dietas contendo 22% de concentrados (base 

seca) . 

2 O n1vel de bagaço tratado deve ser 

inferior a 70% da matéria seca da ração para que não haja 

redução no consumo vo 1 untàr i o de a 1 i mentos para bov i nos 

nestas condições. 

3 - Em dietas bàsicas de cana, deve-se optar 

pelo fornecimento de fontes de al imentes concentrados de 

baixa degradabilidade ruminal e que forneçam amido e 

proteina ao hospedeiro a nivel de intestino delgado ja' que, 

o tipo de concent~ado não influencia o processo fermentative 

no ràmen nestas dietas. 

4 - A inclusão do bagaço tratado a pressão de 

vapor nas dietas bàsicas de cana-de-açàcar e' benéfica pois 

tende a aumentar o consumo de matêri a seca e reduz i r a 

quantidade de protozoàrios no ràmen, notadamente os 

pertencentes a t sub-classe Ho7otricha, que pouco contribuem 

no fornecimento de proteina microbiana ao hospedeiro. 
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APENDICE 



89. 

APENDICE 1 - Valores médios de pH, para os 4 tratamentos, 

nas diferentes horas 

TRAT HORA N MEDIA DESVIO PADRAO 

T1 O 4 6,45 0,45 
T1 0,5 4 6,53 0,60 
T1 1 4 6,49 0,58 
T1 2 4 6,31 0,53 
T1 4 4 6,12 0,49 
T1 6 4 6,08 0,41 
T1 8 4 6,00 0,43 
T2 O 4 7,06 0,15 
T2 0,5 4 7,04 0,20 
T2 1 4 6,98 0,14 
T2 2 4 6,63 0,26 
T2 4 4 6,43 0,30 
T2 6 4 6,24 0,22 
T2 8 4 6,21 0,29 
T3 O 4 7,46 0,06 
T3 0,5 4 7,26 0,14 
T3 1 4 7,15 0,26 
T3 2 4 6,81 0,32 
T3 4 4 6,36 0,41 
T3 6 4 6,28 0,17 
T3 8 4 6,46 0,13 
T4 O 4 7,51 0,22 
T4 0,5 4 7,36 0,18 
T4 1 4 7,25 0,18 
T4 2 4 6,89 0,65 
T4 4 4 6,59 0,26 
T4 6 4 6,46 0,29 
T4 8 4 6,49 0,41 



90. 

APENDICE 2 - Valores médios de pH,para os 4 tratamentos, nas 

diferentes horas 

VALORES MEDIOS DE pH 
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91. 

APENDICE 3 - Valores médios de nitrogênio amoniacal (N-NH3 em 

mg/dl), para os 4 tratamentos, nas diferentes 

horas. 

TRAT HORA N MEDIA DESVIO PADRAO 

Tl O 4 1,41 1,04 
Tl 0,5 4 5,93 3,36 
Tl 1 4 8,13 6,32 
Tl 2 4 9,68 6,22 
Tl 4 4 14,61 7,41 
Tl 6 4 10,77 7~48 
Tl 8 4 10,35 6,37 
T2 O 4 3,11 3,57 
T2 0,5 4 9,14 5,25 
T2 1 4 13,69 4,24 
T2 2 4 17,10 2,10 
T2 4 4 15,50 3,14 
T2 6 4 13,55 3,61 
T2 8 4 10,55 3,67 
T3 O 4 5,14 3,15 
T3 0,5 4 14,18 4,28 
T3 1 4 18,53 5,99 
T3 2 4 20,53 3,31 
T3 4 4 16,66 3,09 
T3 6 4 13,16 2,81 
T3 8 4 7,03 1,99 
T4 O 4 4,30 1,97 
T4 0,5 4 13,28 5,70 
T4 1 4 21,10 6,63 
T4 2 4 20,26 5,96 
T4 4 4 15,14 9,70 
T4 6 4 12,64 7,60 
T4 8 4 9,B3 6,13 



92. 

APENDICE 4 - Valores médios de nitrogênio amoniacal (N-NH3 

em mg/dl), para os 4 tratamentos, nas diferentes 

horas. 

NITROGENIO AMONIACAL 
CONCENTRACAO POR DECILITRO 
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93. 

APENDICE 5 - Valores medios de àcido acetico (em milimoles 

por decilitro), para os 4 tratamentos, nas 

diferentes horas. 

TRAT HORA N MEDIA DESVIO PADRAO 

Tl ° 4 8,60 0,14 
Tl 0,5 4 7,61 0,86 
Tl 1 4 7,31 0,78 
Tl 2 4 8,93 0,58 
Tl 4 4 8,82 0,86 
Tl 6 4 9,22 0,65 
Tl 8 4 8,67 0,52 
T2 ° 4 7,55 1,10 
T2 0,5 4 7,41 1,83 
T2 1 4 7,81 0,99 
T2 2 4 8,24 0,31 
T2 4· 4 7,73 1,21 
T2 6 4 8,09 0,71 
T2 8 4 7,80 1,04 
T3 ° 4 6,08 1,26 
T3 0,5 4 5,93 0,33 
T3 1 4 6,62 0,65 
T3 2 4 7,55 0,99 
T3 4 4 7,80 1,77 
T3 6 4 7,27 1,22 
T3 8 4 7,98 1,34 
T4 ° 4 6,41 0,92 
T4 0,5 4 6,51 0,64 
T4 1 4 6,99 0,59 
T4 2 4 7,49 0,61 
T4 4 4 8,28 1,14 
T4 6 4 8,36 1,17 
T4 8 4 7,97 2,19 



94. 

APENDICE 6 - Valores médios de àcido propiônico (em mi 1 imoles 

por decilitro), para os 4 tratamentos, nas 

diferentes horas. 

TRAT HORA N MEDIA DESVIO PADRAO 

T1 O 4 2,12 0,27 
T1 0,5 4 1,95 0,23 
T1 1 4 1,81 0,21 
T1 2 4 2,10 0,22 
T1 4 4 2,28 ,0,24 
T1 6 4 2,22 0,21 
T1 8 4 2,15 0,18 
T2 O 4 1,85 0,32 
T2 0,5 4 1,72 0,18 
T2 1 4 1,83 0,32 
T2 2 4 2,17 0,25 
T2 4 4 2,13 0,37 
T2 6 4 2,31 0,30 
T2 8 4 2,01 0,29 
T3 O 4 1,15 0,17 
T3 0,5 4 1,59 0,21 
T3 1 4 2,07 0,13 
T3 2 4 2,42 0,28 
T3 4 4 2,28 0,43 
T3 6 4 2,58 0,33 
T3 8 4 2,38 0,14 
T4 O 4 1,20 0,20 
T4 0.5 4 1,59 0,17 
T4 1 4 1,88 0,38 
T4 2 4 2,44 0,43 
T4 4 4 2,49 0.19 
T4 6 4 2,37 0,27 
T4 8 4 2,24 0,68 



95. 

APENDICE 7 - Valores médios de àcído isobutirico (em 

mil imoles por dec i 1 i tro) , nos quatro 

tratamentos, nas diferentes horas. 

TRAT HORA N MEDIA DESVIO PADRAO 

Tl ° 4 0,005 0,010 
Tl 0,5 4 0,003 0,005 
Tl 1 4 0,000 0,000 
Ti 2 4 0,000 0,000 
Tl 4 4 0,000 !O,OOO 
Ti 6 4 0,000 0,000 
Ti 8 4 0,000 0,000 
T2 O 4 0,005 0,010 
T2 0,5 4 0,003 0,005 
T2 1 4 0,000 0,000 
T2 2 4 0,000 0,000 
T2 4 4 0,000 0,000 
T2 6 4 0,000 0,000 
T2 8 4 0,000 0,000 
T3 ° 4 0,050 0,018 
T3 0,5 4 0,020 0,016 
T3 1 4 0,008 0,015 
T3 2 4 0,005 0,010 
T3 4 4 0,000 0,000 
T3 6 4 0,000 0,000 
T3 8 4 0,000 0,000 
T4 ° 4 0,050 0,008 
T4 0,5 4 0,008 0,010 
T4 1 4 0,008 0,015 
T4 2 4 0,005 0,010 
T4 4 4 0,000 0,000 
T4 6 4 0,000 0,000 
T4 8 4 0,000 0,000 



96. 

APENDICE 8 - Valores médios de àcido butirico (em milimoles 

por deci 1 itro), nos 4 tratamentos, nas 

diferentes horas. 

TRAT HORA N MEDIA DESVIO PADRAO 

T1 O 4 0,88 0,11 
T1 0,5 4 0,80 0,12 
T1 1 4 0,79 0,11 
T1 2 4 0,98 0,20 
Tl 4 4 1,09 0,16 
Tl 8 4 1,14 0,12 
Tl 8 4 1,22 0,15 
T2 O 4 1,00 0,18 
T2 0,5 4 0,87 0,18 
T2 1 4 1,01 0,24 
T2 2 4 1,33 0,14 
T2 4 4 1,31 0,26 
T2 8 4 1,50 0,33 
T2 8 4 1,38 0,22 
T3 O 4 0,63 0,11 
T3 0,5 4 0,72 0,09 
T3 1 4 0,93 0,13 
T3 2 4 1,11 0,21 
T3 4 4 1,25 0,24 
T3 8 4 1,48 0,28 
T3 8 4 1,55 0,13 
T4 O 4 0,66 0,12 
T4 0,5 4 0,68 0,11 
T4 1 4 0,81 0,23 
T4 2 4 1,04 0,24 
T4 4 4 1,25 0,09 
T4 8 4 1,33 0,24 
T4 8 4 1,24 0,37 



97. 

APENDICE 9 - Valores médios de àcidos graxos volàteis totais 

(em mil imoles por decilitro), para os 4 

tratamentos, nas diferentes horas. 

TRAT HORA N MEDIA DESVIO PADRAO 

Tl ° 4 11,60 0,42 
Tl 0,5 .4 10,35 1,16 
T1 1 4 9,92 1,06 
Tl 2 4 12,02 0,95 
T1 4 4 12,19 1,18 
T1 6 4 12,57 0,61 
T1 8 4 12,04 0,53 
T2 ° 4 10,41 1,16 
T2 0,5 4 10,00 2,01 
T2 1 4 10,65 1,44 
T2 2 4 11,74 0,61 
T2 4 4 11,17 1,71 
T2 6 4 11,90 1,21 
T2 8 4 11,19 1,01 
T3 O 4 7,91 1,43 
T3 0,5 4 8,27 0,51 
T3 1 4 9,63 0,75 
T3 2 4 11,09 1,09 
T3 4 4 11,33 1,97 
T3 6 4 11,31 1,43 
T3 8 4 11,91 1,26 
T4 ° 4 8,33 1,21 
T4 0,5 4 8,78 0,77 
T4 1 4 9,69 0,88 
T4 2 4 10,98 1,06 
T4 4 4 12,02 1,11 
T4 6 4 12,06 1,61 
T4 8 4 11,45 3,14 



98. 

APENDICE 10 - Contagem de Ho7otricha por mililitro (x 10)4 

para os 4 tratamentos, nas diferentes horas. 

TRAT HORA N MEDIA DESVIO PADRAO 

1 O 4 2560 2599,69 
1 1 4 6400 4381,78 
1 4 4 4200 3658,78 
1 24 4 6000 5163,98 
1 25 4 5200 5932,96 
1 28 4 5800 6311,89 
2 O 4 12200 10839,43 
2 1 4 22200 15668,23 
2 4 4 10200 10640,80 
2 24 4 8800 4233,20 
2 25 4 30400 16172,40 
2 28 4 29600 22122,09 
3 O 4 20600 156613,23 
3 1 4 36600 23308,94 
3 4 4 19400 13408,48 
3 24 4 21000 13280,56 
3 25 4 37000 17713,27 
3 28 4 22000 19082,98 
4 O 4 27600 8968,09 
4 1 4 44200 32993,74 
4 4 4 18400 7004,76 
4 24 4 22600 19998,67 
4 25 4 44200 27343,74 
4 28 4 32200 10519,82 



99. 

APENDICE 11 - Contagem média de Ho7otricha por mililitro (x 

10)4 nos 4 tratamentos, nas diferentes horas. 

CONTAGEM DE PROTOZOARIOS 
HOLOTRICHA. POR MILILITRO 
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100. 

APENDICE 12 - Contagem média de Spirotricha por mililitro (x 

10)4 para os 4 tratamentos, nas di ferentes 

horas. 

TRAT HORA N MEDIA DESVIO PADRAO 

1 O 4 98800 58970,73 
1 1 4 98800 59302,61 
1 4 4 102800 70561,94 
1 24 4 125600 79513,19 
1 25 4 106800 62141,34 
1 28 4 87800 52501,68 
2 O 4 112400 65354,01 
2 1 4 113400 39905,89 
2 4 4 82400 40419,14 
2 24 4 142800 43034,25 
2 25 4 123200 56311,51 
2 28 4 100800 37800,88 
3 O 4 217600 36444,86 
3 1 4 160200 11130,74 
3 4 4 132800 41192,88 
3 24 4 217000 37027,56 
3 25 4 158200 41238,23 
3 28 4 148200 47194,92 
4 O 4 205400 29447,35 
4 1 4 132400 42820,56 
4 4 4 120600 33006,67 
4 24 4 226400 72393,00 
4 25 4 174000 58716,95 
4 28 4 136400 33213,65 



101. 

APENDICE 13 - Contagem média de Spirotricha por mililitro (x 

10)4 para os 4 tratamentos, nas di ferentes 

horas. 

CONTAGEM DE PROTOZOARIOS 
SPIROTRICHA. POR JllLILlTRO 
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102. 

~?EH'j)ICt: 14 - Contagem media de protozoàrios totais por 

mililitro (x 10)4 para os 4 tratamentos, nas 

diferentes horas. 

TRAT HORA N MEDIA DESVIO PADRAO 

1 O 4 101360 60750,65 
1 1 4 105200 63568,87 
1 4 4 107000 74195,78 
1 24 4 131600 81533,31 
1 25 4 112000 66391,97 
1 28 4 93600 54474,46 
2 O 4 124600 72532,48 
2 1 4 135600 48285,82 
2 4 4 92600 42840,20 
2 24 4 151600 40109,18 
2 25 4 153600 47719,18 
2 28 4 130400 50423,28 
3 O 4· 238200 35135,55 
3 1 4 196800 34272,63 
3 4 4 152200 48650,59 
3 24 4 238000 43301,12 
3 25 4 195200 58613,15 
3 28 4 168200 61509,46 
4 O 4 233000 22470,13 
4 1 4 176600 55833,56 
4 4 4 139000 39090,32 
4 24 4 248000 68171,94 
4 25 4 218200 42000,00 
4 28 4 188600 23932,13 



103. 

APÊNDICE 15 - Contagem média de protozoàrios totais por 

mi 1 i 1 i tro (x 10)4 para os 4 tratamentos, . nas 

diferentes horas. 

CONTAGEM DE PROTOZOARIOS 
TOTAL DE PROTOZOAR/OS POR NlIJUTRO 
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