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EFEITO DA SUBSTITUIÇÃO DO BAGAÇO DE CANA-DE-AçúCAR 

AUTO-HIDROLISADO POR SORGO NA FERMENTAÇÃO RUMINAL EM BOVINOS. 

DI GESTI SI LI DADE I N V I VO EM OVI NOS E DESEMPENHO ANI MAL EM 

BOVINOS EM ACABAMENTO 

R.ESUMO 

Au~or: Sergio Raposo de Medeiros 

Orien~ador: Paulo Fernando Machado 

Este ~rabalho visou de~erminar os efei~os da 

substi~uição do bagaço de cana-de-açúcar au~o-hidrolisado 

CBAHJ pelo sorgo na fisiologia do rúmen. na diges~ibilidade 

in vivo e no desempenho de animais em acabamento. comparando 

esses resul ~ados com resul tados de dietas semelhantes nas 

quais o bagaço de cana-de-açúcar in. natura CBIN) subst·i tui o 

BAH. 

Foram fornecidas. em três hOl~ários (7: 00. 

13: 00 e 19: 00). a 4 vacas fist.uladas. 4 dietas que possuiam 

na MS: 26% de BIN e 47% de sorgo. 26% de BAH e 47% de sorgo. 

38% de BAH e 34% de sorgo e 62% de BAH e 20% de sorgo. Estas 

dietas constituiam-se. respectivament.e. nos tratament.os: 

BC26. BH26. BH38 e BH62 e todas elas eram completadas com 16% 

de levedura úmida. 6% de melaço. 3~'-'; de farelo de algodão. 

0.8% de bicarbonato de sódio e 1.7% de minerais. o 
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delineamento experimental foi em quadrado latino. Foram 

determinados, no rúmen: pH. concentração de nitrogênio 

amoniacal CN-NH3). produção de ácidos graxos voláteis (AGV) e 

a degradação in si tu do insol úvel (DIS!) de casca de soja 

incubada em cada tratamento. por 24 e por 48 horas. Não houve 

diferença significat..iva Cp<0.05) para pH. sendo que a diet..a 

BH26 determinou os menores valores. em contraste com a diet..a 

BC26 que t..eve a maior média. A concent..ração de N-NHa t.ambém 

não di:feriu signi:ficativamente entre os trat..amentos. Para a 

concentr ação de AGV. apenas a concentr ação de áci do acéti co 

CC2) da dieta BC26 foi in:ferior Cp<0.05) as determinadas para 

as demais dietas. A produção total de AGV dos t.ratament.os com 

BAH tenderam (p=0.10) a ser maiores do que a da diet.a BC26. A 

di eta BC26 apr esentou os mel hor es valor es de DI SI • sendo 

si gni f' i ca t.i vamente super i or C p< O • 05) às di etas BH26 e BH38 

par a a i ncubação por 24 hor as e. por 48 hor as. super i or a 

BH26. Os mesmos t.rat.ament..os foram fornecidos a 8 carneiros. 

agrupados em 2 quadrados latinos, para determinação dos 

coeficientes de digest.ibilidade de MS. mat.éria orgânica (MO), 

proteína brut.a CPB). fibra bruta CFB) e fibra em detergente 

áci do ( FDA) . As dietas com maiores proporç5es de sorgo 

apresent..aram coe1~icientes de digest..ibilidade de MS e MO 

superiores as dietas com menores porcentagens. A diet.a BC26 

apresentou coef·icient.e de digestibilidade de FDA superior 

(p<O.06) aos das dietas BH26 e BH38. Entretanto. o consumo da 

dieta BC26 foi significat..ivament...e menor (p<O.05) ao das 

diet.as com BAH. Para a avaliação de desempenho animal foram 
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utilizados mais 2 tratamentos: a dieta BC38 , que continha 39% 

BIN e 34% de sorgo. e o tratamento BH52,/39 que se consti tuiu 

no fornecimento, na primeira metade do ensaio da dieta BH62 e 

no restante do tempo a dieta BH38. Cada um desses t-ratamentos 

foi fornecido 3 vezes ao dia para um lote de 10 animais em 

um delineament.o experimental inteirament.e casual i zado. As 

diet.as BH39 e BH26 proporcionaram ganho de peso CGD?) 

significat.ivamente superior Cp<0.06) em relação a dieta BC39. 

o maior valor para consumo roi o da diet.a BC26. 

signi:ficativamente Cp<0.05) superior ao consumo das dietas 

BH62. BH38. BH26 e BC38 e semelhant.e apenas a do t.ratamento 

BH52 .. /39 que. por sua vez ~ foi maior do que a BH26. A 

substituição do BAB pelo sorgo faz com que exista a tendência 

de aumento de GDP. não ocorrendo aumento significativo por 

causa da limitação de consumo das diet.as mais energét.icas. A 

dietas com BIN e BAB. mostra que 

ef'et...i vamente houve ef'ei to do trat.amento. 



EFFECT OF THE REPLACEMENT OF STEAM TREATED SUGAR CANE BAGASSE 

BY MILO UPON RUHINAL FERMENTATION IN BOVINES. IN VIVO 

DI GESTI BI LI TI IN OVI NES AND UPON PERFORMANCE OF FI NI SHI NG 

CATTLE. 

Au"lhor: Sergio Raposo de Medeiros 

Adviser: Paulo Fernado Machado 

Experimen"ls were conduc"led to determine 'lhe 

ef'f'ect.s of' subs"li tu"ling milo f'or s"leam-treated sugarcane 

bagasse CSTB) on ruminal f'ermen"lation. in tn>'i.Jo diges"libilit.y 

and perí~ormance of' f'inishi ng catt.le as well as t.o compare 

'lhese r esul "ls wi 'lh r esul ts obtai ned f'r om si mi I ar di e'ls • in 

which $TB was repIaced by raw sugarcane bagasse CRSB). 

The f'ollowing basal diets were f'ed to 4 

f'is"lula'led cows. 3 times a day C7 amo 13 pm & i9 pm). 26% 

RSB & 47~~ milo. 26% STB & 47% milo. 38% STB &: 34% milo and 

52?~ STB e 20% milo Cdry ma"l"ler basis). These diets 

represen'led 'lhe "lrea"lmen"ls BCae. BH2e. BH38 and BH52. in 'lhe 

same order. They were completed with: yeaSt Ci5~0. moI asses 

ce%) • cottonseed meal c 3""":' • sodium bicarbona"le CO. 8%) 

CO. 8~0 and mineraIs Ci. 7'-0. 

Values from pH were no"l si gni í~i can'll y 

diff'eren'l among "lrea"lmen"ls. and die"l BH2e was responsible 



for t.he lowest pH value, while BC26 was responsible :for the 

highest. one. 

The acetic acid leveI was significantIy 10weI~ 

CP<0.05)in treat.ment. BC26 t.han in t.reat.ment.s wit.h $TB. 

Al t.hough t.ot.al volat.ile fat.t.y acids product.ion in treatment. 

BC26 was remarkabIy Iower t.han in STB t.reat.ment.s. t.here was 

no signi:ficant. dif':ference (p>0.10) among t.hem. 

Treat.ment. BCae resul t.ed in t.he best. resul t.s 

concerning in situ insoluble degradat.ion. signif'icant.ly 

higher (p<0.05) t.han in t.reat.ment.s BHa6 and BH38 for the 

24-hour period of incubat.ion and higher t.han BH26 for t.he 48 

-hour per i od. 

The same t.reat.ments were given to eight rams. 

disposed in t.wo latin squares. in order 

values 

t.o det.ermine diet.s 

digest.ibilit.y. The highest for dry mat.t.er 

digest.ibili t.y and organic matter digest.ibili t.y were obt.ained 

in t.reat.ment.s that had greater proport.ions of milo. The value 

:for ADF digestibili ty was higher (p<O.05) in treat.ment. BC26 

t.han in t.reat.ment.s BHa6 and BH38. Dry mat.t·er intake was 

signif'icantly lower in t.reatment. BC26. 

The same di ets. along wi th 38% RSB &: 34% 

milo. t.hat l'epresent.ed t.reatment BC38 and another t.reat.ment. 

whi ch hal f the exper i ment.al per i od was gi ven di et. BH52 and 

t.he ot.her halí'. diet. BH39. called BH52/38. were gi ven t.o 

feedlot. cat.tle. Each t.reatment.. was gi ven t.o each oí' six 

groups of' 10 animaIs. Treatment.s BH39 and BHa6 resul t.ed in 

higher daily gain Cp<0.05) t.han treatment BC38. Dry mat.t.er 
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in~ake was higher Cp<O.06%) in ~reaünent BC26 ~han in 

~rea~ments BH52. BH38. BH26 and BC38. 

By rep1acing STB wi ~h miIo. ~he dail y gain 

tended to increase. bu'l since dry mat'ler consunption was 

1imi 'led by energy int.ake. 'lhose increase was not. signií~icanL 

Comparisson data among diets provide c1ear 

evidence ~ha~ 'lhe steam 'lreatmen'l improved 'lhe sugarcane 

bagasse utiIization. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescen~e demanda por alimen~os no mundo. é. 

a~ualmen~e. uma das graves preocupações da humanidade. O 

crescimen~o da populacão mundial Ocorre de maneira eh~losiva. 

e os recursos alimen~ares ~endem a se t.ornar escassos. Ao 

mesmo ~empo. a enorme produção de resíduos pela 

agro-indús~ria :faz com que o acúmulo destes produtos. muitas 

vezes. se t.orne um problema. A ut.ilização desses resíduos na 

alimen~ação animal. en~ão. aparece como uma solução 

extremamen~e in~eressan~e. pois. ao mesmo tempo que amplia a 

disponibilidade de aliment.os para o homem. contribui para 

evitar o acúmulo desses ma~eriais. 

Os resíduos agro-indus~riais que existem em 

maiores quan~idades no mundo são os residuos 

ligno-celuI6sicos. Es~es são represen~ados principalmente 

pelos restos de cul~ura. como a palha dos cereais. e 

subprodu~os da agro-indústria. 

O r umi nante ocupa I ugar de destaque nesse 

cenário, devido a sua capacidade de utilização de resíduos 

1 i gno-cel u16si cos • i mpr 6pr i os par a o consumo pelo homem e 

outros animais. Dessa :forma. o ruminan~e. quando alimen~ado 
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com esses ~esíduos. pode deixa~ de consumi~ alimentos 

passíveis de uso pelo homem. como os cereais, aument·ando a 

disponibilidade destes. Além disso. esses animais são 

~esponsáveis pela transformação desses resíduos em produt.os 

de alto valo~ alimentar e econômico. como a carne e o leite. 

No Brasil. o resíduo da ag~o-indústria mais 

abundante é o bagaço de cana-de-açúcar. Segundo CASTRO 

(1989) • indústria sucro-alcoolei~a nacional produz 

anualmente cerca de 50 mil h5es de toneladas desse residuo. 

mas a maior parte dele. cerca de 80%. é utilizada nas 

prÓprias usinas e destilarias para a geração de energia. As 

10 milh5es de toneladas excedent·es do bagaço de 

cana-de-açúcar vem tendo diversas destinações. das quais se 

destacam: geração de energia elétrica a partir da combustão. 

produção de papel. papelão. celulose. chapas aglomeradas. 

furfural e alimentação animal. Em função disso. o bagaço. que 

era considerado um residuo problemático. hoje é mais uma 

fonte de renda para as usinas. chegando seu valor. nas 

~ egi ões mai s i ndustr i aI i zadas • a t.é mesmo uI t.r apassa~ o vaI o~ 

da prÓpria cana-de-açúcar (SURGI. 1987). 

No caso da alimentação anin~l. o uso do bagaço 

de cana-de-açúcar tem recebido mui ta atenção principalmente 

por parte das próprias usinas e destilarias. Apesal~ do 

principal motivo por esse interesse ser sua grande 

disponibilidade. existem outros fatores que tornam vantajoso 

seu uso. Entre estes :fatores. destaca-se a produção deste 
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subprodut.o ocorrer coinciden1.emen1.e com o periodo de baixa 

produção das pas1.agens e de en1.ressaf'ra de produção de carne. 

Exis1.e. tarnbém. a 1.endência à diversií'icação das a1.ividades 

econônucas nas usinas e desiIarias. f'ace as incer1.ezas quant.o 

ao f'u1.U!~o do ProáIcool. Por f'im. es1.as empresas possuem a 

capacidade de assundr os cus1.os do desenvoIvimen1.o e 

implan1.ação de novas 1.ecnologias. 

O í~a1.o do bagaço in natura (BIN) ser um 

aliment.o com mui1.as lind1.aç5es. principalmen1.e por apresentar 

bai xa di ges1.i bi 1 idade. 1 evou à busca de pr ocessamén1.os que 

í"ossem capazes de ampliar sua u1.ilização pelos rundnantes. O 

tipo de 1.ra1.amen1.o escolhido. den1.re várias alterna1.ivas. f'oi 

o 1.ra1.amen1.o do bagaço sob pressão e vapor. processamento 

conhecido como au1.o-hidrólise. Esse t-ipo de tratament.o f'oi 

escolhido em f'unção do tra1.amen1.o qui mico. a principal 

aI 1.erna1.iva. apesar de ef'e1.ivamen1.e aument-ar a 

diges1.ibilidade. apresent-ar desvan1.agens como o aI 1.0 custo 

dos produ1.os u1.ilizados e os riscos que es1.es represent-am à 

saúde de homens e animais. Inversamente. nas usinas e 

des1.ilarias. exis1.e 1.oda a es1.ru1.ura de geração de vapor. que 

é produzido em excesso. bas1.ando a ins1.alação do equipament.o 

necessário para a realização do processo de auto-hidrólise. 

O bagaço após ser tra1.ado sob pressão e vapor 

é chamado de bagaço aut-o-hi dI" 01 i sado (BAR). Seu uso tem se 

res1.ringido aos pecuaris1.as próximos às usinas. e às próprias 

usi nas. pr i nci paI men1.e em conf' i namen1.os. Em 1987. a i ndús1.l~ i a 
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sucro-alcoolêira tinha capacidadê dê produzir BAH suficiêntê 

para confinar 200 mil bois. êntrêtant.o í~oram confinados com 

raçõês a basê dêssê volumoso. cerca de 40 mil animais (BURGI. 

19B7). Mais rêcêntementê. SANTOS (1990) contabilizou. êm 

apro)dmadamente 10% do total de animais confinados no Brasil. 

a quantidade de animais que recêbem dietas à basê de BAH em 

confinamentos. 

A uti 1 i zação desse vol umoso não convenci onal 

têm apresentado resultados principalmente 

devido ao desenvol vi ment, o obt·ido através de anos de pesquisas 

que procuraram caracterizar o BAB. descobrir suas limit,ações 

e propor as melhores alternativas para seu uso. 



5 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Bagaço in natura, características 

o bagaço in nat'ura CBIl'D é o resíduo dos 

colmos da cana-de-açúcar apÓs a máxima ex~ração de seu 

conteúdo celular. Em ~unção disso. a principal caracteris~ica 

do BIN é a elevada presença de cons~it.uint.es da parede 

celular em sua composição. Na t.abela 1 pode-se observar a 

composição média do BIN. 

Tabela 1 Composição qulmico-broma~ológica do bagaço de 

cana-de-açúcar. 

Composição 

Prot.eina Brut.a CN x 6.26) 

E,ctrato Et.éreo 

Fibra Detergente Neut.ro CFDN) 

Fibra Det.ergente Ácido CFDAJ 

Celulose 

Hemi cel uI ose 

Lignina 

Cinzas 

Sílica 

FONTE: MATTOS (1986). 

~~ Mat.éria Seca 

1. O 2.0 

0.1 0.3 

84.0 88,0 

58.0 62.0 

44.0 48,0 

24.0 28.0 

10.0 - 14.0 
2 (, . "" 4.0 

1. O 2,0 
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Pode-se observar que a celulose e a 

hemi cel uI ose são seus pr i nci pai s componentes. suger i ndo um 

elevado potencial de utilização para os r umi nant.es. 

Entretanto. a porção fibrosa da cana-de-açúcar é aI tamente 

lignificada. o que t~az com que a maior parte dela esteja 

indisponível. A presença de sílica. em elevada porcentagem. 

também colabora para este :fato. A lignina, um het.eropolímero 

amor:fo de t'enilpropano. é o principal :fator limitante na 

digestibilidade 

composto. além 

de 

de 

'v"ol umosos (VAN SOEST. 1988) . Este 

hidr6lise. promove complexas 

ligações com os componentes da parede celular. principalmente 

hemicel ulose. tornando a úl tima resistente ao ataque das 

enzi mas do ecossi stema r umi nal (LAU &: V AN SOEST. 1981) . 

Pode-se notar ainda. através da tabela 1, que o BIN é pobre 

em minerais e apresenta baixissimo teor de proteínas. DONEFER 

(1977). estudando a digestibilidade verdadeira in vi tro da 

matéria seca (DVIVMS) de amostras de BIN ori undas de 14 

países. reporta um valor médio de 84.6%±10.6. HARRIS et aI. 

(1983) encontraram valores variando entre 80.0 e 36.0%. MELLO 

Jr (1987) obteve DVIVMS de 36.8%. mas determinou que a taxa 

de degr adação do BI N é el evada (8. 46%/"h). most.r ando que a 

pequena porção di sponlvel é rapidamente utilizada. CASTRO 

( 1 989). compar ando 4 ba t.el adas de BI N. obt.eve médi a de 38. 66% 

par a a DVI VMS. 

Todas essas caractel~isticas do BIN fazem com 

que sua utilização como alimento seja limitada. O baixo 
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consumo observado é aponLado como o fat.or mais imporLante 

par a expl i car o bai xo desempenho de ani mai s aI i ment.ados com 

di eLas à base de BI N. Essa di mi nui ção ser i a causada pel a 

bai xa di gesti bi 1 i dade e t.ambém 

C 150kg/m
3

) conforme aí'irma SILVA 

por sua 

(1990) . 

baixa densidade 

Por causa de sua 

bai xa densi dade. pequena quanLi dade de MS de BI N ocupa um 

gr ande vol ume e. assi m. 611 e deLer mi na um enchi ment..o mai s 

rápido do rúmen que provoca a sensação de saciedade no animal 

que para de se alimentar eVAN SOEST. 1992). 

Com o inLui to de cont·ornar essa si t.uação. 

tem-se procurado um tratamento que seja capaz de aumenLar a 

disponibilidade da fração fibrosa. Das diversas formas de 

tratamenLo disponiveis no Brasil. químico. biol6gico e 

físico. a escolha tem recaído sobre esLe último. O principal 

moti vo par a essa escol ha é o f a Lo de exi sLi r • no pr 6pr i o 

local de pr odução do r esí duo. as mel hor es condi ções par a o 

tratamenLo por pressão e vapor. A infra-estrutura existenLe 

nas usinas sucro-alcooleiras faz com que a insLalação do 

equipamento necessário ao tratamento seja faciliLada. além de 

se utilizar do vapor que é produzido em excesso. e. dessa 

í'orma. otimizar o uso desse recurso. O LratamenLo químico. 

apesar de apresentar bons resulLados de aumento de 

digesLibilidade. esbarra nos maiores custos com os produtos 

normalmente uLilizados e o inconvenient..e de se t·rabalhar com 

materiais, em geral. de manipulação perigosa. O t...ratament..o 

biol6gico. de Ler grande potencial. não Lem 
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apresen~ado resul~ados mui~o animadores. sendo seu maior 

inconvenien~e. o tempo necessário para a ação do agente 

biol6gico e a dependência. por par~e des~e. de mui~os fa~ores 

do meio. 

2 .. 2. O tratamento sob pressão e vapor 

o ~ra~amen~o sob pressão e vapor visa romper 

as ligações en~re a lignina e os cons~i~uin~es da parede 

celular. para que est..es fiquem mais susce~iveis ao a~aque das 

enzi mas cel uI 01 i ti cas do ecossi s~ema r umi nal . As pa!~edes 

celulares lignificadas aparentemen~e res~ringem o acesso dos 

microrganismos ruminais e suas enzimas aos polissacarideos 

es~ru~urais dos volumosos CDEHORITY. 1991). FUKUSHlMA e~ aI. 

(1991). u~ilizando cul~uras mis~as de microrganismos ruminais 

in 'l.yt tro. ob~i veram resul tados que sugel~em que os e:fei ~os 

inibi ~6rios da lignina na diges~ão da 1'ibra provavelmente são 

resul~ado. ou de ligação quimica. ou de incrus~ração física. 

A lignina. os compos~os fen6licos e os resíduos de ácido 

acético se ligam quimicamen~e 

hemicel ulose a~raves de 

a ma~riz 

éter. 

f'ormada 

ester 

por 

possi vel men~e. 1 i gações gl i cosi di cas. Ent,re~anto. a 1 i gni na 

não parece se ligar dire~amente a pr6pria celulose CCHESSON & 

FORSBERG. 1988). A matriz formada por hemicelulose na parede 

cel ular envol veria as í~ibrilas de celulose CAKIN. 1986). 

Dessa f'orma. uma vez havendo o rompimen~o do tecido 
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resis~enLe. como a ma~riz de hemicelulose ligniricada. seriam 

mais expos~as as par~es do alimenLo que apresen~am menor 

ligniricação e por~an~o maior degradabilidade. 

O processo de tratamen~o de volumosos com 

pressão e vapor. conhecido como au~o-hidrólise. segundo 

TAYLOR & ELSDALE (1990). é resul~ado da permanência de 

ma~erial ligno-cel ulósico a elevadas temperatura e pressão. 

razendo com que haja a liberação de ácido acé~ico a par~ir da 

hemicelulose. que degrada a própria henúcelulose e o complexo 

lignocelulósico. Além da produção de ácido acé~ico. existe 

também a produção de ou~ros ácidos. rurrural. compostos 

fenólicos e perda de matéria seca. que pode variar de 1 a 20% 

CWALKER. 1984). RANGNEKAR e~ aI. (1982) afirmam que as perdas 

ocorrem devido à vola~ilização de aldeidos produzidos a 

par~ir da hidrólise ácida de pen~oses hexoses da 

hemi cel ui ose Crurfural e hidroximetilrur:fural. 

respecti vament·e) e pel a 1 i xi vi ação de compos~os sol úvei s 

duran~e o ~ra~amen~o. Os mesmos au~ores det.erminaram que as 

perdas est.ão dire~amente relacionadas com a t.emperat.ura na 

qual se ere~ua o t.rat.ament.o. 

Out.ra aI t.eração import.an~e de~erminada pelo 

t.ratamen~o ocorre devido à repent.ina descompressão ao final 

do processo. A água cont.ida nos fragment.os do bagaço 

aut.o-hidrolisado (BAR) vaporiza-se e sorre violenta expansão. 

aumentando sua friabilidade (BURGI, 1987). O result.ado disto 

ré a diminuição da granulometria do BAH. um rat.o que a:fet·a 
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drasticamente o trânsito deste através do trato digestivo. e 

tem importantes consequências no seu aproveitamento e de 

outros componentes da dieta. Uma das implicaç5es dessa 

alteração física do BAH é que não se forma no rúmen o 

emaranhado de f'ibras que constitui uma espécie de colchão na 

parte dorsal do rúmen. cal' acter i sti co das dietas que 

apresentam fibra longa. Esse emal~anhado de fibras promove a 

retenção de part1culas pequenas de baixa digestibilidade. 

Esta é uma função ruminal que tende a ser perdida nessa 

condição e. então. essas part.1culas podem deixar o rúmen mais 

r api dament.e. sendo menos di ger i das (V AN SOEST. 1982). 

2.3. Os efeitos do tratamento sob pressão e vapor 

Na tabela 2 pode-se observar a 

consti tuição de duas amostras de BIN e das respect,i vas 

amostr as de BAH que cada uma deu 01" i gemo Como é possi vel 

observar. o t,ratamento por pressão e vapor provoca mui tas 

aI ter aç5es. A segui r. el as são di scuti das nos seus aspect,os 

mais important.es. 
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Tabela 2 Composi ção qui rni eo-broma:loI6gi ea do bagaço i TI. 

natura (BIN) e do bagaço auto-hidrolisado (BAH). 

Determinação 

pH 
:'] 

Densi dade (k g/m ) 

Friabilidade 

Composi ção em ~-;;: 

PB 

FB 

EE 

MM 

ENN 

FDN 

FDA 

Celulose 

Herni eel uI ose 

Lignina 

DIVMS 

BIN
a 

48.31 

5.5 

100-150 

(-) 

1.86 

45.09 

2,73 

48.06 

85.24 

62.33 

44.69 

22,91 

14.89 

33.31 

BIN 
b 

4.98 

2.42 

88.06 

57.50 

43.65 

30.60 

11.81 

38.66 

FONTES: SURGI (1985)a e CAb-rRO (1989)b 

Tratamento: 
2 b 

kgf /cm / 6 Trá.n 

MS=Matéria Seca; PB=Protei:na Bruta; FB 

FDA=Fibra Detergente Ácido; MM 

ENN=Extrativo Não Nitrogenado. D:rVMS = 

vi.tro" da rnatér i. a seca. 

BAH
a 

40.32 

3.00 

300-400 

(+) 

1.67 

34.45 

4,86 

4.77 

54.25 

58.16 

62.65 

43.99 

0,00 

15.06 

64.82 

::: Fibra 

Matéria 

BAH
b 

3.40 

5.93 

57.58 

53.58 

41.72 

4.26 

10.29 

59,91 

Bruta; 

MineraL; 

digesti. bU idade 
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2.3.1 .. Alterações nos constituintes da parede celular 

A hemi cel ui ase é o componente mai s aí~etado 

pela auto-hidr6lise. 

de .2 9kgf/'cm 

RANGNEKAR et al.. 1982. usando uma 

por 30 e 60 segundos relataram o 

desaparecimento da hemicelulose. mas pequenas alt.eraçt:ses na 

lignina e na celulose. 

Já CASTRO (1989). estudando várias combinaçt:ses 

de temperatura e pressão. que variavam desde 13kgf/cm2 por 6 

minutos fi minutos. portanto bem mais 

sevel'as. observou tendência de diminuição do teor de lignina 

com o aument.o 1"'10 tempo do tratamento. Isto. segundo CASTRO. 

pode ter ocorrido devido à hidr61ise desta í~ração produzindo 

outros componentes sol úveis. provavelmente compostos 

fen6licos. Ent.retanto a fração ext..rato etéreo CEE) na qual 

esses compostos deveriam ser incluídos. não mostrou efeito do 

tratamento. indicando uma possí vel fal ta de sel"'1sibilidade 

desse método. MARCOS et aI. (1984) • por outro lado. 

observaram efeito significativo entre a intensidade de 

tratamento e o teor de EE quando. utilizando uma pressão de 

.2 
9kgf/cm • variaram o tempo zero ao minutos. 

at.·ribuindo esse aumento aos monômeros :fen6licos formados pela 

hidr6lise da lignina. De í~ato. vários trabalhos mostram que. 

no processo de auto-hidr6l ise de alimentos fibrosos. existe 

produção de monômeros fen61icos CDONEFER. 1977; HART et aI .• 

1981; VITTI et 301 .• 1985 e MELLO Jr. 1987). Esses monômeros 
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.fenól i cos ger aI ment,e depr i mem o c!~esci menLO e a a t,i '.,ri da de de 

microrganismos anaeróbicos ruminais. atividade de enzimas 

di gest,i vas e o consumo de aI i ment,o pelos ani mai s C JUNG &: 

PAHEY. 1983). 

A degradação da hemicelulose dá origem a 

carboidrat.os sol úveis. que são basicament.e as pentoses que 

const,ituiam aquele polímero. Essas pent,oses são responsáveis 

pelo aumento da porção de e:x:t,rat.i vo não ni t,rogenado Ct.abela 

2). 

2.3.2. Alterações na digestibilidade 

De .forma geral. o t,rat,ament,o do BIN pela 

aut.o-hidrólise Lem e.feit,o posit,ivo na di gest,ibilidade. Cheong 

et, aI. (1980). cit.ado por PATE (1982), a.firmaram que a 

elevada digest,ibilidade verdadeira in vi tro da matéria seca 

CDVIVMS) do BAH seria devido a .formação de compost,os solúveis 

em água. sem alt,erar a digest,ibilidade da :fração :fibrosa. 

MELLO Jr (1987) determinou a digestibilidade in vi tro da 

celulose do BIN como sendo igual a 36.85% e a do BAH igual a 

52.03%. most.rando que o t-rat.ament,o. e:fet.ivament,e. pl~ovoca uma 

melhoria na ut.ilização dos carboidrat.os est,rut.urais da parede 

cel ular. 

Mui t,os pesqui sador es • ut.i 1 i zando a t.écni ca in. 

vitro. de:fendem que a máxima digest.ibilidade é alcançada com 

uma combinação ót,ima de pressão e vapor e que. a part,ir desse 
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ponto. um aument.o na int.ensidade do t.rat.ament·o :faria com que 

a digest.ibilidade diminuisse (RANGNEKA~. 1982; MARCOS et. 

aI .• 1984; BURGI,19S5). CASTRO (1989) chama a at.enção para a 

e:x:ist.ência de poucos trabalhos in vivo. e que est.es sempre 

apresent.am digest.ibilidade iní~erior aos t.rabalhos in vi tro. 

sugerindo que este não seria um método adequado para avaliar 

o BAB. Esse mesmo autor t.estando 4 pressões (13. 15. 17 e 

1 9kg:f /cm
2

) associ adas a vár i os tempos (de 2 a 10 mi nut.os) não 

encont.rou di:ferença signi:fi cat.i va para a OVIVMS dos di versos 

tratamentos. Ent.r etant.o. com o mesmo material. :foi 

determinada a degradabilidade in situ do insolúvel (DISI) que 

apresent.ou correlação com o aument.o no t.empo do tratament.o. 

Isso 'tem ref~orçar a idéia que a OVIVMS não é o método mais 

indicado para est.udar o BAH. 

O método in si tu é o que o:ferece resul tados 

mais estrei t.ament.e relacionados com o ambiente ruminal e 

consequentemente com as condi ções i n vi 'l.lO (ORSKOV et· aI. 

1980) . VON KEYERSELINGK & MATHISON (1989) encont.r ar am 

elevadas correlações entre a OI SI e a di gesti bi 1 idade 

aparent.e in vivo da mat.éria seca 

t.empos :fixos de incubação. 

de :forragens ut.ilizando 

Br oun ci t·ado por PRESTON (1975) var i ando o 

t.empo desde zero até 150 minutos e u'lilizando duas 

t.emperatul~as (130 e 1geoC) com a pressão igual a 10.5kg:f/cm
2

• 

observou que para tempos superiores a 15 minut·os. não existe 

alt.eração na DI SI e que houve grande al'leração no BAH 
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tratado durante 15 minutos entre as duas temperaturas. o que 

mostra a importância desta no processo de auto-hidr6Iise. 

CASTRO (1999) incubou amostr as de BAH em um 

animal recebendo reno. Nessas circunstâncias as condições 

ruminais roram consideradas ideais para a degradação da 

ribra. O autor comparou a DI SI alcançada nessas condições 

pelo BAH. a qual se reí'er i u como DI SI potenci aI. com a 

condi ção ef eti v'a. ou sej a. a amostr- a de BAH i ncubada em um 

animal cuja dieta cont·inha 66% de BAH. Enquanto a DI SI 

potenci aI :f oi i gual a 69. 65%. a DI SI e 1.' eti va f oi de apenas 

47.80~'. mostrando que altas porcentagens de BAH na dieta 

determinam condições ruminais inadequadas para a degradação 

da fibra. Já para o B1N não houve di:ferença ent·re a DIS1 

potencial e a DI SI e1.'etiva que 1.'oram 36.87% e 35.70%. 

respecti vamente. Entretanto. a DIS1 do B1N na dieta de BAH 

foi de apenas 17.89%. o que comprova as condições ruminais 

i nadequadas deter mi nadas por essa di eta. 

Não existem muitos trabalhos de 

digestibilidade in vivo da matéria seca eDrVM$) que utilizem 

o BAH como volumoso. Em um deles PATE (1988) observou DrVMS 

de 60.7% para o B1N e de 66.9% para o BAH. em dietas nas 

quai s esses vol umosos par t.i ci pavam com 56% da MS da di eta. 

Esse mesmo autor notou uma diminuição na digestibilidade in 

vivo da proteína. sugerindo que algum composto formado na 

auto-hidr61ise estaria inibindo a prote61ise. A diminuição da 

DIV da proteína também 1.'oi observado por KLOPFESTEIN &: BOLSEN 



16 

( 1 971). GARRET et aI. ( 1 991. ) e CASTRO C 1 999) . LANNA & BOI N 

(1990). entretanto. lembram que a aI t.a t.axa de passagem. 

aumenta a disponibilidade de subst.rato pat~a a produção de 

proteína microbiana no int-estino grosso, que poderia sel~ 

responsável. em parte. por essa diminuição na digestibilidade 

aparente da PB. 

No trabalho de CASTRO (1999), a 

digestibilidade da matéria seca da diet-a a base de BIN tendeu 

a ser superior ao da dieta a base de BAH. mas o aut·or chama a 

atenção que provavelmente isso não se deveu ao volumoso, mas 

à maior proporção de concentrado e a um menor consumo de 

matéria seca na dieta de BIN. De fato. o consumo de matel~ial 

digest-ivel da dieta de BAH :foi signiÍ~icativamente superior ao 

de BIN. com exceção do extrativo não nitrogenado CENNJ, o 

que, segundo o autor. pode ser explicado por uma maior 

proporção de milho na dieta de BIN e o e:feito da :fração EE do 

BAH ter sido transferido para o ENN das :fezes. CONCEIÇÃO et 

aI. (1996) utilizando o BAH com 90% da MS da dieta. obtiveram 

como coe:ficientes de digestibilidade para FB. FDA e FDN os 

seguintes valores: 61.4%. 43.1% e 49.0~;;. respectivamente. em 

carneiros. BEM (1991). utilizando-se também de carneiros. 

estudou o efei t-o de fonte de fibra integra. de lasalocida 

s6dica e de bicarbonato de sódio na digestibilidade in vivo 

em di et.as com 55% de BAH. não encont.rando diferenças 

signiÍ~icativas entre os tratament.os e obbs:ndo 54% como valor 

médio para a digestibilidade aparente da MS. 60% para a da 
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pt~oteina bruta e 41% para a digestibilidade aparente de FDA. 

2.3.3 .. Efeitos do tratamento velocidade de 

passagem 

o BAH é um aI i menta v01 umoso que. devi do a 

desestr ut,ur ação :fisica das í~ibras diminuição da 

granulometria. decorrentes do tratamento. apresenta elevada 

vel oci dade de passagem. CASTRO C 1 989) deter mi nou o tempo de 

retenção do BIN no rúmen como sendo igual a 47.32 h e o do 

BAH. 33.46 h. Entretanto $ o tempo de retenção no trato 

digesti vo f'oi semelhante. Isso mostra que o BAH permanece 

mais tempo no trato digestivo inf'erior do que o BIN 

provavelmente devido a um menor estimulo que 

determinaria uma menor velocidade de passagem no int,estino 

delgado C ARGENSIO. 1985). Essa caracteristica. apesar de 

determinar uma menor degradação da porção í'ibrosa. tem a 

v'antagem de f'azer com que os concentrados sejam menos 

degradados no rúmen e permaneçam mais tempo no int,estino 

delgado onde são aproveitados com maior ef'iciência. 

A extensão de degradação de um alimento é 

f'unção de sua taxa de degradação combinada com sua taxa de 

passagem. No caso do BAH. as condiçZ5es ruminais inadequadas 

determinam baixa taxa de degradação e a taxa de passagem é 

aI ta. r esul tando em uma bai xa degr adação desse aI i mento no 

rúmen. CASTRO (1989). através de estimativas baseadas nessas 
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variáveis, concluiu que a t.axa de degradaçlã:o apresent.a 

pot.enci al bem mai or par a mani pul açlã:o do que o tempo de 

retençlã:o. 

A maior taxa de passagem também é responsável 

pelo maior consumo apresent.ado por dietas de BAH quando 

compar adas com di etas de SI N. O mai or consumo leva a uma 

maior- t,axa de dil uição e. por causa disso. existiria uma 

diminuição nos requeriment.os da manutenção das cél ulas 

microbianas e a maior part.e dos ATP gerados iria para a 

síntese celular. existindo um aumento na eficiência da 

produção de protelna microbiana CBERGEN & YOKOYAMA. 1977). 

Apesar di sso estar mui t o bem demons tr ado i n 'LI i t 1:'0. poucos 

trabalhos in vivo confirmam essa teoria. Um dos problemas é 

que ela se aplica principalmente aos microrganismos da :fase 

liquida. enquanto que no rúmen. especialmente em dietas com 

bastante mat.erial :fibroso. a maior parte deles se encontra na 

fase sólida COWENS & OOETSCH. 1984). Dessa forma nlã:o é de se 

esperar necessariamente um aumento de produçlã:o de prot,eina 

microbiana em diet.as com BAH. mesmo porque. ainda que a maior 

taxa de passagem tivesse e~eito na população microbiana como 

um t.odo. out.ras características desse alimento como a 

presença de compostos ~en6licos e disponibilidade de 

determinados AGV. podem ser limitant.es para o cresciment.o de 

microrganismos. como será melhor discutido adiant.e. 
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2.3.4. Ef"ei t·os do trat.a:me-nto na fisiologia do rúm€!n 

2.3.4.1. Efeit.o no pH 

o pH é um dos fat.ores mais importantes 

relacionados com a aI t.eração das populaçeses microbianas do 

rúmen. o que determina drásticas mudanças nos padreses de 

fermentação. bem como na degradação de fibra. No caso de 

diet.as com BAH. onde é f"undamental a máxima degradação da 

f'ibra. o pH se constitui em um :fat·or 

aproveitamento satisfat6rio desse alimento. 

A faixa considerada ideal para o cresciment.o e 

a t.i vi dade das bactér i as cel uI 011 ti cas f i ca compr eendi da entre 

6. 2 e 6. 8 (KAUFFMAN et aI.. 1980 e CLARK &: DAVI S. 1984) . 

SLYTER (1986) af'irma que a degradação de matéria fibrosa 

quando o pH é menor que 6 .. O é si gni f' i ca ti vamente deprimi da. 

bem como a produção de AGV. Vários autores que utilizaram 

gr andes pr opor çeses de BAH obti ver am valor es de pH menor es do 

que 6. O (RANGNEKAR et aI.. 1982 ; COSTA. 1987; CA...~RO. 1989 e 

FIGUEIREDO. 1990). Mui tos t'atores contribuem para este Í~ato: 

o BAH. devi do a suas condi çeses f' i si cas • não est·i muI a a 

ruminação (LANNA Se BOIN. 1988) e port.anto a produção de 

saliva. que tem importante papel tamponante para o ambiente 

ruminal .lU ém di sso. a pr esença de cal" boi dI' a tos sol úvei s 

prontamente f'ermentesc1veis C20 a 26% da MS). que são 

rapidamente degradados no rúmen. produzem grandes quantidades 
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de ácidos graxos voláteis CAGV) que fazem com que o pH 

decresça (CASTRO. 1989). Por fim. o BAH apresenta um pH 

extremamente baixo. em virtude da presença de ácidos 

orgânicos. com valores na faixa de 2,8 a 3.5 CBURGI.1987). 

2.3.4.2. Efeito na concentração de nitrogênio 

amoniacal 

As bactérias do rúmen responsáveis pela 

degradação da fibra têm como principal í~onte de nitrogênio a 

amónia C HUNGATE. 1966). Por este motivo. a concentração de 

nitrogênio amoniacal CN-NHs) é muit·o importante. Existem 

mui tas cont.rovérsias a respei to de qual seria o valor ideal 

dessa variável. MEHREZ et. aI. (1977) ut.ilizando da 

met.odologia da degradação in si tu com sacolas de DACRON 

det.erminou a máxima taxa de ferment.ação com uma concent.ração 

de N-NHs igual a 23.5mg/100ml. SATTER & SLYTER (1974) usando 

cul tura mista de microrganismos do rÚmen at.ingiram a máxima 

produção microbiana cOm concent.raç~es de N-NHs de apenas 2 a 

5mg,./100ml nUma cult.ura continua. Já ORSKOV (1982) obteve 

aumento na produção microbiana ut·ilizando valores maiores que 

5mg/100ml. Esses t.rabalhos demonstram que o valor para 

atingir a máxima taxa de :fermentação não necessariamente 

corresponde a máxima produção de proteína microbiana. Uma das 

explicaç~es para isso sel-ia que a concentração medida no 

fluido precisaria ser maior para haver a penetração em nichos 
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isolados. e ni veis ideais de N-NHa onde 

efetivamente ele seria utilizado pelos mi cr or gani SlllOS 

cel uloli ticos. As di versas metodologias para a determinação 

de proteina microbiana utilizadas nestes experimentos. por 

sua vez. apresentam muitas limit-aç6es que fazem com que as 

produç6es máximas sejam questionáveis. 

Outra critica a esses valores é de SMITH 

(1979). que sugere que as variações na população e sua 

permeabilidade a N-NH:a faz com que seja improvável que uma 

determinada concentração maximize a produção microbiana ou a 

taxa de fermentação em qualquer tipo de dieta. NOCEK & RUSSEL 

(19a7) defendem que a concentração de N-NH:a simplesmente não 

é tão importante quanto se considerar o balanço ent-re as 

disponibilidades de nitrogênio e carboidratos. em função da 

elevada interdependência desses fatores. 

No caso das dietas com SAH encont-rou-se uma 

tendênci a par a valor es mai s bai xos em di etas com mai or es 

proporções de BAH ou quando comparado com o SIN (CASTRO. 

1 9a9; FI GUEI REOO. 1990; SI LV A • 1990) . CASTRO (1 9a9) obteve 

concentrações menores de N-NHa apesar do consumo de proteína 

bruta ter sido maior nessa dieta em relação a dieta com BIN. 

atribuindo a isso a provável ação anti-proteolitica dos 

compostos fen61icos presentes no BAH. Amai or concentr ação 

de açúcares sol úveis presentes no BAH também pode ajudar a 

ocorrência dessas menores concentrações pois. na existência 

de maior quantidade de energia. as bactérias utilizam mais 
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N-NHa retirando-o do meio (STERN et alo • 1979. PETIT 

FLI POT. 1992). 

Em um tr abal ho com di et,a a base de BAH (66%). 

FRANCISCO Jr & MACHADO (1990). t,endo como tratamentos 

di ferent,es ni vei s de uréi a C 1 OOg. 190 e 290g). obti veram 

significati vo aumento da DISI em amostras de BAH incubadas 

nas dietas que apresent,avam os maiores n! veis de N-NHa: 33.0% 

par a 3.43 mg/l00rol 41. 3~~ para 12.72 mg./l00rol e 62.6% para 

16.30 mg/l00ml. l~especti vamente. 

2.3.4.3. Efeito na concentração dos ácidos 

graxos voláteis 

A produção t.otal de AGV nas dietas com BAH tê 

mai or quando compar adas com as de BI N C RANGNEKAR et aI .• 

1992; C.-<\STRO. 1999). CHURCH (1976) afirma que a quantidade de 

AGV produzida é reflexo da atividade !mcrobiana e da taxa de 

absorção destes pela mucosa ruminal. Além da velocidade de 

absorção. PRINS & CLARKE (1980) ci tam também a taxa de 

diluição como outra possivel fonte de variação para a 

concentração de AGV. Mas, segundo SUTTON (1996) as proporções 

molares mensuradas no :fluido ruminal refletem as proporções 

molares nas quais são produzidos. Portanto a produção mais 

elevada de AGV pelo BAH provavelment.e é resultado de uma 

maior atividade dos microrganismos em :função do aumento na 

disponibilidade de carboidratos solúveis determinado pelo 
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CASTRO (1 989) obser ·v·ou. 21.1 ém do aument.o na 

produç~o de AGV. uma mudança nas proporções moI ares com 

maiores proporções de ácido propiónico (Ca) na diet.a de BAH. 

apesar da maior relaç~o voI umoso: concent.rado dest.a diet.a em 

relação à de BIN. I sto ser i a mal s um i ndi ca t.i vo que os 

carboidratos solúveis derivados da hidr6lise da hemicelulose 

est.ariam sendo at.i vament.e usados pelos microrganismos. 

Os 'val or es de AGV t.ambém podem ser vi r par a 

avaliar a eí'iciência do processo ferment.at.i vo. At.ravés de 

cálculos CWOLIN. 1980) pode-se est.imar. por exemplo. a 

produção de gás met.ano (CH4). que apesar de necessária para 

como dreno met.ab6lico dos íons é uma das 

pl'incipais formas de perda energét.ica do ruminant.e. CASTRO 

(1989) est.imou elevadas produções de CH4 (64.28 moles) em uma 

diet.a com 88% de BAH. enquant.o que SILVA (1990) com uma diet.a 

com 55% de BAH e 5:;\1; de BIN. com a qual t.est.ou a presença ou 

ausência de bicarbonat.o de s6dio e/ou lasalocida s6dica. 

est.imou uma produção média de 27.22 moles. sendo que a 

quant.idade de hexose :ferment.ada para produzir 100 moles de 

AGV em ambos os experimentos foi semelhant.e. A grande 

variaç~o en'lre esses experiment.os se deve ao efeit.o da 

1 asal oci da • que diminui a proporção de bactérias 

met.anogênicas e aument.a a re'lenção de carbono com uma maior 

pr odução de Ca. e t.ambém ao pH bem mai s 16'1 evado obt.i do por 

SILVA (1990). CASTRO (1989) observou que. apesar do BIN 



o:ferecer mel .... or quant-idade de energia para o rúmen. a 

transf'ormação des'ta energia :foi mais e:ficient·e. Assim a dieta 

de BAH precisou de 54.95 moles de hexose :fermentada para 

produzir 100 moles de AGV. enquant-o que apenas 53.a1 moles de 

hexose :ferment-ada produziram a mesma quant-idade no caso da 

diet-3. de BIN. 

CASTRO (19a9J de'terminou menores concent-raç5es 

de isoácidos nas die'tas com BAH em relação as do BIN e 

especula que ist-o poderia es'tar limit,ando a a'tividade das 

bactérias celuloli'ticas. RUSSEL &: SNIFFEN (19a4) demonst-raram 

haver aumen'to de crescimento e at-ividade microbiana com a 

adição de isoácidos em uma cul'tura mist.a de bact.érias in 

vítro. Para as bact.árias do gênero Ruminococos. por exemplo. 

os isoácidos são essencias para seu crescimento (TEATHER et 

aI .• 19aO). 

2.4 .. Desempenho animal: comparaçà'io do BAH com o B1N 

Em um dos t.r abal hos que est. udar 30m o BI N na 

engorda de bovinos em acabament.o. RANDEL (1966) obt.eve bom 

desempenho alcançando ganhos de peso de 1.11 e 1.15 kg/dia 

quant.o o B1N perfazia 20 e 30% da mat.ária da diet.a. Nesse 

e::<periment.o o consumo de MS de BIN foi de 1.76 e 2.79 kg/dia 

e a conversão alimentar de 7.a4 e 8.07. para a maior e menor 

proporção de BIN. respect.i vament-e. PACCOLA et aI. (1977) 

utilizando BIN em proporção bem mais elevada. 57% da MS. 
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enquant.o estudavam o efeit.o de dií'erentes t.ipos de volumosos 

e concenti~ados prot.éicos na engorda de bovinos. obt.iveram 

ganho de peso de 565 g/di a consumo de MS de SI N de 3. 96 

kg/dia e conversão alimentar de 10.15. SURGI (1965) também 

obteve baixo desempenho usando o SIN na proporção de 50% da 

MS da di eLa: 699 g/dia. conversão aliment.ar de 9.50 e apenas 

1.91% do peso vivo de consumo. 

Os resultados destes trabalhos most.ram como é 

1 i mi t.ado o uso do SI N par a que se obt.enha ganhos de peso 

satisf'at.6rios. sendo rest.rita sua ut.ilização a proporçi:5es 

menores que 40~"; da MS da diet.a. O t.rat.ament.o com pressão e 

vapor visa diminuir a resist.ência à degradação da porção 

fibrosa do BIN para que ela possa ser melhor ut.ilizada pelo 

animal, e dessa maneira ampliar utilização desse 

subproduto. 

PRESTON (1975) f'orneceu diet.as com elevada 

pr"oporção de BAH (65~0 e obt.eve elevado consumo. chegando até 

a 3.33~"; do peso vivo. ent-ret·ant·o esse autor concluiu que essa 

diet.a podia suprir os requerimentos nut.r i ci onai s para 

manutenção e gest.ação. mas para cresciment.o. engorda e 

lact.ação seria necessário uma maior quantidade de suplement.os 

energét.icos. 

PATE (1962) f'orneceu dietas com porcent.agens 

de SAH iguais a O. 14, 30 e 45% para animais em acabament.o e 

obt·eve ganho de peso (g/dia). consumo de MS (kg/"dia) e 

conver"são aliment.ar (kg MS/kg GDP) de: 1100 g/dia. 10.21 
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kg./dia e 9.28 kg MS/kg GDP; 1230 g/dia. 10.93 kg/dia e 8.B9 

kg MS/kg GDP ; 1400 g/dia. 11.45 kg/dia e B.18 kg MS/"kg GDP e 

BOO g/dia. 10.42 kg/dia e 11.84 kg MS/kg GDP. respect.ivament.e 

para cada t.rat.ament.o. Obsel~ va -se que par a o ni vel mai s 

elevado houve queda no ganho de peso e elevação no índice de 

conversão aliment.ar. BURGI (1985) ut.ilizou t.rês ni veis de BAH 

na diet.a de bovinos em acabament.o: 40. 50 e 60% na MS. Para 

esses t.rês níveis. r espect.i vament.e. :foram obt.idos os 

seguint.es result.ados para ganho de peso (g/dia). consumo de 

MS Ckg./dia) e conversão alimentar (kg MS/kg GDP): 960 g/dia. 

9.82 kg/dia elO. 23 kg MS/kg GDP; B16 g/dia. 10.00 kg./dia e 

12.25 kg MS/kg GDP e 872 g/dia. 10.13 kg./dia e 11.62 kg MS/kg 

GDP. 

LACORTE (1997) det.erminou 804 g/dia de ganho 

de peso. 2. 63% do peso vi 'Ia de consumo e conver são aI i mellt.ar 

de 12,30. :fornecendo diet.a com 60% de BAH na MS para bovinos 

em con:finament.o. Resul t.ados bem melhores :foram obt.idos por 

LANNA &: BOIN (1988) que demonst.raram ef"ei t.o posi t.i vo 

signif"icat.ivo da adição de bicarbonat.o de sódio em uma diet.a 

na qual o BAH const.i t.ui a 65% da MS: 932 g/di a de ganho de 

peso. consumo de 2,79% do P.V. e conversão aliment.ar igual a 

7.21 . LI MA &: ZANETTI (1989) obt.i ver am ganho de peso el evado 

ut.ilizando 50% de BAH na MS da diet.a. 1190 g/dia. com consumo 

de 2.56~" P. V. e conversão aliment.ar de 10.19. 

NúSSIO et. aI. (1990) t.est.ando os níveis de O. 

0,5 e 1.0% de bicarbonat.o na MS de diet.as com 55% de BAH e 5% 
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de BIN n~o de'lect.aram dif'erenças en'lre os tra'lamentos. e 

ob'liveram GDP variando de 890 a 950 g/dia. consumo médio de 

111.6 g/kg de peso me'lab6lico e a convers~o alimen'lar média 

var.iando de 8.47 a 8.80 kg de MS. GUTMANIS (1990) estudando a 

subs'li'luiç~o de cana-de-açúcar, em uma dieta com 50% de 

concentrado. pelo BAH nos niveis de 10. 20. 30 e 40% ob'leve 

os seguintes resul 'lados para ganho de peso (g/dia). consumo 

PV) convel~s~o alimenLar Ckg MS/ kg GDP); 1130 g/dia. 

2.89% PV e 9.5·9 kg MS/' kg GDP; 1127 g/dia. 3.10% PV elO. 47 

kg MS/ kg GDP; 1075 g/dia. 3,24% PV e 11,32 kg MS/ kg GDP e 

967 g/dia. 3. 25~i PV e 12.58 kg MS/ kg GDP. A dieta com 50% de 

cana apresen'lou o pior resultado: 845 g/dia. 2.59% PV e 

11.29. para as mesmas variáveis. SANTOS (1990) ob'leve com uma 

di e'la com 40~'~ de concen'lr ado na MS e entre 50 e 60% de BAR 

ganho de peso médio de 1.21 kg/dia. 

Os resul'lados desses experimen'los confirmam os 

aI 'los ni veis de consumo proporcionados pelo BAH. A maioria 

dos pesquisadores defendem que os desempenhos satisf'a'l6rios 

a'lingidos com o uso do BAB. principalmen'le quando comparado 

com o BIN. seriam funç~o do maior consumo de concen'lrados 

de'lerminado pelo maior consumo da diet.a com BAH. Pode-se 

observar. ainda. que a convers~o alimenLar 'lem a 'lendência a 

apr esent.ar valor es mai s €lI evados com o aumento do ni v"el de 

BAH na dieta. indicando uma menor eí'iciência na u'lilizaç~o 

dos aI i men'los . 

E: in'leressante observar 'lambém. através dos 
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resultados dos experimentos com o BAB. que desde os primeiros 

trabalhos até os mais recentes, houve uma evolução 

considerá,rel na utilização desse alimento. Contribuiram para 

esse :fato: a melhoria do tratamento do BIN a pressão e vapor. 

bem como a escolha da melhor combinação de tempo e pressão. o 

uso de t,amponantes. forneciment.o de :font.e de fibra longa, 

:fornecimento mais adequado de N amoniacal e energia e uso de 

modificadores da fermentação ruminal. como a lasalocida 

sódica. 

Uma das dúvidas que ainda persistem. é qual 

seria a relação vol umoso: concent,rado a partir da qual seria 

vant.ajoso o uso do BAH. As dietas para det.erminarem elevado 

ganho diário de peso CGDP). precisam possuir grande densidade 

ener gét.i ca. o que é consegui do com a i ncl usão de gr andes 

quant.i dades de concent.r ado. Nessas condi ções • a impor" t.ânci a 

do volumoso na determinação do GDP é diminuida. não só em 

função da menor quant,idade. mas também devido às baixas taxas 

de degradação da fibra. prevalescentes nesse tipo de dieta. 

Assim. em :função disso. deve haver uma proporção máxima 

abaixo da qual o tratamento do BIN não traga qualquer 

beneficio. 

o objeti vo desse trabalho é determinar o 

e:feito da substituição do BAH pelo sorgo e comparar isso com 

a substituição do BIN pelo sorgo. com a í' i nal i dade de 

det.erminar se há ,-,'antagem na aut.o-hidrólise do BIN com os 

ni vei s de vol umosos estudados. 
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3. MATERIAL E M~TODOS 

3.1. Ensaio de avaliação da fermen~ação ruminal e 

degradabilidade "in situ" 

3.1.1. Descrição dos tratamentos 

As dietas que compunham os t.r-alamenlos 

ulilizados no ensaio de avaliação da í~ermentação ruminal 

podem ser observados no quadro abaixo: 

Tabela 3 Composição percentual das dietas (Base Seca) 
+~ 

Tratament.os 

Ingredienles BC 26 BH 26 BH 38 BH 52 

Bagaço Hidrolisado 26,3 38.9 52,5 

Bagaço Cru 26,3 

Sorgo 47,0 47,0 34,0 20,0 

Uréia 0,2 0,2 0,5 1, O 

Melaço 6,0 5,0 5,0 6,0 

Levedura Úmida 15,0 15,0 15, O 15,0 

Farelo de Algodão 3,0 3,0 3,0 3,0 

Bicarbonat.o de Sódio 0,8 0,8 0,8 0,8 

Minerais 1,7 1,7 1 .7 1.7 

TRATAMENTO DO BAH: 13kgf/cm 
2 

durante a mi.nutos 

cada ani.mal recebeu cerco. de 210 mg de Lasaloci.da sódi.ca/di.a 
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3.1.2. Descrição dos períodos experiment.ais 

Foram u~ilizadasAua~ro vacas, fis~uladas 

r umi nal ment.e, mant.idas em baias individuais, onde foi 

possi vel con~rolar o consumo de aliment.os e de água. Os 

animais loram designados por números de 1 a 4. O peso desses 

animais loi de~erminado imediat.ament.e ant.es do inicio do 

experimen~o: 425 kg para vaca 1, 330 kg para a vaca 2. 274 kg 

para a vaca 3 e 305 kg para a vaca 4. 

Os ani mai s recebi am o equi vaI en~e a 2, 1 % de seu 

peso vivo CPV) em MS. Os horários de alimen~ação loram: 7, 13 

e 19h. Os animais ~ecebiam 25% da die~a em cada um dos dois 

primeiros horários e os 50% rest.an~es. no últ.imo horário. 

Cada per iodo exper i men~al t.eve a dur ação de 4 

sen~nas, sendo que as t.rês primeiras foram consideradas como 

de adap~ação dos animais a die~a. A últ.ima semana era 

dedi cada as col et.as de f 1 ui do r umi nal, e de~er nú nação da 

degradabilidade in si t·u CDISI). 

Na semana de cole~a lOl~am cole~adas amost.ras 

das die~as no cocho, bem como das sobras, para det.erminação 

da composição bromat.o16gica. Nos dias de colet.a foram 

monit.orados o consumo de aliment.o e de água en~re as colet.as. 
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3.1.3. Descrição das colet·as 

A colet.a de fluidp ruminal foi feit.a com 

auxilio de uma bomba de vácuo ligada a uma mal"'lgueira cuja 

ext.r emi dade er a r ecober t.a por uma sacola de DACRON. A 

erlremidade com a sacola de DACRON era int.roduzida no rÚmen 

at.ravés da cânula ruminal. e at.uava como um fil t.ro deixando 

passar apenas o fluido ruminal, que, at.ravés da mangueira, 

era recolhido em um vidl~O no qual a bonlba de vácuo provocava 

a pressão negat.iva. Com o cuidado de explorar as várias 

l'egiões do rúmem, eram erlraidos cerca de 200ml de :fluido 

ruminal. A part.ir" dessa amost.ra foram det.er mi nadas as 

seguint.es variáveis: ácidos graxos volát.eis CAGV) , 

concent.ração de nit.rogênio amoniacal CN-NHa) e pH. 

As colet.as :foram realizadas imediat.ament.e 

ant.es do :forneciment.o das re!~eições e duas horas depois. 

Dessa forma os horários de colet.a foram os seguint.es: 7h. 9h, 

13h, 16h. 19h e 21h. 

3.1.4. Determinação das variáveis 

o pH :foi det.er mi nado t.omando-se uma aI i quot.a 

de 50ml de í~ 1 ui do r umi nal e pr ocedendo alei t. Ul~ a di r et..ament.e 

em um pot..enciômet.ro. 

O mesmo volume de amost.ra :foi ut.Iizado para a 

det.erminação de AGV. Essa alíquot.a foi cent.ri:fugada por 20 
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mi nulos. sendo em segui da r- eLi r ado 1 ml do sobl' enadanLe, que 

í~oi Lransferido pal~a um rrasco de vidro. Li po snap-cap, 

conLendo já 0.2ml de ácido r6rpúco. As amosLras. assim 

preparadas. t~ol~am manLidas em congelador a -14°C aLé sua 

deLerminação por cromaLograí~ia em rase gasosa. A col una 

uLilizada era de vidro empacoLada com CARBOPACK e a lei Lura 

foi realizada em um det.ect.or de ionização de chamas. O N2 roi 

o gás de arrasLe uLilizado. o 02 í~oi o comburenLe e o H2 o 

combusLível, com vazões de 30. 400 e 40ml /mi n. , 

respecLivamenLe. Trabalhou-se com o vaporizador à LemperaLura 

A quanLidade de amdsLra injeLada era igual a 1pl. Para cada 

amosLra roram feiLas 3 injeções e a cada 30 injeções. ou 

...,. 
menos, era injeLado o padrão no qual se basearam os cálculos. 

realizados com o auxilio do programa de compuLador INTEGRA. 

especialmenLe desenvolvido para esse rim. 

Com os resul Lados das concenLrações molares 

individuais dos AGV de cada dieLa. roi possivel o cálculo das 

seguinLes variáveis: concenLração LOLal de AGV (mM/100ml). 

porcenLagem molar de cada AGV. relação molar 

acéLico/propiônico CC2/Ca). eSLimaLiva de hexose rermenLada a 

nivel de rúmem e produção de C02 e CH4, segundo o méLodo de 

WOLIN (1960). 

O N-NHa roi deLerminado a parLir da amostra do 

rl uido rumi nal que permaneceu em Irascos de vidro, 

semelhantes aos usados para as amostras de AGV. no congelador 
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a:Lé posteI' i 01' detenni nação. As amostras, cenl.r- i rugadas no di a 

da coleta, roram processadas conrorme metodologia descl~il.a 

por CHANEY & MARBACH (1962). As leil.Ul~as í~oram realizadas em 
.,i. 

um espectrofotômetro COLLEMAN Jl~ regulado para lei tura com 

comprimento de onda igual a 630nm e os cálculos :foram reil·os 

com base em uma curva padrão. 

3.1.5. Avaliação da degradabilidade in situ 

As análise de degradabildade in si tu roram 

det~erminadas conforme o método de MEHREZ & ORSKOV (1977) com 

algumas adaptaç5es. \ 

Em cada período experimental. foram realizadas 

5 rodadas~de DISI. Cada uma delas tinha a duração de 48h, e 

os tempos de incubação determinados foram os de 24h e 48h. 

o material incubado roi a casca de soja. 

previamente seca em estufa com ventilação Iorçada. a 55°C, 

durante 48h e moídas em moinho tipo WILLEY-MILL provido de 

penei r a de 2mm. 

As dimens5es das sacolas eram: 6 cm por 12 cm 

e poros de 50,um. Em cada uma delas í~oram colocadas 3,00g de 

amostra. As 3 sacolas correspondentes a triplicata de cada 

horário fOl~am colocadas juntas, dentl~o de uma saco l.elado 

preso a uma corda de ná.ilon cuja extremidade inferior 

apresentava um peso para que as amostras permanecessem no 

saco ventral do rúmen. A outra extremidade dessa corda de 
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náilon ricava rOl~a do rúmen presa pela pressão exel~cida pela 

tampa da cânul a e ti nha como acabamento uma peça pl ásti ca 

para racili~ar a retirada do conju~to. 

Ao rim do tempo de incubação cada grupo de 

sacolas era l~et.i rado e i luedi at.amente submerso em um 

recipient.e com gelo, a rim de cessar o processo rermentat.ivo. 

Em seguida eram colocadas em sacos de náilon e í~icavam 45 

minutos em um t.anque de lavar roupas domést.ico de fibra de 

vidl~O dot.ado de motor. sob 1ort.e agi t.ação. Por fim eram 

mant.idas durant.e 24h em es~ura com vent.ilação rorçada e 

ent.ão. pesadas em uma balança elet.rônica digi t.al com precisão 

de cent.igramas. 

Durant.e o processo de lavagem das sacolas com 

a casca de soja. há perdas de fraçêíes solúveis e de não 

solúveis que t.enham dimensêíes menores que os poros das 

sacolas. Para eliminar esse erro do mét.odo, foi reit.a a 

lavagem da casca de soja não incubada a Í~im de se det.el'minal' 

as perdas por lavagem. O cálculo das val'iáveis, ent.ão, roi 

reit.o conrorme a seguint.e equação: 

DISI}~ = [1 . resíd~o 
<. incubado<g) 

peso resíduo 
amost raig> X Lavagem (g})] X 100 
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3.1.6. ~lálise estatística 

o per iodo exper i meo"tal r oi r epet.i do 4 vezes, 

conrorme esquema abaixo, de forma 

delineament.o em quadrado lat.ino 4X4. 

Trat.ament.o 

BC26 

BH26 

BH38 

BH52 

I 

V4 

V3 

Vi 

V2 

11 

Vi 

V4 

V2 

V3 

Vi= vaca i, V2= vaca 2, V3= vaca ;9 e V4-= vaca 4-

a const.it.uir 

Periodo 

111 

V2 

Vi 

V3 

V4 

IV 

V3 

V2 

V4 

V1 

um 

As variáveis det.erminadas para a avaliação da 

rerment.ação ruminal :foram medidas no t.empo, e analisadas como 

parcelas sub-di vi di das. através de um modelo propost.o 

por GILL (1986). 

Todas as análises :foram e:fet.uadas at.ravés do 

programa est.at.íst.ico SAS (1986). A análise de variãncia :foi 

r eal i zada 1 evando em consi der ação o efei t.o de t.r a t.ament.o, 

at.ravés do procediment.o ANOVA. 

Para a análise est.at.íst.ica dos dados de DI SI , 

o delineament.o ut.ilizado í~oi o mesmo para análise da 

:ferment.ação ruminal. Os dois t.empos de incubação, ent.ret.anLo 

foram analisados independent.ement.e. 



36 

Todas as análises par-a a DISI for-am eÍ~e"luadas 

a"lr-avés do pr-ogr-ama es"lat.istico SAS (1986). A análise de 

r-eal i zada, at.r-av~~ do pr-ocedimento ANOVA, 

levando em considel~ação o efeit.o de "lr-a"lamen"lo 

As difer-enças entr-e as médias 

analisadas, tant.o pal~a a avaliação de í~er-men"lação r-uminal 

como par-a a DI SI , a"ll~avés do tes"le de Tukey ao ni vel de 5% de 

pr- obabi 1 idade. 

3.2. Ensaio da digest.ibilidade in 'l.livo e balanço de 

nitrogênio 

3.2.1. Descrição dos t.rat.amentos 

Os "lr-a"lamentos u"lilizados par-a o ensaio de 

diges"libilidade in vi'uo e balanço de nitr-ogênio são os mesmos 

usados no ensaio de avaliação de fer-ment.ação r-uminal e podeni 

ser- obser-vados na tabela 3 do item 3.1.1. 

3.2.2. Descrição do período experiment.al 

No ensaio de digestibilidade in vivo e balanço 

de ni t.r- ogêni o (N) f ar- am uti 1 i zados oi to car- nei r- os machos 

cas"lr-ados. Esses animais í~or-am pr-eviamen"le "lr-atados contr-a 

ectopar-asitas e endopar-asit.as. 

No pr-imeiro dos quatro periodos os animais, na 
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primeira semana, receberam a diet..a BH52 solt..os em piquet..es. 

com a finalidade de adapt..ação. Na segunda semana. foram 

colocados nas gaiolas met..abólicas" e passaram a receber as 

mesmas diet..as do ensaio de avaliação ruminal. Est..as eram 

fornecidas em duas refeições diárias nos seguintes horários: 

6 e 18h. e í~oram gradativament..e aument.adas para se det..erminar 

o consumo máximo. Na t.erceira semana os animais receberam 80% 

do consumo máxi mo det..er mi nado ant.er i or men t.e, par a evi t..ar 

sobras. A quart..a semana, í~oi a semana da colet.a. quando fOI~am 

colet..adas amost..ras de aliment.o sobras, fezes e Ul~ina. Os 

out..ros 3 períodos fOI-am semelhant.es. sendo que os animais 

permaneciam poucos Bias no piquete entre um periodo e out..ro, 

e ent..ão ret.ornavam as gaiolas. Na semana ant..erior à colet..a 

~ 

passavam a receber 80% do consumo máximo. 

3.2.3. Descrição das coletas 

O mat.erial analisado foi colet..ado durant..e 8 

dias. No primeiro dia não foram coletadas as fezes e, no 

últ..imo dia. não foram colet.adas amost..ras de aliment.o. Nos 

demai s di as col et.ou-se aI i ment.os e fezes duas vezes ao di a. 

coincident.ement..e com os horál~ios de aI i ment..ação. Assim. em 

cada um dos hOI~ários de ali ment.ação , era ret.irada uma amost.ra 

de 10% do t.ot..al fornecido a cada carneiro. sendo que 

quant..i dade equi vaI ent..e er a pr epar ada em excesso de forma 

que o animal recebesse exat.ament..e a quant.idade est..ipulada. As 



38 

:fezes eram colet.adas na t.ot.al idade e dela, após 

homogenização. era ret.irada uma aliquot.a de 20%. Na primeira 

colet.a do dia eram colet.adas as sq1fras de aliment.o e a urina. 

Das sobras se colet.ava usualment.e 20%. mas quando havia 

quant.idade muit.o reduzida colet.ava-se int.egralment.e. A urina 

era col et.ada em reci pi ent.e cont.endo 50ml de sol ução de HCl 

1: 1. Em t.odas as colet.as loram colet.adas 10% de urina. Após 

as colet.as essas amost.ras eram armazenadas em congelador a 

3.2.4. Variáveis determinadas 

\. 

Do mat.erial colet.ado. aliment.o. :fezes e urina, 

..,. 
de cada período. loi leit.a uma amost.ra compost.a. As seguint.es 

det.erminações loram efet.uadas nas amost.ras de aliment.o. 

sobr'as e í'ezes: mat.éria seca C MS) • prot.eína brut.a CPB). fibra 

brut.a CFB). mat.éria mineral CMM) e fibra det.ergent.e ácido 

CFDA). Nas amost.ras de urina loi det.erminada a porcent.agem de 

ni t.rogênio. As análises de FDA foram feit.as segundo a 

met.odologia de GOERING & VAN SOEST (1970). As demais 101'am 

efet.uadas segundo a A.O.A.C. (1965). 
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3.2.5. Análise estatística 

Os oito carneirosytilizados foram dispostos 

em dois quadrados latinos 4x4. conforme esquema abaixo. 

Período 

Tratamento I 11 111 IV 

BC26 Cl/C2 C7/C8 C3/4 C5/C6 

BH26 C3/C4 C5/C6 C7/C8 C1/C2 

BH38 C7/C8 Cl/C2 C5/C6 C3/C4 

BH52 C5/C6 C3/C4 Cl/C2 C7/C8 

Cf= i, C2= \ ca.rnei.ro 2, C9= ca.rnei.ro 3, C4= ca.rnei.ro 

4, C5= carnei.ro 5, Có= carnei.ro 6, C7= ca.r·nei.ro 7 co= 

ca.rnei.ro 8. 

Esse dois quadrados latinos !'oram agrupados em 

um retângulo latino coní'orme MEAD & CURNOW (1986). A análise 

de variância foi realizada levando em consideração o efeito 

de tratamento. Como houve a morte dos carneiros de númel'o 3 e 

7 dur ante o expel' i mento. após o segundo per í odo. os dados 

deixaram de ser balanceados. razão pela qual se utilizou do 

procedimento Modelos Lineares Gerais do programa estatístico 

SAS C PROC GLM). 

o carneiro 3 morreu em decorrência de 

complicações após tel~ uma perna fraturada por causa de uma 

queda da gai 01 a metaból i ca. O cal' nei r o 7 mor r eu por razões 
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desconhecidas. mas a dissecação de seu cadáver revelou 

alterações no figado e impedimento do t,rânsi to recaI no 

intestino grosso. Nenhum outro carrieiro apresentou até o fim 

do ensaio problemas que pudessem ser associados ao que 

ocorreu com o carneiro 7. o que sugere ter sido um rat.o 

isolado e não um problema de intoxicação por causa do BAH. 

como se chegou a suspeitar. 

A comparação das médias roi feit.a pelo teste 

de Tukey a 6% de probabilidade. 

3.3. Ensaio de desempenho animal 

" 
3.3.1. Descrição dos t.ratamentos 

As diet.as que compunham os tratamentos 

uti 1 i zados par a o ensai o de desempenho ani mal podem ser 

visualizados na tabela númel'o 4. 

Al ém das di et.as da tabel a 4. ai nda houve um 

outro t.rat,amento. no qual roi rorneci da a di et,a BH62 na 

primeira metade do periodo experimental e no restante do 

tempo. a di eta BH38. Esse t.I'at.ament,o 1'oi desi gnado BH52/38. 
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Tabela 4 Composi ção per cent. ual das di et.as ut.i 1 i zadas no 

ensaio de desempenho animal (Base Seca) 

';i Trat.ament.os 

I ngl~edi ent.es BC 26 BH 26 BC 38 BH 38 BH52 

Bagaço Hidrolisado 26,3 38,9 52,5 

Bagaço Cru 26,3 38,9 

Sorgo 47,0 47,0 34,0 34.0 20.0 

Ul~éi a 0.2 O -.... ,c. 0,6 0.6 1, O 

Melaço 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Levedura Úmida 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Farelo de Algodão 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Bicarbonat.o de Sódio 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 

" Minerais 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

..",. 2 
TRATAMENTO DO BAH: :13kgf/cm durante a mi.nutos. 

Cada ani.mal recebeu cerco. de 2:10 mg de Lasaloci.da. sódi.ca./di..a 

3.3.2. Descrição dos per1odos, prê-experimen.tal e 

experimen.tal 

o ensaio de desmpenho animal foi realizado nas 

inst.alações de conÍ~inament.os experiment.ais da Usina São 

Mart.inho em Prad6polis-SP no período de 9 de julho a 10 de 

out.ubro de 1990. 

Em uma fase pré-experimental, foram apal~t.ados, 

vermifugados e vacinados 72 anin~is, fêmeas. da raça nelore. 

Eles foram colocados em baias colet.ivas recebendo a diet.a 
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BH52. fornecida em 3 horários: 10,16 e 22h. Em seguida foram 

todos pesados por 3 dias consecuti vos. Após 3 semanas. 

repetiu-se essa operação. Foi poss.~vel então calcular o ganho 

de peso de cada animal nessa fase pré-experimental. Com esse 

dado e o peso inicial foram alocados 10 animais em cada um 

dos seis lotes, cada um re!'erente a um t.ratamento. num total 

de 60 ani mai s. de fOl~ma que a médi a do peso i ni ci aI e o ganho 

de peso dos diferentes lotes fossem semelhantes. 

Os ani mai s de cada lot.e !-or am encami nhados 

para suas baias defini ti Vas onde passal~am a l~ecebel~ as dietas 

de seus respectivos tratament.os. O alimento foi fornecido de 

maneira que houvesSe sobra de pelo menos 20}~ da quantidade 

oferecida. As sobras foram pesadas uma vez ao dia para que 

"'" fosse possivel determinal~ o consumo médio dos lotes. 

Foram realizadas análises laborat.oriais a cada 

2 semanas. Foram analisadas as dietas e as sobras para: MS, 

PB. EE, FB, MM. Ca, P, K, Mg, S, Cu, Fe" Mn, I e Zn. A cada 

15 di as for am exami nados os dados de consumo de MS e 

nutrient.es. A concentração de nutrient.es das diet.as at.endem 

per fei tamente as ex! gênci as do NRC (1984). A porcent.agem de 

PB está acima das recomendações do NRC porque não se sabe o 

valor biológico da levedura. 

No final do periodo experimental, que durou 90 

dias. foram novament.e realizadas as 3 pesagens. como no 

início do experiment.o. 
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3.3.3. Val-iáveis determinadas 

As pesagens no i ní ci o e f i m do expel- i menl.o 

';(: 

possibilitaram o cálculo do ganho diário de peso (GDP). O 

cont.role das sobras de cada lot.e permitiram deter-minar o 

consumo médio de cada lot.e. Com o consumo em kg de MS e o GDP 

di ár i o f oi det.er mi nada a convel-são aI i men tar (CA). ou seja. 

quantos quilos de MS são necessários para o animal ganhar um 

quilo de peso vivo. 

3.3.4. Análise estatística 

o d~,l i neamento uti I i zado :foi o i ntei r ament-e 

casualizado . 

..c Todas as análises i-oram realizadas através do 

progama estatístico SAS (1986). A análise de variância para a 

variável GDP :foi realizada levando em consideração o e:feit.o 

de tratamenl·o. tendo sido utilizado procedimento ANOVA do 

SAS. No caso da variável consumo. :foram ut.ilizadas as médias 

semanai s de cada lote. e a anál i se de var i ânci a também 

COJlsl derou o e:fei to tratamento. 

As difer~nças entre as médias :foram analisadas 

através do teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
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experimentais 

quimdco-bromatológica 
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das dietas 

A tabela 5 contém os valores das análises 

br onta tol 6gi cas das dietas utilizadas nos ensaios de 

digestibilidade e avaliação da ~ermentação ruminal. 

Tabela 5 Composição bromatológica média percentual das 

raç5es ~ornecidas aos animais nos ensaios de 

digestibilidade e de avaliação da ~ermentação 

ruminal 

Parâmetros 

MS 

PB 

FB 

FDA 

MM 

NDT 

BC 26 

51.5±2.2 

11 • 7:tl .1 

19. O:tl. 3 

28.4:t2.6 

5.3:tO.8 

64.4 

Tratamentos 

BH 26 BH 38 BH 52 

48.7±o.e 45.4±1. O 42.e±O.8 

12.3:tl.7 12.4±1.1 11. 4±1.1 

14. 6:tl. O 19.1±O.4 24.3±O.8 

25.3±1.4 32.5:tl.5 38. O:t2. 1 

5,1 ±O. 2 5.2±O.2 5.3±O.1 

68 7 4 63.6 58.5 

MS=MQ.té1"i.Q. Saco.; PB=P1"otainQ. BrutQ.; FB :: Fi.b1"Q. Bruto.; 

Minero.l.; FDA=Fi.b1"Q. Dat&rganta Áci.do; MM :::: MQ.té1"1.o. 

VQ.Loras base uSQ.dos no cálcul.o da NDT (Nutrientes Digestivais 

TotQ.i.s}; BAR :: 4!s$!;;:, BIN "" aO$!;;:, So1"go :::: SO$!;;:, MeLo.ço 

Levadura. :::: 76'% e FaraLo da ALgodéto :::: '?!s$!;;:. 



o teor de MS da dieta BH26 é menor que o da 

BC26 pois o BAR apresenta maior umidade que o BIN. As dietas 

de BAR têm sua MS diminuída conlorme se aumenta a quantidade 

desse volumoso. uma vez que este substitui o grão de sorgo 

moído que tem teor de MS muito mais elevado. Outra alteração 

provocada por essa substi tui ção são os di ler entes n! vei s de 

fibra apr esent-ados pelas dietas experimentais. Pode-se 

obser var ai nda que as di etas são i soni t.r ogenadas • o que r oi 

conseguido pela inclusão de maiores teores de uréia nas 

dietas com maiores proporções de BAR. Os valores de NDT que 

constam dessa tabela são uma estimati va rei ta a partir dos 

'"alares de NDT dos ingredientes das dietas encontr ados em 

tabelas. e mostram que as diet.as com maiores quantidades de 

BAR são menos energéticas. 

4.2. Variáveis rumdnais 

4.2.1. Consumo dos animais durante as coletas 

animais utilizados na avaliação dos 

parâmetros ruminais receberam o equivalent.e a 2.1% do peso 

vivo (~~V). Como o peso dos ani mai s var i a 'va mui to. 

quantidade lornecida de alimento :foi of'erecida 

indi vidualment.e. conlorme o peso do animal. Os valores médios 

para o consumo de cada tratamento podem ser visualizados na 

tabela 6. como porcentagem do peso vivo. 
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Apesar do val ar da di et.a BC2e ser bem mai s 

bai:<:o em relação as diet.as com BAH. isto se deve mais ao 

compor tament.o par ti cul ar de um ani mal. do que a di eLa. em si. 

Esse animal apresent.ou consumo in:ferior também recebendo 

out.r as di et.as. mas. no caso da BC26. el e consumi u menos que a 

metade do aliment.o of'ereci do. o elevado desvio padrão 

apresent.ado pelo t.rat.ament.o Be26 pode ser at.ribuido a esse 

fato. 

Tabela 6 

Consumo( ~{PV) 

Resul t.ados médios da porcentagem de alimento 

ingerido em relação ao oferecido encont.rados nos 

dif'erentes t.rat..ament.os. 

Tratamento 

BC 26 BH 26 BH 38 BH 52 

1.78±O.561 2.04±O.13 2.10±O.OO 1.96±O.17 

Esses valores de consumo são importantes pois 

foram determinados nos dias de colet.a as variáveis 

analisadas são af'et.adas pelo nivel de consumo. Dessa f'orma. 

os resul t.ados mais provavelment.e afet.ados f'oram os da diet.a 

BC26. Assim. deve-se anal isá-los com cuidado. Uma análise 

mais detalhada dos resul tados dessas variáveis. ent.ret.anto. 

i ndi ca que as di f'erenças causadas pelo menor consumo. for am 
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mais no sent-ido de re:forçar t,endências. do que propriament-e 

alterar conclusões. 

4.2.2. pH rumdnal 

Os dados médios diários do pH ruminal são mostrados 

na t-abela 7 e sua variação ent,re os horários de coleta pode ser 

obser vada na f' i gur ai. 

Tabela 7 - Result-ados médios de pH encont-rados nos dif'erent-es 

t.rat-amentos. 

Trat-ament-o 

BC 26 BH 26 BH 38 BH 52 

pH 

Apesar de t-odas as diet-as de BAH possuirem 

mai s de 21 ~i de FDA na MS. valor que DE F ARI A &: HUBER (1 g84,) 

apregoam ser su:ficient-e para garant-ir que o pH nlEto seja 

inferior a 6. isso não se verifica no caso do BAH (f~ig. 1). A 

r azão di sso é que. aI ém do aspect,o quanti ta ti '1'0. exi st-e o 

fat-or qualit-ativo da fibra. no sent-ido que esta exerça 

suf'icient-e estimulo para a ruminação. decorrente produção de 

sali va e. consequentemente. valores de pH mais adequados à 
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degradação da ribra CWOODFO'RD aI .• 1986). 

car act.er i st.i cas f i si cas do BAH são i nsuf i ci ent.es par a o 

adequado est.ímulo. t.endo sido bem evidente a baixa atividade 

de runúnação de animais recebendo diet.as baseadas nesse 

aI i ment.o. Além disso. o BAH apresenta alt.o t.eor de açúcares 

l~ api dament.e í~er ment.escl vei s • pront.ament.e t.ransÍ'ormados em 

AGV. e elevada acidez. que t.ambém cont.ribuem para nlveis de 

pH inadequados. 

O' valor médio de pH das dietas BH62 e BH38 

f'oram semelhant..es aos de t.rabalhos com elevada proporção de 

BAH na diet.a e alguma f'ont.e de fibra int.egra (COSTA. 1987 e 

FIGUEIREDO. 1990). mas bem superior a média de 6.89 obt.ida 

por CA.;:,""'TRO ( 1 989) . I st.o se deve a i ncl usão de O. 8~{ de 

bicarbonat.o de sódio na dieta e ao :fat·o de se rornecer o 

aliment.o em t.rês refeições, cont.ra apenas duas de CASTRO'. 

No caso dos dados de COSTA (1987). apesar da 

médi a 6. 34. o pH per maneceu por mai s de 6 hor as abai xo de 

6.0. As diet.as BH38 e BH62 só apresent..aram valores inferiores 

a 6. O. na col et.a após a úl t..i ma aI i ment..ação. na qual os 

animais recebiam o dobro da quant..idade de aliment.o recebido 

nas outras duas aI i mentaç5es. Ist..o nos indica que. 

provavelment..e. o t..empo de permanência de valores nessa í'aixa 

seja menor do que o relat.ado por COSTA (1987). HOOVER (1985) 

ressalt..a. a import..ância do t..empo de permanência em níveis 

abaixo da faixa ideal para ação das bact.érias 

celulollt.icas. af'irmando que reduções cíclicas moderadas e de 
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curt.a duração causam pequena depressão na digest.ão da fibra. 

enquant.o que reduções maiores. 

causam grandes diminuições. 

por períodos mais longos 

Podemos observar at.ravés da figura 1 que o pH 

ruminal det.ern'.inado pel a di e'la BH26 permaneceu a maior part.e 

do t.empo na Í~ai Xa de valores menores que 6.2. valor 

considerado limi 'le para at.i vidade das bact.érias 

cel uI 01 i 'li cas (KAUFFMAN1'4 et aI.. 1980). 

A compar ação da di eta BC26 com a BH26. que 

apresentaram o maior o menor valor médio de pH. 

respect.ivamen'le. t.endeu a ser signií~ica'liva Cp=0.17). Ist.o 

most.ra o grande causado. nessa variável. pela 

subs'lituição do B11'4 pelo BAH. o que concorda com result.ados 

obt.i dos por C~-YRO C 1 989:) . Caso fosse principalmen'le a 

inclusão do BAH responsável por esse efeito. era de se 

esperar que com o aumento da proporção de BAH o pH calsse 

ainda mais. Entretant.o. observa-se uma tendência de ele~,ração 

de pH coní~orme se aumenta a proporção de BAH na dieta. Estes 

resultados nos indicam que o efeito responsável pelo menor pH 

na dieta BH26 é associati vo entre a elevada quant.idade de 

amido e a baixa estimulação física do BAH. e que maiores 

quant.idades desse vol umosc devem aumentar o est.ímulo para 

sali vação. se não pl'opriament.e pel a ruminação. tal vez por um 

maior tempo de mast.igação. 
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4.2.3. Concentração de nitrogênio amoniacal 

Os valores das concentrações médias de N-NHa 

ruminal dos diferentes tratamentos podem ser observados na 

tabela 8 e a variação ao longo do dia através da figura 2. 

Tabela 8 

N-NHa<mg/1.00ml} 

.i. = Desvio pa.drão 

Resul 'lados médios de ni trogênio amoniacal 

encontrados nos diferentes tratamentos. 

Tratamento 

BC 26 BH 26 BH 38 BH 52 

4.34±1.901. 3.57±1.87 4.76±3.22 6.35±4.53 

E:Kiste grande di versidade de recomendações 

quanto ao n! vel de N-NHa i deal par a a máxi ma di gestão ou 

máxima produção microbiana" com valores variando desde 0.35 

até 29mg/l00ml. As médias encontradas est.ão entre os valores 

mai s modest·os r ecomendados e i st.o pode 1 evantar a suspei ta 

que este tenha sido um fator limitante na degradação ruminal 

das diet.as. Entret.anto. a própria fai:><a de valores. bastante 

ampla. não permite uma análise conclusiva a respeito. ERDMAM 

et alo (1986) procuraram associar o n! vel de N-NHa para a 

máxi ma degr adação com a f er mentabi 1 i dade da di eta. obtendo 

correlação positiva entre essas variáveis 
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Aplicando a equação propost..a por esses aut.ores aos valores 

est.imados de rermen'labilidade das die'las experimen'lais. 'lemos 

que os ni veis de N-NHa observados ricaram aquém dos 

resul'lados preconizados por essa equação. Ainda assim. não é 

nada conclusivo pois a equação explica apenas 50% dos 

resul 'lados. Em ou'lro trabalho. SONG &: KENNELY (1989). 

inrundindo quantidades crescent.es de bicarbonato de amônia e 

obt.endo concent.rações médias de N-NHa desde 4,4 a'lé 14.0 

mg/100 rol. observa!~am est.imulação do cresciment.o bac'leriano e 

rerment.,ação. m.as pouca 21.1 t.eração na ext.ensão de degradação 

dos aliment.os est.udados. que roram: í~arelo de soja. grão de 

cevada e rarinha de pei>.re. 

Ent.re os 'lrat.amentos BH26 e BH62. apesar da 

grande direrença numérica. roi detec'lada apenas tendência 

(p<0.13) serem es'la'listicamen'le di rerent.es. Isso é 

consequência da grande variação observada nessa variável. 

rat.o esse que se repe'le em ou'lros t.rabalhos nos quais ela roi 

det.erminada (CASTRO. 1989. SILVA. 1990 e FIGUEIREDO. 1990). 

Conrorme se observa na rigura 2. as curvas das 

concent.rações de N-NHa das diet.as com BAH são semelhant.es e a 

t.endência de valores mais elevados est.á de acordo com o 

maior t.eor de uréia presente nas diet.as com maior proporção 

de BAH: 1. OO~-'; na MS da BH62 cont.r a 0.60% na BH38 e O. 20~{ na 

die'la BH26. As curvas se mant.ém com pequenas variações ent.re 

os horários de alimen'lação~ mas ap6s o úl'limo deles exist.e um 

grande aument.o. principalment.e para as diet.as com mais uréia. 
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Ist-o se dev'e ao fat-.o de nesse horário ser fornecido 50% do 

t-ot-al da diet-a no dia. PRESTON & LENG (1987) chamam a at-enção 

para o fat-o que não exist.e a necessidade de se mant-er o ni vel 

de N-NHa el evado dur ant-e t-odo o t-empo. mas apenas no momento 

de mai or a t·i vi dade f er ment-a ti va. quando é r equer i do em mai or 

quant-idade. Na verdade. é preciso que exist-a um sincronismo 

entre a disponibilidade de N-NHa e energia para que o 

c!~escimento dos microrganismos seja eficiente proporcionando 

maior quantidade de proteína microbiana e maior degradação 

dos aliment-os fibrosos CNOCEK & RUSSEL. 1988). No caso da 

ocorrência de picos mais elevados. como o da dieta BH52. é 

possí vel que est-ej a havendo excesso de N-NHa naquel e momento. 

Este excesso então pode ser absorvido através das paredes do 

rúmen para o plasma sanguíneo. t-endo duas destinações 

principais: a excreção. que representa. além da perda de 

N-NHa. elevado custo energético. e a reciclagem para o rÚmen. 

A reciclagem pode ajudar a compensar deficiências de N-NHa. 

em uma segunda etapa após o pi co. mas só se a a ti vi dade 

fermentati va ainda exigir maiores concent.raçt:Ses. 

Se por um lado é possível que a diferença 

ent·re os tl'atamentos não seja t.ão grande devido a ação 

anti-proteolít,ica dos compostos fenólicos CJUNG & FAHEY. 

1980) presentes no BAH. por outro lado. as dietas com menor 

proporção de BAH. apresentam maior quantidade de amido. que 

também podem contribuir para menores valores de N-NHa. uma 

vez que na presença dele existe mais energia disponível para 
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que as bac1:-érias u1:-illzem o N-NHa, re1:-irando-o do meio CSTERN 

e 1:- aI.. 1978. PETI T & FLI POT • 1992) . AI ém di sso. com malor 

quan1:-i dade de ma 1:-er i aI :fer men1:-esci vel. o pH é menor. o que 

diminui a solubilidade da pro1:-eina e a pro1:-eóIise microbiana 

(LOERSCH e1:- aI., 1983). 1:: exa tament-e esse f a to. assoei ado com 

a possivel ação anti-proteoli1:-ica do BAH. que pode eÀrplicar o 

valor numer i camente i nfer i or da concentr ação de N-NHa par a a 

dieta BH26 quando comparada com a BC26. 

4.2.4. Concentração de AGV 

Os dados referentes a produção de AGV es1:-ão 

resumidos nas tabelas gelO e podem ser visual i zados 

graficamen1:-e nas figuras 4 e 5. A variação da concentração de 

AGV 1:-otal ao 10ngo do di a. en1:-re as coletas. pode ser 

'.risualisada na figura 3. 

A produção de AGV 1:-o1:-al 1:-ende a ser maior para 

as dietas de BAH Esta 1:-endência fica bem 

demonstrada na comparação das dietas Be26 e BH26. tendo esta 

última uma produção total de AGV ce!~ca de 29% superior. Essa 

di fer ença pode ser a tI' i bui da a mai OI' quanti dade de ma 1:-er i aI 

fermentesci vel posto em disponibilidade para os 

mic!~organismos do rúmem pelo tratamen1:-o do BIN. 
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Tabela 9 Resul 'lados médi os das concentr ações de áci dos 

graxos voláteis encontrados nos diferentes 

tr a t.ament.os ( mmol es/1 OOrol ) . 

Trat.amento 

BC 26 BH 26 BH 38 BH 52 

C2 4. 88±O.60b 2 5. 34±0. 69 C1.b 5.3ô±0.92C1.b 5.71±0. 89C1. 

Ca 1. 82±O.51 i 3.51±1.53 2.6S±O.70 2.72±0.62 

C4 0.90±0.44 1 .14±0. 45 1.21 ±O. 37 1.11±0.38 

AGV tot.al 7.61 ±1 .31 9.99±1.68 9.25±1.63 9.55±1.69 

i ::: Desvi.o padrã.o 

.2 "" Letras uma mesmo. ti-nho. di.ferem si. etO 

m:veL de 5% de probabi..Udo.de peLo teste de Tukey. 

C2 :: Áci.do o.céti.co. ca ::: Áci.do propi..ôni.co. 04 ::: Áci.do butiri.co 

A dieta BC26 apresentou valores menores para 

todos AGV analisados. entretant.o apenas o C2 foi 

significat.i vament.e inferior (p<O.05) ao valor encontrado para 

a dieta BH52. A concentração de C3 da dieta BC26. apesar de 

equi val er a pouco mai s que a metade do valor par a a di eta 

BH2e. não difere estatisticamente desta Cp=0.17) em razão da 

grande variação observada para esta variável. Esse aumento de 

C3 resultado do aumento de carboidratos solúveis. 

provenientes da degradação da hemicelulose pelo tratamento do 

BIN (CASTRO. 1989). 

A baixa porcentagem de Ca encontrada na dieta 

BC2e não er a esper ada em vi r t. ude da aI ta por centagem de 
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concentrados C74Y") que geralmente está associada a uma maior 

produção desse àcido. DE FARIA &: HUBER (1984) observaram 

comportamento semelhante quando comparavam dietas com 

crescentes quantidades de milho grão. sugerindo que o aumento 

de Cê e C4. em ',rez do esperado aument·o de C3. :foi devido a 

manut.enção do pH super i or a 6. O. Estes autores comentam que a 

maioria dos trabalhos onde 21.1 t,as quantidades de grão 

determinaram aumento de C3. apresentavam pH in:feriores a 6.6. 

No caso da dieta com BIN. o pH se manteve em todas as coletas 

maior que 6.0. Colaboraram para que isso ocorresse. além do 

maior estímulo à ruminação causado pelo BIN: a ingestão mais 

lenta e o menor consumo observados na dieta desse v'olumoso e. 

tarnbém. por causa do amido do sorgo que. possuindo elevada 

quantidade de amilose. apresenta difração em raio X do tipo 

f ::> J. o que explica sua menor degradabilidade CCHESSON &: 

FORSBERG. 1988). Inversamente. a diet.a BHê6 apresentou a 

maior proporção de Cg. O BAH determina condições ruminais 

antagônicas aquelas propícias ao desenvolvimento das 

bactérias metanogênicas. ou seja: maior ati vidade 

fermentativ·a. baixo pH e elevada taxa de passagem ruminal 

C VAN SOEST. 198ê) . A di mi. nui ção na popul ação causada por 

cauSa dessas condições :faz com que ex1st.a uma mudança no 

padrão de :fermentação. que consiste exatamente no aumento de 

produção de C3. para que se mantenha o balanço fermentativo. 
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Tabel a 10 - Resul tados médi. os da porcent.agem molar dos 

ácidos graxos volát.eis encontrados nos dií~erentes 

trat.amentos. 

Tratamento 

BC 26 BH 26 BH 39 BH 52 

64. 90±5. 96 
:1 

54" 09±6. 31 59. 08±3. 03 59. 97±2.69 

23. 75±4. 03 34 " 01 ±10 • 76 28.91±5.33 29. 39±3.66 

11.45±3.70 11 ,,90±5. 37 13.01±3.13 11.65±3.70 

2. 85±O.79 1.82±O.77 2.10±O.51 2.16±0.36 

A relaç~o molar C2:C3 é numericamente bem 

superior para a dieta BC26. cont.udo pelas mesmas razões do 

r esul tado da concentr aç~o de C3. da qual é der i vada. não 

existe direrença est.atist.ica. o menor valor para essa 

variável é o da dieta BH26. As dew~is diet.as com BAH 

apresentam valores bem semelhantes. O valor intermediário das 

di et.as BH38 e BH52 se deve pr i nci paI mente ao decl i ni o na 

produção de C3 e. em menor grau, a Um aument.o de C2 em runção 

da diminuição do amido e aumento de material 

respect.i vament.e. A :fermentação ruminal mais eí'iciente para o 

ganho de peso CGD?) é aque~a que apresente a maior proporção 

de C3. Uma das razões é que. desde que ocorra um rI uxo de 

carbono e hidrogênio. que seriam perdidos como metano. para a 

produç~o de C3. existe um aumento na energia metabolizável 
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di sponi ',reI. Out.ra raz:ão que o Cs usado mais 

eí' i ci ent..ement..e pelo ani mal do que o acét..i co. i st..o é, seu 

met..abolismo origina mais ATP por moI. Por rim. exist..e mais 

ene!~gia glucogênica que aument..a a ericiência de ut..ilizaçã:o da 

energia obt.ida da ferment..ação ruminal CPRESTON &: LENG. 1987). 

A t..abela 11 cont..ém os valores médios das 

produções dos gases C02 e CH4 e quant..idade de hexose 

í'erment..ada por 100 moles de AGV produzidos. em moles, 

est..imados a partir da equação propost..a por WOLIN (1950). 

Nã:o há nenhuma diferença si gni:ficat..i va ent.re 

essas variáveis. A produçã:o de CH4 da dieta BC25 foi cerca de 

31~·~ superior a da diet..a BH26. ha,rendo uma tendência a ser 

signiricat.i 'va Cp==O. 24). 

Tabela 11 Resul t..ados médi os das estimat..i vas de produçã:o de 

gases e hexose í~erment..ada no rúmem a pal~tir da 

proporção de C2. Cs e C4. 

Tratamento 

BC 26 BH 25 BH 38 BH 62 

Moles/l00 Moles de AGV produzidos 

Hexose 

66.62±3,54~ 63.40±7,90 66,78±4.33 64.66±4.42 

32.19±3.02 24.49±8.07 28.31±3.99 28.72±2.76 

66.73±1.86 66.96±2,58 65.60±1.55 55.82±1.85 

1. :::: Desv\.o padrão 
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Esse resul~ado era esperado pois a die~a BC26 

tem proporção menor de C3 e maior de C2. o que aumen~a a 

quantidade de CH4 estimada. ocorrendo o inverso com a die~a 

BH26. Como consequência desse resul~ado para os animais que 

recebem essas die~as e.:ds~e uma menor disponibilidade de 

energia metabólica para a die~a BC26. pois a cada 100 moles 

de AG\l produzidos. es~a die~a perde. na f'orma de CH4. cerca 

de 1.6 Kcal a mais de energia do que a die~a BH26. 

Quant.o a quant.idade de hexose í~erment.ada no 

r úmen par a pI' oduzi r 100 moI es de AGV. t.odas as dietas 

apresent.aram valores mui to semelhant.es ent.re si. indicando a 

mesma e:ficiência de :ferment.ação para t.odas. 

4.3. Degradabilidade in. situ do insolúvel 

Os resul t.ados das incubaçe5es das sacolas de 

náilon podem ser visualizados na t.abela 12 e na í'igura 6. 

Esses resul t.ados permi t.em indicar qual diet..a proporciona 

condiçees ruminais mais adequadas à degradação da :fibra. 



Tabela 12 

Tempo de 

Incubação 

24h 

4Bh 

64 

Resul t.ados médi os da degr adação in si t 'U do 

i nsol úvel da ma t.ér i a seca C DI SI~"",,) da casca de 

soja nos dois t.empos de incubação dos diferent.es 

trat.ament.os em porcent.agem. 

BC 26 

3B.6±3.7.::J. :1 

55.2±9.4.::J. 2 

Trat.ament.o 

BH 26 

26. a±3. Ob 

3S.1±3.1 b 

BH 38 BH 62 

'1., .::J.~ 

30. 4±3. B~ 33.1 ±1. O " 

42.5±4.B.::J.b 43.9±2.S
ab 

si ao 

nível. de 5% de probabilida.de pel.o teste de Tukey. 

A taxa de degradação. juntament.e com o 

pot.encial de degradação. é um import.ant.e fat.or relacionado 

com a di gest.i bi 1 i dade e a i ngest.ão de aI i ment.os vol umosos 

CORSKOV. 1991). o t.rat.ament.o do BIN com pressão e vapor 

aument·a o pot.enci aI de degr adação. mas det.er mi na condi ções 

ruminais inadequadas à degr adação. Têm sido. port.anto. 

obser vadas bai xas t.axas de degr adação em di et.as a base de 

BAH. que fazem com que o beneficio do tratamento. em termos 

de aument·o de mat.erial potencialmente degradável. seja 

praticament.e inÚt.il. 

Apesar da aI t.a t.axa de passagem rumi t"1al ser 

também responsável pelo baixo aproveit.ament.o do alimento. 

CASTRO (19S9) concluiu que o aument.o da taxa de degradação 

teria impacto bem maior na melhoria de sua utilização. 
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o '"alor de DI SI da i ncubação das sacol i nhas de 

náilon com casca de soja por 24 horas para a die~a BC26 roi 

si gni f' i ca t.i vament·e mai or C p< o . 05) que os valor es par a as 

die~as BH26 e BH38. Para o tempo de incubação de 48 horas. o 

valor de DI SI para a dieta BC26 roi signiricativamente 

superior apenas ao valor da die~a BH26 (p<0.05). 

A análise dos dados evidencia a importância do 

pH na determinação da atividade Iibrolitica. Os valores de pH 

1- umi nal deter mi nados pel a di eta BH26 per manecer am a mai or i a 

do tempo na faixa de valores inadequados pal-a a degradação da 

ribra e. consequentemente. esta dieta apresen~ou os menores 

',ralores de DIS!. De maneira oposta. a die~a BC26 apresent,ou 

valores de pH mais elevados. e sempre dentro da faixa ideal 

para a atividade das bactérias celuloliticas. apresentando os 

maiores valores de DI SI . Entre as dietas de BAR. observa-se 

uma t,endência de maiores degradações conIorme se aumenta a 

quantidade do volumoso. 

AI ém do menor pH. poder i a se especul ar que a 

menor degradação estaria relacionada também com a elevada 

quantidade de carboidratos não estruturais. Acredita-se que 

os microrganismos celuloliticos tenham preIerência pelos 

carboidratos não estru~urais. em detrimento da digest,ão dos 

car boi dr a tos estr ut ur ai s • e que, além disso. exis~a uma 

competição por nutrientes essenciais entre os microrganismos 

celuloliticos e os microrganismos digestores de carboidratos 

prontamente fermentesciveis que prolireram nest.e tipo de 
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di et.a (HOOVER • 1986) . Os r esul t.ados com a di et.a BC26 que. 

opost.ament.e. apresent.ou os maiores valores de pH e DI SI • 

t.endo a mesma quant.idade de amido na diet.a, nos indica que o 

pH é mesmo o fat.or decisivo nas diferenças encont.radas nest.as 

variáveis. Ainda que consideremos o aument.o de carboidrat.os 

não est.rut.·urais pelo trat.amento do BIN. no caso da diet.a 

BH26 , a principal alt.eração que est.e aument.o det.errnina, em 

conjunt.o com out.ras caract.eríst.icas do BAH. é um maior 

abaixament.o do pH. pela maior e mais rápida ferment.ação 

result.ante. 

As diet.as BH38 e BH62 apresent.aram resultados 

bem semelhant.es t.ambém para essa variável. Como a única 

variável que apresent.ou diferença considerável. apesar de não 

significat.iva. foi a concentração de N-NHa (4.76 e 6,35. 

respectivament.e) , isso parece indicar que não haveria 

benefícios maiores para a degradação com o aumento da 

concent.ração de N-NHa. Deve-se. t.odavia. considerar que essas 

di et.as. apesar de terem apresent.ado ati vi dade ferment·at.i va 

semelhante. possuem niveis de energia di:ferentes que podem 

i ncl usi ve af etar a pr 6pr i a concent·r ação e a necessi dade de 

N-NH3. 

4.4. Digestibilidade in vivo e balanço de nitrogênio (N) 

A seguir são apresent.ados os valores obtidos 

no ensai o de di gesti bi 1 i dade e bal anço de N. Os coef i ci entes 
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de digest-ibilidade e a porcentagem do aliment-o consumido em 

relação ao í'ornecido se encontram na tabela 13. Os valores do 

consumo das í'raç5es brutas e digestiveis de MS. matéria 

orgânica (MO). FB e FDA de cada dieta podem ser visualizadas 

na tabel a 14. 

Tabela 13 Resultados médios do coeficiente de 

digestibilidade in vivo das dif'erentes 

f'raç5es da diet-a e porcentagem do consumo de 

mat.éria seca oferecida. 

Tratamento 

BC 26 BH 26 BH 38 BH 52 

MO 

PB 

FB 

FDA 

CONS. (~O 

:I. = Desvio pa.drã.o 

73.1±8.3a 
í 70.4±1.7ab66.5±3.0bc 63.7±5.4c 

75.1±8.1 a 
2 72.2±1.9ab68.3±2.6bc 55.4±5.1c 

69.8±5.0 

60.7±13.8 

50.7±13.5
a 

70.6±21.7b 

64.4±7.1 

53.3±6.0 

49.2±4.4 b 

91.4±9.9
a 

66.0±5.2 65.5±5.3 

54.8±5.6 59.1±6.3 

51.2±5.2
b 

51.1±8.7
ab 

94.2±6.1Cl. 96. 2±6. 3Cl. 

2 :: Letra.s diferentes em uma. mesma. ti.nha. diferem entre si a.o 

ni:vet de 5% de proba.bUida.de peto teste de Tukey. 

MS MATÉRIA SECA; MO ::: MATÉRIA ORGÂNICA; PB PROTEÍNA 

BRUTA; FB = FIBRA BRUTA; FDA FIBRA DETERGENTE ÁCIDO; 

CONS. {%} :: CONSUMO EM PORCENTAGEM DA QUANTIDADE OFERECIDA. 

dietas compostas por BAH apresentaram 

consumos semelhant.es. todos acima de 90:!{. o que Í~az com que a 

comparação entre os coeficient,es de digestibilidade entre 



69 

elas seja consist-ente. Ent-ret-anto. o consumo da diet-a com 

BIN foi signif'icativament-e in:ferior Cp<O.Ol). principalment-e. 

por causa do consumo anoI~mal ment-e bai xo apresent-ado no 61 t.i mo 

per i odo por um dos ani mai s C 30:;1:) . Assi m. nas comparações 

ent-re as dietas com BIN e as dietas com BAB. deve se levar em 

consideração essa dif'erença. em virtude do grande efei to do 

aumento do consumo na diminui da digestibilidade CTYRREL & 

MOE. 1975). 

Como pode-se observar pela tabela 13, os 

valores da diet-a BC26 são significativamente superiores 

(p<0.05) aos das dietas BH38 e BH62. para os coeficientes de 

di gesti bi I i dade de MS e MO. Par a essas mesmas var i á vei s a 

diet..a BH26 foi superior a dieta BH62. Estas dif'erenças já 

el~am esperadas, uma vez que as dietas que apresentaram 

maiores digestibilidades são aquelas que apresentam maiores 

quanti dades de concent.r ado. 

Os dados de digestibilidade para a f'ração 

fibrosa das dietas com BAB, demonstram tendência contrária ao 

da MS e MO. com maiores valores para as dietas com maior 

quantidade do volumoso. Como descrevem WOODFORD et aI. 

C 1986) • o aumento de material :fibroso da dieta. em geral. 

di mi nui a di gesti bi I i dade da mai OI' i a dos componentes. exceto 

a da própria f'ibra, que aumenta. O valor mais elevado. tanto 

para FB como FDA. é da dieta BC26 , o que está de acordo com 

os result..ados obtidos no ensaio de DISI e com o menor consumo 

apresentado por esta dieta. No caso da FDA. houve dif'erença 
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signiricativa (p<O.05) entre a dieta BC26 e as dietas BH38 e 

BH26. 

A comparação dos coericientes de 

digestibilidade entre a dieta com BIN e a dieta BH26. nos 

indica que a porção :fibrosa está sendo melhor utilizada no 

bagaço sem o U'atamento. Entretanto, o consumo 

signi:ficativamente menor apresentado pela dieta BC26. prêcisa 

ser 1 evado em consi der ação. Caso o consumo ti vesse si do 

semelhante. essa direrença. cert·amente. diminuiria. Além do 

e.fei t.o do mai or consumo aumentando a 'v'el oci dadê de tr ânsi to 

do alimento. existiria também um aumento na atividade 

rermentat·i va por causa de uma maior quantidade de mat·erial 

:fermentesci vel posto em disponibilidade no rúmen. O resul tado 

disso seria uma menor taxa de degradação. por causa do 

abaixamento do pH. e uma menor extensão de degradação causada 

pela maior taxa de passagem. 

Como pode-se obser var pela anãl i se dos dados 

da tabela 14. dieta BC26 apresentou consumo 

signiricati vamente inrerior para todas as í'raçt:5es. Entre as 

dietas com BAH podemos observar que os valores para MS e MO 

são mui to semelhantes. havendo direrença signií~icati va para 

as rraçt:5es brutas e di gestiveis de PB. FB e FDA. 

resul tados encontrados para FB e FDA estão de acordo com a 

const·i tui ção das di etas • ou sej a. a di eta BH26 que conti nha 

menos volumoso é signiricativamente menor que as duas outras 

dietas de BAH para FB e FDA. tanto a í"ração bruta como a 
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diges~lvel. No caso da fração diges~ivel. a diferença ~ende a 

aumen~ar conforme se aumen~a a quan~idade de volumoso e 

exis~e melhores condiçBes para a degradação da fibra. 

Tabela 14 Resultados médios do consumo das diferen~es 

fraçBes bru~as e diges~iveis das diet.as. 

Tratamen~o 

BC 26 BH 26 BH 38 BH 52 

MS 1314±402.1 
b 

1700±197
a 1792±205o, 1765±106o, 

l+~ digo 934±226
b 2 1196±123O, 1196±112O, 1118±126O, 

MO 1246±384
b 1611±185'.:l. 1699±186a. 1661 ±100

a 

MO digo 911±223 
b 

1169±116
a 1163±162a. 1087±114C1. 

PB 168±66,1 c 
208±49

ab 227±41a 204±21
b 

PB digo 108±43
c 2 

136±43
ab 

161 ±3g
a 

133±16
b 

FB 237±76
b 

265±39
b 

346±43
a 429±32C1. 

FB digo 137±33
b 

136±26
b 

190±38
a 

264±40
a 

360±13g
b 1-

693±76
a 

668±68
a FDA 440±66° 

FDA dig 206±81c 
h 

216±38- 306±67a 344±82
a 

.1 ::: Desvi.o padrã.o 

m:vet de 5% de probabi.hdade pel,o teste de Tukey. 

MS :::: MATÉRIA SECA; MS digo ::: MATÉRIA SECA DIGESTiVEL; MO ::: 

MATÉRIA ORGÂNICA; MO dig. = MATÉRIA ORGÂNICA Dl:GESTfVEL; PB ::: 

PROTEÍNA BRUTA; PB di.g. = PROTEÍNA BRUTA DIGESTÍVEL;FB ::: 

Fl:BRA BRUTA; FB di.g. ::: Fl:BRA BRUTA DIGESTÍVEL; FDA '" Fl:BRA 

DETERGENTE ÁCl:DO; FDA dig. :: Fl:BRA DETERGENTE ÁCIDO Dl:GESTfVEL 

No caso da PB diferença es~a~is~ica 

encon~rada ent.re a dieta BH38 e BH62 não era esperada. uma 
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vez que as dietas eram isonitrogenadas e o consumo de MS e MO 

foram semelhantes. O que ocorreu foi um consumo ligeiramente 

inferior de MS e valor determinado para PB também pouco mais 

baixo para a dieta BH62 que. associados. acabaram resultando 

numa diferença significativa. 

Os resul tados do balanço de ni trogênio podem 

ser visualizados na tabela 15. Não exist.e diferença 

signií'icati va entre as dietas. De'vido a perda de volumes não 

conhecidos de urina. que caíram na parte anterior das gaiolas 

metabólicas e dei xal' am de ser coletadas. os resultados 

apresentam um coeficiente de variação muito grande. que 

compromete a análise. 

Tabela 15 - Resultados médios do balanço de nitrogênio. 

Bal. N (g) 

Nu!'. /'Ndig. 

Nur. /N. ing. 

i :::: Desvi.o padrão 

BC 25 

9.2±5.8 i 

52.6±39.1 

44.4±30.5 

Tratamento 

BH 25 

11.3±5.2 

53.9±15.5 

40.7±9.5 

BH 38 

11.1 ±5.1 

51.0±7.9 

40.0±6.1 

BAL. N = BALANÇO DE NJ:TROaÊNl:O; N ur./N digo 

BH 52 

8.8±7.7 

57.6±28.5 

43.4±15.2 

= RELAÇÃO 

NXTRoaÊNJ:O NA URl:NA E NJ:TROaÊNIO DIaERIDO; N 1.11' /N cons ::: 

RELAÇÃO Nl:TROaÊNl:O NA URINA E Nl:TROat:Nl:O CONSUMl:DO. 



73 

4.5 .. Ensaio de desempenho animal com bovinos em acabament.o 

4.5,,1. Composição bromat.ol6gica das diet.as 

experiment.ais utilizadas no conf'inament.o 

experiment.al 

A tabela 16 most.ra a composiç~o bromat.,016gica 

das dietas experimentais utilizadas no ensaio de ganho de 

peso com bovinos em confi namento. análises foram 

realizadas através de amostras coletadas no cocho dos animais 

pelo Laborat6rio de Tratamento de Água da Usina São Mart.,inho. 

Tabela 16 

MS 

PB 

F'B 

F'DA 

MM 

MS=Mo.tério. 

FDA=Fibra. 

Composiç~o bromato16gica média percentual das 

raçê:5es fornecidas para os animais no ensaio de 

desempenho animal. 

Tratamentos 

BC 26 BC38 BH 26 BH 38 BH 52 BH 52/38 

58.73 57,58 52.87 49.54 46.66 49,95 

12,73 11.89 13.55 13.07 11,83 12,67 

14.72 18.38 12.29 14.21 17.37 15.72 

25.05 30.93 23.17 28.36 34.14 32.48 

5.46 5.58 5.29 5.51 c:.: 7~ 
-9 ~ -' 5.60 

Seco.; PB=Proteíno. Bruta.; FB :: Fibra. Bruta.; 

Detergente Áci.do; MM ::: Ma.téria. Minera.L; 

NDT:::Nutrientes DigesHveis Totais. 

Os resul tados n~o seguem rigorosament.,e àqueles 
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obtidos para as dietas :fornecidas aos animais dos ensaios de 

a"raliaçâo de :fermentaçâo ruminal e digestibilidade. Contudo, 

nâo existem graves distorç~es. mantendo-se as características 

que distinguem cada tratamento. As di :ferenças se devem: a 

di:ferentes partidas dos alimentos constituintes, tempo de 

armazenagem Cno caso do BIN e do BAH) e. principalmente. a 

terem sido realizadas em laborat6rios di:ferent·es. 

4.5.2. Resultados do ensaio de desempenho animal 

resultados do ensaio de desempenho de 

bovinos em acabamento est2i:o sumarizados na tabela 17. 

Tabela 17 - Resultados médios do con:finamento. 

GDPCkg/dia) Cons.Ckg) Cons. CYPV) CA 

BC 26 O. 91 7±0. 119 J. Ctb11 .13±O, 76Ct 
2.91±0.02

Ct 12,14-

BH 26 o. 986±0. 176Ct 2 
9. 33±0.29

c 2.4-6±0.14-
c 9,4-7 

BH 38 1 • 01 2 ±O • 216 Ct 9.84-±0.3S
bc 

2.69±0.02
bc 9,72 

BH 62 o. 866±0. 214-
ab 

10.01±0.76
bc 2.68±0.06a.bc 11,66 

BH 6êV38 0.927±0.119
ab 10. 42±0. 36':;f.b 2.79±0.09

ab 
11.24-

BC 38 O. 740±0.174-b 9.99±1.0S
bc 2.71 ±0. 16Cf.bc 13.60 

;1 :: Desvio padrão 

2 :: Letras diferentes em uma. mesma. coluna. diferem entre SI. 0..0 

nível de 5% de pr.oba.biUdo.de pelo teste de Tukey. 

GDP -= GANHO DE PESO; CONS. <kg> ::: CONSUMO DE MATÉRXA SECA EM 

QUXLOGRAMAS; CONS. {%PV} :::: CONSUMO DE MATÉRXA SECA EXPRESSO 

COMO PORCENTAGEM DO PESO VXVO; C. A. :: CONVERSÃO ALXMENTAR EM 

QUl:LOGRAMAS DE MATÉRl:A SECA POR QUXLOGRAMA DE GANHO DE PESO. 
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.b.l ém do GDP. pode ser obser vado a médi a do 

consumo do lot.e durante o experimento. t-anto em quilogramas 

de MS. como em porcentagem de peso vi vo CPV). e a conversão 

alimentar CCA). O consumo em kg de MS e o GDP. podem ser 

visual i zados na í~igura 7. 

0s valores de GDP de maneira geral roram bem 

sat.i sf'at-6ri os. e são semelhantes aos valores encont.rados na 

li teratura CLACORTE. 1987; LANNA & BOIN. 1988 SANTOS. 

1990). pr i nci paI mente consi der ando que ror am usados ani mai s 

fêmeas que têm menores consumo e GDP. O consumo de alimentos 

1:'oi igualmente elevado e a conversão alimentar. deri vada 

dessas duas variáveis. consequent.emente. também apresenta 

'vralores cOI"lcordantes com a li ter atura. O peso vi'v'o 

inicial médio. para todos os lotes, :foi igual a 329 kg. 

As diet.as BH38 e BH26 proporcionaram GDP 

signiricativament.e superiores em relação a diet.a BC38 

Cp<0.05) . Esta dI tima. entret.ant.o. apresent-a resultados 

semelhant.es as dietas BH52 e BH52/38. apesar de numericamente 

iní'erior. O que se observa é que com o aument.o da pl'oporção 

de sorgo na dieta. exist.e uma tendência a aumentar o GDP. No 

caso das die-tas com BAH. a dieta BH38 apresentou valores 

ligeiramente superiores a BH26. Com o aumento do 

sorgo. exi st.e. t.ambém. tendência diminuir o consumo. 

port.ant.o a CA melhora nas diet.as com menos BAH. 

A diet.a que levou ao maior consumo roi a BC2e. 

signif'icat.ivament.e superior ao consumo das dietas BH52. BH38. 
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BH26 e BC38 C p< 0.06) . O consumo desLa di et.a :foi semel hant.e 

apenas a di eta BH62/38. que por sua vez. :foi super i or a BH26 

Cp<O.06) . 

result.ados encont.rados nos ensaios de 

digest.ibilidade com ca!~neiros e avaliação da :ferment.ação 

ruminal apont.am como a diet.a mais promissora para GDP a diet.a 

BH26. No ent.ant.o. a di et.a BH38 apresent.ou 'I"alor de GDP 

numericament.e superior a diet.a BH26. A diet.a BH26 apresentou 

maiores coeficient.es de digest.ibilidade de MS e MO. e t.ambém 

maior proporção de Ca do que a dieta BH38. apesar de não 

serem si gni f'i cati ,,"as essas di ferenças. Ent.ret.ant.o. a di et.a 

BH38 apresentou consumo numericament.e maior no ensaio de 

di gesti bi 1 idade. o que fez com que el e apresentasse consumo 

de MS e MO di gesti vei s semel hant.es a di eta BH26. O mai OI'" 

consumo para a diet.a BH38 em relação a dieta BH26 se repet.iu 

no ensaio de desempenho. sendo a diferença ainda maior que no 

ensaio de digestibiIidade. Assumindo que a relação ent.re os 

coeí'icientes de digestibiIidade dessas dietas t·enha sido a 

mesma que a do ensaio de digestibiIidade. estaria e>"'PIicado o 

mai or desempenho da di eta BH38 pel amai or quant.i dade de 

enel'gia digest.ivel consumida. Apesar do GDP pouco maior da 

diet.a BH38. a eficiência de transformação dessa energia. como 

pode ser observado pela análise dos dados de CA. é menor do 

que a da dieta BH26. Provavelmente isso se deva a maior 

proporção de Ca det·erminado para essa dieta no ensaio de 

avaliação de fermentação ruminal que. como já di scut.i do 
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an't-eriormente. aumenta a quan't-idade de energia metabolizável . 

. <Uém disso. a maior quantidade de concentrado f"az com que 

e:ds't-a um menor incremen't-o calórico. o que aumen't-a a energia 

1 í qui da da di et.a BH26 em r 1$1 aç:ão a di e't-a BH38. cuj a mai or 

proporç:ão de volumoso de't-ermina exatamente o con't-rário. 

Com relaç:ão as diet.as com BIN. à medida que se 

aumen't-ou a pl-oporç:ão do sorgo. aumentou 't-ambém o consumo. 

Is't-o indica que para a diet.a BC38 o que devia es't-ar limit.ando 

o consumo era o espaço pois a diminuiç:ão da 

por centagem do vol umoso aumentou o consumo. ou sej a. a di et.a 

Be26 apresentou consumo signi:ficati vament.e maior. No caso das 

diet.as com BAH ocorreu o inverso. pois. à medida que se 

aumentou a proporç:ão do sorgo. exis't-iu a 't-endência a diminuir 

o consumo. Como o aument.o da energia da dieta :fez com que se 

diminuisse o consumo. o que devia es't-ar restringindo-o era o 

controle quimios't-ático da ingest:ão. Quanto à dieta BH62. 

apesar da ati vidade de :fermentaç:ão ruminal desta ter sido 

semelhante as das dietas BH26 e BH3B. é di:ficil que a 

regulaç:ão da ingest:ão tenha se dado at..!-avés do mesmo controle 

que as outras duas pois ela é bem menos energética. Talvez a 

dieta BH3B esteja numa si t.uaç:ão limi te. na qual o controle 

quimiostático da ingest:ão permita um consumo energético maior 

do que no caso da dieta BH26. que estaria numa faixa 1na1s 

de:finida desse controle. Isso explicaria o maior valor 

numérico para o consumo e. consequent.emente. o GDP 

ligeiramente superior para a dieta BH38. 
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Todas essas consideraç~es demonstram que houve 

uma falta de potencial genético dos animais para as dietas 

mais ca16ricas. em função da limit.ação do consumo. Assim a 

dieta BH26 foi prejudicada na comparação com a dieta BH39 , 

pois a resposta dos animais à dieta mais energética não :foi o 

esperado maior GD? mas a diminuição do consumo. 

Compar ando-se os r esul tados das di etas BH3S e 

BC3S. observa-se clarament·e o e:fei to do LratamenLo sob 

pressão e vapor. O consumo em quilogramas dest.as dietas :foram 

bem semelhanLes. e o ganho de peso superior para a dieLa com 

BAH. Assim. a e:ficiência no uso do alimento. represent.ada 

pela CA, têm seu melhor resultado com a dieLa BH3S. e o pior 

para a BC3S. A comparação das dietas BH26 e BC26 nos mostra 

que apesar dos valores de GD? semelhantes entre elas. o 

consumo :foi, contra Lodas expectativas, superior para a dieta 

com BIN. A vanLagem do LratamenLo. então. mais uma vez se 

re:flete numa melhol~ CA para a dieta com BAH. A comparação 

dessas diet.as quant.o a CA sorgo Ckg de MS de sorgo/ kg ganho) 

mostra superioridade da dieta BH26 em relação a dieta BC2:6 

C 4..45 x 5. 70. r espect~i vamen t·e). Em r el ação a compar ação dessa 

mesma variável enLre as dieLas BH3S e BC3B. a superioridade 

do BAH se repeLe (3.50 X 4.69. respecti vament.e). 

Os dados de literaLura a respeiLo do e:feiLo do 

t.raLamenLo do BIN sob pressão e vapor sobre o consumo. 

mosLram que uma das principais vantagens é o aument·o do 

consumo do R<\H em relação ao SIN. Os pr6prios resul Lados dos 
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ensaios de digest.ibilidade e í~erment.ação ruminal, int.egrantes 

deste trabalho. apresentam consumos menores para as diet.as 

com 81 N. Uma das expl i caçt:Ses par a esse f a to. ser i a que o 81 N 

fornecido aos animais no coní~inament.o era ret-irado da est.eira 

na usina logo após a sua produção. e assim. o açúcar residual 

tem menos chance de sofrer í'erment-ação. Já o 8IN fornecido 

para os animais dos ensaios de digestibilidade e í'ermentação 

ruminal. eram í'ornecidos aos animais at.é uma semana ap6s sua 

produção. e. portanto. na maioria das '-,rezes apresent.avam odor 

caracteristico de açúcar ferment.ado. Os ácidos orgânicos 

decorrent-es dessa fermentação podem ser responsáveis pela 

diminuição do consumo. 



5. CONCLUSÕES 

concluir que. 

81 

Em runção dos resul 'lados ob'li dos. é possi vel 

nas condiç5es em que roram realizados os 

ensaios que comp~e este trabalho: 

- Com a substi 'l.uição do BAH pelo sorgo. existe 

uma bêndencia de elevação do GDP. em f'unção da aumento de 

energia digestiva proporcionado por essa subs'li 'luição. 

o tratamento do BIN sob pressão e vapor 

ere'livamen'le aumenta a disponibilidade de energia para o 

animal. Isso f'ica bem demonstrado pelo desempenho das dietas 

BH38 e BC38. que apresent..aram mesmo consumo. porém com a 

dieta BH38 proporcionando GDP signi:ficat.ivament..e superior. 

As di e'las BH26 e BC26. 'l.êm r esul 'lados de GDP 

semel han'l·es • o que most..ra que. em dietas com elevadas 

proporções de concentrado. o trat.amen'lo do BIN é 

ques 'li oná vel . o consumo da dieta BH26 :foi 

signiricat..i vament..e i n:ferior • most.rando maior e:ficiência da 

dieta com BAH. o que pode jus'li:ficar o 'lrat.ament.o mesmo 
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nessas si~uações. 

- O consumo do BIN deve ser af'etado por algum 

f'a~or relacionado com o seu armazenament.o. Isso poderia 

explicar a grande dif'erença entre os resul~ados obtidos com o 

ensaio de desempenho animal e o dos ensaios de 

di ges ~i bi li dade e aval i ação de f 611" ment.ação r umi nal . 
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APeNDICE 1 Valores médios de pH ob~idos dos 

4 ~rat.ament.os. em cada horário de colet.a 

TRAT HORA MeDIA DESVI O PADRÃO 

Tl 7 6,84 0,26 

Tl 9 6,72 0.20 

Ti 13 6.74 0.24 

T1 16 6,49 0.19 

T1 19 6.68 0.14 

T1 21 6,24 0.26 

T2 7 6,45 0.54 

T2 9 5,93 0.47 

T2 13 6,35 0,53 

T2 15 6,84 0,49 

T2 19 6,27 0,37 

T2 21 5,62 0,44 

T3 7 6.62 0,27 

T3 9 6,08 0.21 

T3 13 6,54 0,25 

T3 15 6.04 0.29 

13 19 6.53 0.23 

T3 21 6.75 0.10 

T4 7 6,66 0.43 

T4 9 6,18 0.30 

T4 13 6,52 0,42 

T4 16 6,08 0,22 

T4 19 6,51 0.32 

T4 21 5,87 0.31 
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APí::ND1 CE 2 Valores médios de N-NH3 obtidos dos 4 

t!~at.amentos. em cada horário de coleta. 

TRAT HORA 1\-11:'.:D1 A DESVIO PADRÃO 

Ti 7 5.19 2.62 

T1 9 4.64 0.84 

T1 13 3.64 2.00 

Ti 15 3.16 1.01 

Tl 19 3.60 1,26 

T1 21 5.79 2,63 

T2 7 3.16 0.91 

T2 9 3.61 1.08 

"T"? ..... 13 2.76 0.93 

T2 15 2,99 1,12 

T2 19 2.64 1.26 

T2 21 6,26 2,97 

T3 7 2.36 0,78 

T3 9 5.68 1.68 

T3 1 .'" ~ 2.76 1,09 

13 15 5.36 2.68 

13 19 2,79 1.30 

T3 21 9.71 3.78 

T4 7 2.72 0.91 

T4 9 7.68 2,67 

T4 13 3,52 1.71 

T4 15 6.30 1.58 

T4 19 3.58 1.20 

T4 21 14.53 4.19 
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APÊNDICE 3 - Valores médios de ácido acético obtidos dos 

4 tratamentos. em cada horário de coleta 

TRAT HORA MÉDIA DESVIO P.4DRÃO 

Ti 7 4.84 0.57 

Ti 9 4.94 0.27 

Tl 13 4.60 0.38 

Ti 15 6.08 0,38 

Ti 19 6.05 0.39 

Tl 21 4.72 1.28 

T2 '7 5,24 0.49 , 

T2 9 6.86 0.78 

T2 13 4.57 0,07 

T2 15 5.58 0.25 

T2 19 4,68 0,33 

Tê 21 6.11 0.21 

T3 7 4.68 0.78 

T3 9 6.74 0.46 

T3 13 4.66 0.54 

T3 15 5,75 0,11 

T3 19 4.68 0.52 

T3 21 6,75 0.18 

T4 7 5.29 0.82 

T4 9 5.82 0,34 

T4 13 5.03 0.56 

T4 15 6.04 0,16 

T4 19 5.03 0.49 

T4 21 7.06 0,79 



102 

APt::NDI CE 4 Valeres médios de ácido pl~opiônico 

obti des dos 4 t,r a tamentos • em cada 

horário de coleta 

TRAT HORA ~1ÉDIA DESVIO PADRÃO 
Tl 7 1,66 0.71 

T1 9 1.69 0.62 

T1 13 1 tS7 0,63 

T1 16 1,97 0.63 

T1 19 1.87 0.47 

T1 21 1.89 0.60 

T2 7 3.44 1.64 

T2 9 3,61 1.76 

12 13 3.09 1.69 

T2 16 3.66 1.78 

T2 19 3.08 1,33 

T2 21 4.18 1.98 

T3 7 2.33 0.66 

T3 9 3.11 0.46 

T3 13 2.43 0.87 

T3 16 2,76 0,67 

T3 19 2,27 0.67 

T3 21 3,20 0.61 

T4 7 2.54 0,69 

74- 9 2.84 0.54 

T4 13 2,32 0.66 

T4 16 2.84 0,49 

T4 19 2,40 0,46 

T4 21 3.40 0.63 
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APt:::NDICE 5 Valores médios de ácido butirico 

obti.dos dos 4 tA'atamentos. em cada 

horário de coleta 

TRAT HORA MÉDIA DESVIO PADRÃO 

Ti 7 0,78 0.4-1 

Ti 9 0,94- 0,24-

Tl i3 0,71 0,28 

Ti 15 0,91 0.45 

Ti 19 1.00 0.54 

T1 21 1,08 0.75 

Ta . .." 

" 0.96 0,42 

r2 9 1,32 0.51 

Ta 13 0,95 0.45 

T2 15 1.20 0.53 

T2 19 1.12 0,52 

r2 21 1.31 0.4-3 

T3 7 1.03 0.31 

T3 9 1,17 0.18 

T3 13 0.95 0,20 

T3 15 1.29 0.41 

T3 19 1.10 0,31 

T3 21 1,70 0.39 

T4 7 1.13 0.31 

T4 9 1.09 0.36 

T4 13 0,85 0.21 

T4 15 1.06 0.19 

T4 19 1,05 0.63 

T4- 21 1.52 0,33 
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APÊNDICE 6 Valores médios dos ácidos graxos 

volá:leis lot.ais dos 4. tratament.os. em 

cada horário de colela 

TRAT HORA Mt:DIA DESVIO PADRÃO 

T1 7 7.28 1,69 

T1 9 7.61 0,86 

T1 13 7,18 1,13 

T1 16 7,97 1.10 

Tl 19 7,93 1,23 

Tl 21 7,68 2.24 

T2 7 9.66 1.16 

T2 9 10.79 2.06 

T2 13 8.61 1.22 

T2 16 10.44 1.61 

T2 19 8.87 O '-:1? • I ..... 

T2 21 11.61 1 '''''1 • I ~ 

T3 7 8.03 1,16 

T3 9 10,02 0.66 

T3 13 8.04 1.29 

T3 16 9,80 0.61 

T3 19 7,95 1,25 

T3 21 11.65 0.19 

T.4- 7 8,96 1.54 

T4 9 9,75 0.82 

T4 13 8.20 1,27 

T4 15 9.94 0.55 

T4 19 8.47 0.86 

T4 21 11,98 1,06 




