
EFEITO DA UMIA, 00 MELAço E DA LASALOCIDA SóDICA 

SOBRE A FERMENTAÇÃO R.UMINfI.L Et1 BOVINO:3 ALIMENTADOS COM 

BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR. TR.ATADO A PRESSÃO E VAPOR. 

JOSÉ CAPLOS DE FRANCISCO JUNIOR. 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Fernando Machado 

Piracicaba 

Dissertaçao apresentada à Escola 
Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz") da Universidade de São 
Paulo,para obtenção do tjtulo de 
Mestre em Agronomia. Area de 
Concentração: Ciência Animal e 
Pastagens. 

Estado de São Paulo - Brasil 

Fevereiro - 1994 



Ficha catalogràfica preparada pela Se~~o de Livros da 
Divis~o de Biblioteca e Documenta~~o - PCLO/USP 

Francisco Junior, Jos~ Carlos de 
M14ge Efeito da ur~ia, do mela~o e da lasolocida sódica 

sobre a fermenta~ào ruminal em bovinos alimentados com 
baga~o de cana-de-a~0car tratado a pressào e vapor. 
Piracicaba, 1994. 

105p. 

Diss.(Mestre) - ESALO 
Bibliografia. 

1. Alimento volumoso para bovino - Qualidade 2. Bº 
vino - Nutri~ào 3. Fermenta~~o ruminal I. Escola Supg 
rior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba 

CDD 636.2084 
636.2085 



EFEITO DA UREIA, DO MELAÇO E DA LASALOCIDA SODICA 

SOBRE A FERMENTAÇAO RUMINAL EM BOVINOS ALIMENTADOS COM 

BAGAÇO DE CANA-DE-ACUCAR TRATADO COM PRESSAO E VAPOR 

Aprovado em : 05. 04. 1994 

Comissão julgadora : 

Prof. Dr Paulo Fernando Machado 

Prof. Dr Raul Dantas D'arce 

Prof. Dr Paulo Figueiredo Vieira 

JOSE CARLOS DE FRANCISCO JUNIOR 

ESALQ/USP 

ESALQ/USP 

FCAV/UNESP 

Prof. Dr Paulo Fernando Machado 

Orientador 



Aos meus pals e irmàos, Carlos, Ely, Claudinho 

Nato e Xande 

II O amor é o desejo dessa metade perdida de nós mesmos" 

Milan Kundera 

A Andrea 

pelo carinho e incentivo 



AGRADECIMENTOS 

Ao Prof. Dr Paulo Fernando Machado, pela orienta~~o, 
apoio para a realiza~~o desse trabalho. 

amizade e 

A todos os professores do curso de P6s-gradua~~0 em Ciência 
Animal e Pastagens. 

Aos amigos Sergio Raposo de Medeiros, Humberto Maciel Fran~a 
Madeira, Milton Luiz Moreira Lima, Eda Maria Furlani Piedade, 
Valter Bertini Galan e Alessandra de Moura Velasco, pelas 
valiosas sugestbes p pelo companheirismo que sempre demonstraram. 

Aos demais coleQas de p6s-gradua~~0 e 
auxiliaram nas várias fases desse trabalho. 

estagiários que 

- Aos laboratoristas Elaine Edna Carboni e Lazaro Vanderlei F. da 
Silva, pelo grande auxilio nas análises e também pela amizade. 

A Usina S~o Martinho, por ter concedido e financiado todo o 
material necessário para a realiza~~o desse trabalho. 

Aos Departamentos de Zootecnia e de Zoologia • ESALG/USP. pela 
utiliza~~o das instala~bes para a condu~~o dos experimentos. 

Ao CNPq, pela concess~o de bolsas de Inicia~~o Cientifica para 
os estagiários. 



ii 

SUNAHIO 

Pàg,inas 

L I ST Pl DE F :r GUHAS ....... " " ..........•. " " . " ..... " ..... " .... . 

L. I STç:~! DE f~BHEV I ?YrUH{~S ... » ••• " • " •••••••••• " •••••••••••••••• 

v 

viii 

'.' ,', 

1) :r NTHDDUÇAO .... " . • . . • . . . . . . . • . . . .. .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • iZI1 

2) HEVISAO BIBLIOGRAFICA......... .....•..•................ 04 

2.1- Principais fatores que interferemn o ambiente ruminal 04 

2.1 • .1- pH l"'I .. lmin2'.l ••••.•.•.....•.•••.•••.....•. »...... ~!l4 

2.1.2- Nitrogênio amoniacal.. ......••........••...••• 06 

2.1.3- Fermenta~~o de carboidratos no rÚmen... •...... .10 

2 • .1.4- Taxa de passagem...... .•...•.•.•.•.••..••..... 14 

2.3- Caracteristicas do baga~o de cana tratdo com pressào 

2.4 . .1- Defini~~o de ionóforos e modo de aiào......... 22 

2.4.2- Efeito de ion6foros nos microrganismos do 

nos na 

digestibilidade e no desempenho animal........ 24 

3) NATEHIAL E METODOS..................................... 30 

3 . .1- Descri~~o dos experimentos I, 11 e 111............... 30 



iii 

3.1.1- Experimento I e 11... ......................... 30 

3.1.2- Experimento 111...... ......................... 30 

.. ~. . .. ) ..... 
,_I l:t .. :.. Periodo Experimental ••..••.••.••....•..••.••...••..•. ::::;1 

31 

3.2. :2:---· E>:peY--imento :r I» .•.•..••.. » .•.• " .•.. " ....••••.• 

:;:;. :~,. ::=:;_ ... E>:per imE.~n to I I I .•....•...•••..•.•.. " •..••.•.•. 

3.3- Dietas e tratamentos................................. 32 

3.3.3- Experimento 111............................... 34 

3.4- Delineamento experimental ...••...••...•••..••.•••..•. 

3.5- Descri~ào das coletas de fluido ruminal .••••..••••••. 

3.6- Métodos analiticos .•..•..•..•....•••....••....•••••.. 36 

3.6.1- Metodologia de determina~ào de AGV........... 36 

3.6.2- Metodologia de determina~ào de N-NH3......... 38 

3.6.3- Metodologia de determina~ào de pH............ 39 

::::;.6.3····· i"lf3!todologid df.'!! df.'!!gr-ddi:..biI idad<"?! "In Situ'·..... ::~9 

4) RESULTADOS E DISCUSSAO........... .•.•...•. ..••...•. ..•. 41 

4 .. 1. --.. Eiq::"er- iE!mn to I .•..••....••.•.. '........................ 41 

4.1.1- Valores de N-NH3 (mg!dl de fluido ruminal).... 41 

4.1.2- Valores de pH ruminal......................... 45 

4.1. :::;---- Df.?iJr--i.'ilda~~o "I r-, Si tu" . • . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . • . . . ·,:~·:t 

4.1.4- Acidos graxos voláteis........................ 52 

4.2.1- Valores de N-NH3 (miJ!dl de fluido ruminal).... 56 

4.2.2- Vdlores de pH ruminal......................... 60 



iv 

" I li Si t.u " • A •• 

ll-.3-- E>; per imen to I I I . • • • • . . • • 

4.3.1- Valores de N-NH3 (mg/dl de fluido ruminal) 

.it ~ 3 n :2 .. ··· de pH t-uminal 

80 

4.3.4- Acidos graxos voláteis........................ 83 

CONCLUSGES ......•......... 88 

6)REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 89 



Figura 1- Valores de N-NH3 (mg/dl) no fluido ruminal de 

bovinos recebendo BTPV com diferentes niveis 

de ur-éia..................................... 44 

Figura 'Vi!i\1 orf.'f!S médi.os:. pH no fluido ruminal de 

bovinos recebendo BTPV com diferentes n1veis 

~3itu" (D1S1) da MS do BTPV E' Feno dE? c.:ilpim 

elefante (Padr~o)...... •...•...........•..... 50 

Figura 4- Efeito do nivel de uréia na concentra~~o de 

ácidos graxos voláteis (C2, C3, C4, C5 e 

Figur';;:1 1::: 
..... t- Valores médios de N-·N}·r:::; ( mg / d:l. ) no -f 3. uido 

de bovlnos recebendo BTPV com 

Figura 6- Va3.ores médios de pH no fluido ruminal de 

bovinos recebendo BTPV com diferentes niveis 

Situ" (DIS1) d<::i MS do BTP\l, 

elefante (Padr~o) e casca de soja (Soj.)..... 67 

Figura 8- Efeito do nivel de mela~o na concentra~âo de 



ácidos graxos voláteis (C2, C3 ,C4, C5 e AGV 

tota I ) • " . n • " " •• " • " ••••••• " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 71 

Figura 9- Valores de N-NH3 (mg/dl) no fluido ruminal de 

bovinos recebendo BTPV suplementados com 

diferentes níveis de lasalocida s6dica....... 76 

Figura 10- Valores médios de pH no fluido ruminal de 

bovinos recebendo BTPV suplementados com 

diferentes níveis de lasalocida s6dica....... 79 

Figura 11- ~te1to do nivel de lasalocida na degrada~~o 

"In S.itu" (DISI) da MS de Casca de Soja 

(Soj . ) 

Figura 12- Efeito do nivel de lasalocida na concentra~~o 

de ácidos graxos voláteis (C2, C3 ,C4, C5 e 

f:';GV tot,::t 1 ) •• " •••• " • " •• " ••••••• " • • • • • • • • • • • • • • 86 



vii 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1- Composi~ào da parede celular do baga~o de 

Tabela ,"')-

.:::. -- Composi~ào bromatol6gica do baga~o de cana de 

a~ucar tratado com pressào e vapor......... .... 19 

Tabela 3- Valores de N-NH3 (mg/dl) no fluido ruminal de 

bov'.1.nos BTP\l 

quantidades de uréia (280g, 180g e 100g)....... 41 

Tabela 4- Quadrados minimos para efeito de tratamento 

sobre a variável N-NH3 ...•................... 

Tabela 5- Valores de pH no fluido rumina I de bovinos 

recebendo BTPV com d.1.ferentes quantidades de 

uréia (280g, 180g e 1009)...................... 45 

Tabela 6- Quadrados minimos para efeito de tratamento 

sobre a variável pH.... •.......••..•...•....•.. 46 

rómen de bovinos que BTP\l com 

diferentes quantidades de uréia (280g 180 9 p 

1. í(1~jg ) ••• » •••••••• » •••••••• » •••••••••••••• " •• " • • 49 

Tabela 8- Quadrados minimos para efeito de tratamento 

sobre a variável DISI.. •.... ................... 51 

Tabela 9- Paràmentros ruminais de bovinos que receberam 

BTPV com diferentes quantidades de uréia (280g, 

1809 1'2 .1 ~~H()IJ ) ••••••••••• » ••••• » • » n " • • • • • • • • • • • • • :53 

Tabela 10- Quadrados minimos para efeito de tratamento 



v:.i.ii 

sobre a variável AGV... ...••.••••.••.....•.•... 54 

Tabela 11- Valores de N-NH3 (mgJdl) no fluido ruminal de 

bovinos que receberam BTPV suplementado com 

Tabela 12- Quadrados minimos para efeito de tr'atamen to 

~::.obrF2 a var" .i,!tVE': 1 

Tabela 13- Valores de pH no fluido ruminal de bovinos 

que receberam BTPV suplementados com diferentes 

niveis de mela~o....... ....•.•......•.•••••...• 60 

Tabela 14- Quadrados minimos para efeito de tr'atii~mento 

sobre a variável pH. ..• ...... ......•....•...... 61 

do BTPV, 

casca de soja incubadas rúmen de bO\/ino~". qllff2 

receberam BTPV com quantidades crescentes de 

mE~ I c\~o •••••••••••••••••••••••••••••• » • » • • • • • • • • 64 

Tabela 16- Quadrados minimos para efeito de tratamento 

sobre a variável DIS1.. .............•.......... 65 

Tabela 17- Par~mentros ruminais de bovinos que receberam 

BTPV suplementado com diferentes quantidades de 

Tabela 18- Quadrados minimos para efeito de tratamento 

sobre a variável AGV... .•.•.•..•.•............. 69 

Tabela 19- Valores de N-NH3 (mg/dl) no fluido de 

BTPV 

Tabela 20- Quadrados minimos para efeito de tt-atarnfl!'nto 



N··-NH3 •••••••••••••••••••••••• 74 

.... ) 'i ... ~ 
':: ... 1. de pH no ·flu.ido ruminal de bovinos 

que receberam BTPV suplementado com diferentes 

Tabela 22- Quadrados minimos para efeito de tratamento 

sobre a variável pH............................ 78 

capi.ff! nF.ipiel''' e 

incubadas rúmen de bovinos que 

receberam BTPV com quantidades crescentes de 

Tabela 24- Quadrados minimos para efeito de tratamento 

sobre a variável DISl.. •......•.•.•.••••....... 81 

Tabela 25- Parêmentros ruminais de bovinos que receberam 

BTPV suplementado com quantidades crescentes de 

1 2\ S<".i :I. oc i d a ~.:;f.:)d :.i. c 2\ n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 84 

Tabela 26- Quadrados minimos para efeito de tratamento 

sobr"0? a VB.l'-:i.ável PlÍ3',/........................... 8~::! 



LISTA DE ABREVIATURAS 

AGV Acidos graxos voláteis 
BTPV 
BTN 
DISI 
dI 

baga~o tratado com press~o e vapor 
Ba{)i:"!-':O "in Natun:~" 
Dig(-?stib.ili.di:..df:.~ "In Situ" do .i.n~.olúvf.?l 

decilitro 
FÇ Extrato etéreo 
FDA Fibra detergente ácido 
FB Fibra Bruta 
FDN - Fibra detergente neutro 
mg I"i.i.l.igr-ama 
MM - Matéria Mineral 
MS Matéria Seca 
NDT Nutrientes digestiveis totais 
N-NH3- Nitrogênio amoniacal 
PAD Padrâo capim Napier 
PB Proteina Bruta 
SOJ Casca de soja 



RESUMO 

EFEITO DA UREIA, DO MELAÇO E DA LASALOCIDA 

sem I CA SOF.JF~E A FERMENTAÇAO RUMINAL EM BOVINOS 

ALIMENTADOS COM BAGAÇO DE CANA-DE- AÇUCAR 

TRATADO A PRESSA0 E W%POR 

A\.\tor n JOSE CARLOS DE FRANCISCO JR 

Orientador: Prato PAULO FERNANDO MACHADO 

}(i 

o objetivo deste trabalho foi estudar 

ffianipulaç~o do ambiente ruminal sobre a degradaç~o de alimentos 

parametros de fermentaç~o ruminal, em bovinos 

alimentados com bagaço de cana-de-a~úcar tratado com pressâo e 

vapor (BTPV) suplementados com uréia, mela~o e lasalocida s6dica. 

o trabalho foi dividido em três experimentos. Em um primeiro 

experimento avallou-se o efeito da adi~~o de diferentes niveis 

no segundo avaliou-se o efeito de niveis crescentes 

terceiro avaliou-se o efeito niveis crescentes 

dp lasalocida s6dica, em dietas com BTPV. Para os dois primeiros 

experimentos foram utilizados 2 bovinos e para o terceiro foram 

utilizados 3 bovinos, todos providos de canula ruminal. 
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Nos dois primeiros experimentos foram utilizados medidas 

repetidas no tempo, aplicando-se um tratamento em cada periodo. 

No terceiro experimento utilizou-se o delineamento quadrado 

Nos três experimentos os dados foram analisados 

através do procedimento GLM do SAS (1986) e as compara~ôes entre 

medias foram realizadas através do PDIFF. 

Os animais do experimento I receberam 5,4 kg de BTPV, 1,38 

kg de levedura, 1,27 kg de mela~o, 0,050 kg de sal mineralizado 

e i.'J,H1kg de unf"ia, correspondente aos 

No experimento 11, os animais receberam 

4-, 7 dEi' BTPV, kg de levedura, 0,16 kg de uréia, 0,05 kg de 

0,7kg, di;? mela~o, 

correspondente aos tratamentos 1, 2 e 3. No experimento 111, os 

receberam 3,95 kg de BTPV, (l\,84 kg de farelo de soja, 

kg de sorgo moido, 0, ijj8 kg de uréia e 0,130 kg de sal 

minel'"':ll com lasalocida sodica 

correspondente aos tratamentos 1; 2; e 3. 

três experimentos foram determinados no rúmenl pH, 

concentra~ào de nitrogênio amoniacal ( N·····Nl-C:;) , 

" I r", EU. tu H 'j"r'at;:i:\l:o insolúvel 

(DISI) de BTPV, feno de capim elefante e casca de soja incubados 

por 24 e 48 horas. 

No experimento I a concentra~ào de N-NH3 nos tratamentos 1 

e 2 permaneceram acima dos niveis recomendados para se obter 

máximo crescimento microbiano. 
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uréia na dieta promoveram aumentos significativos (p<0,10) nos 

man tendo--os faixa considerada ideal 

para crescimento dos microrganismos digestores de fibra. Os 

df:;: DISI nào apresentaram diferen~as significativas 

(p<\i.i,.1Q) entre os tratamentos para todos os alimentos incubados 

As concentra~6es de 

bu t.i r- ico (C4), meti:!. but.i. t- :\.(:0 e total 

diferiram significativamente (p<0,05) para os três tratamentos. 

No experiment.o 2 os niveis crescentes de mela~o na dieta 

promoveram altera~6es significativas (p<0,10) 

de N-NH3 no fluido ruminal. Os valores de pH nos trat.ament.os .1 e 

2 permaneceram dentro da faixa considerada ótima para crescimento 

de bact.érias celuloliticas, enquanto Que no tratamento 3 os 

valores de pH foram significativamente (p<0,05) menores que o do 

tratamento 2 e permaneceu a maior parte do tempo abaixo da talxa 

considerada ideal. Dentre todos os aliment.os incubados no rúmen 

o BTPV foi o que apresent.ou o menor 

valor de degrada~ào e o único qUE~ deter"minOL\ 

significativas (p<0,10) entre 05 trat.amentos. As concentra~bes de 

C~:2 , percentagem molar de C2, C3, C4, C::' 

rela~ào molar C2/C3 nào significativament.e 

(p<0,10) entre os tratamentos, enquanto que a concent.ra~ào molar 

de C3 aument.ou significativamente (p<0,10). 
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No experimento 111, as concentra~bes de N-NH3 no fluido 

ruminal apresentaram diferen~as significativas (p<0,10) para 

tratamentos quando comparados dois a dois. Os valores de pH nâo 

diferiram significativamente (p<0,10) entre os tratamentos. Os 

resultados de DISI n~o apresentaram diferen~as significativas 

(p<0,10) para os três tratamentos, mostrando que a adi~âo de 

lasalocida sbdica a dieta nâo promoveu altera~bes na degrada~âo 

da MS de alimentos fibrosos. Também n~o houve um efeito 

significativo (p<0,05) para C2, C3, C4, AGV total e rela~âo 

C2!C3. 



Effect of urea, molasses and sodium lasalocid 

on the ruminal fermentation in bovines fed 

steam treated sugar cane bagasse 

xv 

Author: José Carlos de Francisco Junior 

Adviser: Paulo Fernando Machado 

SUMMARY 

The objetive of this work was to study the effects of r6men 

manipulation on degradation of fibrous feeds and fermentation 

parameters in bovines fed steam treated sugar cane bagasse 

supplemented with urea, molasses and sodium lasalocid. 

The work was divided in three trials. In the first trial, 

the optimum leveI of urea was determined in the second trial the 

effect of increasing leveIs of moi asses was evaluated and in the 

third trial the effect of increasing leveIs of sodium lasalocid 
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in the aTB diets. In trials I and 11 two bovinas 

were utilized and in trial 11 three bovines were used, alI of 

them provided with ruminal cannula. 

In the two initial trials measures repeated in time were 

used, applying a treatment in each period. In the third trial the 

3 x 3 Latin Square desing was used. In the three experiments the 

GLM proceding trom aAa (1986) was used and the medias comparison 

was made through PDIFF. 

Animal of trial I received 5.4kg aTB, 1.27kf] 

0.050kg mineralized salt and 0.28kg, 0.18kg and 0,10kg 

uraa correspondinf] to treatments 1 , 2 and 3. In the trial 11, 

they received 4.7kg aTB, 1.35kg yeast, 0.16kg urea, 0.05kg 

mineralized salt F.ind k~.7kg, 1.4kg 

corresponding to .1. , and In tr- .1;:11 I I I, thEÕ' 

animaIs received 3,95kg aTB, 0.84kg soybean meal, 2.61kg ground 

milo, 0,08kg urea and 0.130kg mineral salt with 0g, 

SCH:ii url"! 1 ., . I 
aSi.'tJ.OCJ.C corresponding to treatments 1, 

iI'L21g and 

The tollowing ruminal parameters were determined ln alI 

treatments: pH, amoniacal- nitrogen concentration, volatile fatty 

Emd "In Bitu" insoluble degradation of aTB, Napier 

grass hay and soybean hulls incubated in the rumen for 24 and 48 

In the first trial the concentration of N-NH3 in treatments 

1 and 2 remained above the leveIs recommended for maximum 

microbial growth. The different quantities of urea on diet 

promoted significative increase (p<0,10) in pH values, and those 
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were kept within the limits considered ideal for the growth of 

diqester microorganisms. "In Situ" insolublf:= 

degradation values didn't show significative differences (p<0,10) 

among the treatments for alI the feeds incubated in the r·umen. 

The concentration of acetic acid (C2), propionic (C3), butyric 

(C4) , I1H?ti}' bu t:yT:.i. c: and toi.:al VF{:'i didn't 

significanttly (p<0,10) for the three treatments. 

In the sec:ond trial, the increasing leveIs of moi asses in 

the diet promoted significative changf..1S 

amoniacal-nitrogen concentration in fluido 

values in treatments 1 and 2 remained within the 

in 1.:.he 

The pH 

limi b5 

consider"i?:.'ci optimum for cellulolitic bacteria while in treatment 

3 the pH values were significantly (P<0.05) 

treatment 2 and remained most Df the time bellow the limits 

considered ideal. Among alI the feeds incubated in the rumen for 

"In Situ" insoluble degradation, the STB showed the 

df2gi'",,?;dat:i.on value and the only one presenting significative 

changes (p(0,10) among the treatments. The concentrations of C2, 

C4, C~:I, total VFA, molar percentage of C2, C3, C4, C5 and molar 

ciidn't differ significantly 

t!'''eatment~:. , while the molar ccmcentration of C3 increased 

significantly (p(0,10). 
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In the third trial, the N-NH3 values in the ruminal fluid 

showed significative differences (p<0,10) for treatments when 

compared two by two. The pH values didn't differ significantly 

among the treatments. The "in Situ" insoluble degradation results 

didn't present significative differences (p<0,10) for the 

three treatments showing that the addition of sodium lasalocid on 

diet didn't promote change in the degradation of fibrous 

feeds. Also, there was significative effect (p<0,05) for 

C2,C3,C4, total VFA and C2/C3 relatlon. 
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1-) INTRODUC~O 

o sistema digestivo dos ruminantes, capacita-os a utilizarem 

alimentos fibrosos de forma mais eficiente que outras espécies. 

o reticulo-rÚmen tuncl0na como uma camara de fermenta~ào que 

sustenta um processo simbi6tico com microrganismos. O crescimento 

e multiplica~ào desses microrganismos se dà em 

degrada~ào do material consumido que fornece nitrogênio, energia 

e outros nutrientes necessàrios. Os principais subprodutos desse 

processo fermentativo sào os àcidos graxos volàteis e amOnia, 

que juntamente com proteina de origem microbiana, 

constituem-se em importantes fontes de energia e proteina para 

o hospedeiro. Segundo Mc CULLOUGH (1992), a atividade dos 

microrganismos do rÚmen pode atender a 75% da energia e de 60 a 

70% da proteina requerida pelo hospedeiro. 

A dieta de ruminantes é composta normalmente por mais de 40% 

de alimentos volumosos, chegando a atingir até 100% no caso de 

uso integral de pastagens. Portanto a qualidade destes volumosos 

definirà em grande parte o n1vel de produ~ào dos animais. Em 

condi~bes tropicais 



a disponibilidade de alimentos volumosos de alta qualidade é 

muito baixa, isto gerou um grande interesse em se manipular o 

ambiente ruminal de maneira a maximizar a utiliza~ào desses 

alimentos. 

Dentre todos 05 fatores determinantes de uma maior 

fermenta~ào ruminal e também maximiza~ào de utililiza~ào de 

volumosos, aqueles que hoje merecem destaque, dada a sua 

colabora~ào ao aumento dessa efici@ncia, sào 05 suprimentos 

adequados de proteinas e carboidratos para o rÓmen, e a 

utiliza~ào de ionóforos, que agem nos microrgamismos ruminais, 

melhorando a qualidade ou aumentando a quantidade de nutrientes 

disponlveis para o trato gastrintestinal. 

o baga~o de cana tratado com pressào e vapor (BTPV) é uma 

matéria prima a ser melhorada, visto que este produto é um 

alimento volumoso de baixa qualidade nutricional devido a 

caracterlsticas, tais como baixa densidade, elevada acidez, 

tamanho de partlculas insuficientes para estimular a rumina~ào e 

produ~ào de saliva, alta propor~ào de lignina, baixas quantidades 

de proteina e altas concentra~bes de compostos fenólicos 

(CASTRO, 1989), o que determina condi~bes desfavoráveis para o 

crescimento ótimo de microrganismos e degrada~ào de fibra no 

rúmen. 
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o objetivo deste trabalho foi o de estudar os efeitos da 

uréia, do mela~o e da lasalocida s6dica sobre a degrada~ào de 

alimentos fibrosos e paràmetros de fermenta~ào ruminal. 
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2-) REVIS~O BIBLIOGRAFICA 

2.1- PRINCIPAIS FATORES QUE INTERFEREM NO AMBIENTE RUMINAL 

2.1.1- pH RUMINAL 

No r~men a digesta se mantém a uma temperatura constante, 

em condi~bes anaer6bicas e altera~bes extremas do pH ruminal s~o 

2vltadas, pois, ocasionam mudan~as na carga iOnica, podendo 

interferir na atividade das bactérias celulo11ticas. VAN SOEST 

(1983) ao demonstrar que o pH 6timo para essas bactérias é de 6,7 

podendo variar em O,5 unidades (tanto para mais como para 

menos), corrobora os valores obtidos por RUSSEL et alii (1979). 

Valores de pH inferiores a que permanecem por um 

determinado tempo, retardam o crescimento das bactérias 

celulollticas metanogênicas, enquanto a popula~~o de 

protozoários decresce quando o pH atinge niveis inferiores a 

(SUTTON, 1979), 

COSTA (1987), estudando niveis de suplementa~~o de uréia em 

dietas de BTPV para ruminantes, observou que os valores de pH do 

fluido ruminal apresentaram uma queda acentuada num período de 4 



horas, quando foi registrado seu valor mais baixo (5,75), a 

partir do fornecimento da raiâo. Essas flutuaibes do pH ruminal 

ao longo do dia refletem as mudan~as nas quantidades de ácidos 

orgànicos na ingesta e da quantidade de saliva que chega ao rómen 

(CHURCH, 1971). 

CASTRO (1989), avaliando o processo de digestâo do BTPV em 

bovinos, do pH ruminal, provavelmente 

devido a falta de estimulo fisico à ruminaiâo O pH ruminal se 

manteve em niveis abaixo dos recomendados ao longo de todos os 

tempos de coleta, e 101 apontado como um dos fatores responsáveis 

pela menor degradaiào da fibra no rómen. FIGUEIREDO (1990), 

trabalhando com 70% de BTPV, 

concentrado na MS, obteve um valor médio de, 6,67 para o pH, 

maior do que o encontrado por CASTRO (1989) que foi de, 5,89. 

Maior declinio no valor de pH e reduiào 

alimentos no rómen podem ser resultantes do baixo pH do alimento, 

do seu tamanho de partlculas que nào estimulam a 

de quantidades elevadas de ácidos orgànicos, 

principalmente acético, propiOnico, butirico e láctico, da 

presenia de carboidratos solóveis , e da alta taxa de passagem, 

tanto de fase liquida, como de fase sólida (WHEELER, 1980; 

CASTRO, 1989). 
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principalmente das bactérias celuloliticas, 

devido ao pH ruminal inadequado decorrente das caracteristicas do 

BTPV acima mencionadas. 

2.1.2- NITROGPNIO AMONIACAL 

de nitrogênio, sendo esta 

proveniente de muitas fontes e destinada a várias fun~bes= 

.1·'" 

nào protéico da dieta; 

2- hidrblise da uréia reciclada para o r0men; e 

~- degradaçào da célula mlcrobiana. 

1- incorporada pelos microrganismos; 

L- absorvida pelo eptélio ruminal; e 

3- levada para o abomaso. 

Estes sào alguns dos fatores propostos por OWENS & BERGEN 

1983), que alteram a concentraçào ótima de amOnia no rúmen . 

no ambiente ruminal é importante partir dela que 

taxa de fermentaçào e permite'''se a máxima 
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produ~ào de proteina microbiana por unidade de substrato. Oitenta 

porcento das bactérias do rómen sào capazes de ut:i.l :i.Z"H" ambn:La 

C CtiTlC) 

eficientemente util:i.zada em presen~a de uma fonte adequada de 

energia no meio (RUSSEl, 1992). 

o crescimento dos microrgan:i.smos do rómen • limitado pela 

disponiblidade de nitrogênio. Na auséncia desse componente 

existe a probabilidade de que a concentra~ào de ambnia atinja um 

ponto critico e neste caso a suplementa~ào ou a substitui~ào da 

proteina dietética pela urala, pode , em certas circunst~ncias 

ou protozoàrios no rómen 

( SILVA & LE~O, 1979). 

Estudos realizados por SATTER & SlYTER (1974), utilizando 

mostraram que ocorreu màxima sintese de 

células microbianas quando a concentra~ào de amOnia atingiu 5 mg 

dE::: '1' 1 ui do l'''umi n.O\ J • Eles ainda afirmaram que 

microorganismos crescendo em um meio com 1,7 mg/dl de i"luido 

ruminal deveriam alcan~ar 95% da taxa de seu crescimento màXlmo 

esptS'c.1.·f i c C), Y"econheCel'''i:i,m 

necessariamente nào seriam capazes de oferecer condi~bes 

produ~ào máxima de células bacterianas ou utilizacào otimizada de 
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energia da dieta. sugerem que a produ~ào de 

proteina microbiana nào é maximizada até que a amOnia no rúmen 

atinja de 10 a 29 mg/dl de fluido ruminal (HUBER & KUNG, 1981). 

relataram que a produ~ào de 

proteina microbiana no rGmen nào aumentou quando a quantidade de 

nitrogênio amoniacal excedeu 9,6 mg/dl de "i'lu:i.do 

dietas fornecidas para ovinos. 

propuseram que nào era necessário 

altas concentra~bes de N-NH3 no rúmen durante todo o 

mas apenas nos momentos de máxima 

procurando definir o nivel ótimo de amOnia no 

rúmen que proporcionaria máxima degrada~ào de cevada, mostraram 

que a concentra~ào de N-NH3 necessária ~ muito maior do que 

aquelas já descritas para máximo crescimento 

Segundo estes autores os niveis :Z·ij· , 19, 15 e 7 mg/dl de fluido 

r"urninEtl, correspondem a 95, "'l':::. .' \M·' e 50% da taxa máxima de 

desaparecimento do substrato. F2m j'"·umi.niiintes 

variabilidade na produ~ào de N-NH3 dificultando a estimativa das 

exigências de nitrogênio pelos microrganismos. 

(.1.986) 'I estudaram o efeito de diferentes 

( .q , ::::; ~ 17,2 e 25 mg/dl de fluido ruminal) 

na digestào de diversos alimentos no rúmen • Obtiveram máxin~ 
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desaparecimento da MS no nível 25mg/dl para o milho moído e 17 

mg/dl para o farelo de soja, nestas condi~bes ocorreu um rápido 

declínio no desaparecimento do alfafa. Quando se 

maXlmlZou o desaparecimento do feno, o nivel de N-NH3 era 

lnadequado para máximo desaparecimento da protenose e refinazil. 

Concluiram que a concentra~~o mlnima de N-NH3 requerida para 

digest~o e provável crescimento microbiano aumenta devido ao 

aumento da fermentescibilidade do alimento. 

Concentra~bes médias foram registradas por ORTEGA et aI. 

(1979), que determinaram um aumento no desaparecimento de matéria 

através do uso de sacolas de nylon suspensas no rómen, 

a medida que a concentra~~o de amOnia no fluido ruminal aumentou 

até 8,7 mg/dl. A partir de 6,3 mg/dl, as diferen~as n~o foram 

significativas. 

Em dietas com BTPV, FIGUEIREDO (1990) obteve no rómen níveis 

médios de N-NH3 variando entre 8,7 a 13,79 mg/dl, sendo estes 

superiores aos recomendados por SATTER & SLYTER (1974). Apesar 

disto, antes do fornecimento das racbes os valores médios 

encontrados eram inferiores aos recomendados por estes autores. 

Já CASTRO (1989) obteve uma concentra~~o baixa de N-NH3 no rómen 

(4,19 mg/dl) ao avaliar o processo de digest~o do BTPV em bovino. 

COSTA (1987), obteve valores que variram de 2,23 mg/dl para as 

dietas com menor porcentagem de PB a 17,17 mg/dl para aquelas com 

maior PB. 
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Essa grande varia~ào nos dados de amOnia do fluido ruminal 

esta muito provavelmente relacionada aos mecanlsmos de 

transporte de amOnia para o interior da célula bacteriana 

(PRESTON & LENG, 1987). SMITH (1979), sugere que as varia~bes na 

popula~ào microbiana e sua permeabilidade a N-NH3 torna 

improvável que uma determinada concentra~ào maximize a produ~ào 

microbiana ou a taxa de fermenta~ào em qualquer tipo de dieta. 

Os dados de amOnia também sofrem influência do local de 

amostragem no rúmen, tempo decorrido apÓs a alimenta~ào, periodo 

de estocagem da amostra antes da leitura, conservante ácido 

usado, método de determina~ào e pelo tipo de dieta (WOHLT et aI., 

1976 e NOCEK et aI., 1987). A concentra~ào de N-NH3, segundo 

NOCEK & RUSSEL (1988), nào é tào importante quanto o balan~o 

entre a disponibilidade de nitrogênio e carboidratos, pois a 

utiliza~ào do nitrogênio no rúmen depende fundamentalmente da 

presen~a de carboidratos. Estes possibilitam a fixa~ào do N-NH3 

através do fornecimento de energia e carbono, reduzindo perdas. 

2.1.3- FERMENTAC~O DE CARBOIDRATOS NO RUMEN 

Assim como as proteinas, os carboidratos se destacam como 

nutrientes de grande importància para a obten~ào da máxima 

eficiência no processo fermentativo do rúmen. A taxa de 

degrada~ào desses nutrientes no rúmen tem efeitos marcantes sobre 
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os produtos ~lnalS de fermenta~ào (NOCEK & RUSSELL, 1988). Se a 

taxa de degrada~ào de proteínas excede a taxa de fermenta~ào de 

carboidratos, grandes quantidades de nitrogênio podem ser 

perdidas na forma de uréia através da urina. Por outro lado, se 

a taxa de fermenta~ào de carboidratos excede taxa de 

degrada~ào de proteínas, a produ~ào de proteína microbiana pode 

ser reduzida (RUSSEL et aI., 1992). Portanto, os carboidratos e 

proteínas devem ser degradados no r~men em taxas que permitam 

uma sincroniza~ào entre exigências de energia e de nitrogênio 

pelos microrganismos, a fim de que ocorra máxima síntese de 

proteina microbiana. 

Os carboidratos nào estruturais apresentam diferentes 

propor~óes de a~~cares, pectinas e amidos. Cada um desses 

componentes fermenta a diferentes taxas. Segundo o modelo de 

WALDO et aI. (1972), a digestibilidade do r~men (RD) & definida 

como a taxa de digestào especifica do carboidrato no rómen (KD) 

dividido pela sua taxa especifica de desaparecimento na digestào 

e passagem (KD/KP). Segundo o autor, quanto malor a taxa de 

digestào e menor a taxa de passagem, maior será a degradabilidade 

ruminal do carboidrato. 

Os microrganismos que degradam os carboidratos de fácil 

digestào no r~men, como os a~~cares e amido, produzem ácidos 

graxos voláteis. Normalmente esses ácidos sào utilizados por 

outros microrganismos e nào sào acumulados. Quando ocorre um 
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aumento na concentra~ào de carboidrato solÓvel no rÓmen, as 

bactérias produtoras de ácido láctico crescem e o excesso de 

ácido láctico produzido promove uma queda acentuada do pH 

ruminal, prejudicando principalmente o crescimento das bactérias 

celuloliticas (MERTENS, 1992). Outros produtos da fermenta~ào de 

carboidratos no rómen, sào dióxido de carbono (C02) e metano 

(CH4). 

O ATP produzido da conversào do alimento para AGV e 

compostos intermediários sào utilizados para o crescimento 

microbiano e do hospedeiro (PRESTON & LENG, 1987). Segundo CHURCH 

(1975), a quantidade de AGVs presentes no fluido ruminal é 

reflexo da atividade microbiana e da taxa de absor~ào destes pela 

mucosa ruminal. onde sua propor~ào, segundo HUNGATE (1966), 

varia de acordo com o tipo de substrato fermentado e do 

microrganismo, que o fermenta, do consumo de MS, da taxa de 

dilui~ào e da osmolaridade. Ainda, segundo SUTTON (1985), as 

propor~Nes molares mensuradas no fluido ruminal refletem as 

propor~Nes nas quais sào produzidas e absorvidas. 

Para dietas com propor~Nes elevadas de alimentos volumosos, 

comparativamente a dietas contendo grandes propor~Nes de 

concentrados, existe uma rela~ào ainda mais próxima entre as 

propor~Nes de AGV presentes no fluido ruminal e as que sào 

produzidas e absorvidas (SUTTON, 1980). 
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Resultados de porcentagem molar de AGV obtidos por CASTRO 

(1989), mostraram que a produ~ào de AGV nas dietas com BTPV é 

maior quando comparada as de BIN, mesmo apresentando a rela~ào 

volumoso/concentrado malor que n da dieta de BIN. A dieta 

com BTPV apresentou menor concentra~ào de ac~tlco e maior 

concentra~ào de propiOnico, indicando que a maior produ~ào de AGV 

pelo BTPV, provavelmente é resultante de uma maior atividade dos 

microrganismos em fun~ào do aumento na disponibilidade de 

carboidratos solúveis determinados pelo tratamento. 

Hume et aI (1970), citados por COSTA (1987), conduziram um 

experimento para avaliar a influência do nivel de nitrogênio 

sobre a s1ntese de prote1na microbiana no rÚmen. Dietas 

purificadas que forneceram quantidades de nitrogênio variando em 

4, 9 até 16 gramas por dia foram oferecidas para carneiros, 

determinando-se as seguintes produ~bes de AGV em moles por litro 

de fluido ruminal: 82,21; 87,5; 86,5 e 91,2 respectivamente. 

Conclui-se que a suplementa~ào com uréia, embora destacada pelos 

autores como efetiva na digestào da celulose, nào determinou 

diferen~as na contribui~ào do ácido acético sobre a produ~ào 

total de AGV. 
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2.1.4- TAXA DE PASSAGEM 

A extensào de degrada~ào de um alimento é da fun~ào da taxa 

de degrada~ào combinada com a taxa de passagem. 

passagem da digesta engloba tanto a fase s6lida como a liquida 

presentes no rúmen (VAN SOEST, 1983). Ela pode ser influenciada 

p€-?10 ni\/f.'?l pela ingestào de água, 

composi~ào quimica e fisica da ra~ào, pela presen~a de sais e por 

tampôes na dieta (BULL et _. 'S 
l.:..i.i u , 

Segundo OWENS & GOETSCH n aumento na taxa de 

promover um aumento na 

crecimento microbiano como diminuir a extensào da digestào no 

dE~ diet.as:- com as condi~ôes ruminais 

inadequadas determinam uma baixa taxa de degrada~ào e uma alta 

taxa de passagem, result.ando em baixa degrada~ào desse alimento. 

Assim a taxa de passagem do BTPV maior em compara~ào à do BIN, 

um maior consumo em rela~ào à diet.as com baga~o de 



o processamento industrial da cana-de- a~ócar visa a màxima 

extra~âo do caldo , que é composto pelo conteúdo celular rico em 

Ap6s a moagem e prensagem processa-se uma lavagem 

com o objetivo 

subst~ncias solóveis liberadas nestes Ao i;inal deI 

opera~âo restam basicamente três 

celular mais água da lavagem), bagacilho (retido em peneiras e 

cc)ns ti t.uido dE' cli:;j celular finamente 

moidos) e baga~o (MELLO JR, 1987). 

Observa-se nos valores médios da tabela 1, qUE~ o BIN f:: Uil! 

alimento com elevada propor~ào de constituintes da parede 

CF!: I LI 1 ii~r-, POI" :i.~sso ;1 na categoria dos alimentos 

classificados como sub-produtos fibrosos de origem vegetal. 

um baixo teor de conteúdo celular cujo 

componente principal é representado pelo a~ócar nào extraido 

durante o processo de moagem um 

nitr'{)ç}t'!nio i.J em que mais de 90% é recuperado na fra~ào 

ligado a lignina, e uma alta rela~âo lignina/celulose, que 

tornam a celulose e a hemicelulose pouco disponíveis ao ataque 

pelos microrganismos (MATTOS, 1985). 



dd celular do baga~o de 

=============================================================== 

CEL.ULO~:3E HE~f"! I CE::LULOSE BILICl4 FONTE 

----------------------%---------------------

=============================================================== 

ij..1 , :~!; (2) 

·'t .ii· , (:1 ~~) 

·'~i· .'1. , '7 iZI 

.1. :;:; , {lJk:} 

11 , 2C.~i 

11,::%3 

14, '::1{(,J 

.1.1. ,fH 

:: , 12lil! 

::::, ·~J.EI Hangner-kal''' et 

Caiflpbf211 p'l-

16 

=============================================================== 

=============================================================== 

* Valores expressos em 100% da MS. 

A baixa digestibilidade, 

Ko/metr"c, cÚb:i.co, 

cümpos:i.~~).D qui In:.i. c i:\ dD BIN, 
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quantidades restritas. Níveis superiores a 40% da MS de BIN em 

dietas para ruminantes resultam em baixo consumo da dieta e baixo 

desempenho animal (BURGI, 1985; CASTRO, 1989). 

A alta disponibilidade do BIN em várias regibes do pais, 

viabiliza os estudos no sentido de melhorar sua qualidade 

nutricional. O tratamento com pressào e vapor, processo de 

auto-hidr61ise, é um dentre vários métodos disponíveis para 

elevar o valor alimentar do BIN. Isto se dá através do aumento do 

potencial de digestào da fra~ào fibrosa, uma vez que a 

auto-hidr61ise reduz os efeitos da lignina sobre a degradacào 

da celulose e da hemicelulose pelOS microrganismos do rúmen 

(MATTOS, 1985; MELLO JR, 1987). 

2.3- CARACTERISTICAS DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇOCAR TRATADO COM 

PRESSAO E VAPOR 

O baga~o de cana-de-a~úcar tratado com pressào e vapor 

(BTPV) é um alimento volumoso proveniente do tratamento físico 

sob pressào e vapor do baga~o de cana de Este 

procedimento consiste em submeter o material lignocelu16sico à 

elevadas pressbes e temperaturas, durante um determinado per iodo 

de tempo , seguido de uma repentina descompressào. A libera~ào de 

ácido ace~lCO, a partir da hidr6lise da hemicelulose, colabora 

com a degrada~ào da mesma e do complexo lignino-celuI6sico. Sob 
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condi~bes especificas de pressào e de tempo de tr-ii.'1tamento, 

processo resulta num significativo aumento da digestibilidade do 

material tratado (BURGI ,1985; MELLO JR, 1987; CASTRO ,1989). 

testando diferentes niveis de pressào e vapor 

associados a diferentes tempos de tratamento 

resultados com a centimetro quadrado 

durante 5 minutos atingindo incremento da ordem de 30 pontos 

testando os efeitos de pressào e vapor nas 

caracteristicas do BTPV, observou que a regressào linear para 

df2gr-ié'ldi:\bi 1.i.dadf~! (DH3I) significativa para as 

pressbes de 13 e 17 Kgf/centimetro quadrado. Isto mostra que com 

o aumento do tempo de tratamento, nestas pressbes, houve eleva~ào 

né.i DISI. Entretanto nào encontrou diferen~as significativas nos 

valores percentuais de digestibilidade " In \l.i t.l'-C;" 

quando testou 4 pressbes (13, 17 e 19 Kgfl centimetro cúbico) 

combinadas com oito tempos diferentes (2, ::::; , 

10 minutos), cujo valores se situam entre 59 e 64%. 

Pr t.i::"!::<F:!la :? 

bromat.ol6gica de 3 amostras de BTPV obtidos nas mesmas condi~bes 

de (17 Kgf/cent.imetro quadrado de 

minut.os) em 3 usinas no Est.ado de Sào Paulo. 
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TABELA 2- Composi~~o bromatol6gica do Baga~o de Cana 

Tratato com Press~o e Vapor (BTPV) 

================================================================ 

VALORES EM BTPV 

100% DE MS (17 Kgf! cemtimetro quadrado) 

1 2 

================================================================ 

40,32 38,94 

PB 1,67 

FB 34,45 

EE 4,86 5,93 

MM 4,77 3,95 

54,25 

58,16 57,84 68,73 

ADF 62,65 53,58 69,42 

CELULOSE 43,99 41,72 

HEMICELULOSE 4,26 

LIGNINA 15,06 10,29 

=============================================================== 

(1)-Burgi (1985); (2)-Castro (1989); (3)-Silva (1990) 

o BTPV é um alimento de elevada acidez (pH na faixa de 2,8 a 

3,5); de cor marrom (devido aos polimeros de MAILLARD e furfural 

formados durante o processo de hidr61ise); friável; com baixo 

teor de conteúdo celular digestibilidade da MS e densidade 
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aparente superiores às do BIN, e com niveis de proteina bruta e 

minerais similares ao BIN. Em func~o destas caracteristicas ~ 

um alimento incapaz de promover elevados indices de desempenho 

an imi::d , necessitando por suplementa~~o com 

alimentos concentrados (BURGI, 1985; SILVA, 1990). 

Durante o tratamento ocorre produ~ao de compostos fen6licos, 

'fuy" ·fL.\I~ a I e ácido acético, além da perda da MS através da 

volatiza~àD e/ou lixivia~~o de alguns compostos formados e/ou 

As principais consequências nutricionais desses 

compostos produzidos sào decorrentes da inibi~ào dn crescimento 

. I' ln.l.C 1'-0 :::<.1. an() ,I da atividade das enZlmas digestivas e do consumo de 

alimentos pelos animais (JUNG & FAHEY JR; 1983). 

VAREL & JUNG (1986) concluiram, ao estudar a influência dos 

estes compostos interferiram na digestibilidade da 

i:~r.:opJ '::Im€:::nto 

microrganismos nas particulas de fibra. 

Li t i 1. i :::':E<.ndo ~'!j, 30 e 46% (MS) de BTPV em 

bovinos em acabamento, obteve ganhos de peso 

(kiJ·/cl:i.i~ ) de i 1 n 
~' .. , ..... , 1, ''1' (ki]/cl:i.~" ) 

10,93; 11,45 e 10,42, e conversào alimentar de 9,28; 8,89; 8,18 e 

11" B·q» testando 40, 50 e 60% de BTPV (MS), obteve 

ganhos de peso (kg/d:i.a) de O,96; O,816 e O,872, consumo 



(kg/dia) de 9,82; 10,0 e 10,13, 

12,25 e 11,62. CASTRO (1989), 

observou que o efeito da adi~ào 

bovinos está relacicmado com a 

consequentemente de concentrado, 

eficiência da utiliza~ào da dieta 
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e conversào alimentar 10,23; 

comentando esses trabalhos, 

de BTPV no desempenho dos 

maior ingestào da dieta e 

o que resulta numa menor 

O maior consumo de matéria seca do BTPV em rela~ào ao BIN é 

a principal vantagem apresentada por este alimento. Isto decorre 

principalmente da altera~ào que o tratamento promove na estrutura 

fisica deste alimento reduzindo o tamanho de particulas, 

aumentando sua taxa de passagem pelo rúmen e estimulando o 

consumo (CASTRO, 1989). 

Devido ao fato do BTPV ser um alimento tipicamente volumoso, 

rico em parede celular a sua utiliza~ào eficiente pelos 

ruminantes requer que a sua fra~ào fibrosa seja degradada a nivel 

de rúmen. Portanto, um ambiente ruminal adequado à atividade das 

bactérias celuloliticas é fundamental, principalmente no que se 

refere a aspectos como pH nivel de N-NH3 no rúmen, tempo de 

reten~ào, 

1990). 

disponibilidade ~P isoàcidos e outros fatores (SILVA, 
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2.4- IONOFOROS 

2.4.1- DEFINIÇ~O DE IONOFOROS E MODO DE AÇ~O 

Os ion6foros sào exemplos de compostos quimicos que agem 

melhorando a qualidade ou aumentando a quantidade de nutrientes 

disponiveis para absor~ào pelo trato gastrintestinal • Essas 

altera~~es sào decorrentes do efeito moderado desses compostos 

sobre os microrganismos gram-positivos, resultando mudan~as no 

processo fermentativo ruminal. Os ion6foros promovem ainda um 

aumento na produ~ào de ácido propiOnico, uma 

metanog@nese e nos processos de proteólise, além da deamina~ào de 

proteinas da dieta pelos microrganismos do rúmen (BERGEN & BATES, 

1984). 

Os ionóforos sào compostos produzidos por várias cepas de 

Streptomyces e incluem lasalocida sÓdica, monensina, salinomicina 

e narasina (8ERGEN & BATES, 1984), inicialmente utilizados em 

avicultura como agente coccidiostático. Possuem peso molecular 

variando de 500 a 2000 e sào tóxicos para muitas bactérias, 

protozoários fungos e organismos superiores. Os ionóforos sào 

classificados como antibióticos (RUSSEL & STROBEL, 1989). 
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Segundo BERGEN & BATES (1984), os ion6foros sào compostos 

solúveis em membranas celulares e o seu mecanismo dp a~ào até 

hoje nào está bem estabelecido . Acredita-se que a maioria dos 

efeitos observados pela utiliza~ào de ionóforos principalmente 

lasalocida sódica e monensina, como aditivo de ra~ào para 

ruminantes, pode ser simplificada a um único evento: a dissipa~ào 

do gradiente de pr6tons entre o fluido rumina I e a célula 

bacterlana. 

Os ion6foros sào moléculas com uma camada externa 

hidrof6bica e uma camada interna hidrofilica , e capaz de se 

llgar a cátions (RUSSEL & STROBEL, 1989). Em virtude das 

membranas celulares serem compostas por membrana lipidica dupla, 

uma elevada energia de ativa~ào é necessária para transloca~ào de 

ions. Os ion6foros sào capazes de neutralizar e carreqar 1ons, 

facilitando seu transporte através das membranas, entretanto 

eles diferem entre si quanto a afinidade e preferência por 

cátions (SPEARS, 1990 MADEIRA, 1992). 

Segundo MADEIRA (1992), a a~ào especifica do ion6foro irá 

depender, além da sua natureza (afinidade e preferência por 

cátions), dos gradientes iOnicos formados entre o fluido ruminal 

e o interior das bactérias. 
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Pressman (1976), citado por BERGEN & BATES (1984), mostrou 

uma varia~ào na afinidade pelos diferentes cátions, a monensina 

cataliza principalmente a troca de sódio por hidrogênio, uma 

vez que sua afinidade pelo sódio é 10 vezes maior que aquela por 

potássio. Enquanto a lasalocida sódica tem uma afinidade maior 

pelo potássio em rela~ào ao s6dio e cálcio. Quanto ao sódio e 

cálcio, as afinidades com a lasalocida sódica sào semelhantes. 

2.4.2- EFEITO DOS IONOFOROS NOS MICRORGANISMOS DO RDMEN, NOS 

PARAMETROS RUMINAIS, NA DIGESTIBILIDADE E NO DESEMPENHO ANIMAL. 

O efeito dos ionóforos nos microrganismos do rúmen se dá 

principalmente nas bactérias gram-positivas, que nào possuem a 

prote~ào da camada de peptidoglicanas, caracteristicas das 

gram-negativas, que além de possuirem a camada de 

peptidoglicanas, realizam fosforila~ào oxidativa, que funciona 

como um mecanismo alternativo para da for~a 

próton-motiva, ou seja, é o transporte de elétrons através de uma 

cadeia de citocromos que ocorre a nível de membrana (VAN NEVEL & 

DEMEYER, 1977). Este mecanismo permite um melhor desempenho das 

gram-negativas, que mesmo sofrendo um efeito dos ionóforos, 

sobrevivem no meio. Como diminui a competi~ào por substratos 

energéticos devido ao desaparecimento das gram-positivas, aquelas 

acabam por dominar o meio (MACHADO & MADEIRA, 1990) 



25 

As bactérias gram-positivas s~o as principais produtoras de 

butir-i;;\tc), gás hidrogênio e formato. O desaparecimento 

dessas e a maior utiliza~ào do succinato pelas gram-negativas 

para produ~ào de propionato, promovem uma altera~ào na propor;ào 

sem alterar sua concentra~~o total no rómen (VAN 

NEVEL & DEMEYER, 1977). 

As metanogênicas nào sào diretamente inibidas, mas ocorre um 

decréscimo na produ;ao de metano decorrente da maior utiliza~ào 

do hidrogênio por outras bactérias (MACHADO & MADEIRA, 1990). 

trabalhos relatam a efetividade dos ion6foros em 

e/ou evitar distórbios metC:lból icos. 

( 1'7B9) , influência da monensina na 

obtf!.~\/E~ 

como resultados (P<0,05) 33% de incidência nos animais controle e 

4% nos animais que recebiam monensina. MACHADO & MADEIRA (1990), 

citando o trabalho de Sakauchi & Hoshino (19B1), relatam que com 

a utiliza~ào da monensina tem-se conseguido d:.i.minui\.;:;'~c, na 

incidência de timpanismo e atribuem tal efeito à diminui;ào na 

viscosidade do fluido ruminal. Segundo eles, isto pode ser devido 

à diminui;ào na produ~ào de muco pelos protozoários e/ou por 

Streptococcus bovis. 
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NAGARAJA et aI, (1982), estudando a efetividade da 

lasalocida s6dica, monensina e tiopeptina em previnir a 

incidência de acidose láctica, observaram que a lasalocida s6dica 

se mostrou mais efetiva em relaçào aos outros dois. MACHADO & 

MADEIRA (1990), em sua revisào sobre efeitos do uso de ion6foros, 

descreveram, que a açào dos ionof6ros sobre bactérias 

gram-positivas parece ser útil no controle da acidose láctica em 

animais recebendo dietas com alto nivel de concentrado, uma vez 

que esses organismos sào os principais produtores de lactato. 

Segundo NAGAJARA et aI. (1982), o ácido láctico produzido no 

rúmen devido fermentaçào de carboidratos solÚveis por 

Streptococcus bovis, promove o abaixamento do pH e facilita a 

proliferacào de Lactobacillus, que também sào produtores de ácido 

láctico. 

Em um estudo onde se procurou verificar o efeito da adiçào 

de 1,O% de Na~~03 e/ou 22 ppm de lasalocida sódica em dietas 

contendo 55 a 60% de BTPV na MS (17 Kgf/centimetro quadrado 

durante 7 minutos) sobre os paràmetros ruminais de vacas 

fistuladas, SILVA (1990) verificou que os valores de pH ruminal 

permaneceram acima de 6,00, nào havendo efeito de BIN (5% de MS) 

nem de lasalocida sódica e ou NaHC03 (P>0,05). O nivel de N-NH3 

no fluido rumlnal nào diferiu entre as dietas. 

lasalocida sódica proporcionou uma maior concentraçào molar de 
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propionato, enquanto que a adi~ào de NaHC03 proporcionou um 

aumento na concentraiào molar de acetato. Os resultados indicaram 

um efeito pontencializador de NaHC03 sobre a lasalocida sódica. 

Trabalhando com fermentadores continuos, sistema RUSITEC 

(técnica ruminal), MADEIRA & MACHADO (1990) 

utilizaram doses crescentes de lasalocida sódica (O; 1,5; 3 e 6 

mg/ml) em dietas contendo 55% de BTPV. Os resultados mostraram 

que a adiiào de lasalocida sódica nào alterou o pH nem a fraiào 

N-NH3. A aumentou (P<0,01), e elevou-se a 

proporiào molar de propiOnio em rela~ào ao butirico e acético. A 

populaiào de protozoários nào se alterou. No estudo de degrada~ào 

do BTPV os autores verificaram uma reduiào siginificativa 

(P<0,01). 

BEM (1991), conduziu um ensaio, utilizando carneiros, com o 

objetivo de avaliar o efeito da lasalocida sódica (22 ppm), 

NaHC03 (1%) e BIN (5%) sobre a digestibilidade de dietas contendo 

BTPV. Os resultados mostraram que nào houve efeito na 

digestibilidade de nutrientes e nem no consu~~ de MS. 

Trabalhos de THONNEY et aI. (1981); SPEARS & HARVEY (1988); 

ARMSTRONG & SPEARS (1988) e BENS et aI. (1989), mostraram que 

parte do efeito dos ionóforos no desempenho animal ocorre devido 

à altera~6es no metabolismo intermediário, e a mecanismos que nào 

envolvem altera~6es no metabolismo dos microrganismos do rúmen. 
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Estes autores sugerlram alnda a ocorrência de altera~bes no 

metabolismo hepático de carboidratos, beneficiando a 

gluconeogênese em animais que recebem ionof6ros. 

BERGEN & BATES (1984), em revisào sobre a eficiência, efeito 

e modo de a~ào DOS ion6foros , notaram que em dietas ricas em 

carboidratos fermentesc1veis geralmente ocorre redu~ào no comsumo 

de MS sem altera~ào no ganho de peso dos bovinos e que, em dietas 

com quantidades maiores de volumoso nào ocorre redu~ào no consumo 

de MS, mas ocorre aumento no ganho de peso e na eficiência 

alimentar, o que foi comprovado por GOODRICH et aI. (1984), que 

estudaram a influência da monensina no desempenho de bovinos 

confinados. Estes autores observara 

m que os animais alimentados com dietas contendo o ion6foro, 

ganharam 1,6% mais eficientes no ganho de peso, consumlram 

menor quantidade de ra~ào, 6,4%, e melhoraram 7,5% a conversào 

alimentar para ganho de peso. No caso de animais em pastagens 

os pesquisadores observaram aumento no ganho de peso da ordem 

de 13,5%. 

Estudando o efeito de diferentes niveis de lasalocida s6dica 

para novilhos em pasteJo e bovinos fistulados, ANDERSON & HORN 

(1987), observaram um aumento no ganho de peso dos animais que 

recebiam 200 mg/dia, enquanto os que recebiam 100 mg/dia nào 

tiveram aumento de peso. Nào ocorreu um aumento significativo 



29 

(P<0,05) na concentra~ào de N-NH3 no rúmen nos dois níveis 

utilizados. Nos animais fistulados obteve-se uma diminui~ào da 

rela~ào acetato/propionato. 

o efeito de NaHC03, lasalocida s6dica e cana-de-acúcar sobre 

o desempenho de bovinos recebendo dietas contendo BTPV, foi 

estudado por SANTrn3 (1991). o autor verificou que n aditivo 

lasalocida s6dica (20 a 30ppm) promoveu uma redu~ào significativa 

no consumo de MS (4,7%), mas nào se observou altera~ào 

significativa no ganho de peso diàrio. A curta dura~ào do 

experimento (66 dias), o número reduzido de observa~bes e o 

elevado coeficiente de varia~ào para ganho de peso, segundo o 

autor, podem ter contribuído para que nào fossem caracterizados 

os efeitos esperados. 
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3) MATERIAL E METODOS 

3.1-DESCRIÇ~O DOS EXPERIMENTOS I, 11 E 111 

3.1.1- EXPERIMENTOS I E 11 

Na condu~~o dos trabalhos foram utilizados dois bovinos 

adultos, fêmeas, da ra~a jersey, com peso aproximado de 450 Kg , 

providos de c~nula ruminal. 

O~ animais foram mantidos em baias individuais , no estábulo 

experimental do Departamento de Zootecnia da ESALQ-USP. 

Numa etapa pré-experimental os animais receberam tratamento 

para combate a endo e ectoparasitas, além de aplica~bes 

parenterais de complexo vitaminico D e E, no inicio de cada 

periodo experimental. 

3.1.2- EXPERIMENTO 111 

Na condu~~o deste trabalho foram utilizados três bovinos 
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adultos, fêmeas, mesti~as holandezas ! zebu, com peso médio de 

350 Kg, providos de fistula ruminal. 

Os animais foram mantidos em baias individuais, no estábulo 

experimental do Departamento de Zoologia da ESALQ-USP. 

Numa etapa pré-experimental os animais receberam tratamento 

para combate a endo e ectoparasitas, além de aplica~bes 

parenterais de complexo vitaminico A, D e E, no inicio de cada 

periodo experimental. 

3.2- PERIODO EXPERIMENTAL 

3.2.1-EXPERIMENTO I 

o periodo experimental teve inicio no dia 09 de setembro de 

1988 e se estendeu até o dia 30 de mar~o de 1989, tendo sido 

dividido em 3 fases. Realizou-se um periodo de adapta~ào dos 

animais à dieta e um periodo de coleta de amostras, em cada fase. 

o periodo de coleta de amostras foi subdividido em 3 partes, cada 

uma das quais com dura~ào de uma semana. Durante cada uma das 3 

semanas foram realizadas as coletas de amostras. Destas semanas 

um dia foi reservado para a coleta de fluido ruminal nos horários 

7h30min, 10h, 13h e 19h. 



3.2.2- EXPERIMENTO 11 

O período experimental teve inicio no dia 2 de Julho de 1989 

e se estendeu até o dia 9 de setembro de 1989. Foi dividido em 3 

Um perlodo de adapta~~o dos animais ê dieta e um periodo 

de coleta de amostras, foi realizado em cada fase. Para a coleta 

de fluido ruminal foram reservados cinco dias nos horários 7h; 

7h30min; 19h e 19h30min. 

3.2.3- EXPERIMENTO 111 

O per lodo experimental teve inicio no dia 14 de fevereiro de 

1991 e se estendeu até o dia 2 de maio de 1991. Foi dividido em 3 

com dura~ào de 28 dias cada sendo que 19 dias 

corresponderam ao perlodo de adapta~~o ê dieta, 2 dias ao periodo 

~.3- DIETAS E TRATAMENTOS 

3.3.1-EXPERIMENTO I 

Os animais receberam dieta contendo na base seca 5,4 Kg de 

1,38 kg de levedura, 1,27 kg de mela~o , O,05 kg de sal 

kg de uréia (primeira fase, tratamento I 
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fases seguintes o procedimento anterior foi repetido por mais 

duas vezes alterando as quantidades de uréia (0,18Kg para o 

tratamento dois e 0,10 Kg para o tratamento três, 

respectivamente). 

o fornecimento da dieta aos animais foi realizado 3 vezes ao 

dia, 7h30min, 13h30min e 19hs. As quantidades correspondiam a 25, 

25 e 50% do total diário. 

3.3.2- EXPERIMENTO 11 

Os animais receberam dieta contendo na base seca 4,7 Kg de 

BTPV, 1,35 Kg de levedura, 0,16 Kg de uréia, O,05 kg de sal 

mineral e 0,7 Kg de melaio (primeira fase tratamento I) nas 

fases seguintes o procedimento anterior foi repetido por mais 

duas vezes alterando-se as quantidades de mela~o (1,4 Kg no 

tratamento dois e 2,1 Kg no tratamento três). 

O fornecimento aos animais ~Ol realizado 3 vezes ao dia, 

7:00, 13:00 e 19:00 horas. As quantidades correspondiam a 25, 25 

e 50 % do total diário. 
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3.3.3- EXPERIMENTO 111 

Os animais receberam dieta contendo na base seca 3,95 Kg de 

BTPV, O,84 Kg de farelo de soja, 2,61 Kg de sorgo grâo moido, 

O,08 Kg de uréia e O,130 Kg de sal mineral, adicionando-se ° 9 de 

lasalocida s6dica (primeira fase tratamento I) O,21 9 de 

lasalocida s6dica (tratamento 2) e O,429 de lasalocida sodica 

(tratamento 3). 

O fornecimento aos animais foi realizado 3 vezes ao dia 7h, 

13h e 19h. As quantidades correspondiam a 25, 25 e 50% do total 

diário. 

3.4- DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Para o experimento I e I I o delineamento experimental 

adotado foi o de medidas repetidas no tempo. Os animais recebiam 

o mesmo tratamento, alterando-o no tempo. 

Para o experimento 111 o delineamento experimental adotado 

foi o de quadrado latino 3x3. Os tratamentos consistiram na 

presen~a em dois niveis ou ausência do ion6foro. 



análises estatlsticas para os três experimentos foram 

efetuadas através do Sistema de Análise Estatlstica, SAS (1988), 

utilizando o procedimento GLM e as comparaçbes entre médias foram 

realizadas através do PDIFF. 

3.5- DESCRIÇAO DAS COLETAS DE FLUIDO RUMINAL 

No experimento I e 11 as amostras de conteúdo ruminal foram 

coletadas de vários pontos, após a homogeneiza~ào do conteúdo do 

interior do rÚmen. Filtrou-se o conteúdo ruminal em 4 camadas de 

tecido de algodào, obtendo-se aproximadamente 500 ml de material 

Umi'~ primeira aliquota de aproximadamente 30 ml foi 

pH em 

potenciOmetro. Uma segunda allquota de aproximadamente 50 ml foi 

transferida para o tubo de centrlfuga e centrifugada à 5000 G, 

durante 20 minutos. Transferiu-se em duplicata uma aliquota dp 1 

ml do sobrenadante para um frasco de vidro tipo 

0,2 ml de ácido fórmico, armazenado em congelador 

à -14 graus Celcius até determina~ào de AGV. 

Uma terceira alíquota, de 2 ml foi transferida em duplicata para 

o tubo de centrífuga contendo 1 ml de tungstato de sódio à 10%, 

1 ml de ácido sulfúrico 1 N. 

Após centrifuga~ào a 5000 G durante 20 minutos, o sobrenadante 
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foi transferido em duplicata , para 05 vidros de cultura de 15ml 

que foram armazenado em conqelador a -14 graus Celsius. 

No experimento 111 a coleta d· ,:;:, ..... 'f luidcj l"urnini:.il f o .i.. 'f f:?; i. t~", 

com auxilio de uma bomba de vácuo ligada a uma mangueira cuja 

extremidade era recoberta por uma sacola de DACRON, sendo esta 

introduzida no rÚmen através da canula ruminal, e atuava como um 

filtro deixando passar apenas o fluido ruminal. Com o cuidado de 

explorar as várias regibes do rúmen, eram extraidos cerca de 

200ml de fluido . 

3.6- METODOS ANALITICOS 

3.6.1- METODOLOGIA DE DETERMINAÇ~O DE AGV 

As determinacbes quantitativas e qualitativas dos AGV foram 

feitas por cromatografia gasosa segundo o método de ERWIN et ... °I 
{!;\ J. :1 ~ 

(196:J .. }. O aparelho utilizado foi o cromatbgrafo a gás CG/37 D da 

Instrumentos Cientificos CG LTDA, equipado com coluna de vidro 

pés de comprimento e 1/8 de polegada de diametro empacotada 

e com detector de ionizacào de chamas. 05 gases 

utilizados foram nitrogênio, 

ini 1. .1.1.1. t.I'··OS pOr" min1..lto 

mililitros por minuto; e hidrogênio, 
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mililitros por minuto. 

temperaturas de opera~ào do vaporizador, coluna de separa~ào e 

detector foram, respectivamente de 195, 120 e 205 graus Celsius. 

Fc::.r"am preparadas solu~bes O,1 N dos ácidos acético, 

butJ f- ico, .i ~sobu tJ r" i co, 2 metilbutJrico, valérico e 

determinadas com maior acuidade através da titulacào com uma 

solu~ào padronizada de KOH, para produzir uma solu~ào padrào de 

concentra~ào conhecida. 

As determina~bes foram efetuadas injetando-se 1 microlitro 

para cada determina~ào sendo o resultado obtido 

através de um integrador que utilizou, como base para cálculo das 

concentra~bes de AGV, a solucào padrào. o número de repeti~bes 

por amostra foi aquele necessário para que a diferen~a entre as 

leituras fosse inferior a 5%. solUiào padrào foi injetada a 

10 inje~bes sucessivas de amostras de 

tentando-se evitar desta possíveis distor~bes das 

leituras em funiào de contamina~ào da coluna. 

Para os cálculos das concentra~bes de AGVs, 

para microcomputadores tipo PC, sendo a placa e o 

foram realizados comparando-se as amostras 

solUiào padrào contendo 63,5% de ácido acético (C2), 
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<~cido pr"op:i.Ôn:.i.co (C:::::;) , 

butJ t- ico e 

\/i::<.lÉ~i'··icc!) 

3.6.2-METODOLOGIA DE DETERMINAÇ~O DE N-NH3 

As determina~des de N-NH3 foram efetuadas por colorimetria, 

através do método do fenolato (CHANEY & MARBACH, 1962). 

ApOs n processamento da amostra e/ou descongelamento, 

pi P('2tou·····S€·~ 

"""fundo" junto à parede, pr6ximo à superfJc:i.e, 

para os tubos de ensaio. Pipetou-se 5 ml de soluiào de fenDI e em 

5 ml de solu~ào de hipoclorito, arrolhou-se os tubos, 

colocando-os f:?1TI b,?i\nho ini':'ll'''.li':'l 
... .,. ... ~. 

E:t .... 1 l graus (previamente 

ern 

espectrofotOmetro Coleman modelo 6/20 JUNIOR 11, regulado em 640 

Os valores de absorb~ncia foram utilizados em 

b, obtidos a partir da 

calibracào do aparelho com solu~ào padrào, e transformados em mg 



3.6.3- METODOLOGIA DE DETERMINAÇ~O DE pH 

I ('2 i t.UI'" ,Õ! d t 1'- f.':! t.;0. :' no flutdo rumtnal, efn 

potenciOmetro digital da Digimed, modelo TE-902. 

de degradabiltdade "In Bit.u" 

efetuadas segundo método de MEHREZ & ORSKOV (1977) com algumas 

o Inétodc, de 

confeccionadas de tE-?:c.i.do t.i.po com poros de 50 x 50 

dimensbes externas de 6 x 12 cm, dentro das quais foram 

colocadas amostras de alimento (3,00 g). 

Depois de fechadas e hidratada~ por 15 minutos em água morna 

(temperatura 39 graus C), foram introduzidas no 

rómen em triplicatas, por um período de 48 horas nos experimentos 

l' 
.i. 11 r'! 111 e também por 24 horas no Experimento 111. 

As triplicatas estavam protegidas por sacos de nylon em 

forma de rede e suspensas por um fio de nylon amarrado em um peso 

de a~o de 0,500 Kg, cUJa fun~ào foi a de lastro para manter as 

sacolinhas na regiào do saco ventral. 
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Após completar estes incuba~ào as sacolinhas 

foram retiradas e imersas em água com gelo, a fim de diminuir o 

processo fermentativo; em seguida foram enxaguadas em água 

corrente e colocadas em sacos de nylon poroso para serem lavadas 

com renova~ào continua de 

água. O tempo de lavagem foi de 40 minutos ,e apÓs completar este 

tempo as mesmas foram retiradas e novamente enxaguadas em água 

CO!""\"'f2n tf:? Em seguida foram colocadas em estufa de ventila~~o 

for~ada (55 - 60 graus C) por um periodo de 48 horas e pesadas em 

balan~a de precisào eletrOnica. 

Durante o processo de lavagem das sacolinhas com o~::, 

alimentos há perdas de fra~~es solúveis e de fra~~es nào solÓveis 

que têm dimens~es inferiores aos poros da sacola. 

este erro do método, faz-se a lavagem das sacolas contendo os 

alimentos nào incubados (controle zero), a fim de se calcular as 

perdas por lavagem do alimento. 

foi calculada segundo a f6rmula 

DISI (%) - [ 1- (resíduo I alimento x residuo da lavagem)]x100 
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4) RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1-) EXPERIMENTO r 

4.2.1) Concentra~ào de N-NH3 (no fluido ruminal) 

Os resultados médios das concentra~bes de N-NH3 no fluido 

ruminal de bovinos recebendo BTPV suplementado com diferentes 

quantidades de uréia sào apresentados na tabela 3. 

TABELA 3- VALORES DE N-NH3 (mg/dl) NO FLUIDO RUMINAL DE BOVINOS 

RECEBENDO BTPV COM DIFERENTES QUANTIDADES DE UREIA. 

=============================================================== 

TRATAMENTO 

Variàvel 1 (2809) ~ ( 1809) 3 (1009) 

=============================================================== 

MEDIA 15,30 12,72 3,42 

COE F VAR. 55,94 124,8 

----=====- ---=~=========-===========================-------
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As porcentagens de PB das dietas usadas neste experimento 

15,8% para o tratamento um, 12,6% para o OOlS e 10% 

E a tabela 3 mostra que as quantidades de uréia 

fornecidas nas dietas foram adequadas para determinar 

médios e altos de N-NH3 no fluido ruminal. A tabela 4 

.. _ .. :3.. ..... 
i !·:::\L.! entre os tratamentos 1 

mostram diferen~as significativas para o tratamento 3 em 

(p<0,09). Estes resultados eram 

esperados visto que o tratamento :::; foi o que recebeu a menor 

quantidade de uréia na dieta. 

QUADRADOS MINI MOS PARA EFEITO DE TRATAMENTO SOBRE A 

======================~=======================================: 

·1 
.A. 

( i ) 

=============================================================== 

probabilidade de rejeitar a que o valor indicado. (H0: 

quadrado minimo(i 



Os tratamenb~s 1 e 2 apresentaram valores de N-NH3 acima 

bL.Y·TEP (.1. c;)·74), 

e abaixo dos valores 

pOr" 

desaparecimento da MS miJ./ dI) " 

semelhantes aos obtidos por 

para máximo crescimento microbiano, 

apresentou valores abaixo dos 

para máximo crescimento microbiano. 

A figura 1 mostra que a varia~ào na concentra~ào de amOnia 

ao longo do dia nos tratamentos .1. foram menores do que os 

Essa desigualdade de resultados 

pode ser atribulda alimentar estabelecido por 

p01S os animais foram alimentados apenas uma vez 

ao ola, e a maior parte da ingestào ocorreu nas primeiras horas 

... 1 ••• 
tJ i::\ 

foi sendo eliminada pelas vias de saldas 

(utiliza~ào pelOS microrganismos, 

transporte com a digesta) 

horários de coletas 

e mais distribuidas ao longo do dia" 



FiguraI;. Vàlores de N:,;NH3 (rng/dl) no Fluido Rurninal de Bovinos 
Recebendo BTPVcornDiferentes Níveis de Uréia. 

(médias por horário) 

Valores déN-NH3 (mg/lOOml) 
25,-------------------. 

20 ' 

15 ",' 

10 ' " 

5 ,. 

Trat 1 (280g) 14.4 
Trat 2 (180g) 19.8 
Trat 3 (lOOg) 9.79 

16.6 12.2 17.9 
12.9 9.8 8.3 
2.69 0.36 0.83 

Horário 

Tratamentos (gramas de uréia/cab./dia) 

-- Trat 1 (280g) + Trat 2 (180g) '* Trat 3 (lOOg) 

44 
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Valores de 

Os valores de pH no fluido ruminal de bovinos que receberam 

BTPV suplementado com diferentes quantidades de uréia sào 

apresentados na tabela 5 e os resultados dos contrastes obtidos 

no teste estatistico sào apresentados na tabela 6. 

TABELA 5- VALORES DE pH NO FLUIDO DE BOVINOS QUE RECEBERAM BTPV 

COM DIFERENTES QUANTIDADES DE UREIA. 

=============================================================== 

TRATAMENTO 

Varibvel 1 (280g) (180g) 3 (100g) 

=============================================================== 

MEDIA 6,41 6,34 

COEF. VAR. 3,// 2,49 3,44 

=============================================================== 

Os resultados mostram que o tratamento 

significativamente (p<0,10) menor que o tratamento 1 O valor 

do nH r·· rumina} mais elevado pode ser atribuido a maior 

concentraçào de N-NH3 no fluido ruminal no tratamento 1. 

Resultados apresentados por KERTS et al. 1982), que 

introduziram uréia na forma de soluçào no retlculo, mostraram 

um aumento nos valores de pH e N-NH3. Em um outro ensaio, onde 

os mesmos _ .. ~_._--
dULur~= utilizaram uréia protegida com parafina, e 
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que também foi introduzida na parte mediana do retlculo, nào 

encontraram diferen~as significativas para os valores de pH e 

N-NH3. 

TABELA 6- QUADRADOS MINIMOS PARA EFEITO DE TRATAMENTO SOBRE A 

VARIAVEL pH. 

-============================================================== 

tratamento (j 3 

( i ) 

1 O,1515 O,0964 

2 * O,1515 O,7269 

O,0964 O,7269 

=============================================================== 

( * ) probabilidade de rejeitar a que o valor indicado. (H0: 

quadrado minimo(i diferente de j ) 

A figura 2 mostra que o pH ruminal permaneceu o dia todo 

dentro da faixa ótima para crescimento microbiano (6,2 a 6,8), 

valores esses que favorecem principalmente o crescimento de 

bactérias celulollticas altamente sensiveis ao pH baixo, como é 

o caso Bacteroides succinogenes, Ruminococos albuB 

Ruminococos flavefaciens (HUNGATE, 1966). CASTRO (1989), 

trabalhando com dietas de BTPV suplementadas com uréia, 

obteve um valor de ruminal de 5,89. A principal razào para 

esta diferen~a estar relacionada a forma de fornecimento 



Figura.2;;.·Valores·MédiosdepH·no.Fluido.R.unlinaldeBovinos 
Recebendo.BTPV.com.))iferentes.NíVels.de.Uréia~ •. 

(médhlsporborátió) . 

Valores de pU 
7.-------------------------------------, 

6.6 

604 

- - .. _ .. -. - - - _ ..... - - ... - - - --. . . 

6L-~--~~--~~--~~--~~--~~--~~ 

7:30 

Trat 1 (280g) 6.84 
Trat 2 (180g) 6.43 
Trat 3 (100g) 6.26 

6.76 6.75 6.66 
6.44 6.45 6.32 
6.22 6.53 6.39 . 

. . 

Horário 

Tratamentos (gramas de uréia/cab./dia) 

-- Trat 1 (280g) + Trat 2 (180g) *" Trat 3 (lOOg) 
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que no primeiro caso era dividida em três refei~des 

ao contrário do segundo caso em que eram fornecidas 

duas refei~des diárias. 

que utili2am o STPV como única fonte 

nào promovem um adequado estimulo a rumina~ào pois apresentam 

fermetesciveis (WOODFORD et 1986). O fornecimento de uma 

:,- .... 
c~ ::::. 

de concentrados 

contribuir significativamente 

para niveis de pH inadequados. 

apesar do valor médio de 6,34, valores de pH abaixo dos 

desejáveis (5,75), na coleta após a última refei~ào, em que se 

fornecia o dobro 

Segundo PRINS & CLARKE (1980) o pH ruminal e um dos 

principalmente quando 

ocorrem grandes varia~des ao longo do dia. 

e-se concluir que os possiveis 

altera~des nos valores de pH. 



Os resultados de degrada~ào SI T , .... 
,},; 1 

incubadas no r0men dF:: receberam BTPV com 

quantidades crescentes de uréia sào apresentados na tabela 7 e 

os contrastes obtidos no teste estatistico sào apresentados na 

DE AMOSTRAS INCUBADAS NO RUMEN 

DE BOVINOS QUE RECEBERAM BTPV COM DIFERENTES QUANTIDADES DE 

=============================================================== 

:OIEJ 

-===========-====~============================================= 

============~~============-~===================~=============== 

,======================================================== 

Na figura ' ODserva-se que quanto maior a concentra~ào de 

o valor da DISI. Resultados 

obtidos por HUBER & KUNG (1981), sugeriram que a produ~ào de 

proteina n~o ê maximizada até que a amOnia no rúmen atinja 

concentra~des de 10 a 29 mg/dl de fluido ruminal. Desta maneira 



50 

. .......... . 

F:ig\lr1l3-Efeito do Nível de Uréia na Degradaçao "InSitu" (DISl) da MS 
do BTPVe Feno de Napier(Padrao) 

>UISI (%) 
gOr' ------------------, 

71.7 

52.6 

100 180 280 
... - . . ..... _" .... - .-. 

NíveldeUréia.(g) 

Legenda 

-- BTPV -t- Padrao 



... 1 
~:j .i. J: 

havia necessidade de se contar com niveis superiores a 15 mg de 

N-NH3 no fluido ruminal para se obter mêxima degrada~ào da MS 

do substrato no Segundo estes autores, 

valores de degrada~ào da nas concentra~bes 

resultados de uma redu~ào da eficiência 

fermentativa do rÓmen. 

Os menores valores da DISI do BTPV em rela~ào ao padrào 

c C:J ffJ C) 

encontrados por CASTRO (1989), (47,80% BTPV e 56,06% padrào). 

4.1.4) Acidos graxos volêteis 

rÓmen de bovinos que receberam 

baga~o auto-hidrolisado suplementado com diferentes quantidades 

de uréia (280g , e os valores da tabela 10 

mostram os contrastes obtidos no teste de anêlise estatistica. 

Observar-se na tabela 9 e na tabela 10 que os par~metros 

analisados nào apresentaram diferen~as significativas (p<0,10). 

Embora a concentra~ào de AGVs no rÓmen ~~Jd 

ao através do epitélio ruminal 

de dilui~ào do melO (PRINS & CI.ARKE 1980), 

concentra~ào de AGV reflete sua produ~ào 

F> () d E~ ..... '::~. F::: inferir que nào houve altera~ào no 



TABELA 9- PARAMETROS RUMINAIS DE BOVINOS QUE RECEBERAM BTPV 

SUPLEMENTADO Crn1 DIFERENTES QUANTIDADES DE UREIA. 

================================================================ 

c:\} C~') 

================================================================ 

c:::::: ( ffleq./ d 1 ) '/ , J ::::~ 

'\ C·q 

C:2/C::::; 

64,20 5,92 62,80 4,14 

23,28 9,76 23,OO 10,71 

10,60 19,13 12,40 6,53 

2,83 14,68 2,77 14,12 

i:::. -'l''') 
\ .... , .... :: .. 

================================================================= 

Resultados de CASTRO (1989), mostraram que a fermenta~ào 

de BTPV determina menor percen em de C2 , maior de 

c:::::; de isoécidos. Segundo o 

a hidr6lise é transformada em carboidratos solúveis 

que serào degradados no rúmen, produzindo principalmente C3. 
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TABELA 10- QUADRADOS MINIMOS PARA EFEITO DE TRATAMENTO SOBRE A 

=============================================================== 

1 .. /:2 1/::';; .. :; / "') 
.... 1/ .1:H 

================================================================ 

(*> probabilidade de rejeitar a ~ que o valor indicado. (H0: 

quadrado minimo(i 

Como os niveis de N-NH3 no fluido rumina! no tratamento 1 

e 2 estavam próximos aos recomendados por LENG e NOLAN (1984), 

concentraçào de C2, visto que uma maior produçào de C2 seria 

exigentes em N-NH3, 

1966). A figura 4 ,:_ ._ .... ! .... ;_ .... _ ...... "., .1,. ....... . 
L-;;ii!JLj~':::!fj JilL.!~:;. L r ~::i. que os níveis de uréia na dieta 



.<-"" .. - . ,. - - - .. _--<--- -- . • -- ._ • . - - -... . . .. ....... . .. . .. _. . - - .. .. -. - -. .. - ...... --. 

Figura 4- Efeito do Nível deU"éianaCon~.,ntraç~od~AcidosGtaxosVólateis 
(C2;C3;(:4;CSe· AGVtotal) . 

meq/dl 
12r-------------~--~--~--~~~----~ 

10 

8 

6 

4 

2 

11~01 
>< 

7~1 .. 

10~93 
)( 

6.88 

2.52 2.52 
I I 

. 
~ 

.. - - - - _. - .. --

7.13 
-'/ 

2~8 
+ 

... - - - - -1~35- - - - ... - - - - - --
1.16 * 1.14 

0.~4 0.19 0.12 
0L-------~·~' =========.~======~.~' --------~ 

280 180 

Legenda 

-- C2 + C3 "* C4 -li- C5 -* AGVtotal 
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nào alteraram a concentra~ào de A6Vs no rúmen, ~.U.qE·:'r :.i.ndo de~::. t.r.~ 

forma que nào houve altera~ào na de microrganismos 

suplementados com levedura seca e com uréia , também nào obteve 

resultados significativos para C3 e C4. Este autor nào 

conseguiu indicar com precisào se os tratamentos A 

(9,O% de P8 na MS) determinaram uma condi~ào oe 

deficiência de N-NH3 no rúmen e se esta condi~ào foi sanada 

pelo tratamento C (10,5% de PB na MS). Este último apresentou 

um nivel mais alto de suplementa~ào, pois nào hà na literatura 

um consenso em torno do valor minimo oe concentra~ào de N-NH3 

microrganismos 00 rúmen. 

4.2-) EXPERIMENTO 11 

4.2.1) Valores de N-NH3 (mg/dl de fluido rumlnal 

Os resultados da concentra~ào de N-~~3 no fluido ruminal 

dos animais que receberam 10% 

sào apresentados na 

contrastes obtidos no 

(l,,·q· k(J) 

.J .; 
o.L o.t 



TABELA 11- VALORES DE N-NH3 ( iBÇ]./ cl }, ) NO FLUIDO RUMINAL DE 

BOVINOS QUE RECEBERAM BTPV SUPLEMENTADOS COM DIFERENTES NIVEIS 

=============================================================== 

=============================================================== 

=============================================================== 

As porcentagens de PB das dietas utilizadas eram: 13,8% 

para o tratamento um, 13% para o dois e lLh 

1.1 mostra que as quantidades de uréia fornecidas nas 

dietas foram suficientes para determinar nlveis adequados de 

N-NH3 no fluido ruminal. Quando as concentra~6es de N-NH3 no 

rúmen nào sào suficientes para exceder a taxa de degr 

por RUSSEL et aI, 

produ~ào de proteinas microbianas pode ser reduzida. Mas quando 

esses fatores sào utilizados de forma sincronizada no rúmen, 

uma maior taxa de fermenta~ào e uma máxima produ~ào 

de protelna microbiana i2T. 



TABELA 12- QUADRADOS MINIMOS PARA EFEITO DE TRATAMENTO SOBRE A 

-----~======================---=================-=============~ 

{ .~ \ 
<. .. i. l 

.1 

::::~ 

:2 

=============================================================== 

( * ) probabilidade de rejeitar a ':" que o valor indicado. (H0: 

quadrado mlnimo(i) diferente de (j) 

12 mostra uma varia~ào significativa (p<0,09) 

entre os tratamentos 2 e 3 e a figura 5 mostra uma varia~ào na 

concentra~ào de N-NH3 no fluido ruminal ao longo do dia. Como 

os animais foram alimentados duas vezes ao dia (7h e 19h) e a 

refei~ào foi rapidamente consumida, observou-se dois picos de 

N-NH3 no fluido ruminal, fato este que está associado a rápida 

hidr6lise da uréia em amOnia e a rápida utiliza~ào da mesma 

pelos microrganismos, apesar de nào ser necessário manter 

altas concentra~bes de N-NH3 no rómen durante todo tempo, mas 

sim nos momentos de máxima fermenta~ào quando é requerida em 

quantidade (PRESTON & 1987). Uma grande varia~ào 

observado por MEDEIROS que também atribui 



59 

/ j r 
I FiJ.:ura 5- valores médios deN;.NH3(mg1dl)no Fluido Ruminal de Bovinos 
I Recebendo BTPVcomDiferentesNíveis de Melaço. 
I (médias por horário) 

Valores de N-NH3 (mgllOOml) 
35,---------------------------------------~ 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

OL-------~--~~--~~--~~--~~--~~--~ 

19:00 19:30 

I Tral 1 110%) 6 21 7.6 23.4 
Trat 2 118%) 3.6 24.1 4.3 31.4 

TraI J 125%\ 3.9 10.8 4 18.4 

Horário 

Tratamentos (% de Melaço/cab./dia) 

~ 'Irat 1 (10%) + Trat 2 (18%) ""* Trat 3 (25%) 

L-________________________________ ~v 
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o parcelamento da dieta em vàrias refei~des no decorrer do 

dia surge como alternativa se tentar manter n1vels 

adequados de N-NH3 no rúmen, redu2indo desta maneira o peric~o 

de insuficiência, para màxima síntese de células. Além disso o 

parcelamento da dieta também irà favorecer a manuten~ào dos 

.. J __ 
Ut) 

4.2.2) valores de pH ruminal 

-f}. Li:i. dc, r"umin,,:í J bD\/.ir-!D~::- qUE' 

receberam BTPV suplementado com diferentes niveis de meJa~o 

sào apresentados na 

TABELA 13- VALORES DE pH NO FLUIDO RUMINAL DE BOVINOS QUE 

RECEBERAM BTPV SUPLEMENTADoS COM DIFERENTES NIVEIS DE MELAÇO. 

======:======================================================== 

================================================================ 

================================================================ 
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TABELA 14- QUADRADOS MINIMOS PARA EFEITO DE TRATAMENTO SOBRE A 

=================~=~-========================================== 

( i ) 

::::; 

=============================================================== 

probabilidade de rejeitar a ':" que o valor indicado. (H0: 

quadrado minimo(i) diferente de (j) 

f111 i::·'t "1 ....... . 

significativo (p<0,04) para valores de pH do fluido ruminal com 

o aumento do nivel de melaço na dieta. Observa-se também que 

o valor de pH ruminal da dieta com 25% de mela~o permaneceu 

abaixo dos desejáveis. Segundo KAUFMANN et aI (1980) valores de 

•. J •.•. 
\.J ~':.-; limitar a atividade das bactérias 

celuloliticas. Segundo PRINS & CLARKE (1980), o efeito inibidor 

do baixo pH está relacionado ao aumento dos AGVs no rúmen, 

Resultados obtidos por ROWE et aI (1979), que trabalharam com 

ricas em mela;o, mostraram altera;ào na 

mlcrobiana decorrente de um rá do abaixamento do 

fermenta;bes secundàrias realizadas pelas Methanosarcinas. 

Em casos extremos, estas condi;bes podem favorecer o surgimento 

de distÚrbios metabólicos como é o caso De 
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de poliencefalomalacia, um distúrbio neurológico decorrente de 

um aumento na produ~ào de tiaminase no r0men (PRESTON & LENB, 

i .. 
~",I observa-se que os 

ruminal sofreram uma queda acentuada logo após o fornecimento 

das refei~bes (7h e 19h). registrou o valor de 

pH ma1S baixo, p01S segundo CLARK & DAVIS (1984), o crescimento 

das bactérias celuloliticas é retardado quando o pH atinge 

niveis inferiores a 6,O por periodos prolongados. 

Os valores médios de pH obtido por MEDEIROS (1992) foram 

superiores aos apresentados na tabela 12, pois além do BTPV, os 

carboidrato que apresenta uma degrada~ào mais lenta no r0men, 

se comparado ao mela~o, e BIM como fonte de fibra integra, para 

estimular a rumina~ào de forma adequada. Este autor ao discutir 

seus resultados de pH, ressaltou a importancia da qualidade da 

fibra, no sentido de que esta exer~a suficiente estimulo para a 

rumina~ào e produ~ào de saliva para tamponar o r0men e manter 

r pH dentro da faixa ideal para a degrada~ào de fibra. 

ca m elefante (PAD) e 

incubadas em sacolinhas de nylon durante 

48 h, no r0men de bovinos que receberam BTPV suplementado com 
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Figura 6- Valores Médios de pHno Fluido Ruminalde Bovinos 
Recebendo BTPVcomDiferentes. NíVeis. de Melaço. 

(médias por horário) 

1"-

Valores de pH 
7 

6.5 ~: 
~ 

'~ 

6 - . .. - - _ .. . _.. - . ~ - _. - - - ~ . 

'" 

5.5 - -, , -

5 
7,00 7,30 19:00 19:30 

Trat 1 (10%\ 6.7 6.5 6.6 6.2 
Trat 2 (18%\ 6.8 6.3 6.5 5.8 
Trat 3 (25%) 6.5 5.9 6.1 5.4 

Horário 

"-

Tratamentos (% de Melaço/cab./dia) 

-- Trat 1 (10%) + Trat 2 (18%) "*" Trat 3 (25%) 
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diferentes quantidades ae melaço estào apresentados na tabela 

15 e os valores de contraste obtidos no teste estatistico sào 

apresentados na tabela 16. 

CAPIM ELEFANTE E 

CASCA DE SOJA INCUBADAS NO RUMEN DE BOVINOS QUE RECEBERAM 

BTPV COM QUANTIDADES CRESCENTES DE MELAÇO 

=============================================================== 

=============================================================== 

'i "'!' , .. ? 
.. :,. !1 •••• 1 l 

===================================~=========================== 

:========================-========---~====================== 

:i.!' :::';.1, 

===================~=================================::========= 
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- QUADRADOS MINIMOS PARA EFEITO DE TRATAMENTO SOBRE 

A VARIAVEL DISI. 

=============================================================== 
'i ,: ":; 
.. \.': .... ~ :::~./:2 

================================================================ 

probabilidade de rejeitar a 

quadrado m1nimo(i 

Verifica-se nas tabelas 15 

BTP') 

<: que o valor indicado. (H0: 

., 
.. L 

que a amostra incubada 

significativamente (p<0,05) do tratamento 3. (~ando se compara 

os resultados de degrada~ào da MS dos 3 alimentos incubados, 

percebem-se que o BTPV, parede celular de 

apresentou os menores valores de deg~ada~ào 

carboidrato solÚvel no rúmen, pH inadequado para a 

••• 1 .... 
L!t·.:~ rnLtC () 

Streptococcus OOV1S e Methanosarcinas (PRESTON & LENG, 1987), 

ser responsabilizados pela menor degrada~ào do 
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A figura mostra que o nivel de mela~o alterou 

linearmente a quantidade de matéria seca insolúvel degradada no 

r0men. A medida que aumentou a quantidade de mela~o na dieta 

houve uma redu~ào na degrada~ào de MS do alimento incubado. 

Estes resultados corroboram os obtidos por EI ShahazIi et aI. 

(1966), citado por FARIA (1982), onde os autores verificaram 

que a de carboidrato de fécil digestào reduzia 

significativamente a utiIiza~ào da celulose no rúmen, mas que 

dentro de certos limites d inclusào de uréia aliviava o efeito 

desfavorével. 

Os resultados de DIS1 da MS de casca de soja, obtidos por 

MEDEIROS (1992), evidenciaram importancia do pH na 

determina~ào da atividade fibrolitica. Segundo o autor as 

dietas com BTPV permaneceram a maior parte do tempo na faixa de 

valores inadequados para a degrada~ào da fibra e apresentaram 

os menores valores de DISI. De maneira oposta, as dietas com 

BIN apresentaram valores mais elevados de pH e DISl Este autor 

ainda destacam que d alta taxa de passagem ruminal, o baixo .... / .; 
~n 

e a maior atividade fermentativa do rúmen de animais recebendo 

BTPV, promoveram uma mudan~a no padrào de fermenta~ào, que 

consistiu basicamente no aumento de C3. 



Figura 7- Efeito do Nível de Melaço na Degradaçao "IN Si!u" (DlSn da MS 
do UTPV , Feno de Napier (Padrao) e Casca de Soja (Soj.) 

DISI (%) 
80 

70 68.8 

60.1 
60 55~5· 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
10 18 25 

Nível de Melaço (%) 

Legenda 
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-- BTPV -+- Padrao -*" Soj. 



4.2.4) Acidos graxos voléteis 

C-~ , ... 
\..,1::::. \/ i::~ J c. ~ ... F:::' ~:;. 
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oncentra~bes de AGVs presentes no rúmen de bovinos que 

receberam BAH suplementados com diferentes quantidades de 

e 25%), e a tabela 18 mostra os contrastes 

TABELA 17- PARAMETROS DE BOVINOS QUE RECEBERAM 

BTPV SUPLEMENTADO COM DIFERENTES QUANTIDADES DE MELAÇO. 

=============================================================== 

J ""'1 

.r::. ::::; [:') 

=============================================================== 

=========:;=====:._----~-=======,.======================:.========= 



69 

TABELA 18- QUADRADOS MINIMOS PARA EFEITO DE TRATAMENTO SOBRE A 

================:============================================== 

J./2 .1 .. / ::::~ 

'\ c::::~; 

==================-============================================= 

quadrado minimo(i) diferente de (j\ 

Observa-se nas tabelas 17 e 18 que à medida que se 

aumentou a quantidade de melaço na dieta nào ocorreram 

concentraçbes e 

C'".;:::. 
... ". ~.,l :i AGV total, XC2, XC3, XC4, 

XC5 e relaçào molar C2/C3 ~ ocorreu aumento siginificativo 

~ . .: 
t ... ·• ... ' 

em dietas com BTPV, também foram obtidos por 

CASTRO & MACHADO (1989), e por MEDEIROS (1992). 
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As concentra~bes de AGVs do tratamento 1 caracterizam-se 

por serem tlpicas C ()jB concentra~bes de 

sào tipicas de dietas com elevadas concentra~bes 

de conteúdo celular. Dietas compostas de alimentos volumosos 

produzem misturas de AGVs contendo em base 

de C4 e dietas com elevadas 

quantidades de carboidratos estruturais, serào desdobradas mais 

lentamente; por outro lado, dietas com altas concentra~bes de 

carboidratos nào estruturais ~.". :.L c C)~:. em conteúdo celular sào 

(HOLMES & WILSON, 1990) 

microrganismos produtores de C3, caso de Selanornonas 

rurninantiurn (RUSSEL & HESPELL, 1981), o que poderia determinar 

um aumento da concentra~ào de C3. Além disto, a produ~ào desse 

bactérias celuloliticas, 

oncentra~ào de C3 

.. .i .. ~ 
'...1\') 

•••• ~_ ..... 1 •• •• ~ 0.0 

!ijL.r"::::· L r ~;.:t ql...\F': O 

semelhantes foram apresentados 

quando utilizaram 

. oncentra~ào de C3, quando o pH se apresentou em torno de 5.~ . 

crescentes quantidades de 



Figura 8· Efeito do Nível de Melaço naConcentraçao. de Acidos Graxos Volateis 
(C2,C3,C4,CS AGVtotal) 

meq/dl 
12~----------------------~1~1~.1=7------~ 

lO~49 

10 
9~9 
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milho na dieta, observaram um aumento de C2 e C4, em vez do 

esperado ~~mento de C3, que eles justificaram como sendo 

devido a manuten~ào do pH a nlveis superiores a 6,O. 

Como já foi visto, o aumento da porcentagem de mela~o na 

dieta nào alterou significativamente a rela~ào C2/C3. Valores 

de rela~ào molar C2/C3 obtidos por MEDEIROS (1992), foram 

numericamente superiores para as dietas com BIN e inferiores 

para o BTPV. No tramento 3 esta varia~ào na rela~ào C2/C3 se 

deve principalmente a um aumento na produ~ào de C3 em rela~ào 

a de C2. Segundo VAN SOEST 1983), o aumento da rela~ào molar 

C2/C3 influencia a produ~ào de gordura do leite e a taxa de 

eficiência de engorda. MAC LEOC et aI. (1989), que infundiram 

solucbes de AGVs com diferentes concentra~bes e sob pressbes 

osm6ticas diversas, obtiveram aumentos significativos na 

concentra~ào de AGVs, de pH rumina} e aumento no 

fluxo de liquidas para o abomaso 

Trabalhando com altos nlveis de mela~o na dieta MONTANEZ 

(1989), concluiu que a propor~ào molar de ácido butlrlco foi 

significativamente maior nos animais que recebiam mela~o na 

dieta. A concentra~ào de B-hidroxibutlrico no sangue também 

foi significativamente maior nesta dieta. 



7:3 

4.3-) EXPERIMENTO 111 

Valores de N-NH3 (mg/dl de fluido ruminal) 

Os resultados da concentra~ào de N-NH3 no fluido ruminal 

de bovinos que receberam STPV com adi~ào de níveis crescentes 

de lasalocida s6dica (0g, 0,21g e 0,42g) sào apresentados na 

19 ~ os resultados de contraste obtidos no teste 

estatístico sào apresentados na tabela 20. 

VALORES DE N-NH3 ( rnq ,i C1 1 ) NO FLUIDO RUMINAL I)E:: 

BOVINOS QUE RECEBERAM BTPV SUPLEMENTADOS SOM DIFERENTES NIVEIS 

DE LASAL(~IDA SODICA 

=======================~========================================: 

~================================================================ 

~============================================================= 

apresentavam 13% de PB. Entretanto a tabela 19 mostra que os 

médios de N-NH3 

",.) 
__ l ... __ .: ..... . 
~::~ i.,} ~::{ ~t .:.~ L,! 

tidos como os mais modestos. 
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a concentra~ào mínima de N-NH3 para se obter uma 

taxa màxima de fermenta~ào ruminal nào é um valor 

fermentescibilidade do substrato (ERDMAM ., ..• !_ .. , 'J 
i;';:: L ~:.i. J. 'M , 

TABELA 20- QUADRADOS MINI MOS PARA EFEITO DE TRATAMENTO SOBRE A 

=============================================================== 

(j. ) 

::::~ 

., 
.1. ::::~ 

==========:==================================================== 

probabilidade de rejeitar a ~ que o valor indicado. (H0: 

quadrado mlnimo(i) diferente de (j) 

As médias obtidas na tabela 19 e os valores da tabela 20 

mostram que ocorreu efeito significativo 

Entretanto, resultados obtidos por RUSSEL & 

redu~ào de 50% na concentra~ào de N-NH3. 

justiflcaram os resultados como uma redu~ào na proteólise e na 

deaminaçào no rúmen, 

. .. 
ffj J. C r' c:::: tt .1 E~r'i E:\ I< contràrio desses 



''/5 

também nào observaram efeitos 

significativos dos ion6foros sobre a concentra~ào de N-NH3 no 

A figura 9 mostra que ocorreu uma varia~ào na concentra~ào 

de N-NH3 no r0men ao longo do dia e que na maioria dos horários 

Estes resultados sào semelhantes 

que demonstraram em 

significativo do horário de coleta sobre a ccmcentra~ào de 

N-NH3 no fluido ruminal. 

3.2-) Valores de pH ruminal 

receberam BTPV com adi~ào de niveis crescentes de lasalocida 

s6dica (0g, 0,21g e 0,42g), sào apresentados na tabela 21 e os 

valores dos contrastes obtidos no teste estatistico sào 

e os contrastes da 

mostram que nào houve diferen~a slgnlficativa (p<0,10) entre os 

Verifica-se na figura 10 que u= valores de pH do 

.. .l .... 
Li!'.:'; 

Nestes níveis os valores oe preiudicam o crescimento de 

lasalocid~ a dieta 



Figura 9- Valores de N-NH3 (mg/dl) no Fluido Ruminal de Bovinos 
Recebendo nTPV Suplementados com Diferentes Níveis de Lasalocida Sódica 

(médias por horário) 

Valores de N-NH3 (mg/lOOml) 
12.---------------------------------------~ 

10 

8 

6 

4 
/ 

2 / 
O 

7:00 9:00 13:00 15:00 19:00 21:00 

Trai I (Og) 3.0~ 5.35 ~.89 6.04 2.86 9.0 
Tral 2 IO.21~) LO. 3.7~ 1.8J 4.4t 1.89 10.( 

Trai 3 iO,42g) 4.2S 3.55 1.6~ ~.5t 2.56 7.9 

Horário 
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Tratamentos (gramas de Lasalocida/cab./dia) 

~ Trat 1 (Og) + Trat 2 (O,21g) "* Trat 3 (0,42g) 
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promoveu um aumento do que permaneceu dentro da 

c' desenvolvimento 005 

microrganismos celulollticos. 

TABELA 21- VALORES DE PH NO FLUIDO RUMINAL DE BOVINOS QUE 

DI FEhF!\i'TES 

LASALOCIDA SODICA. 

================================================================ 

::::; 

================================================================ 

================================================================ 

Estes valores sào inferiores aos encontrados por SILVA 

•. .1 ••.. 
Li!:;:: 

bicarbonato de sÓdio e/ou lasalocida sÓdica sob~e o pH do 

rúmen, em rela~ào ao controle. A média geral para os valores de 

pH observados pelo 

considerada ideal. 
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TABELA ~2- QUADRADOS MINI MOS PARA EFEITO DE TRATAMENTO SOBRE A 

VARIAVEL pH. 

--======:=================._===================================== 

tratamento (j 1 2 3 

1 

1 O,2461 O,4891 

* O,2461 O,5160 

3 O,4891 

---============================================================ 

( * ) probabilidade de rejeitar a < que o valor indicado. (H0: 

quadrado minimo(i diferente de (j) 

Segundo BERGEN & BATES (1984), a lasalocida s6dica promove 

no rómen uma diminui~ào da popula~ào de microrganismos 

produtores de lactato, eduzindo maneira a acidose 

láctica. DENNIS aI (1981), trabalhando com diferentes 

concentr de lasalocida sódica e monensina 

ug/ml), conseguiram inibir a maior parte das bactérias 

produtoras de lactato, sem afetar as utilizadoras. Esses 

resultados mostram a efetividade dos ion6foro5 em alterar a 

popula~ào mll.robiana, o processo fermentativo, o pH e prevenir 

o acúmulo de ácido làctido no rúmen. 



Figura 10- Valores Médios de pHnoFluido Ruminal de Bovinos 
Recebendo BTPV Suplementados com Diferentes Níveis de Lasalocida Sódica 

(médias por horário) 

Valores de pH 

6.3 

6.1 

5.9 

5.7 

5.5L-----------------------------------------~ 
7:00 

Trai 1 (Og) 6.0.jC 

•. Trai 2 (O,21g) 6.21 

Trai J (O,42g) 6.()J 

9:00 13:00 15:00 19:00 21:00 

\5.94 5.96 5.8 5.89 5.83 

6.13 6.35 6.05 6.27 5.99 

16.08 6.19 6.02 6.11 5.83 

Horário 

Tratamentos (gramas de Lasalocida/cab./dia) 

~ Trat 1 (Og) + Trat 2 (O,21g) "* Trat 3 (O,42g) 
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Os valores apresentados na tabela 23 mostram os resultados 

incubadas no rómen de bovinos 

receberam BTPV com quantidades crescentes de lasalocida s6dica 

0,21g e 0,42g) e na tabela 24 sào apresentados os valores 

dos contrastes obtidos no teste estatistico. 

DE CASCA DE SOJA INCUBADAS NO 

DE BTF\/ 

CRESCENTES DE LA8AUJCIDA 80DICA 

=============================================================== 

1 

=============================================================== 

::::~ lI· , ·,'1· 4 

------_._-=~=================================================== 

L. _,_ ....... o-_ 
i {t) f c;\ o:::. 

=============================================================== 

24 , que os valores de D181 

nào apresentaram diferenças 

significativas (p<0,05) entre os tratamentos 

a presença de lasalocida s6dica no rúmen, em níveis supevlores 

,w= normalmente recomendados nào afeta 
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utilizam a porçào fibrosa do alimento, como é o caso das 

Bacteroides succinogenese, Butirivibrio 1ibrisolvens (HUNGATE, 

Resultados semelhantes por RICKE et aI. 

que estudando o efeito •. J ..• 
t.i.:::'. 

o desaparecimento t:;:i tLt ,J 

mostraram que nào houve efeito dos icmóforos sobre D mesmo. 

trabalhando com diferentes niveis de 

significativos no desaparecimento da celulose. 

TABELA 24- QUADRADOS MINI MOS PARA EFEITO DE TRATAMENTO SOBRE A 

=============================================================== 

.1 i:? .1../::::; 

:=========================================:==================== 

(*) probabilidade de rejeitar a < que o valor indicado. (H0: 

quadrado mlnimo(i (j ) 

A adi~do de lasalocida sódica promove pequena diminui~ào 

na saida de liquidos do rúmen, e um maior decréscimo da taxa de 

saida de sólidos (MADEIRA, 



Figura 11- Efeito do Nível de Lasalocidana Degradaçao 
"In Situ" (DISI) da MS dê Casca de Soja (Soj.) 

DISI (%) 
50~---------------------------------, 

41;25 
40 

34.44 

30 

41~52 
I 

33~31 

42~04 
I 

00 20 
o 

,,' 10 
00,. 

O~----------------------------------~ 
o 0,21 0,42 

Nível de lasalocida (g) 

Tempo (DISI) 

-- 24 horas + 48 horas 
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digestào microbiana da levando a um aumento na 

diqEst.ib:i.l idi::ldp 1990). Entrptanto, 

FULLER & JOHNSON 

no dpsaparpcimpnt.o de MS, 

utilizando difprentps nivpis dp lasalocida s6dica (32,5 

fErmpnta~ào cont.inua obtpve um efeito 

ionóforo sobre a degrada~ào da 

autor o tempo de 48 horas dp pemanência dos alimentos para 

de mat.érla orgànica 

como para as diEt.as com lasalocida sÓdica, 

tEmpo màximo dp degrada~ào ut.ilizado (48h), 

nEqativo do ionóforo sobre a degrada~ào da fibra TOl detectado. 

Esta ausência de efpito slgnlficativo na degrada~ào da 

quando comparado aos diversos pxperimpntos 

segundo SPEARS (1990), que propriedades 

quimicas e fisicas associadas fontes de fibras, 

degrada~ào destes 

materiais aos ionóforos. 

4.3.4'-) Acidos graxos volàtpis 

Os valores oescritos na t.abela 25 mostram as conl.entra~bes 

bovinos recebendo niveis 

lasalocida sódica (0g, ), adicionada ao BTPV e a 



TABELA 25- PARAMETROS RUMINAIS DE BOVINOS RECEBENDO BTPV 

COM QUANTIDADES CRESCENTE DE LASALOCIDA SODICA. 

=============================================================== 

.1. [:') ::::; 

=============================================================== 

c::~; 

[:4 

/. L::::'; 

/~ [:.q 

, .",' 'l i 
.1 •• , .1.,< , •• ', •• .' .. 

=============================================================== 

dados obtidos nas tabelas , ...... : ... :: ... . 
j I- ~::t ~ ... l 

varia~bes significativas (p<8,18) para concentra~ào 

em molar de AGVs. Também mostra que nào houve 

altera~ào significativa rela~ào molar C2/C3. 

apl'esentados por também mostraram que o 

tratamento contendo somente lasalocida sódica nào diferiu 

estatisticamente ao controle para C2 

e ter acontecido devido ao nivel 

•. .3 •. _ .. _ .1 .•.. _ 
Lit:..:'~::;· Lt-:.:' 



l Figura 12- Efeito do Nível de lasalocida Sódica na concentraçao de Acidos Graxos Voláteis 
(C2,C3,C4,C3 AGVtotal) 

meq/dl 
12 

10~88 
10A9 10~59 

10 

8 7.07 
6.45 6.6 

6 

4 

2.37 2.32 
2.82 , 

2 1..44 . 1.1S·· ·1.17 
*- )i( *' 

O 
O 0,21 0,42 

Nível de Lasalocida Só dica 

Legenda 

- C2 -\- C3 -llE- C4 -- AGVtotal 
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TABELA 26- QUADRADOS MINIMOS PARA EFEITO DE TRATAMENTO SOBRE A 

VARIAVEL AGV. 

=============================================================== 

tratamento ilj 1/2 

C2 (meq/dl) 8,1838 

C3 (meq/dl) O,9163 

C4 (meq/dl) 8,8786 

TOTAL (meq/dl) O,2377 

% C2 8,9926 

~ C3 O,6876 

% C4 8,1284 

C2/C3 O,7305 

1/3 

8,2649 

O,4195 

O.8885 

O,6701 

8,4568 

O,3012 

O,8735 

O,3500 

~!~ 
~'L 

8,6845 

O,3768 

8,8226 

O,3620 

8,4684 

O,4561 

8,4777 

O,5013 

======;----====~========================~==================~==== 

( * ) ilidade de rejeitar a ~ que o valor indicado. (H0: 

quadrado minimo(i diferente de j) 

Os níveis utili?ados por SILVA (1998), sào os mesmos 

utili?ados no tratamento 2, porém, os valores de C2, C3 e C4 

obtidos sào superiores dU= apresentados por aquele autor. Os 

níveis normalmente utilizados sào de 0, de lasalocida 

s6dica na dieta. FUl.LER & JOHNSON (1981), observaram que eram 

necessàrias quantidades maiores de lasalocida s6dica, para 

se obter efeitos biol icos significativos. o tratamento 3 

apresentou níveis superiores aos 8, e os resultados nào 

diferiram dos tratamentos 1 e L. 
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MONTANEZ (1989), obteve resultados significativos com a 

à dieta reduzindo a propor~ào molar de C2 

e incrementando a de C3. 

Existe uma varia~ào muito grande nos resultados dos 

experimentos que utilizaram ion6foros como suplemento de 

dietas. R(~ERS & DAVIS (1982), utilizando 50% de silagem de 

milho e 50% de concentrado reportaram um aumento de C2 e C3. 

SHELL et aI. (1983), utilizando 80% de concentrado obtiveram um 

aumento de e um aumento de 11% de C2, que nào foi 

significativo. ARMENTANO & YOUNG (1983), relataram um aumento 

de C3 e uma redu~ào na produ~ào de C2, utilizando 70% 

fUI fdgem na dieta. 

HARMON et aI. (1989), descreveram que existem algumas 

intera~6es entre a composi~ào quimica da dieta e os ion6foros 

que ainda nào sào bem explicados. 
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5) CONCLUSNES 

Para a máxima degradaçào do BTPV seria importante que se 

mantivesse no rúmen niveis de N-NH3 superiores a 10mg/dl de 

fluido ruminal, além de fornecer niveis de melaço inferiores a 

18% da MS total a fim de se reduzir a quantidade de carboidrato 

solúvel no meio. No caso do carboidrato solúvel, apesar de se 

aumentar a degrada~ào do BTPV com a reduçào do melaço na dieta 

poderia haver reduçào na disponibilidade de AGV para o 

hospedeiro, com consequente reduçào de ganho de peso visto o 

baixo valor nutritivo do BTPV. 

No terceiro experimento apesar de se esperar as alteraçbes 

significativas no padrào de fermentaçào ruminal, estas nào 

ocorreram. Portanto, o uso de lasalocida s6dica, nas condiçbes 

do experimento mostrou que nào ocorreu um aumento na eficiência 

de fermen ào ruminal. 
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APENDICE 1- COMPOSIÇ~O BROMATOLOGICA DOS ALIMENTOS UTILIZADOS NOS 
EXPERIMENTOS I, 11 E 111. 

l'i;':;; * 
PB 
FI::: 
FEl 
F:O(:; 
FDI\l 

BHIX 

I I I II I 

C: B c E 
46,5 76,0 88,6 43,7 74,8 89,8 39,4 85,5 86,5 
1,25 34,2 1,02 35,2 1,40 10,9 47,6 
5,40 6,16 4,37 3,36 3,36 

~:i l.} ;i :'~~ 

~.:.;f f3 , ~5 
~~;, 80 

~5 .~~} :1 1::;/ 

75;;:/ , .. ~. 

* Resultados em 100% da MS. 
A= 8TPV, 8= Melaio, C= Levedura seca, D= Sorgo moído e E= farelo 
{j(,,":}! ~;oj.:~ 



APENDICE 2 VALORES MEDIOS POR HORARIOS DE N-NH3 (mg/dl) NO 
FLUIDO RUMINAL DE BOVINOS RECEBENDO BTPV COM DIFERNTES NIVEIS DE 
UREIA. 

HORARIO 
07=30 
10:00 
13:00 
19:00 

DES. PAD. 

14,45 
16,61 
12,22 
17,92 
9,80 

TRATAMENTO 

19,83 
12,97 
9,80 
8,30 
7,12 

3 
9,79 
2,69 
0,36 
0,83 
4,27 

APENDICE 3 VALORES MEDIOS POR HORARIO DE pH NO FLUIDO RUMINAL 
DE BOVINOS RECEBENDO BTPV COM DIFERENTES NIVEIS DE UREIA. 

HORARIO 
07:30 
10:00 
13:00 
19:00 

DES. PAD. 

1 
6,84 
b,76 
6,75 
b,66 
0,22 

TRATAMENTO 

2 
6,43 
6,44 
6,45 
6,32 
0,16 

6,26 
6,22 
6,53 
6,39 
0,21 



AP2NDICE 4 VALORES MEDIOS, POR HORARIO, DE N-NH3 ( mg!dl ) NO 
FLUIDO RUMINAL DE BOVINOS RECEBENDO BTPV SUPLEMENTADOS COM 
DIFERENTES NIVEIS DE MELAÇO. 

HORARIO 
07:00 
07:30 
19:00 
19:30 

DES. PAD. 

1 
6,00 

21,00 
7,60 

23,40 
10,10 

TRATAMENTO 

3,60 
24,10 

4,30 
31,40 
13,73 

3 
3,90 

10,80 
4,00 

18,40 
8,24 

AP2NDICE 5 - VALORES MEDIOS, POR HORARIO, DE pH NO FLUIDO RUMINAL 
DE BOVINOS RECEBENDO BTPV SUPLEMENTADOS COM DIFERENTES NIVEIS DE 
MELAÇO. 

HORARIO 
07:00 
07:30 
19:00 
19:30 

DES. PAD. 

1 
6,70 
6,50 
6,60 
6,20 
0,29 

TRATAMENTO 

2 
6,80 
6,30 
6,50 

0,39 

3 
6,50 
5,90 
6,10 
5,40 
0,47 



APENDICE 6- VALORES MEDIOS, P[~ H[~ARIO, DE N-NH3 ( mg/dl ) NO 
FLUIDO RUMINAL DE BOVINOS RECEBENDO BTPV SUPLEMENTADOS COM 
DIFERENTES NIVEIS DE LASALOCIDA S0DICA. 

HORARIO 
7:OO 
9:30 

13:00 
15:00 
19:OO 
21:00 
DES.PAD 

1 
3,04 
5,35 
6,89 
6,04 
2,86 
9,07 
3,91 

TRATAMENTO 

2 
1,05 
3,75 
1,83 
4,46 
1,89 

10,04 
3,93 

3 
4,29 
~ ~c 
~,JJ 

1 h~ 
-,~-

4,56 
2,56 
ry n. 
',7~ 
7 CC 
~,JJ 

APENDICE 7- VALORES MEDI OS, POR HORARIO, DE pH DO FLUIDO RUMINAL 
DE BOVINOS RECEBENDO BTPV SUPLEMENTADOS COM DIFERENTES NIVEIS DE 
LASALOCIDA S0DICA. 

HORARIO 
7:00 
9:30 

13:00 
15:OO 
19:00 
21:00 
DES.PAD. 

• ~ 
6,04 
5,94 
5,96 
5,80 
5,89 
5,83 
0,32 

TRATAMENTO 

2 
6,21 
6,13 
6,35 
6,05 
6,27 
5,99 
0,29 

3 
6,03 
6,08 
6,19 
6,02 
6,11 
5,83 
O,45 


