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RESUMO 

 

SALOMÃO, Bernardo Murta. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucurí, 

Julho de 2013.54p. Desempenho produtivo de bovinos alimentados com dietas 

contendo cana-de-açúcar com diferentes níveis de concentrado. Orientador: 

Severino Delmar Junqueira Villela. Co-orientador: Sebastião de Campos Valadares 

Filho. Dissertação (Mestrado em Zootecnia).  

 

 Foram avaliados o consumo, as digestibilidades totais e ruminais e as taxas de digestão 

(kd) e de passagem (kp) ruminal dos nutrientes de dietas constituídas de cana-de-açúcar in 

natura e diferentes níveis de concentrado, bem como o pH e a concentração de amônia 

ruminal e a eficiência microbiana. Foram utilizados cinco bovinos mestiços Holandês-Zebu, 

machos castrados, fistulados no rúmen, com peso corporal (PC) médio inicial de 300 ± 50 kg, 

distribuídos em delineamento experimental em quadrado latino 5 x 5 balanceado para efeito 

residual. O experimento foi constituído de cinco períodos experimentais, com duração de 

dezesseis dias cada um, sendo oito dias destinados à adaptação dos animais às dietas e os 

outros oito para a realização das coletas. As dietas experimentais foram constituídas de: 1) 

100% cana-de-açúcar in natura (CA); 2) 80% de CA + 20% de concentrado (C); 3) 60% de 

CA + 40% de C; 4) 40% de CA + 60% de C e 5) 20% de CA + 80% de C. A cana-de-açúcar 

foi corrigida com ureia/sulfato de amônio (ureia/SA), na proporção de 9:1, sendo as dietas 

isoproteicas (aproximadamente 12% de PB na base da MS). Os dados foram analisados 

utilizando o procedimento MIXED do SAS (versão 9.1), utilizando-se análise de regressão e 

5% como nível crítico de probabilidade para o erro tipo I. O consumo de matéria seca (MS), 

expresso em kg/dia ou g/kg de peso corporal foi influenciado (P<0,05) pelos níveis de 

concentrado, estimando-se consumo máximo com 63,61 e 75,04%, respectivamente. Os 

demais consumos calculados em kg/dia também foram influenciados (P<0,05) pelos níveis de 

concentrado, estimando-se consumos máximos com 63,21; 63,78; 53,14; 64,31; 32,49; 88,47 

e 55,46% de concentrado na dieta, para MO, PB, FDNcp, NDT, FDNi, FDNcpD e CNF, 

respectivamente. O ponto de máximo para as variáveis expressas em g/kg de peso corporal foi 

obtido com 56,94; 33,25 e 63,93% de concentrado para FDNcp, FDNi e NDT, 

respectivamente. O Pool (kg/dia) foi aumentado linearmente à medida que se elevou os níveis 

de concentrado para MS, PB, MO e CNF. Comportamento similar foi observado para ki (h
-1

) 

da MS, PB, MO, FDNcp e CNF. As taxas de digestão (kd h
-1

) da MS, MO e FDNcp e a taxa 

de passagem (kp h
-1

) da PB, aumentaram linearmente com a elevação dos níveis de 

concentrado na dieta. Estimaram-se máximos fluxos omasais (kg/dia) com 52,22; 51,78; 

80,83 e 31,45% de concentrado na dieta, respectivamente, para MS, MO, CNF e FDNi. As 

digestibilidades aparentes (DA) da MS, EE e CNF também foram influenciadas pelos níveis 

de concentrado na dieta. As digestibilidades ruminais da MS e FDN aumentaram linearmente 

(P<0,05) com a adição de níveis crescentes de concentrado . A eficiência microbiana 

calculada a partir dos derivados de purina na urina não foi influenciada (P>0,05) pelos níveis 

de concentrado na dieta. Houve interação entre tempo e tratamento para o pH ruminal. Para 

cada tratamento, os valores de pH no líquido ruminal apresentaram comportamento 

quadrático em função do tempo, estimando-se valores mínimos de 6,83; 6,78; 6,55; 6,76 e 

6,36  nos tempos de 11,29; 8,26; 11,62; 11,09 e 10,31 horas após a alimentação para as dietas 

contendo 0, 20, 40, 60 e 80 % de concentrado, respectivamente. Não houve efeito de 

interação entre tratamento e tempo e tampouco de tratamento (P>0,05) sobre a concentração 



 

 

de N-NH3/100 mL. Mas foi observado efeito quadrático de tempo após a alimentação 

(P<0,05), sobre esta variável estimando-se concentração mínima de 9,64 mg de N-NH3 /100 

mL às 15,9 horas após a alimentação. Conclui-se que níveis próximos de 65% de concentrado 

resultam em maior ingestão de energia em dietas contendo cana-de-açúcar.  

 

Palavras-chave: consumo, taxa de passagem, eficiência microbiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SALOMÃO, Bernardo Murta. Federal University of Vales do Jequitinhonha e Mucurí, July of 

2013.54p. Productive performance of cattle fed sugar-cane based diets with 

different concentrate levels. Adviser: Severino Delmar Junqueira Villela. Co-adviser: 

Sebastião de Campos Valadares Filho. Dissertation (Master’s degree in Animal 

Science).  

 

 Five ruminal cannulated crossbred (Holstein x Zebu) steers with average body weight (BW) 

of 300 ± 50kg were used to evaluate intake, total and apparent digestibility, ruminal digestion 

(kd) and passage (kp) rates of nutrients from sugar-cane based diets containing different 

levels of concentrate as well as its effects on ruminal pH and ammonia concentration, and 

microbial efficiency. Cattle were assigned into a 5 x 5 Latin Square design balanced for 

residual effects. The trial was divided into five 16 d experimental periods with 8 days for 

adaptation to experimental diets and 8 days for sample collection. Experimental treatments 

were composed of four different diets: 1) 100% of sugar-cane in natura (CA); 2) 80% of 

sugar-cane + 20% of concentrate; 3) 60% of CA + 40% of C; 4) 40% of CA + 60% of C; 5) 

20% of CA + 80% of C. Experimental diets were isoprotein (approximately 12% DM basis) 

and a mix of urea/ammonium sulphate was used at 9:1ratio to correct the protein level of 

sugar-cane. A regression analysis was performed using the MIXED procedure of SAS (9.1 

version) and significance was considered at P < 0.05. Dry matter intake (DMI) expressed 

either as kg/day or g/kg of BW was affected (P < 0.05) by concentrate level and the maximum 

intake was estimated to be at 63.61 and 75.04% of concentrate, respectively. Intake (kg/day) 

of OM, CP, NDFap, TDN, iNDF, digestible NDFap (NDFapD), and NFC were affected by 

concentrate level (P < 0.05) and their maximum intake was estimated to be at 63.21; 63.78; 

53.14; 64.31; 32.49; 88.47 e 55.46% of concentrate, respectively. The ruminal pool size of 

DM, CP, OM, and NFC increased linearly as the dietary levels of concentrate increased. 

Similarly, ki (h-1) DM, CP, OM, NDFap, and NFC has also increased as the dietary levels of 

concentrate increased. The digestion rates (kg h-1) of DM, OM, and NDFap as well as the 

passage rate (kg h-1) of CP increased linearly as the dietary levels of concentrate increased. 

The maximum omasal flux (kg/day) of DM, OM, NFC, and iNDF were estimated to be at 

52.22; 51.78; 80.83; and 31.45% of dietary concentrate, respectively. Apparent digestibility of 

DM, EE, and NFC was also linearly enhanced (P < 0.05) with the increase of concentrate 

levels. Microbial efficiency calculated from urinary purine derivates was not affected (P > 

0.05) by the concentrate levels evaluated. An interaction of sampling time and dietary 

treatment was observed for ruminal pH. A quadratic effect across sampling time was observed 

for each experimental treatment the ruminal fluid pH where the estimation of the minimum 

values was 6.83; 6.78; 6.55; 6.76; and 6.36 for 11.29; 8.26; 11.62; 11.09; and 10.31 hours 

after feeding for diets containing 0, 20, 60, and 80% of concentrate, respectively. No 

interaction was observed (P > 0.05) among dietary treatments and sampling time for 

concentration of N-NH3/100 mL. Indeed, no effects (P > 0.05) of dietary treatments on 

ruminal concentration of N-NH3/100 mL. However, a quadratic effect (P < 0.05) was 

observed for time after feeding with the minimum concentration of 9.64 mg of N-



 

 

NH3/100mL was estimated to be obtained at 15.9 hours after feeding. The data suggests that 

levels up to 65% of concentrate result in greater energy intake by cattle fed sugarcane based 

diets. 

 

Keywords:  Feed intake, passage rate, microbial efficiency. 
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Introdução Geral 

 

Uma pecuária de grande potencial como a brasileira busca, não somente um respaldo 

alimentício que contorne, principalmente, a época seca do ano, que resulta em decréscimo na 

produção forrageira, mas alternativas de dietas com potencial de maximização da produção 

animal. Neste contexto, a cana-de-açúcar, vista durante muito tempo com potencial limitado 

de uso em função do desconhecimento sobre o uso e correção de deficiências nutricionais, 

hoje se apresenta como fonte volumosa em dietas com altos níveis de concentrado. 

A cana-de-açúcar in natura, corrigida com uréia e sulfato de amônio (9:1), pode 

proporcionar ganhos de peso moderados, porém, seu alto teor de fibra efetiva de lenta 

degradabilidade (Valadares Filho et al., 2002) pode se tornar uma importante ferramenta, 

quando a mesma for utilizada em dietas com alta participação de concentrado, 

proporcionando teores de fibra adequados para um ótimo funcionamento ruminal, o que pode 

proporcionar ganhos maximizados. Esta fonte volumosa se destaca, ainda, por apresentar 

algumas vantagens, como baixo custo por unidade de matéria seca produzida, manutenção do 

valor nutritivo ao longo do período seco do ano, maior disponibilidade nos períodos de 

escassez de forragens nas pastagens, e melhor desempenho econômico em comparação a 

outras forrageiras, apresentando, ainda, um potencial promissor na substituição da silagem de 

milho (Fernandes et al., 2007) 

O aumento no número de animais confinados nos últimos anos (Anualpec, 2012) é 

uma resposta à tentativa de atender aos mercados, considerando o aumento das exportações e 

uma previsão da FAO (2011) de aumento de 1,2% da demanda de carne no mundo, sendo o 

Brasil responsável por atender, aproximadamente, 20% deste aumento até 2015. No entanto, a 

utilização de volumosos como a cana-de-açúcar exige suplementação com alimento 

concentrado, e este aumento da participação de concentrado na dieta pode tornar o custo com 

alimentação mais oneroso (Loerch, 1990).  

Dietas com altos níveis de concentrado geralmente são utilizadas em sistemas de 

produção que buscam ganhos maximizados, como os utilizados pelos americanos (Preston, 

1998). Considerando a condição brasileira, a participação do volumoso ainda é muito 

importante para amenizar os custos, entretanto, o aumento dos níveis de concentrado resulta 
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em maior consumo de energia metabolizável, reduzindo as perdas da mesma na forma de 

metano (Van Soest, 1994).  

No entanto, muitos profissionais da área zootécnica utilizam dietas com 70% ou mais 

de participação de concentrado para bovinos (Millen et al., 2009), na busca de maior ganho 

animal, e, consequentemente, redução nos custos (Bulle et al., 2002), porém, o aumento na 

densidade energética da dieta por meio de concentrado, pode ocasionar menores desempenhos 

para animais pertencentes ao grupo genético zebuíno, quando a participação do concentrado 

excede 75% da matéria seca (Almeida et al., 2010). A alternativa para diluir custos com dietas 

pode ser a substituição de grãos pela casca de soja, podendo trazer benefícios na utilização 

dos alimentos, evitando reduzir a digestibilidade da fração fibrosa (Van Soest, 1994). 

Durante algum tempo, a casca de soja foi estudada como substituto da fração 

volumosa da dieta, entretanto, se observou boa digestibilidade da sua fibra, com alta produção 

de ácidos graxos voláteis (Bach et al., 1999) e o beneficio obtido no pH ruminal, quando 

comparado aos grãos utilizados na formulação dos concentrados (Gomes, 1998). Efeitos 

benéficos com a adição de casca de soja estão correlacionados com menor redução no pH 

ruminal, quando comparada com o fubá de milho (Anderson et al., 1988). Assim, pode ser 

boa fonte para substituir, parcialmente, o milho em dietas com cana-de-açúcar como fonte 

volumosa, uma vez que este alimento possui uma fração de açúcares solúveis, rapidamente 

fermentados no rúmen (Pinto et al., 2010), podendo promover  alta produção de ácidos 

orgânicos que contribuiriam para o abaixamento momentâneo do pH. Deste modo, o pH 

ruminal, estando fora dos níveis adequados (abaixo de 6,2) pode inibir a taxa de digestão e a 

degradação da parede celular (Van Soest, 1994), gerando desconforto no animal, que pode 

promover redução no apetite. Assim, dietas com baixos teores de fibra efetiva podem gerar 

uma condição produtiva indesejável, dado que a fibra ajuda a prevenir acidose ruminal, e, 

consequentemente, a flutuação no pH, não somente por estimular a mastigação e fluxo salivar, 

mas contribuindo para manutenção do pool da digesta ruminal, estimulando a motilidade no 

rúmen (Allen, 2005). 

O estudo do comportamento digestivo pode explicar o desempenho proporcionado por 

diferentes dietas. Sendo assim, a técnica de coleta omasal vem sendo utilizada por diversos 

autores (Ahvenjärvi et al., 2000; Reynal et al., 2003; Rotta, 2012; Cornélio, 2013), por ser 

uma técnica pouco invasiva e de relativamente fácil obtenção. Considerando que a digesta 
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coletada pode não ser representativa da digesta verdadeira, é necessária a utilização de um 

sistema de indicadores para reconstituir a digesta verdadeira, e, consequentemente, reduzir o 

erro da técnica (Huhtanen et al., 1997; Ahvenjarvi et al., 2000), sendo obtidos resultados 

satisfatórios com a utilização de Co-EDTA (Ahvenjärvi et al., 2003) na fase líquida (líquido e 

pequenas partículas) e FDNi, para fase sólida.  

Desta forma, objetivou-se avaliar o consumo, as digestibilidades aparentes totais e 

ruminais, as taxas de passagem e de digestão, a eficiência de síntese microbiana e a frequência 

de valores para pH em bovinos, alimentados com dietas contendo cana-de-açúcar, com 

diferentes níveis de concentrado. 
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Capítulo 1 

 

Productive performance of cattle fed sugar-cane based diets with different 

concentrate levels 

 

Abstract:  This trial was carried out to evaluate the feed intake, total and ruminal 

digestibilities of dietary components, ruminal digestion (kd) and passage (kp) rates, ruminal 

pH and ammonia concentration, and the efficiency of microbial synthesis of cattle fed 

sugarcane based diets with different levels of concentrate. Five crossbred (Holstein x Zebu) 

ruminal cannulated steers with average body weight of  300 ± 50 kg were assigned into a 5 x 

5 Latin Square designed balanced for residual effects. The trial was divided into five 16 d 

experimental periods with 8 days for adaptation to experimental diets and 8 days for sample 

collection. Experimental treatments were composed of four different diets: 1) 100% of sugar-

cane in natura (CA); 2) 80% of sugar-cane + 20% of concentrate; 3) 60% of CA + 40% of C; 

4) 40% of CA + 60% of C; 5) 20% of CA + 80% of C. Experimental diets were isoprotein 

(approximately 12% DM basis) and a mix of urea/ammonium sulphate was used at 9:1ratio to 

correct the protein level of sugar-cane. A regression analysis was performed using the 

MIXED procedure of SAS (9.1 version) and significance was considered at P < 0.05. Dry 

matter intake (DMI) expressed either as kg/day or g/kg of BW was affected (P < 0.05) by 

concentrate level and the maximum intake was estimated to be at 63.61 and 75.04% of 

concentrate, respectively. Intake (kg/day) of OM, CP, NDFap, TDN, iNDF, digestible NDFap 

(NDFapD), and NFC were affected by concentrate level (P < 0.05) and their maximum intake 

was estimated to be at 63.21; 63.78; 53.14; 64.31; 32.49; 88.47 e 55.46% of concentrate, 

respectively. The ruminal pool size of DM, CP, OM, and NFC increased linearly as the 

dietary levels of concentrate increased. Similarly, ki (h-1) DM, CP, OM, NDFap, and NFC 

has also increased as the dietary levels of concentrate increased. The digestion rates (kg h-1) 

of DM, OM, and NDFap as well as the passage rate (kg h-1) of CP increased linearly as the 

dietary levels of concentrate increased. The maximum omasal flux (kg/day) of DM, OM, 

NFC, and iNDF were estimated to be at 52.22; 51.78; 80.83; and 31.45% of dietary 

concentrate, respectively. Apparent digestibility of DM, EE, and NFC was also linearly 

enhanced (P < 0.05) with the increase of concentrate levels. Microbial efficiency calculated 

from urinary purine derivates was not affected (P > 0.05) by the concentrate levels evaluated. 
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An interaction of sampling time and dietary treatment was observed for ruminal pH. A 

quadratic effect across sampling time was observed for each experimental treatment the 

ruminal fluid pH where the estimation of the minimum values was 6.83; 6.78; 6.55; 6.76; and 

6.36 for 11.29; 8.26; 11.62; 11.09; and 10.31 hours after feeding for diets containing  0, 20, 

60, and 80% of concentrate, respectively. No interaction was observed (P > 0.05) among 

dietary treatments and sampling time for concentration of N-NH3/100 mL. Indeed, no effects 

(P > 0.05) of dietary treatments on ruminal concentration of N-NH3/100 mL. However, a 

quadratic effect (P < 0.05) was observed for time after feeding with the minimum 

concentration of 9.64 mg of N-NH3/100mL was estimated to be obtained at 15.9 hours after 

feeding. The data suggests that levels up to 65% of concentrate result in greater energy intake 

by cattle fed sugarcane based diets. 

 

Keyword: Feed intake, passage rate, microbial efficiency, ruminal pH. 
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Introdução 

 

Numa pecuária em franco desenvolvimento tecnológico, o conhecimento específico de 

meios alternativos se torna importante, principalmente quando a busca é a redução dos custos 

de alimentação dos animais. A utilização de cana-de-açúcar como alimento volumoso se 

destaca em potencial para bovinos de corte, num cenário crescente do número de animais 

confinados (Anualpec, 2012), ou, ainda, na busca de contornar a escassez de alimento na 

época seca do ano, onde as pastagens reduzem drasticamente a produção de biomassa.  

A cana-de-açúcar tem se destacado na alimentação de bovinos, em razão do baixo 

custo por unidade de MS produzida, da manutenção do valor nutritivo ao longo do período 

seco do ano, da maior disponibilidade nos períodos de escassez de forragens nas pastagens, e 

do melhor desempenho econômico em comparação a outras forrageiras (Magalhães et al., 

2004). Entretanto, quando o objetivo é o alto desempenho dos animais, apresenta algumas 

limitações, pois a baixa digestibilidade da fibra (Magalhães et al., 2004), ou o alto teor de 

FDNi podem comprometer o consumo voluntário dos ruminantes, mesmo apresentando teor 

médio de fibra em detergente neutro menor do que a silagem de milho (Valadares Filho et al., 

2002). 

Para que dietas à base da cana-de-açúcar apresentem resultados positivos de 

produtividade animal, essas devem ser suplementadas com concentrados, haja vista que esses 

apresentam efeitos benéficos sobre o consumo voluntário e a digestibilidade total dos 

alimentos. No entanto, a modificação da relação volumoso:concentrado, no sentido de 

aumentar a participação da ração concentrada na dieta, deve ser feita de forma criteriosa, 

exigindo a condução de estudos nos quais se busquem conhecer, com maior precisão, as 

interações e os impactos produzidos pelo aumento do nível de concentrado no desempenho 

desses animais. Assim, torna-se importante gerar informações referentes ao comportamento 

ingestivo e digestivo de bovinos quando alimentados com cana-de-açúcar suplementada com 

diferentes níveis de concentrado. 

Desta forma, face ao exposto, objetivou-se, com este trabalho, avaliar os consumos e 

as digestibilidades totais e ruminais dos constituintes das dietas, as taxas de digestão e de 

passagem ruminal, o pH e a concentração de amônia ruminal e a eficiência de síntese de 

proteína microbiana, utilizando bovinos alimentados com diferentes níveis de concentrado na 

dieta, tendo como fonte volumosa a cana-de-açúcar. 
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 Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado no Confinamento de Animais, e as análises químicas no 

Laboratório de Nutrição de Ruminantes do Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa - Minas Gerais, entre os meses de 

agosto e dezembro de 2012.  

Foram utilizados cinco bovinos mestiços Holandês-Zebu, machos castrados, com peso 

corporal (PC) médio inicial de 300 ± 50 kg e idade média de 20 meses, distribuídos em 

delineamento experimental em quadrado latino 5 x 5, balanceado para efeitos residuais. Os 

animais foram mantidos em baias individuais de alvenaria de 8 m², cobertas e com pisos 

recobertos com borracha, dotadas de bebedouros automáticos e comedouros com acesso 

irrestrito à água e à mistura mineral.  

Inicialmente, todos os animais foram identificados, vermifugados contra ecto e 

endoparasitas e fistulados no rúmen, segundo técnica descrita por Leão & Coelho da Silva 

(1980), onde permaneceram 30 dias para adaptação às instalações e recuperação da cirurgia. 

Durante o período de adaptação, os animais receberam, diariamente, dieta à base de cana-de-

açúcar in natura triturada, ad libitum, e 2 kg de concentrado, com 200 g/kg de proteína bruta. 

O experimento foi constituído de cinco períodos experimentais, com duração de 16 

dias cada um, sendo oito destinados à adaptação dos animais às dietas e os outros oito para a 

realização das coletas. Os animais foram pesados ao início e final de cada período 

experimental.  

As cinco dietas experimentais foram formuladas utilizando a cana-de-açúcar in natura 

(Saccharum officinarum L.) e 0; 20; 40; 60 e 80% de concentrado, na base da MS. A cana-de-

açúcar foi triturada, diariamente. antes da alimentação, e suplementada com a mistura de ureia 

+ sulfato de amônio (9:1), para elevar os teores de proteína bruta do volumoso para 12% na 

base da MS. A avaliação diária do teor de matéria seca da cana-de-açúcar foi realizada em 

duplicada, utilizando forno micro-ondas, de acordo com as recomendações da National 

Forage Testing Association (1993). 

A composição química da cana-de-açúcar, nos diferentes períodos experimentais e dos 

ingredientes do concentrado, está apresentada na Tabela 1. 
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O concentrado utilizado em todas as dietas foi constituído de 47,25% de fubá de 

milho; 4% de farelo de soja; 47,25% de casca de soja, 1,0% de bicarbonato de sódio e 0,5% 

de óxido de magnésio. A composição do concentrado e das dietas experimentais encontra-se 

na Tabela 2.  

Tabela 1- Composição do volumoso utilizado nos períodos experimentais, e dos ingredientes do concentrado. 

Itens 

 

                                  Composição química (%)
 

MS
1
 MO

2
 PB

3
 EE

4
 FDNcp

5
 CNF

6
 FDNi

7
 LIG

8
 PIDN

9 
FDA

10
 PIDA

11 

Cana-de-

açúcar P1 27,15 95,59 3,3 1,5 51,5 39,6 25,33 4,07 

 

1,24 28,43 0,21 

Cana-de-

açúcar P2 30,43 96,61 3,1 1,5 50,2 41,3 25,62 4,16 

 

1,52 28,1 0,21 

Cana-de-

açúcar P3 26,23 94,9 3,7 1,8 55,6 33,8 26,67 4,33 

 

1,27 27,96 0,19 

Cana-de-

açúcar P4 26,76 96,4 2,4 1,7 49,0 43,3 26,53 4,41 

 

1,42 28,76 0,20 

Cana-de-

açúcar P5 26,34 96,5 2,5 1,7 51,0 43,8 27,72 4,75 

 

1,28 26,1 0,26 

Cana-de-

açúcar 

média 

27,4±

1,74 

96,0±

0,74 

3,0± 

0,54 

1,6±

0,13 

51,4± 

2,5 

40,3±

4,03 

26,3± 

0,95 

4,3±

0,26 

1,59± 

0,32 

27,8±

1,03 

0,20± 

0,14 

Fubá de 

milho 87,05 98,58 8,3 4,01 13,29 72,93 1,4 -- 0,15 2,82 -- 

Farelo 

desoja 88,15 93,12 52,36 2,52 16,83 21,38 0,33 -- 1,11 6,24 -- 

Casca 

desoja 88,75 94,8 13,82 1,59 58,01 21,37 3,12 -- 5,71 39,66 -- 

Bicarbonato 

de sódio 99,14 0,86 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Oxido de 

magnésio 99,43 4,06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Sal mineral 90,55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

Ureia/AS 98,06 99,97 261,02 -- -- -- -- -- -- -- -- 
1 

Matéria seca, 
2 

Matéria orgânica, 
3 

Proteína Bruta, 
4 

Extrato etéreo, 
5 

Fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e 

proteína bruta, 
6 

Carboidratos não fibrosos, 
7 

Fibra em detergente neutro indigestível, 
8 

Lignina, 
9 

Proteína insolúvel em 

detergente neutro (%MS), 
10 

Fibra em detergente ácido, 
11 

Proteína insolúvel em detergente ácido. 
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O fornecimento das dietas foi realizado duas vezes ao dia, às 8:00 e 16:00 horas, sendo 

a metade do volumoso e do concentrado em cada horário.  

 

Tabela 2- Proporções dos ingredientes e composição química das dietas experimentais. 

Itens Níveis de concentrado na dieta (%) 

 0 20 40 60 80 
1Cana-de-açúcar 100 80 60 40 20 

Fubá de milho 0 9,45 18,9 28,35 37,8 

Casca de soja 0 9,45 18,9 28,35 37,8 

Farelo de soja 0 0,8 1,6 2,4 3,2 

Bicarbonato de 

sódio 0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Óxido de magnésio 0 0,1 0,2 0,6 0,4 

 Composição química das dietas (%)
2
 

MS 27,40 39,48 51,57 63,95 75,74 

MO 96,00 95,83 95,65 95,49 95,30 

PB 12,41 12,46 12,75 12,61 12,69 

EE 1,60 2,01 2,45 2,88 3,32 

FDNcp 51,40 47,27 43,92 40,56 37,20 

CNF 36,45  38,79  40,35  41,79  43,27  

FDNi 26,30 21,47 16,63 11,80 6,97 

PDR 95,50 84,93 73,06 63,83 53,44 
1 
Cana-de-açúcar corrigida com ureia/sulfato de amônia ( 96,25%cana: 3,65% ureia/sa) 

2 
MS= Matéria seca; MO= Matéria orgânica; PB= Proteína bruta; EE= Extrato etéreo; FDNcp= fibra em 

detergente neutro corrigida para cinza e proteína; CNF= carboidratos não fibrosos; FDNi = Fibra em detergente 

neutro indigestível; PDR = Proteina degradada no rúmen. 

 

Primeiramente, foi adicionada a mistura da ureia + sulfato de amônio (9:1) à cana-de-

açúcar no cocho de cada animal, e, posteriormente, o concentrado sendo misturado novamente 

ao volumoso. A dieta fornecida foi ajustada para manter as sobras em torno de 5 a 10%, com 

base na matéria natural, porém, as mesmas foram misturadas novamente no dia seguinte à 

nova dieta, implantando um sistema de alimentação, sem retirada de sobras. 

A cana picada foi amostrada durante o período de coletas (8º ao 14º dia), e, 

posteriormente, identificada, armazenada e congelada a -20°C. Todo o material foi submetido 

à pré-secagem em estufa, com ventilação forçada de ar a 60°C, durante 72 horas. Após serem 

secas e moídas, as amostras dos volumosos foram processadas em moinhos de facas tipo 

Willey, utilizando peneiras de (1 e 2 mm), sendo, em seguida, acondicionadas em potes 

plásticos e armazenadas para posteriores análises laboratoriais.  
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Ensaio de digestibilidade 

 

Para quantificação dos coeficientes de digestibilidade dos nutrientes, realizou-se 

amostragem de fezes, sendo essas realizadas no momento da coleta omasal, durante cinco dias 

consecutivos: 9º ao 13° dia de cada período experimental.  

Posteriormente, as fezes foram colocadas em bandejas de alumínio e pré-secas em 

estufa, com ventilação forçada de ar, a 60°C por 72 horas. Em seguida, foram moídas em 

moinho de facas tipo Willey, com peneira de 1 e 2 mm, sendo, então, elaborada uma amostra 

composta de fezes por animal, em cada período, sendo estas, posteriormente acondicionadas 

em potes plásticos e armazenadas para posteriores análises laboratoriais.  

A produção de MS fecal foi calculada, dividindo-se o consumo de FDNi pela sua 

concentração fecal. 

Durante o período de coleta, também foi mensurado o pH ruminal por 24 horas, 

iniciando no 8° dia de cada período experimental, utilizando-se peagâmetro com microchip 

(Kahne Bolus Series-KB1000. Auckland, New Zealand) inserido no rúmen. O peagâmetro foi 

programado para realizar as leituras de pH ruminal, em intervalos pré-determinados de cinco 

minutos. 

Foram realizadas oito coletas de digesta omasal, com intervalo de quinze horas, 

totalizando cinco dias de coletas por período experimental. Os horários das coletas foram: 

6h00 e 21h00 no dia 1; 12h00 no dia 2; 3h00 e 18h00 no dia 3; 9h00 e 00h00 no dia 4 e 15h00 

no dia 5 (Allen & Linton, 2007). 

Para determinação do fluxo de matéria seca omasal foram utilizados dois indicadores, 

sendo o cobalto-EDTA (Co-EDTA) utilizado como indicador da fase líquida e de pequenas 

partículas e a fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) como indicador da fase sólida. O 

Co-EDTA foi acondicionado em cartuchos de papel e administrado na quantidade total diária 

de cinco gramas, distribuídas em quatro doses diárias de 1,25 g nos seguintes horários: 06:00, 

12:00, 18:00 e 00:00h. A infusão de Co-EDTA iniciou-se três dias antes da coleta de digesta 

omasal, que foi efetuada do 9º ao 13° dia de cada período experimental. 

Para a coleta de digesta omasal foi utilizada a técnica de Huhtanen et al. (1997), 

adaptada por Leão (2002). A coleta da digesta omasal foi realizada, introduzindo-se no rúmen 

a extremidade de um tubo coletor, conduzindo-o em direção ao orifício retículo-omasal, até 

que a parte inicial ultrapassasse o referido orifício, onde foi mantido seguro, manualmente, 
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durante o período da coleta. A outra extremidade do tubo coletor foi adaptada em uma das 

aberturas do kitassato e a mangueira da bomba a vácuo, na outra abertura do mesmo. No 

momento da coleta, a bomba a vácuo foi acionada, e, por sucção, a digesta seguiu pela 

mangueira até o kitassato. Uma amostra de aproximadamente 1L foi obtida por coleta, 

totalizando 8L de digesta omasal, destinadas à avaliação do fluxo ruminal. Essas amostras 

foram divididas em três partes, sendo duas para estimar o fluxo da digesta (± 333 ml) e outra 

para isolamento de bactérias (± 333 ml) e foram armazenadas em potes plásticos tampados e 

identificadas em câmara fria a –20ºC. 

Ao final de cada período experimental, estas amostras foram descongeladas em 

temperatura ambiente e filtradas em filtro de náilon a 100 µm, com área de poros de 44% de 

superfície (Sefar Nitex 100/44, Sefar, Thal, Switzerland) obtendo-se, assim, duas fases 

(sistema de indicador duplo): a fase retida no filtro foi denominada fase de grandes partículas, 

e a fase filtrada, fase líquida e de pequenas partículas. As amostras das duas fases e uma 

amostra de digesta sem separação foram identificadas, pesadas em bandeja de alumínio e 

secas em estufa com ventilação forçada de ar, a 60°C, por 72 horas. Em seguida, as amostras 

foram moídas em moinho de facas tipo Willey, com peneira de 2 mm, sendo, então, elaborada 

uma amostra composta de cada fase da digesta, proporcional por animal, em cada período, 

com base no peso pré-seco total referente a cada coleta. Foi retirada amostra para análise de 

FDNi e depois foram novamente processadas em moinho de facas (1 mm), sendo, 

posteriormente, acondicionadas em potes plásticos e armazenadas para posteriores análises 

laboratoriais. 

Os fluxos de matéria seca e dos componentes da digesta omasal foram estimados, 

utilizando o sistema de indicador duplo, conforme descrito por France & Siddons (1986).  

Para o cálculo do sistema de indicador duplo, as concentrações dos indicadores nas 

diferentes fases da digesta foram utilizadas para calcular o fator de reconstituição (FR).  

O FR indica as unidades da fase da digesta que devem ser removidas (caso o FR seja 

negativo) ou adicionadas (caso o FR seja positivo) à digesta não representativa, para 

reconstituir a digesta verdadeira, conforme descrito por Valadares Filho et al. (2011), e, 

quanto mais próximo de zero, mais representativa é a amostra da digesta verdadeira (France & 

Siddons, 1986). 
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Após cada quatro coletas de digesta (0h00, 9h00, 18h00 e 3h00) e (12h00, 21h00h, 

06h00 e 15h00), as amostras destinadas para o isolamento de bactérias foram retiradas da 

geladeira, fazendo uma amostra composta de aproximadamente 1,33L para cada animal. 

O isolamento das bactérias foi realizado conforme Reynal et al. (2005) e com 

adaptações sugeridas por Krizsan et al. (2010), descrito por Rotta (2012). 

Após a liofilização, foi elaborada uma amostra composta por animal para BAL e BAP, 

usando as duas amostras obtidas por período e por animal. Posteriormente, essas amostras 

foram armazenadas para subsequentes análises da matéria seca, matéria mineral e nitrogênio 

total. 

No 14º dia de cada período experimental, foi efetuado o esvaziamento total do rúmen 

ao meio dia, aproximadamente quatro horas após o fornecimento da dieta, conforme técnica 

descrita por Allen & Linton (2007). Após o esvaziamento de todo o conteúdo ruminal, a 

digesta total foi pesada, posteriormente filtrada em quatro camadas de gaze, para separação 

das fases sólida e líquida, as quais foram pesadas e amostradas para subsequentes análises 

químicas. Logo após a amostragem, a digesta ruminal foi novamente reconstituída e colocada 

no rúmen dos respectivos animais.  

No 15º dia de cada período experimental foram feitas duas coletas spot de urina, sendo 

uma às 9 e outra às 15h. Após as coletas, a urina foi acidificada na proporção de 10mL de 

urina para 40mL de ácido sulfúrico 0,036M e armazenada a -20 °C. Posteriormente, foi feita 

uma amostra composta referente aos dois horários de coleta. 

No 16º dia, retornou-se ao mesmo procedimento de esvaziamento, porém, às 08h00 da 

manhã, imediatamente antes do fornecimento da dieta, ou seja, no momento em que o rúmen 

se encontra, pelo menos teoricamente, em seu menor volume.  

As amostras coletadas de digesta ruminal foram pesadas, secas em estufa com 

ventilação forçada de ar a 60°C por 72 horas, moídas em moinho de facas, com peneira de 2 

mm, sendo, então, elaborada uma amostra composta por animal em cada período e retirada 

uma amostra para realizar análises de FDNi. Logo após, o restante das amostras foi 

novamente moído em moinho de facas, com peneira de 1 mm para fazer as outras análises. 

Dessa forma, as amostras compostas foram formadas por amostras da parte sólida e da parte 

líquida, nos dois esvaziamentos ruminais (antes da alimentação e quatro horas após a 

alimentação), com base no peso seco de cada amostra, para calcular o pool ruminal de MS, e, 

posteriormente, estimar as taxas de digestão e de passagem dos nutrientes.  
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A taxa de ingestão (ki) foi calculada pela divisão do consumo de matéria seca, 

expresso em kg por hora, ou dos componentes, pelo respectivo pool ruminal em kg, e a taxa 

de passagem (kp) foi obtida pela divisão dos fluxos de matéria seca ou dos nutrientes no 

omaso pelo pool ruminal. As taxas de digestão (kd) foram obtidas por ki-kp (Allen & Linton, 

2007). 

A produção de proteína microbiana foi calculada utilizando a excreção total de 

derivados de purina, considerada a soma das quantidades de alantoína e ácido úrico 

excretadas na urina, expressas em mmol/dia, obtidas pelo produto entre a concentração das 

mesmas na urina pelo volume urinário estimado de acordo com Costa e Silva et al. (2013). 

As purinas absorvidas (X, mmol/dia), foram calculadas a partir da excreção de 

derivados de purina (Y, mmol/dia) por intermédio da equação: Y = (X - 0,301 PV 
0,75

)/0,80, 

em que 0,80 = recuperação de purinas absorvidas como derivados de purina e 0,301 PV 
0,75

 = 

a excreção de purinas de origem endógena por kg de peso metabólico por dia (Barbosa et al., 

2011).  

A síntese ruminal de compostos nitrogenados (Y, gN/dia), foi calculada em função das 

purinas absorvidas (X, mmol/dia), utilizando-se a equação (Barbosa et al., 2011): Y=(70 × 

X)/(0,93 × 0,1369 × 1000), em que 70 é o conteúdo de N nas purinas (mg de N/mol), 0,1369 a 

relação N purina : N total nas bactérias e 0,93 a digestibilidade verdadeira das purinas 

microbianas. 

As análises de creatinina, ácido úrico e uréia foram realizadas no equipamento 

automático para bioquímica, marca Mindray, modelo: BS200E, utilizando-se kits de 

determinação da Bioclin. A quantificação da creatinina foi realizada, utilizando-se a 

metodologia cinética colorimétrica, onde a creatinina reage com o picrato alcalino em meio 

tamponado, obtendo-se um cromógeno cuja absorbância é proporcional à concentração de 

creatinina na amostra, medida no comprimento de onda de 510 nm. Os cromógenos 

inespecíficos são eliminados por uma pré-leitura, pois estes têm formação imediata. 

A metodologia para a determinação do ácido úrico foi a enzimática colorimétrica, a 

partir da utilização de reagente enzimático, contendo: tampão, 4-aminoantipirina, azida 

sódica, peroxidase e uricase. A intensidade da cor cereja formada no cromógeno é diretamente 

proporcional à concentração de ácido úrico na amostra, que é medida no comprimento de 

onda 505 nm (490 - 540 nm). 
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O método para a quantificação da uréia foi o cinético de tempo fixo. Primeiramente, a 

ureia é hidrolisada em amônia e dióxido de carbono pela urease. A seguir, a glutamato 

desidrogenase, na presença de amônia e α-cetoglutarato, oxida o NADH para NAD+. A 

oxidação de NADH a NAD+, medida pela diminuição de absorbância, é proporcional à 

concentração de uréia na amostra, que é lida espectrofotometricamente entre 334 - 365 nm. 

A análise de alantoina foi realizada em high-performance liquid chromatography 

(HPLC), de acordo com George et al.(2006). 

 

FDNi e análises químicas 

 

As amostras da cana-de-açúcar, do concentrado, da digesta omasal, das grandes 

partículas da digesta omasal e do esvaziamento ruminal foram moídas a 2 mm e submetidas à 

análise de fibra em detergente neutro indigestível (FDNi), em sacos de Ankon
®
 (filter bags 

F57), através de incubação in situ por 288 horas, de acordo com o método INCT- CA F-

008/1, conforme descrito por Detmann et al. (2012).  

As seguintes análises foram obtidas segundo métodos descritos por Detmann et al. 

(2012): matéria seca (MS) INCT - CA G-003/1, matéria mineral (MM) INCT–CA M-001/1, 

proteína bruta (PB) INCT - CA N-001/1, fibra em detergente neutro (FDN) INCT - CA F-

001/1 e correções para proteína e cinzas, respectivamente, INCT - CA N-004/1 e INCT - CA 

M-002/1, extrato etéreo (EE) INCT - CA G-004/1. Somente as amostras de volumosos foram 

avaliadas quanto aos teores de lignina, segundo método INCT-CA F-005/1. O teor de cobalto 

foi analisado em espectrofotômetro de absorção atômica nas amostras das digestas omasais, 

sendo a solução mineral preparada segundo método INCT-CA M-004/1, conforme descrito 

por Detmann et al. (2012). 

Os carboidratos não fibrosos (CNF) foram calculados como proposto por Detmann & 

Valadares Filho (2010): CNF = 100 – [(%PB − %PB da ureia + % de ureia) + %FDNcp + 

%EE + %MM] em que: PB = proteína bruta; FDNcp = fibra em detergente neutro corrigida 

para cinzas e proteína; EE = extrato etéreo e MM = matéria mineral.   
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Análises estatísticas 

 

Os dados referentes aos consumos, digestibilidades totais e parciais, taxas de digestão 

e pool ruminal de nutrientes foram analisados, utilizando-se o procedimento MIXED do SAS 

(versão 9.1), em que os níveis de concentrado (0; 20; 40; 60 e 80%) representaram o efeito 

fixo do modelo, enquanto que animal e período representaram os efeitos aleatórios. As 

comparações entre os níveis aplicados seguiram a decomposição ortogonal da soma de 

quadrados associada às fontes de variação em efeitos linear, quadrático, cúbico e quártico e 

foram conduzidas, utilizando o PROC MIXED do SAS (versão 9.1). Assumiu-se a 

homogeneidade das variâncias entre tratamentos e os graus liberdade foram estimados pelo 

método de Kenward-Roger. Os modelos de regressão foram ajustados de acordo com a 

significância dos parâmetros β1, β2, β3 e β4, utilizando o método da máxima verossimilhança 

restrita através do PROC MIXED do SAS (versão 9.1), e as estimativas dos mesmos foram 

obtidas através do PROC REG dos SAS (versão 9.1). 

        Os dados referentes ao nitrogênio bacteriano, relação N-RNA:N-total e fluxo de proteína 

microbiana foram avaliados por intermédio do procedimento MIXED do SAS (versão 9.1), 

em que os níveis de concentrado representaram um efeito fixo no modelo, juntamente com a 

fase de coleta do material e a interação entre os mesmos, formando-se, então, um esquema 

fatorial 2 x 5. Foram avaliados duas fases de coleta (líquida e sólida) e 5 níveis de 

concentrado na dieta (0; 20; 40; 60 e 80%). Os efeitos de animal e período foram 

considerados aleatórios. No caso de significância do efeito da fase de coleta, o teste F da 

análise de variância tornou-se conclusivo, porém, no caso de significância dos níveis de 

concentrado, as comparações foram determinadas por intermédio da decomposição ortogonal 

da soma de quadrados associada às fontes de variação em efeitos linear, quadrático, cúbico e 

quártico.  

 Os dados relativos ao pH e nitrogênio amoniacal foram analisados por intermédio do 

procedimento MIXED do SAS (versão 9.1). Os efeitos fixos considerados foram o nível de 

concentrado, o tempo de coleta e a interação entre os mesmos. Período e animal foram 

tomados como efeitos aleatórios no modelo. Foi utilizado um esquema de medidas repetidas 

no tempo, sendo os horários de coleta (média de cada 30 minutos) repetidos dentro de cada 

unidade experimental (Animal*Período). Após avaliação dos efeitos principais, no caso de 
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significância do tempo de coleta, os efeitos linear e quadrático foram avaliados através do 

PROC GLM do SAS (versão 9.1), segundo o modelo Y = T + T*T + εij,,em que Y = variável 

resposta, T = variável contínua relacionada ao tempo de coleta e εij = erro aleatório não 

observável. Depois de determinado o comportamento da variável resposta, em função do 

tempo, os respectivos modelos lineares e quadráticos foram obtidos através do PROC REG do 

SAS (versão 9.1). No caso de signficância do efeito do nível de concentrado, as comparações 

entre os níveis aplicados seguiram a decomposição ortogonal da soma de quadrados associada 

às fontes de variação em efeitos linear, quadrático, cúbico e quártico e foram conduzidas, 

utilizando o PROC MIXED do SAS (versão 9.1). 

  Todos os procedimentos estatísticos foram orientados, utilizando 0,05 como nível 

crítico de probabilidade para o erro tipo I. 
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 Resultados e Discussão 

 

O consumo de matéria seca (MS) expresso em kg/dia ou em g/kg de peso corporal, 

apresentou comportamento quadrático (P<0,05) em função do nível de concentrado na dieta 

(Tabela 3), estimando-se consumos máximos com 63,61 e 75,04% de concentrado na dieta, 

respectivamente. Comportamento quadrático também foi observado (P<0,05) para o consumo 

de matéria orgânica (MO), cujo máximo foi estimado com 63,21% de concentrado na dieta, 

estando este valor bem próximo do valor crítico para consumo de MS, expresso em  kg/dia. 

Também houve efeito quadrático (P<0,05) para os consumos (kg/dia) de PB, cujo máximo foi 

estimado com 63,78% de concentrado (Tabela 3). Já o extrato etéreo (EE) apresentou 

comportamento linear, significando que, quanto maior for a participação de concentrado na 

dieta, maior foi a quantidade de EE na dieta (Tabela 3). 

 O consumo de fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína (FDNcp), 

expresso em kg/dia ou em g/kg de peso corporal, apresentou comportamento quadrático  

(P<0,05), estimando-se consumos máximos com 53,14 e 56,94% de concentrado, 

respectivamente.Comportamento semelhante (P<0,05) foi observado para o consumo de 

NDT, expresso em kg/dia e g/kg, estimando-se consumos máximos com 64,31 e 63,94 % de 

concentrado na dieta (Tabela 3), respectivamente.  

O consumo de fibra em detergente neutro indigestível (FDNi), tanto em kg/dia quanto 

g/kg de peso corporal, também apresentou comportamento quadrático (P<0,05), estimando-se 

consumos máximos com consumo 32,49 e 33,25% de concentrado, respectivamente. Já o 

consumo de fibra em detergente neutro digerida (FDNcpD),também apresentou 

comportamento quadrático (P<0,05), estimando-se consumo máximo com 88,47% de 

concentrado na dieta. Comportamento quadrático (P<0,05) também foi observado para o 

consumo de carboidratos não fibrosos (CNF), estimando-se máximo com 63,93% de 

concentrado na dieta . (Tabela 3). 

Várias pesquisas com cana-de-açúcar como volumoso mostraram o efeito negativo no 

consumo de MS e dos demais nutrientes da dieta. Os pesquisadores apontam o efeito 

depressivo do consumo relacionado com a baixa digestibilidade da sua fibra (Preston, 1982). 

Deste modo, uma condição de repleção ruminal ocorrida com animais consumindo este 

volumoso pode ser a explicação para redução do consumo (Pereira et al., 2000;  Sampaio et 

al., 2009), para os animais alimentados com dieta sem concentrado.  



34 

 

  

Alguns autores afirmam que, fatores de ordem física e fisiológica podem atuar, 

controlando, assim, o consumo (Van Soest, 1994; Valadares, 1997), bem como que a 

qualidade da dieta em termos energéticos e digestivos pode exercer uma resposta, sendo esta 

positiva ou negativa (Dias et al., 2000). Este fato pode explicar a observação de máximo 

consumo de MS (Tabela 3), à medida que se eleva os níveis de concentrado na dieta, haja 

vista que houve redução nos teores de fibra indigestível de 24,42; 19,86; 16,05; 11,05 e 6,93 

para os respectivos níveis de concentrado: 0, 20, 40, 60 e 80%. Com o incremento de energia 

digestível na dieta, o consumo tende a aumentar, à medida que a taxa e extensão da digestão 

aumentam, liberando capacidade no rúmen mais rapidamente. Porém, o consumo é reduzido a 

partir do momento em que se atinge o limiar energético, onde receptores localizados no 

rúmen sinalizam, indicando que a exigência energética foi atingida, promovendo redução no 

consumo de MS, passando a limitação antes física para fisiológica (Forbes,2003). 
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As estimativas para kp e Pool da FDNcp não foram influenciadas (P>0,05) pelos níveis 

de concentrado da dieta, entretanto, os valores de ki e kd apresentaram  comportamento linear 

positivo (P<0,05) com o aumento nos níveis de concentrado. Houve comportamento 

quadrático (P<0,05) para o fluxo omasal da FDNcp, estimando-se fluxo máximo com 40,41 % 

de concentrado na dieta (Tabela 4). 

Não houve influência dos níveis de concentrado (P>0,05) sobre Pool, ki e kp da FDNi, 

porém, foi observado um efeito quadrático (P<0,05) no fluxo omasal, estimando-se fluxo 

máximo com 62,92% de concentrado na dieta. Esse valor de máximo fluxo de FDNi está de 

acordo com a máxima ingestão de MS que ocorreu com, aproximadamente, 63% de 

concentrado. Já as estimativas de ki, kp e kd da PB e dos CNF não foram afetadas (P>0,05) 

Tabela 3- Consumo de matéria seca e demais constituintes da dieta de bovinos, alimentados com dietas contendo cana-de-

açúcar, com diferentes níveis de concentrado. 

 Concentrado (%)
2
  P-valor 

Item
1 

0 20 40 60 80 EPM Linear Quad Cub Quart 

 Consumo (kg/dia)      

MS
3
 3,85 5,60 7,11 8,63 8,10 0.5174 <0.001 0.0016 0.0948 0.3790 

MO
4
 3,57 5,23 6,71 8,15 7,65 0.4965 <0.001 0.0017 0.0930 0.4139 

PB
5
 0,48 0,70 0,90 1,09 1,03 0.0667 <0.001 0.0013 0.0915 0.4543 

EE
6
 0,06 0,10 0,16 0,22 0,23 0.0118 <0.001 0.0966 0.0632 0.2760 

FDNcp
7
 1,84 2,52 3,09 3,39 2,97 0.2168 <0.001 0.0001 0.1414 0.4852 

NDT
8
 2,42 3,73 4,67 5,73 4,96 0.3212 <0.001 <0.001 0.0567 0.0667 

FDNi
9
 0,94 1,11 1,14 0,99 0,56 0.0907 0.0002 <0.001 0.4403 0.8740 

FDNd
10

 0,90 1,47 2,02 2,68 2,74 0.1495 <0.001 0.0221 0.0862 0.3094 

CNF
11

 1,43 2,04 2,55 2,97 2,66 0.2092 <0.001 0.0007 0.1150 0.4924 

 Consumos (g/kg de peso corporal)      

MS
12 

11,56 16,06 20,30 23,47 23,53 1.4506 <0.001 0.0082 0.3391 0.8758 

FDNcp
13 

5,49 7,17 8,67 9,35 8,63 6.1808 <0.001 0.0032 0.3760 0.9756 

FDNi
14 

2,80 3,16 3,26 2,74 1,64 0.2403 <0.001 <0.001 0.5350 0.7586 

NDT
7 

7,22 11,00 13,39 15,44 14,55 0.8683 <0.001 0.0002 0.4157 0.4452 

           
Y3 = 3.78087 + 0.15012X – 0.00118X

2 
(R

2 
= 0.8325); Y4 = 3.50906 + 0.14413X – 0.00114X

2 
(R

2 
= 0.8351); Y5 = 0.4711 + 

0.01913X – 0.00014996X
2 

(R
2 

= 0.8295); Y6 = 0.06206 + 0.00234X (r
2
 = 0.8694);Y7= 2.29403 + 0.09501X  – 0.00073873X

2 

(R
2
 = 0,7316) ; Y8 = 1.81427 + 0.06072X – 0.00057128X

2 
(R

2 
= 0.7560);  Y9 = 0.94532 + 0.02072X – 0.0003188X

2 
(R

2 
= 

0.8323); Y10 = 0.8639 + 0.04395X – 0.00024839X
2 
(R

2 
= 0.8802); Y11 = 1.42277 + 0.05652X – 0.00050949 X

2 
(R

2 
= 0.7906) ; 

Y12= 11.73784 + 0.31517X – 0.00210X
2 

(R
2 

= 0.7454); Y13 = 0.55743 + 0.01279X – 0.00011231X
2 

(R
2 

= 0.5747); Y14 = 

2.86563 + 0.0483X – 0.00072622 X
2 
(R

2 
= 0.7356);  Y15 = 7.32581 + 0.24296X – 0.0019 X

2 
(R

2 
= 0.7548) 

1
MS= Matéria seca; MO= Matéria orgânica; PB= Proteína bruta; EE= Extrato etéreo; FDNcp= fibra em detergente neutro 

corrigida para cinza e proteína; NDT= nutrientes digestíveis totais; FDNpd= FDN potencialmente digestível; CNF= 

carboidratos não fibrosos;  
2
 Níveis de concentrado na dieta; 0, 20, 40, 60 e 80 % de concentrado na dieta. 
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pelos níveis de concentrado na dieta, porém para as estimativas de Pool foi observado 

comportamento linear positivo (P<0,05), assim como um comportamento quártico (P<0,05) 

para o fluxo omasal dos CNF (Tabela 4). 

O aumento do nível de concentrado na dieta pode determinar mudanças na quantidade 

de alimento ingerido (Ferreira et al., 1998; Signoretti et al., 1999), modificando o 

comportamento ingestivo dos animais (Burguer et al.200). Deste modo, o efeito quadrático 

(P<0,05) para consumo de MS e FDNcp (Tabela 3) parece ser conseqüência do atendimento 

dos requerimentos de energia e o efeito linear (P<0,05) para taxa de ingestão (Tabela 4) pode 

ser explicado pelo aumento da concentração de nutrientes digestíveis na dieta.  

Cornélio (2013), trabalhando com bovinos fistulados no rúmen, observou menores 

valores para taxa de ingestão de MS e FDNcp, assim como menores valores para taxa de 

digestão da FDNcp e FDNpd para as dietas à base de cana-de-açúcar in natura, quando 

comparadas com dietas contendo silagens de milho (Zea mays, L.) de capim-braquiária 

(Brachiaria decumbens) e de capim-elefante (Pennisettum purpureum, Schum) e também o 

feno de capim-tifton 85 (Cynodon spp.). 
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Tabela 4 – Parâmetros ruminais da matéria seca, proteína bruta, matéria orgânica, da fibra em detergente neutro corrigida 

para cinzas e proteína, da fibra em detergente neutro indigestível e carboidratos não fribrosos de bovinos alimentados com 

dietas contendo cana-de-açúcar com diferentes níveis de concentrado. 

 Concentrado (%)
7
  P-valor 

Parâmetros 0 20 40 60 80 EPM Linear Quad Cub Quart 

 Matéria seca      

Pool(kg/dia)  3.6095       3.8724       4.3319       4.3723       4.7118       0,5968 0.0234 0.8311 0.9269 0.6434 

ki
3
 (h

-1
) 0.0509 0.0640 0.0701 0.0821 0.0751 0,0077 0.0088 0.1932 0.5946 0.5213 

kp
4
 (h

-1
) 0.0312 0.0362 0.0403 0.0376 0.0325 0,0044 0.7703 0.0987 0.9110 0.7810 

kd
5
 (h

-1
) 0.0197 0.0277 0.0298 0.0452 0.0426 0,0043 <0.001 0.4970 0.2614 0.0762 

Fluxo (kg/dia)
6
 2.4820       3.2520       4.1880       3.9970       3.6045       0,4633 0.0034 0.0038 0.6761 0.3336  

 Proteína Bruta      

Pool(kg/dia)  0.4290       0.5256       0.5450       0.5190       0.7368       0,1068 0.0214 0.4783 0.2097 0.6861 

ki
3
 (h

-1
) 0.0509 0.0609 0.0741 0.0861 0.0672 0,0088 0.0405 0.0719 0.2256 0.7235 

kp
4
 (h

-1
) 0.0318 0.0415 0.0511 0.0559 0.0506 0,0066 0.0230 0.1527 0.6335 0.9962 

kd
5
 (h

-1
) 0.0189 0.0191 0.0225 0.0301 0.0217 0,0041 0.1400 0.3159 0.1109 0.4787 

Fluxo (kg/dia)
6
 0.3103      0.4916      0.6330      0.7208       0.8163      0,1024 0.0002 0.4103 0.8567 0.9075 

 Matéria Orgânica      

Pool(kg/dia)  3.2373       3.5048       3.9587       3.9817       4.2571       0,5358 0.0207 0.7140 0.9481 0.6190 

ki
3
 (h

-1
) 0.0528 0.0663 0.0722 0.0848 0.0784 0,0082 0.0105 0.2417 0.6419 0.5265 

kp
4
 (h

-1
) 0.0253 0.0317 0.0346 0.0319 0.0300 0,0037 0.4512 0.1336 0.7162 0.7893 

kd
5
 (h

-1
) 0.0252 0.0344 0.0386 0.0535 0.0506 0,0049 <.0001 0.3784 0.3383 0.2072 

Fluxo (kg/dia)
6
 1.9239 2.5562 3.2752 3.2461 2.8039 0,4209 0.0180 0.0169 0.6272 0.6444 

 FDNcp
1
      

Pool(kg/dia)  2.3198       2.4869       2.6675       2.5858       2.6741       0,3731 0.2510 0.6033 0.8284 0.7027 

ki
3
 (h

-1
) 0.0584 0.0651 0.0676 0.0699 0.0734 0,0036 0.0047 0.6085 0.6371 0.9247 

kp
4
 (h

-1
) 0.0245 0.0253 0.0276 0.0262 0.0174 0,0033 0.2314 0.1688 0.5427 0.8784 

kd
5
 (h

-1
) 0.0338     0.0396     0.0414 0.0441 0.0556 0,0041 0.0014 0.3792 0.3062 0.9148 

Fluxo (kg/dia)
6
 1.2146       1.4534       1.6392       1.7285       1.1302       0,1748 0.7838 0.0022 0.1687 0.6169 

 FDNi
2
      

Pool(kg/dia)  1.8271       1.8255       2.0140       1.6301       1.4659       0,2951 0.1477 0.2220 0.9629 0.3513 

ki
3
 (h

-1
) 0.0246 0.0272 0.0245 0.0250 0.0168 0,0032 0.0819 0.1238 0.7330 0.4477 

kp
4
 (h

-1
) 0.0246 0.0272 0.0246 0.0253 0.0169 0,0032 0.0882 0.1153 0.6991 0.4217 

Fluxo (kg/dia)
6
 0.9480      1.1249      1.1521      1.0007       0.5731      0,0983 0.0005 <.0001 0.5469 0.8935 

 Carboidratos não-fibrosos      

Pool(kg/dia)  0.4502      0.4456      0.7102      0.8409      0.7885      0,0903 0.0002 0.3859 0.0658 0.5562 

ki
3
 (h

-1
) 0.1625      0.2051      0.1565      0.1494      0.1436      0,0262 0.2006 0.5124 0.2246 0.3746 

kp
4
 (h

-1
) 0.0354 0.0371 0.0359 0.0287 0.0410 0,0054 0.8553 0.3989 0.1630 0.4822 

kd
5
 (h

-1
) 0.1269      0.1585      0.1045      0.1106      0.1068      0,0221 0.1569 0.8800 0.2382 0.1947 

Fluxo (kg/dia)
6
 0.3377       0.4729       0.8979       0.6470       0.7975       0,1183 0.0019 0.0621 0.7184 0.0195 
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Pool matéria seca = 3,63868 + 0.01492X (r
2
 = 0.1185); Ki matéria seca = 0,05521 + 0.00031799X (r

2 
= 0,2525);  

Kd matéria seca = 0.02040 + 0.00030043X (r
2
 = 0.4915); Fluxo matéria seca= 2.38809 + 0.06770X – 

0.00064827X
2 

 (R
2 

= 0.3173); Kp proteína bruta = 0.03609 + 0.0025403X  (r
2 

= 0.2252) ; Pool proteína bruta = 

0.42929 + 0.00330X (r
2 

= 0.1648); Ki proteína bruta = 0.05628 + 0.00027115X (r
2 

= 0.1424); Fluxo proteína 

bruta = 0.34613 + 0.00605X (r
2 

= 0.4447) ; Pool matéria orgânica = 3.28461 + 0.01388X (r
2 

= 0.1265); Ki 

matéria orgânica = 0.05702 + 0.00033471X (R
2 

= 0.2538) ; Kd matéria orgânica = 0.02650 + 0.00033543X (r
2
 = 

0.4805) ; Fluxo matéria orgânica= 1.86813 + 0.05216X – 0.00050367X
4
 (R

2 
= 0.2637);  Ki FDNcp =  0.05992 +  

0.00017374 (r
2 

= 0.3301); Kd FDNcp = 0.03332 + 0.00024481X  (r
2
=0.4167); Fluxo FDNcp = 1.16695 + 

0.02475X – 0.00030620X
2
(R

2 
= 0.2776);  Ki FDNi = 0.08467 – 0.00024459X + 0.00001083X

2
 (R

2
=0.6709); 

Fluxo FDNi = 0.93395 + 0.01578X – 0.00025080X
2 

(R
2 

= 0.5675) ; Pool CNF = 0.43272 + 0.00539X (r
2
= 

0.3906); FluxCNF = 0.33766 – 0.04395X + 0.00407X
2
 – 0.00008798X

3 
+ 5.60762X

4 
(R

2 
= 0.4820)      

1 
Fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína 

2 
Fibra em detergente neutro indigestível  

3
  Taxa de ingestão 

4 
Taxa de passagem 

5 
Taxa de digestão 

6  
Fluxo omasal 

7 
Níveis de concentrado na dieta; 0, 20, 40, 60 e 80 % de concentrado na dieta. 

                        

Diferentemente do efeito linear (P<0,05) para Ki e Kd de algumas variáveis presentes 

na Tabela 4, o fluxo omasal apresentou comportamento quadrático (P<0,05) para MS, MO, 

FDNcp e FDNi e linear (P<0,05) para PB (Tabela 4). Segundo Fernandes et al. (2003), o 

fluxo de digesta pelo trato gastrintestinal é determinado pela taxa de passagem ruminal que, 

no caso de forrageiras tropicais, apresenta baixos valores, em razão do alto teor de fibra 

indigestível. A cana-de-açúcar é reconhecida por apresentar alto teor de FDNi, explicando o 

menor valor para fluxo omasal. Assim, o fluxo omasal teve o mesmo comportamento do 

consumo (Tabela 3), uma vez que a digestibilidade ruminal apresentou aumento linear 

(P<0,05) para MO e FDNcp (Tabela 5). O mesmo pode-se observar para o fluxo omasal de 

FDNi, que também apresentou comportamento quadrático (P<0,05) (Tabela 4), com um ponto 

de máximo consumo com 32,49% de concentrado e o ponto de máxima para o fluxo, com 

31,45% de concentrado (Tabela 4).  

A digestibilidade aparente (DA) da MS apresentou comportamento quadrático 

(P<0,05), com nível crítico estimado com 76,70% de concentrado (Y= 0,61892 + 0,00241X – 

0,00001571X
2
; R

2 
= 0,523), porém, para a digestibilidade ruminal (DR), foi observado um efeito 

quártico (P<0,05). Já a DA da matéria orgânica apresentou comportamento quártico (P<0,05) 

e a DR apresentou efeito linear positivo (P<0,05) em função dos níveis crescentes de 

concentrado na dieta (Tabela 5). 

Rotta (2012), onde, trabalhando com silagem de milho e cana-de-açúcar in natura e 

dois níveis de concentrado, 40 e 60 %, observaram valores de digestibilidade da MS na ordem 

de 73,5 e 78,13%, para as dietas com 40 e 60% de concentrado contendo cana-de-açúcar 

como volumoso, sendo estes valores superiores aos valores de digestibilidade encontrados nos 
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respectivos níveis de concentrado deste trabalho (Tabela 5), podendo ser explicada pela 

possível melhor qualidade do concentrado utilizado por Rotta (2012), sendo este composto 

apenas por fubá de milho e farelo de soja. Rotta (2012) observou, ainda, valores de 

digestibilidade das dietas que tinham a silagem de milho como fonte volumosa de 69,75 e 

75,33 % para dietas com 40 e 60% de concentrado, respectivamente, estando estes valores 

abaixo dos valores para digestibilidade das dietas com cana-de-açúcar, sendo uma possível 

explicação para a observação de que dietas com cana-de-açúcar possuem maiores quantidades 

de uréia e carboidratos não fibrosos e uma melhor sincronia da hidrólise da ureia com a 

degradação dos carboidratos não fibrosos (Satter & Roffler, 1975; Xin et al., 2010). 

O efeito linear negativo (P<0,05) na DA da PB, possivelmente se deve à redução nos 

percentuais de uréia/SA , que apresentam DA próxima de 100%, com o aumento do nível de 

concentrado ( 3,65; 2,92; 2,19; 1,46 e 0,73% de uréia/SA com 0; 20; 40; 60 e 80% de 

concentrado na dieta, respectivamente). Entretanto, as estimativas da DR da mesma não foram 

influenciadas (P>0,05) pelos níveis de concentrado, possivelmente por causa das dietas terem 

sido isoprotéicas. 

Ribeiro et al. (2011) observaram que a inclusão de nitrogênio não protéico em dietas 

para bovinos aumenta a digestibilidade da proteína bruta. Este fato observado pode ocorrer, 

quando se comparam dietas à base de cana-de-açúcar e outras fontes volumosas que utilizam 

uma menor quantidade de nitrogênio não proteico.  

Observou-se comportamento quadrático (P<0,05) para a DA do EE, estimando-se 

digestibilidade máxima com 77,16% de concentrado na dieta (Tabela 5). Esse efeito pode ser 

explicado pelo comportamento quadrático no consumo (Tabela 3) desta variável. 

Em relação à FDNcp, foi observado comportamento linear positivo (P>0,05) para DA 

e DR. Já a DA dos CNF apresentou comportamento quadrático (P>0,05), com nível crítico 

estimado com 28,92% de concentrado na dieta, assim como uma influência quártica (P<0,05) 

foi observada na DR dos CNF (Tabela 5). Este comportamento linear positivo para a DA da  

FDNcp pode ser explicado em função do aumento dos níveis de concentrado ter resultado na 

substituição da fibra da cana-de-açúcar de menor qualidade pela fibra da casca de soja. A 

mesma explicação pode ser considerada para o aumento na DR da FDNcp 

Efeito linear na digestibilidade da FDNcp, em função de níveis crescentes de 

concentrado na dieta foi observado por Da Silva (2012), realizando um experimento com 

bovinos alimentados com feno de tifton 85 e níveis crescentes de concentrado na dieta (17, 
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34, 51 e 68%), mostrando que o aumento de concentrado na dieta aumentou a digestibilidade 

da FDNcp da dieta.  

 

Tabela 5 – Digestibilidade aparente total, ruminal da matéria seca e dos constituintes  de bovinos alimentados com dietas 

contendo cana-de-açúcar, com diferentes níveis de    concentrado. 

 Concentrado (%)
2
  P-valor 

Item
1
 0 20 40 60 80 EPM Linear Quad Cub Quart 

 Digestibilidade aparente (DA)      

MS 0.62      0.67      0.68      0.72      0.71      0,0160 <.0001 0.0293 0.4872 0.0813 

MO 0.64      0.68      0.67      0.74     0.69      0,0193 0.0069 0.0688 0.3025 0.0372 

PB 0.72      0.72      0.65      0.67      0.63      0,0437 0.0087 0.6585 0.1535 0.5008 

EE 0.47       0.65       0.69      0.72       0,78       3,225 <.0001 0.0266 0.1052 0.7778 

FDNcp 0.48      0.53      0.55      0.59  0.62      0,0216 <.0001 0.5563 0.9580 0.4639 

CNF 0.85     0.87      0.86     0.86     0.77  0,0218 0.0233 0.0114 0.3939 0.4003 

 Digestibilidade ruminal (DR)      

MS 0.36      0.43      0.42      0.55      0.57      0,036 <.0001 0.6869 0.6114 0.0345 

MO 0.47      0.50      0.52     0.62      0.65      0,0214 <0.001 0.1790 0.2788 0.1448 

PB 0.36      0.32      0.31      0.34     0.25     0,0512 0.1163 0.6754 0.2083 0.6126 

FDNcp 0.34      0.43     0.46     0.51      0.62      0,0336 <.0001 0.5181 0.2481 0.9753 

CNF 0.77      0.77      0.76      0.78      0.71      0,0282 0.1822 0.2950 0.3447 0.0020 

CDMS = 0,61892 + 0,00241X – 0,00001571X
2
 (R

2 
= 0,523); CDMO = 0.63630 + 0.00991X – 0.00059826X

2 
+ 

0.00001267X
3 

– 8.29635X
4
 (R

2
= 0.4108); CDPB = 0.57318 – 0.00140X (r

2 
= 0.1695); CDEE = 48.89784+ 

0.73150X – 0.00474X
4
 (R

2
 = 0.7220); CDFDNcp = 0.48831 + 0.00166X (r

2
 = 0.5626); CDCNF = 0.84302 + 

0.00199X – 0.00003441X2 (R
2 

= 0.3290); CDRMS = 0.36205 + 0.01504X – 0.00093182X2 + 0.00001991X
3
 – 

1.27746E-7X
4
 (R

2
 = 0.5768); CDRMO = 0.45594 + 0.00240X (r

2 
= 0.6970); CDRFDNcp =  0.48831 + 

0.00166X (r
2
 = 0.5626); CDRCNF = 0.76906 + 0.01810X – 0.00143X

2
+ 0.00003065X

3 
– 1.95995X

4
 (R

2 
= 

0.4061); CDIPB = 0.57009-0.00141X (r
2 
= 0.1715); 

1 
MS = matéria seca; MO = matéria orgânica; PB = proteína bruta; EE= extrato etéreo; FDNcp = Fibra em 

detergente neutro corrigida para cinza e proteína; CNF = carboidratos não-fribrosos. 
2
 Níveis de concentrado na dieta - 0 = 0% de concentrado; 20 = 20% de concentrado; 40 = 40% de concentrado; 

60 = 60% de concentrado; 80 = 80% de concentrado. 

 

Comparando bactérias de fase líquida e sólida, não foram observados efeitos da 

interação entre fase e nível de concentrado, bem como níveis de concentrado na dieta 

(P>0,05), mas foram observados efeitos de fase (líquida ou partícula)  (P<0,05) sobre o  teor 

de nitrogênio bacteriano e a relação NRNA:Ntotal da fase líquida e fase sólida (Tabela 6), que 

foram maiores e menores, respectivamente,para as bactérias isoladas da fase líquida.  

Valor de 6,17% para N bacteriano, para bovinos alimentados somente com cana-de-

açúcar, foi observado por Cornélio (2013), estando próximo dos valores observados neste 
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trabalho em ambas as fases (Tabela 6), entretanto estes valores são menores do que os de 7,39 

e 6,91, observados por Véras et al. (2008), para dietas com silagem de milho e 25 e 50% de 

concentrado, respectivamente. Os teores de N bacteriano obtidos nessa pesquisa estão dentro 

das faixas de variação apresentadas por Valadares  Filho (1995), de 5,2 a 8,7%, e por Van 

Soest (1994), de 5,0 a 12,4%. 

A relação NRNA:Ntotal nas bactérias de ambas as fases apresentou valores bem 

inferiores aos observados por Véras et al. (2008), assim como as bactérias da fase líquida 

também apresentaram mesmo comportamento relatado por Cornélio (2013) 
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Tabela 6 – Parâmetros das bactérias associadas ao líquido (BAL) e às partículas (BAP) isoladas na digesta omasal em bovinos alimentados com dietas contendo cana-

de-açúcar, com diferentes níveis de concentrado. 

 Fase líquida  Fase sólida  P-valor 

Concentrado 0% 20% 40% 60% 80%  0% 20% 40% 60% 80% EPM Fase Conc Fase*Conc 

N-Bac
1 6,47       6,47       6,34       6,58       6,83       6,22       6,25       6,14       6,23       6,80       0,14 <0.001 0.2781 0.3029 

Rel
2 10,45       12,06       11,38       12,15       12,24        12,55       13,56       13,04       11,87       13,58       0,7647 0.0103 0.2859 0.6131 

1 
nitrogeio microbiano; 

2
 Rel = Relação NRNA:Ntotal;  
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Os fluxos de nitrogênio microbiano e proteína microbiana obtidos com os derivados 

de purina na urina apresentaram comportamento quadrático (P<0,05), estimando-se máximo 

fluxo com 52,09% de concentrado (Tabela 7). Comportamento semelhante foi observado para 

a uréia (P<0,05), que apresentou um nível crítico com 41,33% de concentrado na dieta 

(Tabela 7). Valores inferiores (Y= 293,73 + 15,68879X – 0,15059X
2
) foram observados por 

VÉRAS et al. (2008) para fluxo de proteína microbiana, para dieta com 25 e 50% de 

concentrado, que registram valores de 51,83 e 50,52 g/dia, respectivamente. 

O comportamento quártico (P<0,05) foi observado para o balanço de nitrogênio, não 

havendo explicação biológica para este fenômeno. Já a relação proteína microbiana:proteína 

bruta ingerida e a eficiência microbiana não foram influenciadas (P>0,05) pelos níveis de 

concentrado da dieta. Os valores encontrados, em média, 12,89 g/100 gNDT, estão próximos 

dos recomendados pelo NRC (2001), de 13 g PBmic/100 gNDT e pelo BR CORTE  (2010) de 

12g/100gNDT.  

 

Tabela 7 – Fluxo de nitrogênio microbiano (Nmic), balanço de nitrogênio (BN, em g/dia), excreção de uréia na 

urina em mmol/dia (Uréia), eficiência de síntese microbiana (Efi) e relação proteína microbiana:proteína 

ingerida (Rel) de bovinos alimentados com dietas contendo cana-de-açúcar, com diferentes níveis de 

concentrado. 

 Concentrado (%)
2
  P-valor 

Item
1
 0 20 40 60 80 EPM Linear Quad Cub Quart 

Nmic 51,12 75,73 119,66 101,58 93,09 18,2980 0,0306 0,0319 0,8422 0,2368 

BN 20,7 34,9 23,5 27,9 16,8 0,0077 <0,0001 0,0036 0,0755 0,0429 

Uréia 1465,36 2981,91 2668,2 1906,36 2034,2 784,02 0,9604 0,0464 0,0586 0,9896 

Efi 117,24 129,46 152,90 122,90 122,44 18,8146 0,9484 0,2702 0,7672 0,3622 

Rel 0,6835 0,7006 0,8289 0,5967 0,5502 0,1097 0,2864 0,2359 0,8342 0,2775 

           

Nmic= 293,73102 + 15,68879X – 0,15059X
2
 (R

2
=0,2901); Uréia= 1699,98925 + 51,58678X – 0,62411X

2
 (R

2
= 

0,066); BN= 0,0494 + 0,00328X – 0,00017449X
2
 + 0,00000385X

3
 – 2,62031X

4
 (R

2
= 0,6224); 

Balanço de nitrogênio (g/dia); 
2
 Níveis de concentrado na dieta - 0 = 0% de concentrado; 20 = 20% de 

concentrado; 40 = 40% de concentrado; 60 = 60% de concentrado; 80 = 80% de concentrado. 

 

Houve interação (P<0,05) entre tratamento e tempo de mensuração para o pH ruminal 

(Tabela 8). Dentro de cada tratamento, os valores de pH no líquido ruminal apresentaram 

comportamento quadrático em função do tempo, estimando-se valores mínimos de 6,83; 6,78; 

6,55; 6,76 e 6,36  para os tempos de 11,29; 8,26; 11,62; 11,09 e 10,31 horas após a 

alimentação para as dietas contendo 0; 20%; 40%; 60% e 80% de concentrado, 

respectivamente, Figuras 1, 2, 3 4 e 5.  

Owens & Goestsch (1988) avaliaram o pH do fluido ruminal de animais alimentados 

com rações ricas em concentrado, encontrando valores entre 5,5 a 6,0; bem menores do que 
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encontrados neste trabalho para os níveis mais elevados de concentrado (Tabela 8), o que 

pode ser explicado pela adição de componentes tamponantes (Tabela 1), amenizando, assim, a 

redução do pH em relação aos valores observados pelos autores anteriormente citados.  

 

Tabela 8 - Parâmetros das equações, ponto crítico da função e resposta esperada do pH em horas para o pH mensurado 

no rúmen de bovinos alimentados com dietas contendo cana-de-açúcar, com diferentes níveis de concentrado. 

                            Parâmetro
2 

   

Tratamento
1 

Intercepto t
 

t
2 

Valor-P 
Ph mínimo 

estimado
3 

Ponto  

Crítico 

0 7,10305 -0,04743 0,0021 0.0004 6,83 11,29 

20 6,87941 -0,02281 0,00138 0.0141 6,78 8,26 

40 7,17427 -0,10674 0,00459 <0,0001 6,55 11,62 

60 7,13579 -0,06810 0,00307 <0,0001 6,76 11,09 

80 6,78512 -0,08211 0,00398   <0,0001 6,36 10,31 
  1 

Tratamentos: 0, 20, 40, 60 e 80% de concentrado na dieta..  
   2 

Parâmetros gerados a partir de equações  de regressão após um teste para verificar efeito dos seguintes fatores: 

Tratamento: P = 0.0050; Tempo:  P < 0.0001; Tratamento*Tempo: P < 0.0001; adotando-se período e animal como 

efeito aleatório no  modelo. 
   3 

Ponto mínimo estimado para pH. 

 

 

De acordo com Hoover (1986), a redução na digestão da fibra é provocada pela 

redução no pH, prejudicando, assim, a aderência dos microganismos fibrolíticos nas partículas 

fibrosas, deprimindo a digestão da celulose em condições de pH abaixo de 6,2,  o que 

normalmente ocorre em dietas com maior participação de alimentos rapidamente fermentados, 

propiciando ambiente ruminal que favorece o desenvolvimento de micorganimos amilolíticos.  

De acordo com estudos de Van Soest (1994), a fermentação de amido e de açúcares 

promove a diminuição no pH ruminal, devido a maior produção total de ácidos graxos 

voláteis (AGV’s), e, principalmente, pela maior produção de propionato através do ácido 

láctico, que pode ser acumulado no rúmen, aumentando a  freqüência de oscilação diária do 

pH, conforme pode ser observado nas Figuras 1, 2, 3 e 5, cuja frequência de pH<6,2 

aumentou, com valores de 2,06; 6,64; 14,76 e 22,22 %, respectivamente, para os tratamentos 

contendo 0; 20; 40 e 80% de concentrado. O comportamento obervado na Figura 4 é atípico, 

podendo, em parte, ser explicado por uma parcela perdida ocorrida durante o experimento. 

Essa grande freqüência de pH abaixo de 6,2 ocorrida no tratamento com 80% de concentrado 

talvez explique a redução de consumo observada nesse tratamento. Este comportamento está 

de acordo com Véras et al. (2008), que também observaram redução no pH à medida que 

elevaram os níveis de concentrado na dieta.  
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Valores de pH inferiores a 6,2 inibem a taxa de digestão e aumentam o tempo de 

colonização para a degradação da parede celular (Hoover, 1986; Van Soest, 1994), podendo 

gerar, ainda, redução no apetite, situação esta que, associada à possível saciedade energética, 

o que possa ter contribuído para o comportamento quadrático observado no consumo de MS 

(Tabela 3), sugerindo que a frequência de 22,22%, de pH <6,2 pode ter promovido o menor 

consumo obervado. Deve-se ressaltar que, nesse experimento, a casca de soja substituiu parte 

do milho, o que pode ter contribuído pela redução moderada no pH ruminal.  

Uma melhora no ambiente ruminal promovida pela adição de casca de soja foi 

observada por Restlé et al. (2004), trabalhando com novilhos confinados, afirmando, ainda, 

que o pH exerce grande influência sobre a utilização dos carboidratos no rúmen e o padrão de 

fermentação. A redução do pH em níveis abaixos do ideal (6,2 a 6,8) pode ser uma 

consequência da maior disponibilidade de nutrientes digestíveis, promovido pelo aumento dos 

níveis de concentrado na dieta, assim, dietas com alto NDT proporcionam condição de 

fermentação ruminal que gera maior quantidade de compostos orgânicos, culminando em 

maior frequência de pH menor que 6,2. Possivelmente, a redução no consumo ocorrida com o 

aumento de NDT pode estar relacionada com uma condição na dieta que promova maior 

frequência de pH abaixo de 6,2 podendo limitar também o consumo. 

 

    

Figura 1 - Frequência do pH ruminal mensurado a cada 5 minutos durante 24 

horas em bovinos de corte alimentados com dieta com 0% de 

concentrado. 
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Figura 2 - Frequência do pH ruminal mensurado a cada 5 minutos durante 24 

horas em bovinos de corte alimentados com dieta com 20% de 

concentrado. 

 

 

 

 
Figura 3 - Frequência do pH ruminal mensurado a cada 5 minutos durante 24 

horas em bovinos de corte alimentados com dieta com 40% de 

concentrado. 
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Figura 4 - Frequência do pH ruminal mensurado a cada 5 minutos durante 24 

horas em bovinos de corte alimentados com dieta com 60% de 

concentrado. 

 

 

 
Figura 5 - Frequência do pH ruminal mensurado a cada 5 minutos durante 24 

horas em bovinos de corte alimentados com dieta com 80% de 

concentrado. 
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Não houve efeito (P>0,05) da interação entre tratamento e tempo, bem como de 

tratamento sobre a concentração de amônia ruminal. No entanto, a ausência de efeito de 

tratamento pode ser explicada pelo fato das dietas serem isoprotéicas. Segundo Lazzarini et 

al. (2009), o valor mínimo requerido para maximização da digestão ruminal de fibra de baixa 

qualidade é de 11% de PB, quantidade essa que foi suprida por todas as dietas. 

Observou-se efeito quadrático (P<0,05) de tempo de amostragem, estimando-se 

concentração mínima de N-NH3 de 9,64 mg N-NH3/100 mL às 15,9 horas após a 

alimentação da manhã, conforme a equação:Y=24,5294 – 1,87225X + 0,05888X
2
. Estes 

resultados são semelhantes aos observados por Véras et al. (2008).  

 

 

 

Figura 6: Estimativa da concentração de N-NH3 ruminal em função do tempo 

durante 24 horas em bovinos de corte alimentados com dietas com cana-de-açúcar 

com níveis crescentes de concentrado. 
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Conclusões 

 

Recomenda-se utilizar, aproximadamente, 65% de concentrado em dietas com cana-

de-açúcar para bovinos mestiços, valor suficiente para proporcionar maior ingestão de 

energia.  
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