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Silagem de TMR (total mixed ration) e PMR (partial mixed ration) para vacas leiteiras: 
desafios e oportunidades 

 
Jardel Neri1 

Alex de Matos Teixeira2 

Gustavo dos Anjos1 

Lúcio Carlos Gonçalves3 

 

Introdução 

Nos últimos anos, a pecuária leiteira tem vivido um processo de transformação visando 
alcançar cada vez mais eficiência. Tal transformação tem sido impulsionada, em grande parte, 
pelo aumento dos custos de produção, redução das margens e pressão do mercado consumidor 
em busca de alimentos com baixo impacto ambiental. Por representar maior parcela do custo 
de produção, esforços têm sido direcionados para a busca de estratégias e tecnologias que 
possibilitem a obtenção de uma nutrição de precisão. A despeito de não haver uma definição 
clássica e/ou única, entende-se que a nutrição de precisão se refere à apropriada alimentação 
dos animais, considerando a viabilidade técnica (desempenho), econômica (custo de 
alimentação) e ambiental (emissão de agentes poluidor) (Tomich et al., 2015). 

O uso de dieta total ou do inglês TMR (total mixed ration) talvez seja uma das 
estratégias mais eficientes na adoção da nutrição de precisão em fazendas leiteiras. Segundo 
Coppock et al. (1981), TMR poderia ser definida como a mistura homogênea de todos os 
ingredientes da dieta nas quantidades adequadas. A utilização de TMR proporciona vantagens 
sobre os métodos convencionais de fornecer concentrado separado do volumoso, destacando-
se menor variação no consumo voluntário de volumoso, suprimento mais constante de 
nutrientes para os microrganismos ruminais, maior estabilidade do pH ruminal, maior eficiência 
de utilização da energia e proteína disponível no retículo-rúmen, possibilidade de inclusão de 
alimentos menos palatáveis, entre outras. Apesar disso, a adoção de TMR depende da 
disponibilidade de mão-de-obra, equipamentos, estrutura para armazenamento de insumos, 
conhecimento técnico sobre o valor nutritivo dos alimentos e exigências nutricionais, o que 
nem sempre está ao alcance de todos os produtores.  

Diante da competição com outras cadeias como avicultura e suinocultura por 
commodities como milho e soja, a pecuária leiteira tem como oportunidade o uso de coprodutos 
na alimentação dos animais, o que vai de encontro com a nutrição de precisão nos aspectos 
técnico (muitos destes coprodutos apresentam bom valor nutritivo), econômico (redução do 
custo de alimentação) e ambiental (destino adequado para resíduos agroindustriais). No Brasil, 
há uma diversidade de coprodutos passíveis de utilização na alimentação de bovinos, sendo sua 
disponibilidade algumas vezes regionalizada. Esses coprodutos são provenientes da produção 
industrial e/ou do processamento secundário de produtos agrícolas como frutas e grãos, 
podendo ser fontes de energia, proteína (aminoácidos) e fibra efetiva na dieta, com preços 
competitivos principalmente em cenários de altos preços de commodities. Entretanto, muitos 

 
1Cargill Agrícola S.A. 
2Faculdade de Medicina Veterinária – UFU 
3Escola de Veterinária – UFMG 
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destes coprodutos apresentam elevado teor de umidade, o que inviabiliza o transporte para 
propriedades que estão distantes da indústria e torna-se um desafio para o manejo e 
armazenamento na propriedade, sem que hajam perdas e/ou alteração da qualidade do material. 

Neste sentido, uma estratégia que tem otimizado o uso de coprodutos úmidos da 
indústria na alimentação de bovinos leiteiros e, adicionalmente tem permitido, principalmente 
a pequenos produtores, a possibilidade de utilização massiva de TMR é a silagem de ração total 
ou silagem de TMR. Tal estratégia possibilita misturar diferentes ingredientes previamente à 
ensilagem, buscando uma mistura que tenha características mais adequadas ao processo 
fermentativo e maior estabilidade aeróbia do que os ingredientes separadamente (Wilkinson e 
Muck, 2018). Os estudos sobre silagens de TMR apresentam variabilidade entre os ingredientes 
e, consequentemente, entre as dietas ensiladas. Estas pesquisas têm sido conduzidas em Israel 
(Weinberg et al., 2011), Finlândia (Seppälä et al., 2012), países asiáticos como o Japão (Wang 
e Nishino 2008a; Miyaji e Nonakat, 2018), Irã (Abdollahzadeh et al., 2010) e China (Hu et al., 
2015) e, mais recentemente, no Brasil (Gusmão et al., 2018; Restelatto et al., 2019). 

Segundo Wilkinson e Muck (2018), ainda há pouca informação sobre qual ou quais 
características ideais da TMR a ser ensilada e sobre como e porque estas misturas são mais 
estáveis em aerobiose. Ainda mais escassas são as informações sobre consumo, desempenho e 
metabolismo de bovinos leiteiros alimentados com tais silagens. 

 

Características das TMRs para ensilagem 

O crescimento da produção agropecuária, da indústria alimentícia, de biocombustíveis, 
entre outras, tem acarretado uma elevada produção de coprodutos, os quais demandam uma 
destinação adequada visando maior sustentabilidade da atividade. Dentre as possibilidades de 
destinação, uma que tem sido bastante difundida é a utilização destes coprodutos na alimentação 
animal, especialmente ruminantes. Apesar de muitos destes coprodutos apresentarem bom valor 
nutricional, em geral apresentam elevado teor de umidade, o que eleva o custo de transporte, 
dificulta o manejo e pode comprometer a estabilidade aeróbia.  

Segundo McDonald et al. (1991), criando-se um ambiente anaeróbico, diferentes 
forrageiras, coprodutos ou misturas entre eles podem ser destinados para confecção de silagens, 
desde que apresentem boa capacidade de fermentação, ou seja, adequado teores de matéria seca 
e de carboidratos solúveis, e baixa capacidade tamponante (Jobim e Nussio, 2013). Partindo 
deste princípio, muitos coprodutos da agroindústria não apresentam boa ensilabilidade, porém 
quando misturados a outros ingredientes resultam em uma mistura que tem melhores resultados 
quando ensilada, minimizando perdas de nutrientes (Wang e Nishino, 2013). Esta estratégia 
tem se tornado uma prática comum no Japão, na qual coprodutos úmidos são misturados a 
outros ingredientes com maior teor de matéria seca como feno de gramíneas, feno de 
leguminosas, milho, farelo de soja, farelo de trigo. Geralmente, as silagens de TMRs 
apresentam conteúdos de matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e digestibilidade variando de 
50 a 60%, 16 a 18% e 72 a 74%, respectivamente (Wang e Nishino, 2008a). 

Para o presente artigo foram compilados os dados de 32 trabalhos envolvendo avaliação 
de silagens de TMRs publicados entre 2004 e 2019 (Nishino et al., 2004; Nishino e Hattori, 
2007; Nishino et al., 2007; Xu et al., 2007; Wang e Nishino, 2008a,b; Wang e Nishino, 2009; 
Wang et al, 2010; Xu et al., 2010; Weinberg et al., 2010; Miyaji et al., 2012; Miyaji et al., 2013; 
Wang e Nishino, 2013; Miyaji et al., 2014; Xu et al., 2014; Bretscheider et al., 2015; Chen et 
al., 2015; Hao et al., 2015; Hu et al., 2015; Kondo et al., 2015; Yani et al., 2015; Yuan et al., 
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2015; Cao et al., 2016; Chao et al., 2016; Chen et al., 2016; Liu et al., 2016; Wang et al., 2016; 
Miyaji et al., 2017; Gusmão et al., 2018; Miyaji e Nonaka, 2018; Wang et al., 2018; Restelatto 
et al., 2019). De maneira geral, as silagens de TMRs têm sido confeccionadas a partir da mistura 
de considerável número de ingredientes, com um número médio nos estudos de 9 ingredientes, 
porém podendo chegar a um maior número de ingredientes (n =18). Em alguns destes estudos, 
um concentrado comercial obtido a partir da mistura prévia de diferentes alimentos era utilizado 
como ingrediente único nas dietas. Em todos os trabalhos tem sido adicionada alguma fonte de 
volumoso, sendo os volumosos conservados sob a forma de feno os mais utilizados. Apesar de 
ser um volumoso tradicionalmente utilizado em dietas para vacas leiteiras, a silagem de milho 
esteve presente como ingrediente das silagens de TMRs em apenas 38% dos estudos. Em 
relação aos alimentos concentrados, o milho grão submetido a algum processamento (moagem, 
floculação, laminação) esteve presente em 91% dos estudos, enquanto o farelo de soja em 75%. 
Em 93% dos estudos houve inclusão de pelo menos um coproduto em alguma das dietas 
experimentais, reforçando a confecção de silagens de TMRs como uma estratégia para otimizar 
a inclusão de coprodutos, principalmente úmidos, na alimentação animal. É importante ressaltar 
que em alguns estudos não foi apresentada a composição do concentrado. Em relação aos 
coprodutos utilizados como ingredientes nas silagens de TMRs, verifica-se que há grande 
diversidade, podendo-se citar bagaço de tomate e maçã (Abdollahzadeh et al., 2010), resíduos 
de chá verde e cervejaria (Xu et al., 2007), bagaço de pêssego (Hu et al., 2015), resíduo da 
fabricação de leite e molho de soja (Yani et al., 2015), resíduo de macarrão (Yani et al., 2015), 
entre outros. 

 

Qualidade da conservação  

Processo fermentativo 

De maneira geral, a mistura de ingredientes com composições e características 
diferentes tem proporcionado condições adequadas para um bom processo fermentativo nas 
silagens de TMRs. Assim como ocorre com outros alimentos, no processo fermentativo das 
silagens de TMRs, a fermentação de açúcares por bactérias resulta na produção de ácidos 
orgânicos e consequente redução do pH da massa ensilada (Jobim e Nussio, 2013). Sendo 
assim, em relação à dieta in natura, as silagens de TMRs apresentam redução do pH e aumento 
das concentrações de determinados ácidos orgânicos. A magnitude dessas mudanças varia entre 
os estudos, sendo reflexo das características e da composição das dietas avaliadas. Dados de 
estudos comparando silagens de TMRs em relação à mesma dieta in natura apresentam redução 
do pH entre 17 e 26%, aumento dos teores de ácido lático (180 a 392%), acético (172 a 285%) 
e propiônico (20 a 56%). Os teores de ácido butírico não têm apresentado um padrão similar, 
havendo estudos que apontam redução e estudos que apontam aumento nas silagens de TMRs 
(Kondo et al., 2016; Chao et al., 2016; Miyaji e Nonaka, 2018). 

A partir dos dados compilados no conjunto de estudos mencionados anteriormente, 
pode-se verificar que os valores de pH e ácido orgânicos demonstram uma adequada capacidade 
fermentativa das TMRs ensiladas (Tabela 01). De maneira geral, o ácido lático tem sido o 
produto final predominante no processo fermentativo das silagens de TMRs, , entretanto em 
alguns estudos o etanol foi mais predominante (Wang e Nishino, 2008b). Segundo estes autores, 
condições como baixo teor de MS e/ou ingredientes com altos teores de açúcares podem 
aumentar propensão de fermentação alcóolica.  
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Tabela 01. Valores médios de pH e ácidos orgânicos em silagens de TMR (total mixed ration) 
Parâmetros Unidade Média Desvio padrão n 
pH % MS1 4,28 0,39 31 
Ácido lático % MS1 5,47 2,45 30 
Ácido acético % MS1 1,54 0,87 29 
Ácido propiônico % MS1 0,18 0,20 15 
Ácido butírico % MS1 0,05 0,05 14 
Etanol % MS1 2,01 1,55 11 
1,2 propanodiol % MS1 0,37 0,22 5 
NH3-N2 % NT3 4,40 3,58 16 

1matéria seca; 2nitrogênio amoniacal; 3nitrogênio total.  

 

Perdas de matéria seca 

Apesar de ser esperada uma pequena perda de MS (4-5%) durante o processo de 
fermentação em silagens de forrageiras (McDonald et al., 1991), parece que a mesma é reduzida 
em silagens de TMRs. Em 8 estudos, a perda de MS média foi de 4,6 ± 2,6%, porém houve 
valores muito baixos (0,2%) e valores mais elevados (12%). Dentre as possíveis explicações 
para tal amplitude estariam o tempo de fermentação, uso ou não de aditivos e a própria 
composição da TMR. 

 

Estabilidade aeróbia 

Dentre outros aspectos, a ensilagem da TMR tem proporcionado melhoria em relação à 
estabilidade aeróbia do material. Segundo Wang et al. (2016), enquanto a estabilidade aeróbia 
da TMR in natura foi de apenas 5 horas, essa mesma TMR ensilada por 56 dias apresentou 411 
horas de estabilidade. Ganhos ainda mais expressivos foram obtidos por Hao et al. (2015). Neste 
trabalho, avaliaram-se TMRs com baixo (40%), médio (45%) e alto teor de umidade (50%) in 
natura ou ensilada por 56 dias. Para TMRs com nível baixo, médio e alto de umidade, a 
ensilagem resultou em aumento da estabilidade aeróbica de 7 horas para mais de 30 dias, de 18 
horas para mais de 30 dias e de 30 horas para 30 dias, respectivamente. Na média de 4 estudos 
(Hu et al., 2015; Gusmão et al., 2018; Wang et al., 2016; Restelatto et al., 2019) a estabilidade 
aeróbia foi de 146 ± 60 horas. 

 

Tempo de estocagem 

Os efeitos do tempo de estocagem sobre a qualidade de conservação e valor nutritivo de 
silagens de TMRs têm sido avaliados em estudos que adotaram períodos de fermentação mais 
curtos, de até 60 dias (Hu et al., 2015; Wang et al., 2016; Restelatto et al., 2019) e prolongados, 
podendo chegar até 210 dias (Miyaji et al., 2017). De maneira geral, à medida que aumenta o 
período de fermentação há redução do pH, aumento dos teores de ácidos lático e acético, 
aumento da estabilidade aeróbia, além de alteração da população microbiana. Entretanto, a 
intensidade e o momento de estabilização variam entre os estudos. No estudo de Wang et al. 
(2016), os valores de pH, ácido lático e acético estabilizaram após 7 e 28 dias de fermentação, 
respectivamente. Hu et al., (2015) relataram que para silagens de TMR à base de feno de alfafa 
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o pH estabilizou após 14 dias de fermentação, enquanto os teores dos ácidos lático e acético 
aumentaram até os 56 dias avaliados. Em ambos os estudos, houve redução da população de 
bactérias ácido láticas (BAL) e leveduras até 56 e 28 dias de fermentação, respectivamente. 
Aumento da concentração dos ácidos lático e acético associado à redução da população de 
leveduras também foi relatado por Restelatto et al. (2019), quando o período de estocagem de 
aumentou de 15 para 60 dias. Entretanto, neste estudo houve aumento da população de BAL. 
Apesar de ainda ser possível observar alteração no perfil dos produtos finais e/ou população 
microbiana em períodos mais prolongados de estocagem, parece que estas alterações são mais 
expressivas nos períodos iniciais. Avaliando silagens de TMRs armazenadas por 0, 7, 14, 30, 
90 e 210 dias, Miyaji et al. (2017) relataram que após 90 dias de estocagem houve poucas 
mudanças no perfil de fermentação, assim como na composição química das silagens. Esta 
definição do período de estocagem adequado tem relevância ainda maior quando se considera 
a comercialização de silagens de TMRs. Segundo Wang e Nishino (2009), para as indústrias 
seria mais interessante um período menor de estocagem porque demandaria menor espaço para 
armazenar os silos fardos antes de sua comercialização.  

Diferentemente do observado para a qualidade de conservação, os efeitos do período de 
estocagem sobre o valor nutritivo das silagens de TMRs apresentam maior variabilidade 
(Tabela 02). 

Assim como a ensilagem de TMRs tem proporcionado aumento da estabilidade aeróbia 
(EA) se comparada à ensilagem de ingredientes isolados, também há evidências que o aumento 
do tempo de fermentação ou estocagem proporciona maior estabilidade à massa ensilada. Wang 
et al., (2016) observaram incremento na estabilidade aeróbia da silagem de TMR quando 
armazenada por até 56 dias. Neste estudo, os valores relatados para EA foram de 102, 122, 292 
e 411 horas para as silagens armazenadas por 7, 14, 28 e 56 dias, respectivamente. De maneira 
semelhante, Restelatto et al. (2019) relataram que o aumento do período de estocagem de 15 
para 60 dias melhorou a EA (61 vs 216 horas) e reduziu as perdas de MS (1,10 vs 0,63%). 
Segundo estes autores, a mudança na população microbiana assim como no perfil dos produtos 
finais da fermentação estaria associada a esta melhoria da EA em silagens de TMRs 
armazenadas por mais tempo.  

 
Tabela 02. Efeito do aumento do período de estocagem sobre o valor nutritivo das silagens de 
TMR (total mixed ration) 
Fonte MS1 PB2 FDN2 DIVMS2 Amido2 CHO's2 
Hu et al. (2015) ↓ ↑ NA   ↓ 
Wang et al. (2016) ↓ ↑ ↓   ↓ 
Miyaji et al. (2017) ↓ NA ↑  ↓  

Restelatto et al. (2019) NA NA NA NA NA  

 1% matéria natural; 2% matéria seca; MS = matéria seca; PB = proteína bruta; FDN = fibra 
insolúvel em detergente neutro; CHO’s = carboidratos solúveis; ↓ = redução; ↑ = aumento; NA 
= não alterou. 

 

Uso de aditivos  

Segundo Wilkinson e Muck (2018), o uso de inoculantes tem sido a tecnologia 
predominante para influenciar o processo fermentativo das silagens. Todavia, para estes 
autores, o uso de inoculantes em silagens de TMRs ainda demanda mais estudos. Na literatura, 
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os estudos com silagens de TMRs têm avaliado diferentes inoculantes associados ou não a 
outros aditivos (etanol, melaço, ácido propiônico, enzimas). Dentre os inoculantes avaliados 
estão espécies do gênero Lactobacillus, como L. buchneri, L. plantarum e L. casei. Os dados 
apresentam certa variabilidade entre os estudos, podendo-se encontrar resultados positivos 
associados ao uso de inocultantes (Liu et a., 2016), assim como ausência de benefícios 
(Restelatto et al., 2019). 

 

Valor nutritivo e desempenho animal  

Conforme já mencionado, são poucos os estudos que avaliaram consumo e desempenho 
de vacas leiteiras alimentadas com silagens de TMRs. Para este artigo foram revisados dados 
de 4 estudos (Miyaji et al., 2012, 2013, 2014; Miyaji e Nonaka, 2018), sendo todos estes 
conduzidos no Japão. Segundo Miyaji e Nonaka (2018), a prática de alimentar vacas leiteiras 
com silagens de TMR tem aumentado naquele país, juntamente com o número de indústrias de 
confecção e comercialização destas silagens para produtores de leite próximos a elas. Nestes 
estudos não havia elevada inclusão de coprodutos na dieta e, na média as dietas eram compostas 
por 50% de volumoso, 34% de cereal (milho e/ou arroz) e 9% de farelo de soja. As silagens de 
TMRs apresentaram valores médios de 52,5; 16,5; 32,7; 28,2; 4,3; 5,8; 1,4 para MS, PB, FDN, 
amido, pH, ácido lático, ácido acético, respectivamente (Tabela 03).  

 

Tabela 03. Composição química das silagens de TMR (total mixed ration) 

Parâmetro Miyaji et 
al. (2012) 

Miyaji et 
al. (2013) 

Miyaji et 
al. (2014) 

Miyaji e 
Nonaka (2018) 

MS1 43,2 64,1 49,4 56,1 
PB2 15,4 15,6 18,5 16,2 
FDN2 31,1 35,4 32,2 32,8 
Amido2 35,3 20,7 26,5 28,0 
pH2 4,0 4,1 3,8 4,9 
Ácido lático2 5,1 3,9 9,2 4,7 
Ácido acético2 1,9 1,3 2,0 0,7 

1% matéria natural; 2% matéria seca; MS = matéria seca; PB = proteína bruta; FDN = fibra 
insolúvel em detergente neutro. 

 

Em linhas gerais, as dietas ensiladas nestes trabalhos apresentavam composição química 
típica de dietas para vacas leiteiras de alta produção, com PB variando entre 15,4 e 18,6%; FDN 
variando entre 30,1 e 36,6%; e amido variando entre 19,4 e 35,9%. Os valores mais baixos para 
amido e mais altos para FDN foram relatados no trabalho de Miyaji et al. (2013), no qual o 
volumoso foi uma mistura de feno de gramínea e feno de alfafa, o que justificaria tais valores. 
Vacas alimentadas com estas silagens de TMRs produziram entre 35,4 e 44,9 Kg de leite/dia, 
desempenho condizente com os níveis nutricionais das dietas e demonstrando que ser viável e 
possível a alimentação de vacas de alta produção com silagens de TMRs. 

Em 3 destes estudos todos os animais foram alimentados com silagens de TMRs, as 
quais diferiam principalmente quanto ao cereal utilizado (milho vs arroz). Apenas um estudo 
comparou o desempenho de vacas leiteiras alimentadas com a mesma TMR ensilada e in 
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natura. No trabalho de Miyaji e Nonaka, (2018), em relação à TMR in natura, a  TMR ensilada 
teve uma tendência de aumentar a ingestão de MS (IMS)  (22,4 vs 23,0 Kg de MS/dia), 
aumentou a digestibilidade da MS (72,3 vs 77,6%), FDN (66,5 vs 70,7%) e amido (91,6 vs 
97,2%). Ainda neste estudo, a ensilagem da TMR não influenciou a composição do leite, porém 
proporcionou aumento da produção de leite (36,4 vs 37,6 Kg de leite/dia). Segundo os autores, 
o aumento da digestibilidade dos nutrientes com a ensilagem da TMR teria proporcionado 
aumento da IMS e, consequentemente, da produção de leite. Apesar da ensilagem de TMR não 
ter influenciado a digestibilidade da PB ou a eficiência de uso do nitrogênio, houve aumento da 
excreção urinária de nitrogênio o que pode ter sido resultado do maior teor de proteína solúvel 
na silagem de TMR em comparação à TMR in natura. Tomando como base esse estudo, pode-
se perceber que resultados positivos podem ser alcançados quando os animais são alimentados 
com dietas que apresentam potencial para se beneficiarem do processo fermentativo. Neste caso 
em específico, o melhor desempenho, pelo menos em parte, estaria associado ao fato de as 
dietas apresentarem maior conteúdo de amido (média de 28,0% MS) e ao aumento na 
digestibilidade do amido (5,6 unidades percentuais) que a ensilagem proporcionou para a TMR. 

 

 

Considerações finais 

A silagem de dieta total tem se mostrado como uma estratégia eficiente para a utilização 
de coprodutos com maior teor de umidade, em virtude de apresentar adequada qualidade de 
conservação, reduzir perdas de matéria seca e aumentar a estabilidade aeróbia.  

Entretanto, ainda se fazem necessários mais estudos sobre as quais características ideais 
da TMR a ser ensilada, quais aditivos são mais eficientes e, principalmente, quais os impactos 
no consumo e desempenho de vacas leiteiras. 
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Produtos de fermentação em forragens conservadas para vacas leiteiras 

 

João Luiz Pratti Daniel1 

 

Introdução 

Na ausência de oxigênio, a fermentação de forragens por microrganismos resulta no 
acúmulo de compostos orgânicos (produtos finais da fermentação), responsáveis pela 
conservação do alimento na forma de silagem. Centenas de produtos de fermentação, em sua 
maioria voláteis, têm sido encontrados em silagens (Morgan e Pereira, 1962; Mo et al., 2001; 
Krizsan et al., 2007; Weiss et al., 2009; Mitlohner et al., 2009; Kalac, 2011; Hafner et al., 2013), 
embora um número restrito seja analisado rotineiramente (e.g. ácido lático, ácido acético, ácido 
butírico, etanol e amônia). 

Os produtos de fermentação têm papel central no processo de conservação de silagens, 
tanto durante o período de estocagem (anaerobiose), quanto no pós-abertura (aerobiose). 
Adicionalmente, os produtos de fermentação afetam o desempenho animal (direta e/ou 
indiretamente) e podem alterar a qualidade do leite.  

Além disso, os compostos orgânicos voláteis de silagens têm sido associados à formação 
de ozônio na troposfera (= poluição ambiental), por reagirem com óxidos de nitrogênio na 
presença da luz solar (Mitloehner et al., 2009), mas esta abordagem está fora do escopo deste 
manuscrito. 

 

Formação de produtos de fermentação em silagens 

 Normalmente, o curso da fermentação é determinado por fatores como o teor de 
umidade, a composição química (e.g., teor de açúcares solúveis, capacidade tampão) e a 
população microbiana presente na cultura ensilada (Pahlow et al., 2003). Entretanto, fatores de 
manejo como tamanho de partículas, velocidade de enchimento do silo, densidade da massa 
ensilada, aplicação de aditivos, temperatura ambiente, estratégia de vedação e manejo de 
descarregamento após abertura do silo também afetam o processo de conservação e o perfil de 
produtos de fermentação. Além de ácidos, outros grupos de compostos orgânicos também são 
encontrados em silagens, tais como álcoois, ésteres, cetonas, aldeídos e compostos nitrogenados 
(e.g. amônia e aminas) (Tabelas 1 e 2). O processo de formação dos principais produtos de 
fermentação de silagens será discutido brevemente a seguir. 

 

 

 

 

 

 
1Departamento de Zootecnia, Universidade Estadual de Maringá 
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Tabela 1. Concentração típica de produtos de fermentação em silagens 

Item 
Leguminosa 
<30-35% MS 

Leguminosa 
45-55% MS 

Gramínea 
25-35% 

MS 

Milho planta 
inteira 

30-40% MS 

Milho grão 
úmido 

70-75% MS 
pH 4,3-4,5 4,7-5,0 4,3-4,7 3,7-4,0 4,0-4,5 
Ácido lático  
(% MS) 

6-8 2-4 6-10 3-6 0,5-2,0 

Ácido acético  
(% MS) 

2-3 0,5-2,0 1-3 1-3 <0,5 

Ácido 
propiônico 
(% MS) 

<0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Ácido butírico 
(% MS) 

<0,5 0 <0,5-1,0 0 0 

Etanol  
(% MS) 

0,5-1,0 0,5 0,5-1,0 1-3 0,2-2,0 

N-NH3  
(% N total) 

10-15 <12 8-12 5-7 <10 

Fonte: Kung et al. (2018). 
 
Tabela 2. Produtos de fermentação em silagens de cana-de-açúcar 

Item Média Mínimo Máximo 
 g/kg MS 
Etanol 54.2 5.0 154.5 
Ácido acético 32.8 14.3 53.5 
Ácido lático 26.0 6.5 60.4 
 mg/kg MS 
1,2-Propanodiol 1532 <100 12186 
Lactato de etila 697 132 2401 
Acetona 573 <5 2072 
2,3-Butanodiol 358 <100 905 
Ácido propiônico  284 <100 1107 
Ácido butírico 273 <100 1383 
Acetato de etila  167 <5 597 
2-Butanol 135 <5 538 
Metanol 133 <100 1555 
1-Propanol 123 <5 290 
Ácido iso-butírico <100 <100 274 

Fonte: Daniel et al. (2013c). 
 

Ácidos orgânicos 

Na maioria das silagens, o ácido lático é o produto de fermentação mais abundante e é 
produzido primariamente por bactérias láticas, homo ou heterofermentativas (McDonald et al., 
1991). Com menor importância, enterobactérias e bacillus também podem produzir pequenas 
quantidades de ácido lático. Na fermentação homolática, o ácido lático é o único produto final 
e as bactérias extraem 2 ATP por mol de hexose, além da geração de calor. Sendo assim, toda 
matéria e quase toda energia bruta são preservadas. Como o ácido lático é um ácido mais forte 
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(pka 3,8) que os outros ácidos produzidos durante a fermentação (e.g. ácido acético pka 4,8), 
quantidades menores de ácido lático são necessárias para acidificar e preservar a massa sob 
anaerobiose, poupando nutrientes utilizáveis pelos microrganismos ruminais e pelo animal. 
Logo, é desejável que o ácido lático seja o principal produto de fermentação. Em silagens bem 
preservadas, o ácido lático deve representar ao menos 2/3 da soma de produtos de fermentação 
(Kung et al., 2018). 

Silagens com teor elevado de MS (>40%) tendem a apresentar menor teor de produtos 
de fermentação, incluindo ácido lático. Silagens que sofreram deterioração aeróbia também 
apresentam menor teor de ácido lático, devido ao consumo de ácido lático por leveduras na 
presença de oxigênio. Silagens úmidas (e.g. leguminosas ou capins que não foram 
emurchecidos) também podem apresentar baixa concentração de ácido lático devido a 
degradação do ácido lático à ácido butírico por bactérias do gênero Clostridium. Por outro lado, 
silagens tratadas com aditivos químicos alcalinos (e.g. cal) tendem a apresentar maiores 
concentrações de ácido lático, devido ao aumento da capacidade tampão, resultando em maior 
produção de ácido lático antes da acidificação da massa ensilada e consequente inibição da 
microbiota. 

O ácido acético é o segundo ácido mais abundante em silagens bem preservadas. 
Enquanto concentrações elevadas de ácido acético (e.g. >4% da MS) são indesejáveis por 
estarem associadas a perdas de nutrientes durante a fermentação e por reduzirem o consumo de 
MS (CMS), concentrações moderadas deste ácido (e.g. 2-3% da MS) aumentam a resistência 
da silagem à deterioração aeróbia, devido a capacidade antifúngica deste composto. Diversos 
microrganismos podem produzir ácido acético, incluindo bactérias láticas heterofermentativas, 
enterobactérias, clostrídios, bacillus e bactérias do ácido acético (McDonald et al., 1991). 

Alto teor de umidade (<30% MS), alta capacidade tampão, baixa densidade, demora no 
enchimento e na vedação do silo e temperaturas mais quentes tendem a aumentar a produção 
de ácido acético durante a fermentação. Logo, silagens produzidas em zonas tropicais tendem 
a apresentarem maior teor de ácido acético do que silagens produzidas em climas temperados 
(Adesogan, 2010; Wang e Nishino, 2013; De Oliveira et al., 2018). A inoculação com bactérias 
heterofermentativas obrigatórias (e.g. Lactobacillus buchneri, L. hilgardii, L. kefiri, etc.) tem 
sido adotada como estratégia para aumentar o teor de ácido acético e prolongar a estabilidade 
aeróbia de silagens, especialmente aquelas com maior susceptibilidade à deterioração no pós-
abertura (e.g. silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de grãos úmidos). 

De forma geral, a concentração de ácido propiônico é baixa em silagens (poucos ppm). 
Uma das exceções ocorre em silagens onde houve o desenvolvimento de bactérias epífitas ou 
inoculadas capazes de converter 1,2-propanodiol em ácido propiônico e 1-propanol (e.g. L. 
diolivorans) (Krooneman et al., 2002). A inoculação com L. buchneri (capaz de produzir 1,2-
propanodiol) tem sido frequentemente associada à maiores teores de ácido propiônico e 1-
propanol, especialmente em silagens com menor teor de MS (Gomes et al., 2019). Assim como 
o ácido acético, o ácido propiônico também possui atividade antifúngica. Outra exceção ocorre 
em silagens úmidas mal conservadas, aonde concentrações significativas de ácido propiônico, 
podem indicar o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis (e.g. clostrídios) (McDonald 
et al., 1991). 

Silagens bem conservadas são virtualmente livres de ácido butírico. Embora o ácido 
butírico possa ser produzido em quantidades pequenas por leveduras e bacillus, concentrações 
significativas de ácido butírico (>0,3% da MS) indicam o desenvolvimento de clostrídios, que 
normalmente está associado a perdas elevadas de nutrientes e baixo valor nutritivo da silagem 
(McDonald et al., 1991). Além de silagens de leguminosas e capins com alta umidade, silagens 
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de cana tratadas com cal também tem apresentado maiores teores de ácido butírico (Custódio 
et al., 2016). A ocorrência de deterioração aeróbia, especialmente nas porções periféricas do 
silo, também pode resultar no desenvolvimento de clostrídios (Vissers et al., 2007). Os ácidos 
iso-butírico, iso-valérico e valérico são, em sua maior parte, derivados de deaminação de 
aminoácidos; logo, o aumento na concentração destes ácidos pode indicar o desenvolvimento 
de microrganismos proteolíticos, como clostrídios, enterobactérias e bacillus (McDonald et al., 
1991). O desenvolvimento de clostrídios frequentemente resulta em altas concentrações de 
amônia e produção de aminas biogênicas, que estão associadas ao baixo CMS e, em alguns 
casos, problemas de saúde nos animais (Scherer et al., 2015). Embora indesejável, silagens com 
altas concentrações de ácido butírico são mais resistentes à deterioração aeróbia, devido ao 
poder antifúngico deste ácido. 

 

Álcoois 

 O etanol é o principal álcool encontrado em silagens, embora outros álcoois como 1,2-
propanodiol, 2,3-butanodiol e 1-propanol tem sido encontrados em concentrações 
significativas. Além destes, metanol, isopropanol (2-propanol ou álcool isopropílico), 1-
butanol, 2-butanol, 2-metil-propanol (terc-butanol), 2-pentanol, 3-pentanol, 2-metil-butanol, 3-
metil-butanol, pentanol e hexanol têm sido reportados em concentrações traço (ppm) (Mo et 
al., 2001; Weiss et al., 2009; Kalac, 2011; Hafner et al., 2013).  

 Altas concentrações de etanol (>2% da MS) indicam o desenvolvimento de leveduras e, 
como consequência, maior possibilidade de deterioração aeróbia em curto prazo de tempo 
(Kung et al., 2018). Outros microrganismos tais como enterobactérias, bacillus, clostrídios e 
bactérias láticas heterofermentativas também podem contribuir com o pool de etanol em 
silagens (McDonald et al., 1991). Apesar da conservação da maior parte da energia bruta, a 
fermentação etanólica resulta em perdas elevadas de MS. Além disso, como parte do etanol é 
perdido por volatilização e  parte do etanol consumido pelos animais é convertido à ácido 
acético e metano no rúmen, a perda de energia líquida também é substancial em silagens com 
alto teor de etanol (Daniel e Nussio, 2011). Mesmo que bem conservadas, culturas com 
concentrações elevadas de carboidratos solúveis são susceptíveis à fermentação alcoólica (e.g. 
cana-de-açúcar, sorgo sacarino, raiz de beterraba). 

 A maior parte do 1,2-propanediol em silagens advém de bactérias láticas 
heterofermentativas, como um co-produto da conversão de ácido lático à ácido acético (Oude 
Elferink et al., 2001), embora outros microrganismos como clostrídios e levedura também 
possam produzi-lo em quantidades menores (Suzuki e Onishi, 1968; Sanchez et al., 1987). 
Alguns pesquisadores têm especulado que o 1,2-propanodiol também teria contribuição no 
aumento de estabilidade aeróbia observado em silagens inoculadas com L. buchneri, mas é 
pouco provável que isso ocorra (Zhang et al., 2006). A conversão de 1,2-propanodiol em 1-
propanol e ácido propiônico é comum em silagens inoculadas com bactérias heteroláticas, 
devido a cepas indígenas ou inoculadas de L. diolivorans (Krooneman et al., 2002). 
Adicionalmente, o 1-propanol pode ser produzido por leveduras e clostrídios via fermentação 
de aminoácidos (treonina ou metionina) (Giudici et al., 1993; Janssen, 2004). 

O 2,3-butanodiol, na maioria das silagens, é um produto de fermentação de 
enterobactérias (Nishino e Shinde, 2007). Entretanto, bactérias dos gêneros Clostridium spp. e 
Bacillus spp. também podem produzir 2,3-butanodiol (Nishino et al., 2007; Siemerink et al., 
2011; Fernandes, 2014). Silagens de capins tendem a apresentar concentrações significativas 
de 2,3-butanodiol. Apesar de, aparentemente, não afetar o desempenho animal (Mathison et al., 
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1981), a produção de 2,3-butanodiol na silagem não é desejável, devido sua associação com 
perdas elevadas de nutrientes. Um fato curioso e importante sobre o 2,3-butanodiol é a sua 
análise por cromatografia [gasosa (GC) ou líquida (HPLC)]. O 2,3-butanodiol se separa em dois 
picos distintos durante a passagem pela coluna. Na maioria das colunas cromatográficas, o 
primeiro pico pode co-eluir com o ácido propiônico e o segundo pico pode co-eluir com o ácido 
iso-butírico. Cromatógrafos com detectores de massas são capazes de diferenciar as moléculas 
dentro do pico com co-eluição. 

No caso do metanol, é provável que sua origem em silagens seja, em sua maioria, 
produto da desmetilação da pectina, por enzimas da planta e, talvez, de microrganismos (Fall e 
Benson, 1996; Steidlová e Kalac, 2002).  

Pouco se sabe sobre a origem de outros álcoois encontrados em silagens (e.g. iso-
propanol, 2-butanol). Em casos raros, silagens têm apresentado alto teor de isopropanol, mas a 
causa é desconhecida até o momento. Leveduras e, especialmente, clostrídios são possíveis 
candidatos à produção destes álcoois (Hippe et al., 1992). O iso-propanol e acetona são 
facilmente interconvertidos pela enzima álcool desidrogenase (Bruss e Lopez, 2000), enquanto 
o 2-butanol pode ser um produto do 2,3-butanodiol (Radler e Zorg, 1986). 

 

Ésteres 

 Dezenas de ésteres já foram reportados em análises de silagens (Morgan e Pereira, 1962; 
Mo et al., 2001), sendo os de maior importância quantitativa o lactato de etila, o acetato de etila 
e o acetato de propila. Embora os ésteres possam ser formados em silagens por rotas 
bioquímicas (e.g. microrganismos), a formação abiótica  por esterificação de ácidos 
carboxílicos e álcoois (i.e. reações químicas) em pH ácido parece ser a rota predominante de 
geração destes compostos, haja visto a alta correlação entre a concentração de ésteres e seus 
respectivos álcoois (Weiss, 2017). Como a concentração de etanol e propanol normalmente são 
menores que as concentrações de ácido lático e ácido acético (um exemplo de exceção seria a 
silagem de cana), a concentração de álcoois normalmente limita a formação de ésteres, o que 
evidencia a predominância da rota abiótica. 

 

 

Cetonas e aldeídos  

 Cetonas e aldeídos estão presentes em concentrações traço em silagens (ppm ou ppb). 
A principal cetona encontrada em silagens é a acetona, embora outras moléculas deste grupo 
funcional possam estar presentes (e.g. 2-butanona e acetoína) (Hafner et al., 2013). A acetoína 
é um intermediário da produção de 2,3-butanodiol (McDonald et al., 1991). 

 Vários aldeídos tais como acetaldeído (etanal), propanal, 2-metil-propanal, butanal, 2-
metil-butatanal, 3-metil-butanal, pentanal, hexanal e heptanal podem estar presentes em 
silagens. Os aldeídos podem ser formados como intermediários do catabolismo de açúcares 
(e.g. acetaldeído) e aminoácidos (e.g. aldeídos de cadeia ramificada). Adicionalmente, os 
aldeídos são produzidos a partir da oxidação de álcoois e, especialmente, de ácidos graxos 
insaturados por ação de lipoxigenases (Kalac, 2011). É provável que esta última rota seja a 
fonte predominante dos aldeídos acumulados em silagens. 
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Amônia e aminas biogênicas 

Perda de N pode ocorrer durante a ensilagem; no entanto, a perda de N normalmente é 
menos expressiva que a perda de outras frações solúveis (e.g. carboidratos solúveis), o que 
geralmente culmina em silagens com teores de PB similares ou ligeiramente maiores do que a 
cultura original. Por outro lado, o processo de ensilagem resulta em quebra de proteínas.  

A transformação parcial da proteína verdadeira em compostos não proteicos durante a 
ensilagem é um processo inevitável, desencadeado por enzimas da planta e de microrganismos 
(McDonald et al., 1991). A degradação da proteína acontece em duas fases. Primeiramente, a 
hidrólise de proteínas ocorre devido às proteases (vegetais e microbianas), resultando em 
peptídeos e aminoácidos livres. Posteriormente, a descarboxilação de aminoácidos leva à 
formação de dióxido de carbono e aminas biogênicas (e.g. histamina, tiramina, putrescina e 
cadaverina), enquanto a desaminação de aminoácidos resulta em NH3 e ácidos orgânicos 
(McDonald, 1991; Rooke e Hatfield, 2003; Scherer et al., 2015). 

A ocorrência de proteólise é indesejável em forragens com alto teor de PB (e.g. 
leguminosas, gramíneas temperadas, capins tropicais bem manejados), pois resulta em menor 
eficiência de uso de N (Huhtanen et al., 2008; Hymes-Fecht et al., 2013). Normalmente, altas 
concentrações de N-NH3 (>10 % do N total; Kung et al., 2018) indicam proteólise excessiva 
causada pelo desenvolvimento de microrganismos indesejáveis (e.g. clostrídios). Normalmente 
isto ocorre em culturas com alta umidade (<30% MS), que não foram emurchecidas ou que não 
foram tratadas com aditivos capazes de inibir a atividade de microrganismos indesejáveis (e.g. 
nitrito) ou reduzir a atividade de água (absorventes de umidade; e.g. polpa cítrica, casca de soja, 
milho moído, etc.). Em alguns casos, a compactação insuficiente da massa ensilada ou a demora 
para vedação do silo também podem resultar em maiores teores de N-NH3. Culturas com alta 
capacidade tampão e/ou baixo teor de carboidratos solúveis normalmente apresentam queda de 
pH mais lenta no início da fermentação, retardando a inibição de proteases (da planta e de 
microrganismos como as enterobactérias) e prolongando a atividade proteolítica. Alta 
concentração de N-NH3 associada a outros produtos oriundos de má conservação (e.g. ácido 
butírico, aminas biogênicas) podem resultar em baixo CMS, menor produção de leite e menor 
eficiência de uso de N (Van Os, 1997). 

Vale comentar que, em silagens de milho e sorgo (planta inteira ou grãos), a extensão 
da proteólise é positivamente correlacionada à digestibilidade de amido devido à degradação 
de proteínas hidrofóbicas (prolaminas) que circundam os grânulos de amido (matriz proteica) 
(Hoffman et al., 2011). Tal aumento na digestibilidade de amido geralmente resulta em maior 
síntese de proteína microbiana ruminal e, por sua vez, maior eficiência de uso de N (Wilkerson 
et al., 1997; Valadares et al., 1999; San Emeterio et al., 2000).  

 Em vários experimentos com silage de milho (planta inteira ou grão úmido), a 
inoculação com L. buchneri tem estimulado de modo sutil a ocorrência de proteólise (Taylor e 
Kung, 2002; Kung et al., 2007) e, ocasionalmente, resultado em maior digestibilidade de amido 
(Revello-Chion et al., 2012; Silva, 2016; Santos et al., 2018). Apesar das bactérias láticas serem 
reconhecidas por sua baixa atividade proteolítica, a atividade de L. buchneri resulta na 
conversão de ácido lático (ácido forte) em ácido acético (ácido fraco) e 1,2-propanodiol 
(álcool), culminando em aumento de pH, que deve beneficiar o desenvolvimento de bactérias 
proteolíticas (menos tolerantes à pH baixo) no nicho ecológico de crescimento.  
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Impacto dos produtos de fermentação de silagens no consumo de matéria seca, no 
metabolismo e no desempenho animal 

Embora parte dos produtos de fermentação de silagens possam ser perdidos por 
volatilização a partir do painel do silo, durante a mistura e o fornecimento da ração e durante a 
exposição da ração no cocho, em fazendas com bom manejo da silagem, a maior parte dos 
produtos de fermentação (e.g. 90%) permanece na ração ofertada aos animais (Daniel e Nussio, 
2011; Robinson et al., 2016) e podem alterar diretamente ou indiretamente o valor nutritivo da 
dieta (Daniel et al., 2013a, 2013b). 

Análises multivariadas sobre o efeito de produtos de fermentação no CMS 

  Na literatura, há vários trabalhos de correlação entre produtos de fermentação e CMS. 
Um dos primeiros foi conduzido na década de 1970 por Wilkins et al. (1971). O estudo envolveu 
setenta silagens de clima temperado (azevém, cevada, alfafa, trevo, etc.) utilizadas em diversos 
experimentos com ovinos. Nesta análise, o CMS foi positivamente correlacionado com o teor 
de MS e a proporção de ácido lático (% do total de ácidos) e negativamente correlacionado com 
o teor de ácido acético e N-NH3. Rook e Gill (1990) reportaram efeito negativo de N-NH3 e 
ácido butírico no CMS em silagens fornecidas para novilhos de corte. A partir daí, vários outros 
grupos de pesquisa publicaram estudos relacionado CMS e produtos de fermentação (Offer et 
al., 1998; Steen et al., 1998; Huhtanen et al., 2002; Eisner, 2006; Hetta et al., 2007; Krizsan et 
al., 2007). Em análise mais recente, Huhtanen et al. (2007) reportou que a concentração total 
de ácidos foi a variável com maior correlação negativa com o CMS em vacas leiteiras, mas o 
efeito estava viesado à extensão da fermentação. 

 Em sumário dos trabalhos citados anteriormente, ácido lático e etanol têm pouco ou 
nenhum efeito no CMS, enquanto AGV e N-NH3 parecem ter efeito negativo no CMS. Um 
problema importante encontrado na maioria dos casos é o viés entre o perfil de fermentação e 
a extensão da fermentação. Além disso, na maioria dos trabalhos, existiu colinearidade entre 
variáveis, o que impede o estabelecimento de causa e efeito. Por isto, diversos estudos foram 
conduzidos para demonstrar os efeitos isolados de produtos de fermentação. 

 

Experimentos com suplementação de produtos de fermentação na dieta 

Ácido lático 

A suplementação de ácido lático na dieta de ruminantes não tem resultado em efeito 
negativo no CMS (Ekern e Reid, 1963; Huntington e Britton, 1978; Daniel et al., 2013b). Na 
prática, silagens com fermentação mais homolática têm sido consideradas mais palatáveis do 
que silagens com predominância de fermentação heterolática.  

Quando consumido, o ácido lático pode ser absorvido ou convertido à AGV no rúmen 
(Waldo e Schultz, 1956; Hueter et al., 1956). Quando absorvido, o lactato é utilizado como 
substrato para gliconeogênese hepática (Reynolds et al., 1988). Entretanto, a maior parte do 
ácido lático da silagem (~ 80%) é convertido à propionato pela via do acrilato, por bactérias 
Megasphaera elsdenii, Selenomonas ruminantium e Veillonella alcalescens (Counotte et al., 
1983; Mackie et al., 1984; Stewart e Bryant, 1988). Nesta via, o lactato é esterificado pela 
coenzima-A, desidratado e, subsequentemente, reduzido por uma flavoproteína. Após o 
desligamento da coenzima-A, obtém-se o propionato. Esta rota não inclui passos de 
carboxilação ou descarboxilação e a síntese de ATP não foi demonstrada (Russell e Wallace, 
1988), o que pode teoricamente diminuir a síntese microbiana e o fluxo duodenal de nitrogênio 
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não-amoniacal (NNA) quando carboidratos fermentescíveis são substituídos por ácido lático 
(Jaakkola et al., 2006; Jaakkola e Huhtanen, 1989) (Tabela 3). Por outro lado, o ambiente 
ruminal utiliza dois elétrons por mol de lactato convertido à propionato, resultando em produto 
mais energético (365 kcal/mol propionato) do que seu substrato (336 kcal/mol de lactato). Logo, 
a recuperação de energia metabolizável via fermentação homolática no silo pode ser superior a 
100%, pois a soma da energia de duas moléculas de propionato (2 × 365 = 730 kcal) é superior 
à molécula de glicose (673 kcal) que deu origem às duas moléculas de ácido lático. 

 

Tabela 3. Efeito da substituição de sacarose por ácido lático na fermentação ruminal 

 Sacarose Sac.+Ác. lático Ác. lático P linear 
Rúmen     
pH 5,93 6,15 6,44 <0,05 
NH3 (mM) 9,64 11,21 9,29 NS 
Ác. lático (mM) 6,05 1,37 0,55 <0,05 
AGV total (mM) 111,1 118,3 108,5 NS 
Ác. acético (mmol/mol) 593 599 609 NS 
Ác. propiônico (mmol/mol) 179 225 226 <0,05 
Ác. butírico (mmol/mol) 189 144 134 <0,05 
Protozoários (105/mL) 6,8 5,8 4,1 <0,10 
Duodeno     
Fluxo de NNA (g/d) 97,9 96,0 90,9 <0,05 
Fluxo N microbiano (g/d) 67,4 69,4 66,8 NS 
N mic./MOFR (g/kg) 29,5 30,1 28,9 NS 
NNA/Consumo N 0,84 0,83 0,79 <0,05 

Fonte: Jaakkola e Huhtanen (1989) 

 

A suplementação dietética com ácido lático normalmente resulta em menor 
concentração de lactato no fluido ruminal (Jaakkola e Huhtanen, 1989; Daniel et al., 2013b), 
provavelmente pela adaptação da microbiota e consequente aumento no metabolismo deste 
intermediário da fermentação ruminal (Huntington e Britton, 1979). Tal observação apoia os 
achados de maiores valores de pH ruminal para animais suplementados com ácido lático 
(Jaakkola e Huhtanen, 1989; Daniel et al., 2013b). 

Ainda em relação à síntese de proteína microbiana, Rinne et al. (2009) realizaram meta-
análise para avaliar a necessidade de adoção de fatores de correção, relativos ao suprimento de 
energia para os microrganismos ruminais, via produtos de fermentação de silagens. A aplicação 
de desconto relativo ao conteúdo de ácidos orgânicos das silagens inflacionou o erro de predição 
da produção de proteína do leite. Segundo os autores, os possíveis prejuízos em síntese 
microbiana poderiam ser parcialmente compensados pela economia de aminoácidos para 
gliconeogênese hepática, devido o maior aporte esplênico de propionato, causado pelo consumo 
de silagens ricas em ácido lático. As menores concentrações de glicose plasmática em vacas 
leiteiras alimentadas com silagens de capim restritamente fermentadas (alto teor de açúcares, 
precursores de acetato no rúmen) em relação àquelas recebendo silagens devidamente 
fermentadas (alto teor de ácido lático) (Miettinen e Huhtanen, 1997), suportam a hipótese que 
o suprimento de glicose pode ser mais limitante do que o suprimento de aminoácidos para 
animais alimentados com silagens pouco fermentadas. A partir da meta-análise, Rinne et al. 
(2009) concluíram que a inclusão de elementos novos e teoricamente corretos em sistemas de 
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avaliação proteica, como por exemplo, o fator de desconto para produtos de fermentação, não 
melhora a predição de fluxo de proteína metabolizável. 

 

Ácido acético 

 Desde os experimentos pioneiros, a adição de ácido acético na ração chamou a atenção 
dos pesquisadores por sua capacidade de alterar o comportamento ingestivo dos animais 
(Hutchinson e Wilkins, 1971). Frederiksen e Ochia (1970) relataram que a adição de níveis 
elevados de ácido acético na ração (> 400 mL/d) resultou em dificuldade de consumo por vacas 
leiteiras, provavelmente pelo odor pungente deste ácido. Nos trabalhos subsequentes, o efeito 
do ácido acético não foi consistente (Dinius et al., 1968; Senel e Owens, 1967), provavelmente 
por divergências nos teores de ácido acético na silagem e por diferenças na inclusão de silagem 
na dieta, ou seja, pelos diferentes níveis de ácido acético na dieta. 

 Recentemente nós conduzimos uma meta-análise para verificar o nível de ácido acético 
capaz de inibir o CMS por bovinos leiteiros (vacas e novilhas) (Daniel et al., 2018). Nesta meta-
análise foram incluídos apenas experimento que adicionaram ácido acético puro na dieta ou a 
silagem foi tratado com L. buchneri, para evitar que a concentração de ácido acético fosse 
viesada com alterações de composição bromatológica da dieta. Os resultados indicaram que a 
concentração de ácido acético foi negativamente correlacionada com o CMS. Entretanto, o 
efeito negativo só foi significativo quando a dieta continha >1,73% de ácido acético (% MS) 
(Figura 1). Então, por exemplo, se uma dada silagem contiver 4% de ácido acético (% MS), a 
inclusão máxima desta silagem na dieta não deve ultrapassar 43% da MS da dieta, para evitar 
possíveis problemas de redução de CMS. 

  

 

Figura 1. Influência do ácido acético no CMS em bovinos leiteiros. Fonte: Daniel et al. 
(2018) 

 

No ruminorretículo, o ácido acético é incorporado ao pool ruminal de AGV, 
subsequentemente removido por absorção e passagem (Resende Júnior et al., 2006) e utilizado 
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pelos tecidos como energia metabolizável (MacLeod e Orskov, 1984; Bergman, 1990; Orskov, 
1995).  

Ácido butírico 

 Experimentos com adição de ácido butírico na dieta são raros na literatura. Senel e Owen 
(1967) suplementaram 1% de ácido butírico (% MS) na dieta de vacas em lactação (50% feno 
de alfafa e 50% de concentrados). Comparativamente ao grupo controle, as vacas 
suplementadas com 1% de ácido butírico apresentaram tendência de diminuição de CMS (16 
vs. 15,7 kg/d) e produção de leite (17,1 vs. 16,8 kg/d). Não houve alteração do teor sanguíneo 
de corpos cetônicos, nem de glicose. 

 Oetzel (2007) sugere que a ingestão de ácido butírico em doses superiores a 50-100 g/d 
podem induzir cetose (tipo III), especialmente em vacas recém-paridas. Na prática, fornecer 
silagem com alto teor de ácido butírico, certamente causará prejuízo na produção e na qualidade 
do leite, devido ao menor CMS, menor valor nutritivo da silagem (mal conservada), presença 
de outros compostos indesejáveis (e.g. aminas biogênicas) e maior risco de contaminação do 
leite com esporos de clostrídios. 

 Nos tecidos dos animais, o ácido butírico é convertido à corpos cetônicos (β-OH-
butirato, acetoacetato e acetona). Durante a passagem do sangue pelas vísceras, parte da acetona 
difunde para o fluido ruminal, sendo convertida à iso-propanol pela microbiota. O iso-propanol 
é absorvido e parcialmente excretado no leite. Halfen (2017) suplementou vacas em lactação 
com butirato de sódio e observou que algumas amostras de leite foram positivas ao teste para 
determinação qualitativa de álcool. A presença de álcoois no leite é indesejável, pois é 
considerada fraude pela indústria de laticínios, independentemente de sua origem (origem 
metabólica ou adição fraudulenta para mascarar adição de água no leite). Cargas de leite 
positivas ao teste qualitativo de álcool são descartadas e o produtor responsável pelo leite que 
contaminou a carga deverá pagar pelo volume das demais propriedades. 

 

Etanol 

O interesse pelos efeitos do etanol no CMS, metabolismo e desempenho animal não é 
recente (Emery et al., 1959; Frederiksen e Ochia, 1970). Nos primórdios, o etanol foi 
largamente estudado como aditivo alimentar em dietas de baixo valor nutritivo. A posteriori, a 
presença de etanol em alimentos fermentados (ex. silagens e subprodutos de processos 
fermentativos) passou a ser o interesse principal dos experimentos.  

Logo nos primeiros estudos, ficou demonstrado que o etanol consumido é metabolizado 
pelos microrganismos ou absorvido pelo rúmen (Moomaw e Hungate, 1963; Orskov et al., 
1967).  Durix et al. (1991) infundiram etanol marcado com 14C em simulador ruminal de fluxo 
semi-contínuo (Rusitec). A síntese de proteína microbiana foi diminuída com a suplementação 
de etanol, apesar da digestibilidade dos substratos sólidos permanecer inalterada. Porém, a 
produção de AGV foi aumentada em até 40%, sendo que o acetato representou 80% dos AGV 
formados a partir do etanol. A maior parte dos equivalentes redutores (elétrons) desta oxidação 
foi utilizada pelos microrganismos metanogênicos para reduzir CO2 à CH4.  

Embora algumas espécies de microrganismos ruminais sejam susceptíveis ao etanol 
(Caldwell e Murray, 1986), este álcool poderia desencadear efeitos favoráveis ao ambiente 
ruminal. No experimento conduzido por Chalupa et al. (1964), a digestibilidade in vitro da 
celulose foi aumentada em 6% pela adição de etanol na dose de 2% da MS. Para justificar este 
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ganho, os autores se apoiaram na ideia que o etanol é fonte de energia prontamente disponível 
para os microrganismos. Além disso, o fornecimento de elétrons pela oxidação do etanol à 
acetato poderia, supostamente, diminuir o potencial redox (Eh) do fluido ruminal, encurtar a 
fase lag de crescimento e acelerar a atividade dos microrganismos. Todavia, em experimento 
adjacente com vacas canuladas, a concentração ruminal de amônia atingiu pico 
significativamente superior e os autores especularam que o etanol diminuiu a atividade 
microbiana e, consequentemente, a utilização de amônia para síntese proteica.  

Otsuki et al. (1991) investigaram os efeitos de altas doses de etanol (5,65% da MS) em 
rações ricas em concentrado ofertadas para novilhos canulados. Não foram observadas 
alterações no pH e no Eh do fluido ruminal, enquanto as concentrações de acetato e amônia 
foram superiores para o tratamento etanol. As populações de protozoários ruminais foram 
marcadamente reduzidas pelo consumo de etanol. 

 Na década de 1990, o interesse pela utilização de resíduos agroindustriais como 
alimentos para ruminantes ocorreu de forma crescente. Dentre os subprodutos, encontrava-se o 
resíduo úmido de grãos de destilaria. Naquela época, o processo de destilação era menos 
eficiente e o subproduto continha em média 10% de etanol. Ham et al. (1994) compararam o 
valor nutricional do etanol ao do milho laminado a seco. A substituição de 5% ou 10% do milho 
por etanol não afetou o CMS, o ganho de peso e a eficiência alimentar de cordeiros.  

Randby et al. (1999) suplementaram 600 g/d de etanol para vacas em lactação. Quando 
o etanol foi considerado nos cálculos, o CMS e a produção de leite corrigido para energia foram 
superiores ao controle, pelas maiores concentrações de gordura e proteína no leite. Maiores 
proporções de ácidos graxos C14:0 e C16:0 e menores proporções de C14:1, C15:0, C18:1, 
C18:2 e C20:1 foram observadas na gordura do leite de vacas que receberam etanol. 
Experimentos anteriores já haviam demonstrado aumento no teor de gordura com alteração do 
perfil de ácidos graxos do leite. Orskov et al. (1967) reportaram maior teor de gordura no leite, 
com maiores proporções dos ácidos graxos C12:0, C14:0 e C16:0 e menores proporções de 
C18:1 e C18:2. Pradhan e Hemken (1970) também observaram que o maior teor de gordura foi 
associado à maior proporção de C16:0 e menor proporção de C18:1 no leite. Gould (2000) 
realizaram experimento com ovinos adaptados cirurgicamente com canulados no rúmen, no 
duodeno e no íleo, suplementados com 2% de etanol em dieta rica em forragens. A 
suplementação com etanol resultou em menor fluxo duodenal de intermediários da 
biohidrogenação ruminal (CLA cis9, trans11; C18:1 trans11). O suprimento adicional de 
elétrons pela oxidação de etanol à acetato pode ter estimulado a biohidrogenação ruminal nos 
experimentos citados anteriormente. Plascencia et al. (1999) sugeriu que a biohidrogenação 
ruminal foi diretamente proporcional à produção de metano, o que também é frequentemente 
observado nos experimentos com a suplementação de etanol (Czerkawski e Breckenridge, 
1972; Yoshii et al., 2005) (Tabela 4). 
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Tabela 4. Efeito do etanol nas produções de AGV e metano (in vitro)  

 Etanol suplementado (mmol) 
 0 34 
Etanol metabolizado (mmol/24 h) - 13,4 
Etanol metabolizado (%) - 39,4 
Metano (mmol) 14,4 21,3* 
Acetato (mmol) 32,2 45,2* 
Diferença em acetato (mmol) - 13,0 
Propionato (mmol) 13,6 13,2 
Butirato (mmol) 3,8 4,1 
AGV (mmol) 49,6 62,5* 

* P < 0,05. Fonte: Yoshii et al. (2005). 
 

Kristensen et al. (2007) avaliaram o metabolismo de álcoois oriundos de silagens em 
vacas leiteiras. Parte dos álcoois foi metabolizada pelos microrganismos ruminais e/ou pelo 
epitélio ruminal e parte foi absorvida. Da fração absorvida, a maior parte foi metabolizada pelo 
fígado. Em outro estudo da mesma equipe (Raun e Kristensen, 2009), o metabolismo de etanol 
foi avaliado em vacas leiteiras recém paridas. Com o avançar da lactação, o CMS e de etanol 
aumentou, mas a recuperação portal de etanol diminuiu, provavelmente pela adaptação ruminal 
(microrganismos e epitélio). Pradham e Hemken (1970) também encontraram maiores taxas de 
metabolização de etanol pelo fluido ruminal de vacas adaptadas ao etanol. No mesmo trabalho, 
as rações com maiores teores de concentrados induziram maiores taxas de oxidação do etanol. 
O fenômeno da adaptação pode ocorrer por aumento da população microbiana e/ou da atividade 
enzimática nas unidades consumidoras de etanol (células microbianas ou células do epitélio 
ruminal). Nos trabalhos dinamarqueses, o metabolismo de etanol pelos microrganismos 
ruminais, pelo epitélio ruminal e pelo fígado resultaram em baixas concentrações arteriais. Nos 
dois experimentos não houve indícios de saturação do metabolismo de etanol, visto as baixas 
concentrações arteriais deste composto (Tabela 5). Considerando os parâmetros da cinética de 
Michaelis-Menten (Vmax e Km) obtidos em ovinos, e a dose de etanol potencialmente 
consumível por ruminantes via silagem, Jean-Blain et al. (1992) concluíram que, em condições 
normais, os sistemas enzimáticos relacionados ao metabolismo de etanol (microrganismos, 
epitélio ruminal e fígado) não seriam saturados e a concentração plasmática de etanol sempre 
seria baixa.  

Nos hepatócitos operam três rotas de metabolismo do etanol. No citoplasma o etanol é 
oxidado à acetaldeído pela enzima álcool desidrogenase, e requer a coenzima nicotinamida 
adenina dinucleotídeo em sua forma oxidada (NAD+) para carrear os elétrons. Nos 
peroxissomas o etanol é oxidado pela catalase e o peróxido de hidrogênio é o aceptor de 
elétrons. O citocromo P450 2E1 (CYP2E1) presente nos microssomas, assume papel importante 
no metabolismo quando o etanol se apresenta em concentrações elevadas. Nas mitocôndrias, o 
acetaldeído gerado pelas três rotas é metabolizado à acetato pela acetaldeído desidrogenase. 
Nesta oxidação, a coenzima NAD+ também é o aceptor de elétrons (Lieber e Abittan, 1999). 
Como resultado, a oxidação hepática do etanol gera excesso de equivalentes redutores e 
hipoteticamente, a oxidação de álcoois no fígado poderia ser comprometida em animais com 
cetose (alta razão NADH:NAD+). Entretanto, a capacidade de metabolismo de álcoois por 
vacas leiteiras foi claramente demonstrada pelos experimentos da equipe dinamarquesa, 
incluindo vacas no período de transição (Raun e Kristensen, 2011).  
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Tabela 5. Metabolismo ruminal e esplâncnico de etanol em vacas leiteiras 

 Item Kristensen et al. (2007)  Raun e Kristensen (2009) 
Dias em lactação 257  4 15 29 
CMS (kg/d) 15,8  14,7 16,5 19,7 
Etanol na dieta (% MS) 1,42  1,9 1,9 1,9 
Etanol no rúmen (mM)  2,86  3,2 3,3 2,8 
Recuperação portal (%) -  39% 28% 24% 
Fluxo portal líquido (mmol/h)  113  71 97 114 
Fluxo hepático líquido (mmol/h) -131  - - - 
Fluxo esplâncnico líquido (mmol/h) -18  - - - 
Concentração arterial (mM) 0,165  0,046 0,073 0,074 
 

Tendo em vista a conversão de etanol à acetato, e considerando a recuperação portal de 
1/4 para o etanol, em vacas adaptadas (Raun e Kristensen, 2009), é de se esperar que o valor de 
energia líquida de lactação (ELL) deste composto se apresente próxima à 2,9 Mcal/kg. Do ponto 
de vista da conservação de energia líquida, 1 kg de etanol é gerado no silo as custas de 
aproximadamente 2 kg de sacarose (McDonald et al., 1991), que contém 4,5 Mcal de ELL (2 × 
2,26 Mcal/kg; NRC, 2001). Assim, a fermentação alcoólica gera perda de ELL da ordem de 
35% [(4,5 – 2,9) /4,5]. Esta proporção pode ser ainda maior se o fato da volatilização for 
considerado. 

 Daniel et al. (2013a) compararam o desempenho de vacas leiteiras de alta produção 
suplementadas com etanol ou ácido acético durante sete semanas. As doses finais presentes nas 
dietas ofertadas foram 3,20% de etanol e 4,26% de ácido acético (%MS). Menos de 10% dos 
compostos presentes na ração ofertada foi perdida por volatilização. O ácido acético reduziu 
ligeiramente o CMS, mas as vacas apresentaram tendência de se adaptarem ao ácido acético ao 
longo do experimento. Por outro lado, a suplementação com etanol aumentou a produção de 
leite, de proteína e de lactose (Tabela 6). Ao contrário dos estudos anteriores, não foi observado 
alteração do teor de gordura do leite, sugerindo que o fluxo portal de acetato (e etanol) não foi 
limitante para a síntese de gordura na glândula mamária. 

 

Tabela 6. Desempenho de vacas leiteiras suplementadas com etanol ou ácido acético 

 Item Controle Etanol Ác. acético EPM P 
CMS (kg/d) 22,1xy 23,1x 21,3y 0,54 0,07 
Leite (kg/d) 35,8b 37,9a 35,3b 0,75 0,04 
Gordura (%) 3,55 3,43 3,69 0,11 0,20 
Proteína (%) 3,32 3,33 3,29 0,03 0,56 
Lactose (%) 4,67 4,65 4,67 0,03 0,84 
Gordura (kg/d) 1,25 1,29 1,31 0,05 0,74 
Proteína (kg/d) 1,19ab 1,26a 1,15b 0,03 0,03 
Lactose (kg/d) 1,65b 1,76a 1,64b 0,04 0,03 

Teste de Tukey-Kramer, α = 0,05 (a,b) ou α = 0,10 (x,y). Fonte: Daniel et al. (2013a). 
 

É interessante o fato de que mamíferos de forma geral apresentam boa aceitabilidade ou 
preferência por etanol (Richter e Campbell, 1940) e, apesar de os experimentos com animais 
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não mostrarem efeitos negativos no consumo e no desempenho, por muito tempo a comunidade 
de técnicos e pesquisadores presumiu o efeito negativo deste álcool no CMS. 

 

1-Propanol 

 Os efeitos do 1-propanol no metabolismo de vacas leiteiras foram examinados em três 
experimentos por pesquisadores dinamarqueses (Kristensen et al., 2007; Raun e Kristensen, 
2011; Raun e Kristensen, 2012). Nos três experimentos, o 1-propanol não afetou o CMS e a 
produção de leite, mas em dois experimentos o 1-propanol reduziu o teor de gordura do leite. 

 No fluido ruminal, o 1-propanol é parcialmente convertido à propionato (via propanal, 
via álcool desidrogenase e aldeído desidrogenase) e à acetato de propila (reação de 
esterificação), diminuindo a razão acetato:propionato (Raun e Kristensen, 2011; Raun e 
Kristensen, 2012). Em um dos experimentos conduzidos pela equipe dinamarquesa, a 
concentração de butirato no fluido ruminal foi negativamente correlacionada com a 
concentração de acetato de propila, indicando o potencial deste éster em modular a atividade 
microbiana no rúmen (Kristensen et al., 2007). A fração de 1-propanol absorvida é 
metabolizada pelo epitélio ruminal e pelo fígado. Os hepatócitos têm alta afinidade e capacidade 
de conversão deste álcool em glicose (Raun e Kristensen, 2012). Em todos os experimentos as 
concentrações arteriais de 1-propanol foram baixas, mesmo com suplementação em doses 
elevadas. Não houve problemas clínicos ou indicação de saturação da capacidade de 
metabolismo de álcoois encontrados em silagens. 

 Recentemente, Silva et al. (2017) examinaram os efeitos do 1-propanol (1% da MS da 
dieta) no desempenho de vacas leiteiras. As vacas suplementadas com 1-propanol tiveram 
maior concentração de 1-propanol no fluido ruminal, maior concentração plasmática de glicose 
e menor concentração plasmática de ácidos graxos não-esterificados (AGNE). Entretanto, o 1-
propanol não foi capaz de alterar o CMS, a digestibilidade aparente de nutrientes, a produção e 
a composição do leite (Tabela 7). Ao contrário dos experimentos da equipe dinamarquesa, o 
aumento do status glicogênico induzido pelo 1-propanol não foi suficiente para deprimir o teor 
de gordura do leite. 

 

Tabela 7. Desempenho de vacas leiteiras recebendo dietas com silagem de milho inoculada 
com L. buchneri (1×105 ufc/g) ou suplementada com 1-propanol (1% da MS da dieta) 

 Tratamento   
Item Controle L. buchneri 1-Propanol EPM P-valor 
CMS (kg/d)  20,9 20,5 20,0 0,50 0,26 
Produção de leite (kg/d)  32,1 31,3 31,3 1,45 0,35 
Gordura do leite (%)   3,53 3,51 3,60 0,010 0,72 
Proteína do leite (%)  3,38 3,33 3,39 0,011 0,92 
Digestibilidade ap. da MS (%) 68,8 67,6 68,9 0,67 0,23 
Glicose plasmática (mg/dL) 59,1y 59,1y 64,3x 1,93 0,08 
AGNE (mmol/L) 0,184a 0,189a 0,157b 0,011 0,04 

Teste de Tukey-Kramer, α = 0,05 (a,b) ou α = 0,10 (x,y). Fonte: Silva et al. (2017). 
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1,2-Propanodiol 

 Nielsen e Ingvartsen (2004) compilaram publicações sobre os efeitos do 1,2-
propanodiol no desempenho e no metabolismo de vacas leiteiras. O efeito do 1,2-propanodiol 
no CMS não foi consistente entre os estudos, mas reduzi o CMS em alguns experimentos 
(Dhiman et al.1993; Miyoshi et al., 2001), provavelmente devido à baixa palatabilidade deste 
composto (Johnson, 1954). Nas concentrações encontradas em silagens, é pouco provável que 
o 1,2-propanodiol tenha algum efeito no CMS. É válido notar que nos trabalhos revisados por 
Nielsen e Ingvartsen (2004), o 1,2-propanodiol tendeu a aumentar a produção de leite e reduzir 
o teor de gordura do leite, sem afetar o teor de proteína do leite em vacas no início da lactação, 
provavelmente pelo efeito glicogênico deste álcool e seus metabólitos produzidos no rúmen 
(propanal, 1-propanol e propionato). 

Kristensen et al. (2002) e Kristensen e Raun (2007) examinaram o metabolismo do 1,2-
propanodiol em vacas leiteiras. Os autores concluíram que a maior parte do 1,2-propanodiol 
consumido é metabolizado pelos microrganismos do rúmen, enquanto uma pequena parte 
(<10%) é perdido na urina e o restante é lentamente metabolizado pelos tecidos do animal. No 
fluido ruminal, 1,2-propanodiol é degradado em quantidades equimolares de 1-propanol e 
propionato, sendo o propanal um intermediário do processo (Czerkawski e Breckenridge, 
1973). No fígado, o 1,2-propanodiol é principalmente convertido à L-lactato via álcool 
desidrogenase e aldeído desidrogenase. Nos dois experimentos da equipe dinamarquesa, a 
infusão ruminal de 1,2-propanodiol aumentou a resistência à insulina e diminuiu a razão entre 
metabolitos cetogênicos e glicogênicos no plasma, diminuindo a lipólise e a demanda de glicose 
pelos tecidos periféricos (Kristensen et al., 2002; Kristensen e Raun, 2007). Assim como para 
discutido anteriormente para o possível efeito do 1,2-propanodiol no CMS, nas concentrações 
encontradas em silagens, é pouco provável que o 1,2-propanodiol tenha efeitos significativos 
no metabolismo, sobretudo considerando o consumo fracionado deste álcool ao longo do dia. 

 

2,3-Butanodiol 

 Na década de 1980, Mathison et al. (1981) avaliaram o efeito da suplementação de 2,3-
butanodiol para ovinos (0, 1, 3 ou 5% da MS). Não houve alteração do CMS, digestibilidade 
de nutrientes e ganho de peso. Uma pequena parte do 2,3-butanodiol consumido foi perdido por 
excreção (4 a 12%), sendo a maior parte da excreção por via urinária. Houve aumento 
considerável na perda de 2,3-butanodiol por excreção quando o consumo ultrapassou 2,5 g/kg 
PV. 

 

Ésteres 

 Raun e Kristensen (2012) suplementaram vacas leiteiras com 1-propanol (5% MS) ou 
1-propanol (5% MS) + acetato de propila (1,5% MS). Em relação ao grupo controle, os 
tratamentos não afetaram o CMS e a produção de leite. Embora o 1-propanol induziu 
diminuição da secreção diária de gordura no leite (1,20 vs.1,08 kg/d; controle e tratados, 
respectivamente), a adição de acetato de propila não alterou a resposta. A partir das variáveis 
metabólicas, os autores sugeriram que o acetato de propila deve ter alterado a microbiota 
ruminal e estimulado o metabolismo do epitélio ruminal, resultando em mudança no perfil de 
nutrientes absorvidos. Por exemplo, as concentrações arteriais de L-lactato e butirato foram 
menores, enquanto o pH arterial e as concentrações arteriais de etanol, propanol, iso-propanol 
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e iso-butirato foram maiores para o tratamento com acetato de etila comparativamente aos 
tratamentos 1-propanol e controle. Nenhum sintoma clínico foi observado nos animais, que 
pudessem indicar irritação do sistema respiratório ou problema metabólico causado por 
inalação ou ingestão de acetato de propila. 

Recentemente, Gerlach et al. (2019) investigaram os efeitos de ésteres de baixo peso 
molecular no CMS por caprinos. Lactato de etila e acetato de etila foram suplementados em 
doses crescentes, na presença ou ausência de etanol. Nos três ensaios reportados pelos autores, 
os ésteres não alteraram o comportamento alimentar nem o CMS em curto prazo. Com base na 
quantidade limitada de informações, parece que os ésteres de silagens não causam efeitos 
negativos no desempenho de vacas leiteiras, mas novos estudos são bem vindos para esclarecer 
possíveis efeito de longo termo e também na qualidade do leite. 

 

Influência dos produtos de fermentação de silagens na qualidade do leite 

Até o momento, a quantidade de informações sobre a transmissão de odores de silagens 
e seus efeitos na qualidade do leite é limitada e inconclusiva. Em algumas ocasiões, o consumo 
de silagens pode resultar em leite com off-flavor, especialmente no caso de silagens mal 
conservadas. 

Randby et al. (1999) suplementaram 600 g/d de etanol para vacas em lactação e 
observaram que não mais do que 0,2-0,3% do etanol foi recuperado no leite. O tratamento com 
etanol foi combinado num fatorial com a fonte de grãos de cevada (ensilado ou preservado com 
ácido propiônico). Embora as amostras de leite das vacas suplementadas com etanol tenham 
recebido escore mais baixo num teste sensorial, indicando off-flavor, a quantidade de etanol 
presente no leite não foi capaz de explicar a pior qualidade sensorial e o efeito do etanol na 
qualidade organoléptica do leite foi menor para vacas recebendo cevada preservada com ácido 
propiônico. Ainda, a adição direta de etanol em amostras de leite controle não resultou em off-
flavor. A transmissão de outros compostos (produtos ou não do metabolismo do etanol) podem 
ter contribuído para o sabor alterado do leite das vacas suplementadas com este álcool. O teor 
de acetona no leite aumentou com a suplementação de etanol para as vacas. 

Randby (2007) avaliou a influência da suplementação com 1-propanol e 
dimetilsulfureto (DMS; um produto da degradação de metionina) na qualidade organoléptica 
do leite. A suplementação de 1-propanol ou 1-propanol+DMS reduziu a qualidade 
organoléptica do leite ordenhado a tarde, aumentando a frequência de notas que remetiam à 
malte, ração, ranço e mistura de flavores. Entretanto, os tratamentos não influenciaram o flavor 
do leite ordenhado de manhã, indicando que os compostos foram metabolizados em algumas 
horas após o consumo. 

A transmissão de odores de silagens para o leite pode se dar por inalação (vias aéreas 
→ pulmões → sangue → glândula mamária → leite) ou por ingestão (trato digestório → sangue 
→ glândula mamária → leite) (Morgan e Pereira, 1962). Shipe et al. (1962) investigaram a rota 
de transferência de compostos voláteis (presentes em silagens) para o leite e o aroma resultante 
a partir de cada composto, julgado por pessoas treinadas. Eles demonstraram que as substâncias 
podem ser transferidas por ambas as rotas (inalação e ingestão) e que o flavor do leite de vacas 
que receberam ésteres e álcoois lembraram notas mais agradáveis e adocicadas, enquanto o 
flavor transmitido por cetonas (acetona e 2-butanona) remeteram à notas desagradáveis (aroma 
de ingredientes de ração) (Tabela 8). É interessante notar que os ácidos butírico e propiônico 
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tipicamente presentes em silagens mal fermentadas não induziram off-flavor no leite 
(certamente porque são produtos da fermentação ruminal). 

 

Tabela 8. Flavores perceptíveis em amostras de leite de vacas que receberam compostos 
voláteis 

Substância Termo usado para descrever o flavor 
Etanol Adocicado, baunilha, éster 
1-Propanol Álcool, baunilha, cola/adesivo com base em solvente 
2-Butanol Adocicado, éster, xileno 
Acetona Ração, vaca, adocicado, silagem 
2-Butanona Feno, adocicado, aromático, vaca 
n-Butanal Malte 
Destilado de silagem de capim Frutado, adocicado, cetona, aromático, ração, fermentado 
Destilados de silagem de milho Frutado, aromático, adocicado, fermentado 

Fonte: Adaptado de Shipe et al. (1962). 

Aparentemente é consenso na literatura que amostras de leite “normal” contém os 
mesmos compostos aromáticos encontrados em amostras com off-flavor, mas que mudanças 
nas concentrações absolutas ou relativas dos compostos podem resultar em off-flavor (Shipe et 
al., 1962; Mounchili et al., 2005; Huhtanen et al., 2010). 

 

Avaliação organoléptica de silagens 

 As propriedades organoléticas de qualquer matéria são aquelas passíveis de percepção 
pelos sentidos (olfato, visão, paladar e tato). A presença de produtos de fermentação, em sua 
maioria voláteis e odorantes (capazes de provocar percepção olfativa), destacam a importância 
do cheiro na avaliação organoléptica de silagens. Na tabela 9, encontram-se as principais 
características organolépticas de silagens.  

É válido lembrar que silagens bem conservadas não apresentam odor forte ou sui 
generis, pois o ácido lático é inodoro. Em geral, silagens bem conservadas devem apresentam 
odor leve de vinagre (ácido acético). 
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Tabela 9. Características organolépticas de silagens 

Característica Significado Causa 
Cheiro forte de vinagre, 
ardor nos olhos e nariz 

Ácido acético em altas 
concentrações. 
Dependendo no nível de ácido 
acético na silagem e da proporção 
de silagem na dieta, pode haver 
redução de CMS. 

Silagens úmidas† (< 30% MS) apresentam 
maior risco de produção elevada de ácido 
acético. A aplicação de inoculantes 
heterofermentativos em forragens úmidas 
é um fator de risco. 

Cheiro frutado, 
adocicado 

Presença de álcoois 
(principalmente etanol) e ésteres.  
Possível desenvolvimento de 
leveduras durante a fermentação. 

Culturas com teor elevado de açúcares 
solúveis‡ (e.g. cana-de-açúcar, sorgo 
sacarino, raiz de beterraba), ensiladas sem 
aditivos capazes de inibir fermentação 
alcoólica, e/ou manejo incorreto durante 
ensilagem (compactação/vedação) e/ou 
descarregamento. 

Cheiro de 
esmalte/acetona (para 
unhas) 

Presença de cetonas, ésteres e 
álcoois tais como 1-propanol e 
iso-propanol.  
Pode indicar o desenvolvimento 
de microrganismos indesejáveis 
(e.g. clostrídios, leveduras) ou o 
desenvolvimento de bactérias 
produtoras de 1-propanol (e.g. L. 
diolivorans) 

Causas variadas, normalmente associadas 
à manejo incorreto (incluindo demora 
durante o enchimento do silo e/ou teor 
muito elevado de MS e/ou compactação 
insuficiente e/ou falhas na vedação) ou 
desenvolvimento de bactérias produtoras 
de 1-propanol (epífitas ou inoculadas). 

Cheiro de terra Presença de Bacillus spp.  
Pode indicar deterioração 
aeróbia. 

Manejo incorreto durante ensilagem 
(compactação/vedação) e/ou 
descarregamento. 

Cheiro de bolor/mofo Desenvolvimento de fungos.  
Indica deterioração aeróbia. 

Manejo incorreto durante ensilagem 
(compactação/vedação) e/ou 
descarregamento. 

Cheiro de ranço, peixe 
podre, urina, vómito 

Desenvolvimento de clostrídios. Silagem com alta umidade e/ou 
contaminação com solo, e/ou baixa razão 
açúcar solúvel/capacidade tampão, e/ou 
manejo incorreto durante ensilagem 
(compactação/vedação) e/ou 
descarregamento. 

Cheiro de fumo Indica que houve aquecimento da 
silagem (reação de Maillard). 

Falhas de compactação e vedação. 
Normalmente ocorre com silagens 
emurchecidas por mais tempo que o 
desejável (e.g. pré-secado de alfafa > 50% 
MS) 

Gás 
alaranjado/avermelhado 
ou silagem amarelada 
próximo à “boca” do silo 
ou outro ponto de escape 
de gás. 

Produção elevada de óxidos de 
nitrogênio (e.g. óxido nitroso). 
Estes gases são altamente 
tóxicos. 

Normalmente culturas que sofreram 
estresse (e.g. hídrico ou frio), resultando 
em maior teor de nitrato residual. Maior 
risco de ocorrência se estas lavoras forem 
colhidas com maior umidade. Geralmente 
aparece nos primeiros dias após a 
ensilagem. 

† Pode-se ter ideia da magnitude do teor de matéria da silagem apertando-se uma amostra com a mão, para 
avaliar a ocorrência de efluente durante a pressão e a velocidade com que o “bolo de silagem” se desmancha 
após aliviar a pressão, da seguinte maneira: MS<20-22%: efluente escorre continuamente durante a pressão 
e o bolo se desmancha lentamente; MS 20-22 a 30-32%: efluente pinga durante a pressão e o bolo se 
desmancha com maior prontidão; MS >30-32%: não há produção de efluente durante a pressão e o bolo se 
desmancha rapidamente. ‡ Normalmente, o teor de carboidratos solúveis é substancial quando as mãos ficam 
pegajosas/grudentas após esfregar/manipular uma amostra de silagem. 
Fonte: Wilkinson (2005); Kung et al. (2018). 
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 Embora prática, a avaliação organoléptica nem sempre resulta em conclusões definitivas 
sobre a qualidade da silagem. Além disso, a avaliação de silagens pelo cheiro pode oferecer 
riscos à saúde (do avaliador), por exemplo, pela aspiração de esporos fúngicos. Logo, deve-se 
ter cautela ao considerar este tipo de avaliação. 

 

Considerações finais 

 Os produtos de fermentação têm papel central no processo de conservação de silagens, 
tanto durante o período de estocagem (anaerobiose), quanto no pós-abertura (aerobiose). 
Adicionalmente, os produtos de fermentação podem afetar o consumo de alimentos, o 
metabolismo, desempenho e a qualidade do leite. 
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Introduction 

Whole-plant corn silage (WPCS) is the predominant forage used in dairy cattle diets 
worldwide. On average, approximately 110 million Mg of fresh corn forage per year is 
harvested in the United States. Besides providing energy for maintenance and lactation, coarser 
WPCS particles stimulate chewing and salivation, rumination, gut motility and health, regulate 
feed consumption and are the structural basis of the ruminal mat, which is crucial for ruminal 
digestion. Starch and fiber are the main sources of energy for dairy cows fed corn silage-based 
diets and therefore improvements in digestibility of these nutrients may increase milk 
production or reduce feed costs through enhanced feed efficiency. Greater digestibility of 
WPCS fiber is desired for productivity, profitability and environmental reasons. The purpose 
of this paper is to review selected recent developments and strategies that may influence the 
nutritive value of WPCS with focus on fiber digestibility. Furthermore, this manuscript 
discusses the efficacy, mode of action, benefits and disadvantages of different technologies for 
improving fiber digestion. 

 

Fiber digestibility 

Incomplete fiber digestion reduces the profitability of dairy production by limiting 
intake and hence, animal productivity, and increasing manure production. A 1-unit increase in 
forage NDF digestibility (NDFD) is associated with 0.17 and 0.25 kg/d increases in DMI and 
milk production, respectively (Oba and Allen, 1999). Lignin is the key obstacle to fiber 
digestion as it obstructs the enzyme access to the digestible fiber fractions, cellulose and 
hemicellulose. In addition, rumen microorganisms cannot breakdown lignin. Due to its 
importance to animal performance, this association between lignin and other fibrous fractions 
(i.e. cellulose and hemicellulose) is considered in many diet formulation models. This 
undigested or indigestible NDF fraction is estimated using either lignin or quantified as the 
proportion of NDF remaining after in vitro or in situ ruminal incubations (i.e. 240 h uNDF).  
Thus, the reduction of lignin or indigestible NDF fractions in forages improves fiber 
digestibility.  
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Storage length 

Although allowing an extended storage may be beneficial for increasing starch 
digestibility (as reviewed by Kung et al., 2018), research does not support the same fate for 
NDF digestibility. Overall, data from several sites across the U.S. demonstrate that extended 
storage does not change or slightly reduces NDF digestibility in corn silage (Kung et al., 2018). 
In addition, a recent study by Gerlach et al. (2018) evaluated in vitro gas production of the NDF 
fraction in WPCS stored from 0 to 120 d. Fiber digestibility was unaffected by prolonged 
storage.  

 

Chopping and shredding 

Despite the undeniable benefits of coarser forage particles on ruminal mat formation, 
chewing activity, digestion, and milk fat content (Allen, 1997; Mertens, 1997), long forage 
particles may limit intake through reduced ruminal passage rate and increased fill (Mertens, 
1987). Furthermore, they promote dietary sorting (Leonardi and Armentano, 2003), and 
enhance the time spent consuming a meal (Grant and Ferraretto, 2018). Although particle size 
can be manipulated to enhance fiber digestibility, research findings have been inconsistent, and 
the outcome is not related to alterations in the chemical composition of forage fiber. A meta-
analysis of published studies (Ferraretto and Shaver, 2012b) reported that digestibility of dietary 
NDF, DMI, and milk production were not altered by chop length of corn silage. This should 
not be surprising as fiber digestion is influenced by many factors and the combination of the 
benefits of long or short forage particles may be countered by the disadvantages. For instance, 
short forage particles have greater surface area for bacterial attachment, which may enhance 
forage digestibility despite their faster passage rate (Johnson et al., 1999). In contrast, coarse 
particles are retained for longer periods in the rumen and require more chewing leading to 
greater ruminal pH (Allen, 1997), which is conducive for cellulolytic bacteria and forage 
digestion in general.  

Shredding ensiled whole-plant corn at harvest is an effective method to alter the physical 
characteristics of the silage. A recently developed form of silage, called corn shredlage, is 
produced when corn forage is harvested with a self-propelled forage harvester fitted with cross-
grooved crop-processing rolls set at approximately 20% greater roll speed differential and 
chopped at a greater theoretical length of cut (22 to 26 mm) than the norm. Despite the longer 
chop length used, the shredding process causes greater damage to coarse stover particles and 
kernels than conventional harvesting. Compared to conventionally processed silage, yields of 
3.5% FCM and actual milk were increased by 1.0 and 1.5 kg/cow per day when whole-plant 
corn was harvested as corn shredlage using either conventional (Ferraretto and Shaver, 2012a) 
or brown midrib (BMR; Vanderwerff et al., 2015) hybrids, respectively. These results were 
attributed to the greater kernel breakage obtained by shredding whole-plant corn and the 
corresponding improvements in ruminal in situ and total tract in vivo starch digestibility 
(Ferraretto and Shaver, 2012a; Vanderwerff et al., 2015). Surprisingly, despite what appeared 
to be more thorough damage to the fibrous portion of the forage, Vanderwerff et al. (2015) 
reported that total tract NDFD was 2 percentage units lower when cows were fed corn shredlage 
instead of conventionally processed corn silage. These authors associated this response with the 
negative effects of the greater digestibility of shredlage starch on total tract NDFD. This 
premise was supported by the fact that ruminal in situ NDF digestibility of undried and 
unground corn silage samples did not differ among treatments. Finally, near-infrared 
reflectance spectroscopy-predicted 30-h NDFD was lower in corn shredlage (55.0 vs. 53.4% of 
NDF) compared to conventionally processed corn silage in an assessment of 3,900 commercial 
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samples (Ferraretto et al., 2018). Although the benefits of harvesting corn silage with a 
shredlage processor are undeniable, some factors must be considered when evaluating the cost 
effectiveness. In addition to the costs associated with acquiring the processor (or a new self-
propelled forage harvester), other factors such as changes in fuel usage and roll wear must be 
considered as they may differ from those involved in conventional processing. To our 
knowledge, this information is unavailable in the literature and should be the focus of future 
research. 

 

Genetic improvement 

Improvements to fiber digestibility of forages are often accomplished by reducing lignin 
or indigestible NDF concentrations (Grant and Ferraretto, 2018). Brown midrib mutant forages 
(e.g., corn and sorghum) consistently have lower lignin concentrations compared to 
conventional forages (Sattler et al., 2010) resulting in greater milk production when the BMR 
forages are fed. In this context, several studies have reported greater DMI, passage rate, and 
rate of NDF digestion in cows fed BMR compared to conventional corn silage (Oba and Allen, 
2000; Ebling and Kung, 2004). In a meta-analysis of published studies, Ferraretto and Shaver 
(2015) reported increases in total tract NDFD (44.8 vs. 42.3% of intake), DMI (24.9 vs. 24.0 
kg/d), yields of milk (38.7 vs. 37.2 kg/d) and protein (1.18 vs. 1.13) for cows fed BMR diets 
instead of conventional corn silage diets. These benefits are associated with lower rumen gut 
fill as conventional forage-based diets may have lower rates of passage and digestion, causing 
physical constraints in the rumen (Allen, 1996) that limit intake. 

Genetic improvement is resulting in BMR hybrids that are higher yielding than earlier 
hybrids. Nevertheless, it is important to account for lower yields of certain BMR hybrids than 
conventional hybrids when deciding on which hybrid to grow. Such lower yields may be 
outweighed by the improved animal performance from BMR hybrids but the magnitude of the 
improvements may vary from farm to farm based on the prevailing conditions. Producers should 
consider establishing guidelines for using BMR hybrids such as feeding them to high-producing 
cows in early lactation while feeding less digestible conventional hybrids to cows in mid-to-
late lactation. Such guidelines should be based on recommendations of animal nutritionists and 
agronomists who are familiar with the prevailing conditions on the dairy farm. 

 

Chop height and toplage 

A harvesting management option to reduce lignin concentration is chop height. With 
enhanced chop height more lignin is left with the portion that remains in the field, and thus, 
digestibility of the harvested material is greater. Results from a recent industry-university 
collaborative study from our group is in Table 1 (Ferraretto et al., 2017). Although our study 
compared 15 vs. 60 cm, these results are similar to other trials comparing 15 vs. 45 cm of chop 
height. Briefly, DM yield is reduced as the row-crop head is raised. This is consistent across 
several studies conducted across the United States. However, decreased DM yields are offset 
by an increase in the milk per ton estimates at the higher chop height. Greater milk estimate is 
a response to the greater fiber digestibility and starch concentration of the harvested material. 
In addition, most studies reported that estimated milk per acre is reduced by only 1 to 3% with 
high-chop. Also, increased quantities of high-chop silage could be included in the diet, rather 
than corn grain being added to the diet, providing an economic benefit to implementing 
increased chop heights.  
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Nigon et al. (2016) modified a conventional ear-snapping corn header with cut-off 
knives in an effort to collect more of the upper stalk and leaf portion of the corn plant. The goal 
was to produce a silage product that fell between high-cut WPCS and snaplage and was referred 
to as toplage. Yields of DM were reduced by 23 to 28% compared to WPCS. Furthermore, this 
approach allows a second operation to collect the remaining stalks, and this fractionation was 
suggested as a tool in ration formulation (Cook et al., 2016); for example, by separating and 
feeding the less digestible fraction, the stalks, to animals of lower energetic demand (i.e. heifers, 
far-off dry cows). To our knowledge, experiments evaluating the effects of replacing WPCS or 
high-cut WPCS with toplage in dairy cattle diets are unavailable in the literature. However, a 
recent study by Cook et al. (2016) fractionated corn plants at harvest, as toplage and stalklage, 
and treated the lower plant fraction with calcium oxide to enhance fiber digestibility. Alkali 
treatments are effective at breaking hemicellulose-lignin and lignocellulose bonds, hydrolyzing 
uronic and acetic acid esters, and disrupting cellulose crystallinity by inducing cellulose 
swelling (Jung and Deetz, 1993). These processes increase cell wall degradability and enable 
ruminal microorganisms to attack the structural carbohydrates and increase degradation of 
hemicellulose and cellulose (Jung and Deetz, 1993). Additionally, alkali treatment has potential 
to degrade lignin, thereby increasing its water solubility and allowing it to be removed from the 
cell wall (Chesson, 1988). Cook et al. (2016) evaluated: 1) the effects of alkali-treated stalklage 
in combination with toplage on lactation performance by dairy cows in relation to negative 
(conventional WPCS hybrid) and positive (BMR WPCS hybrid) controls, and 2) the effects of 
alkali-treating WPCS. Overall, alkali-treatment of WPCS and fractionated WPCS were 
successful at improving intake and milk production by dairy cows similarly to the well-
established effects of BMR WPCS.  

Recently, Paula et.al (2019) conducted a meta-analysis to evaluate the effects of chop 
height on nutrient composition and yield of WPCS. Yield of DM was reduced by 0.05 Mg/ha 
for each cm of increased chop height. However, for each cm of increase in chop height there 
was an increase of 0.09, 0.08, and 0.08%-units in DM, starch, and ruminal in vitro NDF 
digestibility, respectively. A negative linear effect was observed for NDF, with a 0.10%-unit 
decrease per cm of increase in chop height. Using these responses, we calculated the effect of 
increasing chop height from 15 to 60 cm, these results are reported in Table 1. Briefly, we used 
Ferraretto et al. (2017) 15 cm treatments as baseline and simulated what the response would be 
for 60 cm. Overall, responses were similar to the observed. Our next goal is to validate these 
equations. Perhaps in the future these equations could be used in team discussions among 
farmers, nutritionists and crop consultants to determine individual farm priorities for maximum 
yield versus higher quality prior to the establishment of new chop height guidelines.  

 

Plant population 

Plant population could be used to increase yield per area without compromising nutritive 
value of WPCS. Thus, the combination of greater plant population with increased chop height 
could be of interest to maintain yield while increasing silage of WPCS. In our study (Ferraretto 
et al., 2017), we compared 2 chop heights (15 vs. 60 cm) and 4 plant populations (64,000, 
79,000, 94,000 and 109,000 plants per hectare). This experiment was conducted in Wisconsin. 
As aforementioned, increased chop height improved the nutritive value of whole-plant corn 
forage at the expense of yield. In contrast, plant population affected yield but not quality of 
whole-plant corn forage. No interactions were observed. However, effects of plant population 
may be affected by location and season. Diepersloot et al. (2019) aimed to evaluate the effect 
of plant population on yield, nutrient composition and ruminal in vitro NDF digestibility at 30 
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of whole-plant corn forage grown in Florida during the summer of 2016 and spring of 2017. 
Plant population effects on nutrient composition were inconsistent across seasons. In the spring, 
increasing plant population from 65,000 to 75,000 plants per hectare increase DM yield. 
However, DM yield of the summer crop was not affected by the same change in plant 
population.  

 

Bacterial inoculants  

Applying exogenous fibrolytic enzyme (EFE) with microbial inoculants to WPCS at 
ensiling is beneficial as they may hydrolyze plant cell walls into sugars that serve as 
fermentation substrates, thus improving silage fermentation, nutrient preservation and 
utilization of the silage by animals (Muck and Bolsen, 1991). Consequently, some silage 
inoculant preparations contain fibrolytic enzymes, mainly cellulases or xylanases, and some 
studies have reported increased silage NDFD due to application of such products (Queiroz et 
al., 2012).  

Certain inoculants contain bacteria that secrete fibrolytic enzymes including cellulases, 
xylanases, and ferulic acid esterase (FAE) that may contribute to increased fiber digestion. 
Addah et al. (2011) reported that using a mixed bacterial culture containing L. buchneri LN4017 
that produces FAE, and contains L. plantarum and L. casei, increased in situ NDF disappearance 
after 24 and 48 h of incubation by 40.5 and 14.5 %, respectively. Unfortunately, the enzyme 
activities or enzyme-secreting ability of inoculant bacteria are rarely declared on inoculant 
labels.  Nevertheless, in recent meta-analyses, although no effects on NDFD were observed 
when bacterial homofermentative and facultative heterofermentative inoculants were applied 
to forages, milk yield was improved (Oliveira et al., 2017). More information is needed on the 
enzyme activities produced by inoculant bacteria, as this may lead to development of inoculants 
that are more potent at increasing fiber digestion. 

 

Implications 

Using brown midrib hybrids has been among the most consistent, cost effective and adopted 
strategies to increase forage fiber digestion and milk production by dairy cows. In this context, 
more research is needed to examine and validate the efficacy and cost effectiveness of other 
genetic technologies like transgenic fibrolytic-enzyme secreting forages. Mechanical treatment 
methods that reduce WPCS particle size vary in effects on fiber digestibility depending on the 
particle size achieved. A balance between maintaining physical effectiveness of the fiber and 
reducing the particle size is critical for such approaches even when they increase intake and 
facilitate handling and transport of feeds. Chemical treatment methods of improving fiber 
digestibility are consistent and effective, but their widespread adoption has been limited by their 
caustic nature and cost. Among the biological treatment techniques, some (enzymes and 
inoculants) have increased fiber digestion and milk production by dairy cows in recent meta-
analyses though responses in individual studies have varied.  
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Table 1. Effect of cutting height on whole-plant corn silage nutrient composition, digestibility 
and yield1 
Item Low High Simulation2 

Cutting height, cm 15 60 60 
NDF, % of DM 37.7 33.8 33.2 
Starch, % of DM 37.5 41.7 41.1 
ivNDFD3, % of NDF 49.6 52.7 53.2 
Yield, Mg/ha 22.0 20.0 19.8 
Milk, kg/Mg 1009 1078 --- 
Milk, kg/ha 26905 26332 --- 

1Adapted from Ferraretto et al. (2017). 
2Predicted using equations from Paula et al. (2019). 
3Ruminal in vitro NDF digestibility at 30 h. 
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Regulagem de colhedoras visando desempenho e saúde de vacas leiteiras: como otimizar 
processamento dos grãos e garantir efetividade física da fibra? 

 
Gustavo Gonçalves de Souza Salvati1 

Luiz Gustavo Nussio1 

 

A silagem de milho de planta inteira (SM) é a principal fonte de forragem adotada em 
dietas de vacas em lactação em sistemas de produção intensivos no Brasil (Bernardes e Rêgo, 
2014) e no mundo (Ferraretto et al., 2018). A alta adoção da SM deve-se ao fornecimento 
simultâneo de energia (principalmente oriunda do amido contido na fração grãos) e de fibra 
fisicamente efetiva (FDNfe; derivado da fração vegetativa, Ferraretto et al., 2018). Além disso, 
a cultura possibilita a colheita para uso como forragem ou grãos (Allen et al., 2003), tem alta 
produtividade por área e facilidade no processo de ensilagem (Nigon et al., 2016).  

Aproximadamente 72% do grão é composto por amido (% da matéria seca - MS; 
Huntington, 1997) o que representa quase 45% da MS de toda a planta (Philippeau e Michalet-
Doreau, 1998) e cerca de metade da energia contida na SM (calculada usando NRC, 2001). A 
digestibilidade do amido no trato total (DA) de vacas em lactação alimentadas com dietas à 
base de SM apresenta alta variabilidade (de 80 a 98%; Ferraretto e Shaver, 2012). O 
processamento dos grãos através dos rolos processadores (crackers) durante a colheita fratura 
os grãos de milho rompendo o pericarpo (Johnson et al., 1999) e consequentemente leva ao 
aumento na DA (Bal et al., 2000). No entanto, a eficiência do processamento é influenciada por 
diversos fatores tais como: a maturidade da planta, comprimento teórico de corte (CTC), tipo 
de processador, diferença de velocidade entre os rolos assim como o espaçamento entre eles 
(Shinners et al., 2000; Ferraretto e Shaver, 2012a, b). A vitreosidade dos grãos aumenta com o 
decorrer da maturidade da planta de milho (Philippeau e Michalet-Doreau, 1997) e com um alto 
teor de matéria seca (>40%) o processamento não foi eficaz em aumentar a DA (Ferraretto e 
Shaver, 2012) provavelmente devido ao aumento da dureza dos grãos. É possível que este 
cenário ocorra em híbridos de milho vítreos brasileiros, mesmo com um teor MS abaixo de 
40%. 

Diferentes tipos de processamentos têm sido adotados por colhedoras de forragem 
autopropelidas usadas nas fazendas. As mudanças incluem processadores shredlage, shredder, 
processadores convencionais com diferentes velocidades de rotação (Ferraretto et al., 2018) e 
processadores de disco intercalados (Salvati et al., 2015). O aumento CTC é uma estratégia para 
aumentar a FDNfe de dietas a base de SM (Mertens, 1997), que pode melhorar o tempo de 
ruminação, o tamponamento através da saliva e a formação do mat ruminal em vacas leiteiras 
(Mertens, 1997; Zebeli et al., 2012). No entanto, as preocupações dessa prática é a possível 
seleção no cocho das SM colhidas com alto CTC (Vanderwerrff et al., 2015) que podem tornar 
as vacas leiteiras propensas a acidose ruminal subclínica. Ainda nos faltam informações 
científicas básicas para apoiar a decisão de escolha do CTC adequado para cada cenário de dieta 
adotado. 

Apesar do aumento de prestadores de serviço de colhedora de forragem autopropelidas 
no Brasil (Daniel et al., 2019), a maior parte dos produtores de leite brasileiros colhe o milho 
com uma colhedora de forragem tracionada por trator sem processador de grãos (Bernardes e 

 
1 Esalq-USP. 
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Rego, 2014). Além disso, os híbridos mais cultivados têm grãos duros com maior proporção de 
endosperma vítreo (Correa et al., 2002; Bernardes et al., 2018), que supostamente seriam mais 
difíceis de serem danificados durante a colheita pelos processadores (Ferraretto et al. 2018); 
comprometendo assim a quebra dos grãos. Nos Estados Unidos, a faixa típica de CTC para 
colher milho pela colhedora autopropelida é de 19 a 26 mm (Grant e Ferraretto, 2018) e entre 
10 a 13 mm para a tracionada pelo trator sem processador de grãos (Muck e Kung, 2017). No 
Brasil, precisamos definir as diretrizes de colheita específicas para os híbridos de endosperma 
vítreos visando otimizar o aproveitamento do amido e o fornecimendo de FDNfe. 

 

Efeito do tamanho de corte e tempo de estocagem no processamento dos grãos 

Uma estratégia que vem sendo estudada para potencializar a disponibilidade do amido 
é o tempo de estocagem. Em silagens de grãos úmidos armazenadas por 240 d foi demonstrado 
que a proteólise das proteínas (α, γ, δ, e β zeínas) que compõe a matriz proteica permitiu um 
aumento da área superficial dos grânulos de amido para as bactérias ruminais e um incremento 
na digestibilidade (Hoffman et al., 2011). A proteína solúvel e o nitrogênio amoniacal (N-NH3) 
são indicadores da intensidade da protéolise e seu aumento tem sido relacionado positivamente 
com a DA em SM planta inteira (Der Bedrosian et al. 2012; Ferraretto et al., 2015a) e silagem 
de grãos úmidos (Hoffman et al., 2011). 

Trabalhos recentes da University of Wisconsin – Madison demonstraram efeito do 
tempo de estocagem no tamanho de partículas da fração grãos em SM planta inteira. Ferraretto 
et al. (2015b) reportaram um aumento de 10 unidades percentuais no índice de processamento 
de grãos da SM (CSPS – corn silage processing score ou KPS – kernel processing score) para 
silagens armazenadas por 240 d.  O KPS é medido como a porcentagem de amido abaixo de 
uma peneira com crivo de 4.75 mm em relação ao amido total contido na amostra, essa 
metodologia foi desenvolvida por Ferreira e Mertens (2002) e baseia-se na premissa que um 
grão partido em quatro pedaços seria passível de passar por essa peneira. 

Recentemente, Salvati et al. (2019)  estudaram o efeito do tempo de estocagem sobre o 
KPS em SM colhida por 2 tipos diferentes de colhedoras. Para tal, dois experimentos foram 
conduzidos. No experimento 1, uma colhedora tracionada pelo trator sem processador de grãos 
regulada em diferentes CTC (3, 6 e 9 mm) foi usada para colher os tratamentos. As amostras 
foram armazenadas por diferentes tempos (0, 35 e 140 d) em silos experimentais. No 
experimento 2, a colheita foi realizada com uma colhedora autopropelida (com processador de 
grãos) regulada para diferentes CTC (6, 12 e 18 mm) e estocados em pelos mesmos tempos do 
experimento 1. O KPS aumentou em 9.9 unidades percentuais após 140 d de armazenamento 
para as silagens colhidas com autopropelida (Figura 2), mas não foi aumentado na colhedora 
tracionada (Figura 1). A conclusão do trabalho foi que, aparentemente, para obtenção dos 
benefícios do tempo de estocagem um processamento adequado no momento da colheita se faz 
necessário. 
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Figura 1. Efeito do tempo de estocagem (dias) sobre o KPS em silagem de milho planta inteira 
colhida com colhedora tracionada por trator. 

 

 

Figura 2. Efeito do tempo de estocagem (dias) sobre o KPS em silagem de milho planta inteira 
colhida com colhedora autopropelida. 

Nos Estados Unidos, a variação típica de CTC para colheita com autopropelida é 19 a 
26 mm (Grant e Ferraretto, 2018) e entre 10 a 13 mm para colhedoras tracionadas por trator 
sem processador de grãos (Kung e Muck, 2017). No entanto, os híbridos mais cultivados no 
Brasil possuem os grãos com uma maior proporção de endosperma vítreo (Correa et al., 2002; 
Bernardes et al., 2018), o que supostamente seria mais difícil de ser danificado durante a 
colheita (Ferraretto et al. 2018); comprometendo assim o processamento. Dessa forma uso CTC 
mais curtos poderia ser uma estratégia para promover a quebra dos grãos independente do tipo 
de máquina. Essa premissa foi avaliada para dois tipos diferentes de colhedoras que colheram 
um híbrido com 65% de vitreosidadade e com aproximadamente 34% MS (Salvati et al.; 2019). 
A redução do CTC de 9 para 3 mm não impactou o KPS para colhedora tracionada (Figura 3). 
Contudo na autopropelida o KPS foi maior para regulagem de 6 mm e não houve diferença 
entre CTC de 12 e 18 mm (Figura 4).  
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Figura 3. Efeito do comprimento teórico de corte (mm) no KPS de silagem de milho planta 
inteira colhida por colhedora tracionada por trator. 

 
Figura 4. Efeito do comprimento teórico de corte (mm) no KPS de silagem de milho planta 
inteira colhida por colhedora autopropelida. 

 
Efeito do processamento e diferentes tamanho de corte no desempenho de vacas leiteiras 

Em experimentação recente, realizada na Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” (ESALQ/USP), Salvati et al. (2019) avaliaram o efeito do processamento de grãos em 
híbrido de milho com endosperma vítreo e o incremento em tamanho de partículas na silagem 
de milho sobre o desempenho de vacas leiteiras. Os tratamentos foram impostos no momento 
da colheita, sendo: 1) Colhedora acoplada ao trator sem processador de grãos regulada para o 
CTC de 6-mm PT6; 2) Colhedora autopropelida regulada para CTC de 6-mm SP6;  3) 
Colhedora autopropelida regulada para CTC de 12-mm SP12; 4) Colhedora autopropelida 
regulada para CTC de 18-mm SP18. 

Vinte quatro vacas holandesas (139 ± 63 dias de lactação) foram blocadas e alocadas 
em um dos seis quadrados Latinos 4 X 4, com períodos de 24 dias (18 dias de adaptação e 6 
dias de coleta). As dietas formuladas continham 48,5% de SM, 9,5 % de farelo de soja, 6,9% 
de farelo de soja protegido, 15,1% milho seco moído fino, 15,5% polpa cítrica, 1,7% minerais 
e vitaminas, 1,8% de gordura protegida de palma e 1% de ureia. A composição em nutrientes 
como % da MS foi: 16,5 % proteína bruta, 31,7% fibra em detergente neutro (FDN) e 26,1% 
de amido. Foram usados três contrastes ortogonais para comparação dos tratamentos, sendo: 1) 
PT6 vs. SP6 (efeito do processamento de grãos); 2) SP6 vs. SP12 (efeito do tamanho de 
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partículas); 3) SP12 vs. SP18 (efeito do tamanho de partículas). O KPS das silagens foi: 32.1 
(PT6), 53.9 (SP6), 49.0 (SP12) e 40.1% (SP18). 

As vacas alimentadas com SP6 apresentaram aumento na produção de leite na 
magnitude 1,2 kg, sem efeito no consumo de matéria seca (CMS) quando comparado a PT6 
(Tabela 1), como consequência, a eficiência alimentar (produção de leite/CMS) melhorou. Não 
houve diferença entre SP6 e SP12, porém quando comparado o SP12 com SP18, uma tendência 
reduzir a produção de leite em 0,8 kg foi observada (P = 0,10), O aumento na produção de leite 
foi, provavelmente, promovido pelo aumento na digestibilidade do amido no trato total em 2.2 
pontos % para o tratamento SP6 o que pode estar relacionado a diferença de 21,8 ponto 
percentuais de KPS (PT6 vs. SP6). Consequentemente, a concentração de glicose plasmática 
aumentou em 4,1 mg/dL no SP6. Cooke e Bernard (2005) reportaram aumento na glicose 
plasmática em vacas de leite alimentadas com silagem de milho processada.  

 

Tabela 1. Desempenho, parâmetros plasmáticos e digestibilidade de amido de vacas em 
lactação alimentadas com dietas contendo as silagens PT6, SP6, SP12 e SP18. 

Item 
Tratamento 

SEM 
P1 

PT6 SP6 SP12 SP18 C1
 C2 C3 

 ----------------- kg/d -----------     

CMS 19,9 19,3 19,4 19,5 0,67 0,16 0,78 0,81 
Leite  28,2 29,4 29,4 28,6 0,33 0,02 0,93 0,11 
 ---------------- kg/kg -----------     

Leite/CMS 1,42 1,52 1,49 1,47 0,061 <0,01 0,28 0,43 
 %     

Gordura 3,54 3,40 3,42 3,38 0,103 0,19 0,85 0,77 
Proteína 3,31 3,31 3,23 3,27 0,088 0,95 0,03 0,36 
Lactose 4,62 4,65 4,63 4,61 0,038 0,17 0,33 0,60 
Sólidos 11,47 11,35 11,27 11,22 0,125 0,31 0,48 0,60 
 -------------- mg/dL -----------     

NUL 11,3 10,2 10,7 10,2 0,90 <0,01 0,13 0,18 
Glicose plasmática 61,6 64,7 64,3 61,9 2,62 0,03 0,80 0,08 

 ---------------mM --------------     
D-lactato 1.42 1.56 1.38 1.49 0.097 0.29 0.10 0.21 
 ---------------µg/mL------------     
Amilóide A 3.9 6.0 4.1 4.3 1.3 0.08 0.10 0.85 
 ---------------- %  --------------     

Digestibilidade do 
amido 

93.1 95.3 95.2 93.0 0.78 0.04 0.93 0.05 
1Contrastes: C1 - PT6 vs. SP6 (Efeito do processamento de grãos), C2 - SP6 vs. SP12 (efeito do 
tamanho de partículas) e C3 - SP12 vs. SP18 (efeito do tamanho de partículas). 

 

 

O nitrogênio ureico no leite (NUL) foi reduzido no SP6. O baixo valor para NUL pode 
estar relacionado ao aumento da digestibilidade ruminal do amido e, assim, melhoria na 
assimilação do nitrogênio pelos microrganismos ruminais (NRC, 2001). O SP12 apresentou 
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menor teor de proteína no leite do que SP6. O maior CTC (SP18) tendeu a reduzir a 
digestibilidade do amido e glicose plasmática (P = 0,08). Tem sido reportado na literatura que 
CTC mais longos (>32 mm) promovem tamanho de partículas maiores que podem reduzir o 
processamento de grãos pelos rolos processadores e prejudicam a DA (Ferraretto e Shaver, 
2012). Além disso, outros fatores podem influenciar nesse aspecto, tais como: propriedades do 
endosperma (Correa et al., 2002), maturidade (Johnson et al., 2002) e o grau de processamento 
(Bal et al., 2000) da silagem de milho de planta inteira pode alterar a fragmentação do grãos e 
assim a digestibilidade do amido (Cooke e Bernard, 2005). 

O processador reduziu em 55.5% a porcentagem de partículas de SM retidas na peneira 
de 19-mm (5,3 vs. 2,7%, dados não mostrados nas tabelas) o que provavelmente repercutiu no 
tempo de ruminação (605.7 vs. 549.3 min) observado (Figura 5) e o aumento no CTC de 6 para 
12 mm possibilitou o aumento de 53,7 minutos. As vacas que consumiram a dieta SP6 
selecionaram contra partículas pequenas (entre 1.18 a 8 mm; Tabela 2) em comparação com os 
tratamentos PT6 e SP12. Além disso, houve uma tendência em aumentar às concentrações 
plasmáticas de D-lactato e amiloide A (marcadores de acidose subclínica) nas vacas do 
tratamento SP6 em relação ao SP12 (Tabela 1).  O CTC de 12-mm se mostrou mais eficaz em 
promover desempenho e preservar a saúde das vacas leiteiras nas condições dietéticas 
experimentais. 

 

Tabela 2. Seleção das de vacas em lactação alimentadas com dietas contendo as silagens PT6, 
SP6, SP12 e SP18. 

Item 
Tratamento 

SEM 
P1 

PT6 SP6 SP12 SP18 C1
 C2 C3 

 -------------- % do consumo2--------     

>19mm 91.5 91.8 90.3 94.0 4.42 0.90 0.66 0.28 
19-8mm 99.0 98.1 97.7 98.1 0.70 0.25 0.26 0.11 
8-1.18mm 99.5 97.5 100.4 101.0 1.75 0.05 0.01 0.55 
<1.18mm 106.4 107.8 106.7 107.1 1.14 0.43 0.45 0.79 

1Contrastes: C1 - PT6 vs. SP6 (Efeito do processamento de grãos), C2 - SP6 vs. SP12 (efeito do 
tamanho de partículas) e C3 - SP12 vs. SP18 (efeito do tamanho de partículas). 
2Valores < 100% indicam seleção contra aquela fração, enquanto valores > 100% indicam 
seleção a favor daquela fração (Leonardi and Armentano, 2003). 
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Figura 5. Tempo de ruminação de vacas em lactação alimentadas com dietas contendo as 
silagens PT6, SP6, SP12 e SP18. 
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Suplementação de aminoácidos para vacas leiteiras: o que a experiência nacional relata? 
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Introdução 

Quando falamos a respeito de formulação proteica na dieta de vacas leiteiras, um dos 
primeiros nutrientes a serem discutidos por nutricionistas do mundo todo é o teor de proteína 
bruta (PB) das dietas. Proteína bruta é definida para os alimentos como o conteúdo de nitrogênio 
multiplicado por um fator de 6,25. Esse fator é baseado no fato de que a maioria das proteínas 
contém 16% de N, o que nem sempre é uma verdade, pois há uma variação de 15 a 18% de N. 
O conteúdo de PB inclui proteína verdadeira (constituída por aminoácidos) e não verdadeira 
(nitrogênio não proteico). Pela dinâmica da digestão dos compostos nitrogenados no rúmen, o 
NRC (2001) caracterizou as frações de proteína degradável no rúmen (PDR) e proteína não 
degradável no rúmen (PNDR). Um pouco mais adiante, predizemos as necessidades de N de 
uma vaca em termos da proteína metabolizável (PM), que é definida como a proteína verdadeira 
disponível para degradação no abomaso e absorção no intestino delgado, composta da proteína 
microbiana (PMic), da PNDR e da proteína endógena, oriunda da descamação dos tecidos 
intestinais, enzimas, etc. 

Embora a PB ainda seja considerada por muitos nutricionistas na formulação de dietas, 
os artigos publicados no Journal of Dairy Science, iniciados há mais de 60 anos, começaram a 
fornecer evidências das limitações em confiar na PB como um nutriente para o qual poderíamos 
basear as exigências proteicas de vacas leiteiras. Como resultado destas pesquisas, a nutrição 
proteica de vacas passou do uso da PB dietética como nutriente alvo, e agora está focada em 
atender às necessidades de nitrogênio e aminoácidos (AAs), para a fermentação ruminal e 
síntese de proteína microbiana, assim como os requisitos de AA da própria vaca.  

 

Essencialidade dos aminoácidos 

Sabe-se há décadas que os animais exigem AAs para a síntese de proteínas teciduais, 
reguladoras e secretoras, além de dezenas de compostos como hormônios, neurotransmissores, 
nucleotídeos (RNA e DNA), histamina, dentre outros, e que estes precisam ser sintetizados 
diariamente. Porém muito que se sabe atualmente sobre a exigência destes aminoácidos, foi 
usando a abordagem de aminoácidos como “blocos de construção” de proteínas, que 
obviamente não deixa de ter sua importância. Porém, nos últimos anos, os aminoácidos 
começam a ser compreendidos não apenas como estruturas de proteínas, mas também como 
importantes sinalizadores de processos anabólicos e catabólicos dentro das células de diferentes 
tecidos. Este conceito é mais assiduamente estudado em outras espécies, particularmente aves 
e suínos, e em bovinos leiteiros ainda estamos num estágio embrionário de conhecimento. Com 
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esta abordagem, os estudos abrem espaço para outra questão interessante que é a interação entre 
os diferentes metabolismos; energético, lipídico, sistema imunológico, com o status 
aminoacídico das células (Hanigan et al., 2018). Tais observações destacadas acima, sugerem 
o impacto que os AAs têm no metabolismo corporal e a provável importância que a otimização 
da nutrição destes tem na saúde, fertilidade e desempenho produtivo de vacas leiteiras.  

Desde que o significado nutritivo do AA foi reconhecido, sabe-se que parte dos AAs 
não podem ser sintetizados pelo animal ou são sintetizados a uma taxa insuficiente, para atender 
aos requisitos de síntese proteica. Esses aminoácidos foram denominados como AA essenciais 
(AAE), e atualmente são compreendidos por histidina (His), isoleucina (Ile), leucina (Leu), 
lisina (Lys), metionina (Met), fenilalanina (Phe), treonina (Thr), triptofano (Trp) e valina (Val). 
Os AAs restantes, embora necessários para a síntese proteica, podem ser sintetizados pelo 
animal em taxas satisfatórias, e assim foram chamados de AAs não essenciais (AANE). As 
cadeias polipeptídicas que constituem proteínas contêm ambos, porém os AANE podem ser 
sintetizados pela vaca leiteira a uma velocidade suficiente para suas funções biológicas. No 
entanto, há um subgrupo dentro do AANE para o qual a biossíntese não é suficiente para 
suportar altos níveis de produção, e esses têm sido chamados de AAs semi-essenciais (Lapierre 
et al., 2007). A arginina (Arg) é um AA típico desse grupo, pois a síntese de novo pode 
representar até 40% do suprimento total do animal (Doepel et al., 2004). Teoricamente, a 
histidina também pode ser sintetizada por mamíferos, mas a via sintética tem capacidade muito 
limitada e, portanto, a síntese endógena é geralmente ignorada. Foi sugerido que a glutamina 
(Gln) também pode ser classificada como semi-essencial sob certas circunstâncias, 
especialmente em torno do parto (Doepel et al., 2006). Pouco ainda se sabe deste “novo” grupo 
de AAs, principalmente sobre as taxas de síntese de novo, informações essas necessárias para 
obter uma estimativa precisa do suprimento do animal. Durante o decorrer deste artigo, nosso 
objetivo é explanar um pouco mais sobre as exigências proteicas de uma vaca leiteira, 
principalmente de AAs, como uma abordagem emergente na formulação de dietas para vacas. 

 

Demanda de aminoácidos para vacas em lactação 

Antes de atendermos as necessidades de AAs de uma vaca e pensar no metabolismo 
pós-absortivo, é preciso lembrar que o próprio rúmen possui exigências tanto de nitrogênio, 
como de AAs e peptídeos (Russell et al., 1992). Em algumas situações, pelo excesso de ênfase 
em aumentar o conteúdo de PNDR nas dietas, o suprimento destas necessidades no rúmen fica 
deficiente, e isso pode reduzir o crescimento bacteriano. De outro lado, quando o aporte 
proteico no rúmen é excessivo, este excesso de N ruminal, na forma de N amoniacal oriundo 
da degradação dos compostos nitrogenados, é drenado ao fígado pela veia porta, convertido em 
ureia que, por sua vez, é lançada na corrente sanguínea, parcialmente reciclada via saliva e 
excretada, via urina e via leite. Este processo de “desintoxicação” metabólica da amônia, que 
ocorre no tecido hepático e tem por resultado final a ureia, contém um elevado custo energético 
por grama de N excretado, causando quando em excesso um custo adicional na exigência 
energética de mantença dos animais (Fox et al., 2002). Obviamente, em boa parte das dietas 
brasileiras para vacas lactantes, o segundo quadro (excesso de PDR) é muito mais frequente 
que o primeiro (excesso de PNDR). 

Na década de 70, com o objetivo de tentar identificar quais AAs seriam os mais 
limitantes para vacas leiteiras alimentadas com dietas a base de milho, sem suplementação 
proteica, 5 experimentos de infusão abomasal foram conduzidos por Schwab et al. (1976). 
Aminoácidos isolados e misturas de diferentes AAs foram infundidos nestes animais, que 
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apresentavam produção de leite média de 29 kg/dia, e um consumo de matéria seca (CMS) 
médio de 19 kg/d, alimentados com uma dieta de 11% PB em média. Como conclusão dos 
experimentos, os autores ressaltaram alguns pontos importantes: 1) o conteúdo de proteína do 
leite (%) foi mais sensível que o rendimento de proteína (kg) como critério de resposta às 
infusões de AAs; 2) Met isolada não teve efeito nas medições de produção; 3) Lys isoladamente 
resultou em 16% da resposta ao rendimento de proteína do leite obtida com caseinato de sódio, 
enquanto Lys e Met juntos responderam por 43% dessa resposta de proteína do leite; 4) 
ocorreram poucas alterações nas concentrações plasmáticas de outros AA quando Lys e Met 
foram infundidas em conjunto; e 5) a resposta no conteúdo e na produção da proteína do leite 
com os 10 AAE foi da mesma magnitude que a do caseinato de sódio, indicando que os AANE 
não eram limitantes naquela ocasião. 

Numerosos experimentos desde então identificaram Met e Lys com mais frequência 
como os 2 AAs mais limitantes para vacas leiteiras em lactação alimentadas com dietas à base 
de milho (NRC, 2001). O NRC (2001) também demonstrou a importância da Met e da Lys 
como os dois AAs mais frequentemente limitantes para vacas alimentadas com dietas à base de 
milho e soja, utilizando uma abordagem de dose/resposta com a produção de proteína do leite. 
Segundo esta referência, as concentrações ótimas para maximizar a utilização da PM e a 
produção de proteína do leite foram de 7,2% de Lys e 2,4% de Met na PM. Após a publicação 
do NRC (2001), recomendações mais “comerciais” foram sugeridas; 6,6-6,9% Lys e 2,2-2,3% 
Met, mas sempre sugerindo como relação adequada 3:1 entre Lys/Met. Isso é coerente com a 
observação de que a concentração destes dois AAs é baixa na maioria dos alimentos utilizados 
para vacas em lactação, se comparada à concentração deles na proteína microbiana, na proteína 
do leite e no tecido muscular bovino, segundo revisão publicada por Schwab e Broderick (2017) 
(Tabela 1). 

Pesquisas realizadas após a publicação do NRC (2001) confirmaram esses achados  
(Noftsger e St-Pierre, 2003; Socha et al., 2005; St-Pierre e Sylvester, 2005; Ordway et al., 2009; 
Appuhamy et al., 2011; Chen et al., 2011; Lee et al., 2012; Osorio et al., 2013; Giallongo et al., 
2016; Zhou et al., 2016b). Com base neste conhecimento prévio e no volume de informações 
disponíveis, focaremos nossas discussões nestes dois AAE, embora tenha surgido grande 
interesse da comunidade científica por alguns outros AAs. 
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Tabela 1. Concentrações de Lys e Met no leite¹, tecido magro¹ e bactéria ruminal¹, 
concentrações ótimas sugeridas na PM², e ponto de interrupção estimado das concentrações 
requeridas na PM para conteúdo máximo de proteína do leite³ 

  Lys Met   Lys Met 
Leite 7,7 2,6 Resíduo de cervejaria 4,1 1,7 
Tecido magro 6,4 2 Farelo de canola 5,6 1,9 
Bactéria ruminal 7,9 2,6 Milho DDGS 2,2 1,8 
Concentração Ótima 7,2 2,5 Refinazil 2,7 1,6 
Requerido (NRC, 2001) 7,2 2,4 Farelo de glúten de milho 1,7 2,4 
   Caroço de algodão 4,3 1,7 
Silagem de alfafa 4,4 1,4 Farelo de linhaça 3,7 1,8 
Silagem de milho 2,5 1,5 Farelo de soja 6,3 1,4 
Silagem de gramínea 3,3 1,2 Farelo de girassol 3,6 2,3 
Cevada 3,6 1,7 Farinha de sangue 9 1,2 
Milho 2,8 2,1 Farinha de penas 2,6 0,8 
Aveia 4,2 2,9 Farinha de peixe 7,7 2,8 
Trigo 2,8 1,6 Farinha de carne 5,4 1,4 

¹ Valores de aminoácidos para leite, tecido magro e bactéria ruminal são de O'Connor et al. 
(1993); concentrações ótimas de AA na PM são de Doepel et al. (2004), e ponto de interrupção 
estimado para concentrações requeridas na PM para o máximo conteúdo de proteína do leite e 
valores de aminoácidos são do NRC (2001). 

 

Ao passar o olho na tabela acima, chama a atenção o alto valor de lisina na farinha de 
sangue (9,0% Lys), e isto justifica a inclusão frequente deste suplemento proteico em dietas de 
vacas leiteiras norte-americanas, particularmente em regiões com expressiva bonificação por 
sólidos. Por outro lado, sua baixa concentração de metionina (1,2% Met) tem que ser 
forçosamente compensada com a suplementação de boas fontes de Met protegida ou análoga. 

Reconhece-se que melhorar a formulação de dietas depende não apenas da 
determinação da oferta e das exigências com base na PM, mas principalmente nos AAs 
individuais, conceito adotado há muito tempo em espécies não ruminantes. De fato, a maioria 
dos modelos norte-americanos (NRC, 2001; Fox et al., 2004) investiram tempo e esforço para 
desenvolver submodelos complexos de rúmen para obter uma previsão adequada do fluxo de 
proteínas disponível às vacas no intestino. Apesar do ajuste fino desses modelos ainda ser 
necessário para melhorar as previsões, trabalhos como Bateman et al. (2001) e Pacheco et al. 
(2006) sugerem que suas previsões estão muito próximas dos valores realmente mensurados in 
vivo. Como os fluxos de proteínas ou AA para o abomaso e intestino são estimados, as previsões 
de produção de proteína do leite a partir deste aporte de proteína intestinal são baseados em 
uma eficiência única para todos os AAs, independente da oferta do mesmo ou da concentração 
e interação dos demais AAs. Segundo Fox e Tedeschi (2003) tal simplificação do complexo 
biológico da lactação foi necessária como ponto de partida, uma vez que “o conhecimento do 
metabolismo dos nutrientes não é tão avançado quanto a previsão da fermentação ruminal, 
devido às rotas metabólicas quase infinitas que conectam vários compartimentos teciduais e 
metabólicos, e as múltiplas interações e os sofisticados regulamentos metabólicos que 
determinam a partição dos nutrientes absorvidos.” Reconhece-se, porém, que essa relação linear 
entre oferta e produção é biologicamente irrealista (Lapierre et al., 2007; Hanigan et al., 2018).  
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Schwab et al. (2009) e Whitehouse et al. (2009) reavaliaram os gráficos de 
dose/resposta de Lys e Met, e repetiram as mesmas análises estatísticas, com os mesmos bancos 
de dados do NRC (2001), gerando os mesmos gráficos de Lys e Met para outros softwares de 
formulação de dietas para vacas leiteiras baseados no modelo nutricional CNCPS, como CPM-
Dairy e AMTS. Segundo os autores, esperava-se que devido as diferenças intrínsecas dentre 
estes modelos, que as concentrações necessárias de Lys e Met na PM para a máxima produção 
de proteína do leite poderiam ser diferentes. 

Como esperado, existiram diferenças entre os resultados obtidos com NRC (2001), 
CPM-Dairy e AMTS.Cattle (Tabela 2). Isso era esperado, já que os modelos diferem na 
abordagem de previsão de suprimento de AAs. Tais diferenças de abordagem levam a 
diferenças nos suprimentos previstos de PDR, PNDR, PM e na concentração de AAs na PM. O 
modelo de predição de AA no NRC (2001) é de natureza semi-fatorial, onde alguns dos 
parâmetros são determinados por regressão. Em contraste, o CPM-Dairy e o AMTS usam 
abordagens fatoriais para prever fluxos de AA para o intestino. A versão mais recente do 
CNCPS modificou os pools de carboidratos, as taxas de degradação de carboidratos das frações 
A1 e B1, as frações solúveis (por exemplo, açúcar, NNP) fluem com a fase líquida em vez da 
fase sólida, assim como as equações de taxa de passagem foram modificadas. O resultado dessas 
e de outras alterações levou a reduções na degradação ruminal dos carboidratos, aumentou o 
fluxo de PDR e reduziu o fluxo de PMic; em consequência também os fluxos previstos de Lys 
e Met para o intestino delgado. 

 

Tabela 2. Ponto de interrupção estimado para as concentrações requeridas de Lys e Met na PM 
para conteúdo e produções máximas de proteína do leite para os modelos NRC, CPM e AMTS 
usando a base de dados do NRC (2001) (Schwab et al., 2009, Whitehouse et al., 2009). 

 
 Modelo NRC 
 Ótima Lys Ótima Met Ótima Lys/Met 
Conteúdo de proteína no leite (%) 7,24 2,38 3,0 
Produção de proteína do leite (g/d)  7,08 2,35 3,0 
    
 Modelo CPM 
Conteúdo de proteína no leite (%) 7,46 2,57 2,9 
Produção de proteína do leite (g/d)  7,51 2,50 3,0 
    
 Modelo AMTS 
Conteúdo de proteína no leite (%) 6,68 2,40 2,78 
Produção de proteína do leite (g/d)  6,74 2,31 2,92 

 

Demanda de aminoácidos para vacas em transição 

Quando pensamos a respeito das exigências de AAs de uma vaca leiteira, 
principalmente de animais ao redor do parto, alguns trabalhos têm nos sugerido que o perfil de 
AAs exigidos pelos animais não é constante em toda as suas fases de vida e de produção. Este 
seria o resultado de fatores como, quais processos biológicos estão ocorrendo mais 
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assiduamente e geram maiores demandas de AAs no organismo, da deficiência prévia destes 
animais, assim como da composição da dieta que é ofertada.  

Além do balanço energético negativo (BEN), muito discutido nas últimas décadas, um 
balanço proteico negativo (BPN) no pós-parto imediato, às vezes de igual ou até maior 
relevância que o BEN, tem sido agora caracterizado e discutido. Estima-se que a extensão do 
balanço proteico negativo pós-parto (nadir ou ponto de mínima) ocorra em torno do sétimo dia, 
diminuindo e se tornando positivo durante a quarta semana pós-parto (Bell et al., 2000). A 
proteína disponível neste período parece ser particionada para propósitos glicogênicos apenas 
no período pós-parto precoce, uma vez que os AAE não contribuem mais para a liberação de 
glicose hepática em caráter líquido no período pós-parto (Larsen e Kristensen, 2013).  

Com objetivo de estudar a magnitude deste BPN, e do metabolismo de AAs em vacas 
recém-paridas, Larsen et al. (2014) infundiram caseína no abomaso de vacas leiteiras de modo 
a suprir todo o déficit de proteína metabolizável estimada até o 29° dia após o parto, ou seja, 
reduzir o balanço de proteína metabolizável próximo a 0. A produção de leite foi aumentada 
em impressionantes 7,2 kg/dia de 1 a 29 DEL, bem como a produção de proteína do leite 
(+452,43 g/dia). Segundo os autores, a redução de apoptose precoce de células alveolares após 
o parto pode explicar parte do aumento e, principalmente, da persistência do incremento de 
produção, mesmo após o término do período de infusão de caseína, uma vez que houve maior 
fornecimento de nutrientes para a função das células mamárias. Um ponto que nos chama muita 
atenção nos experimentos citados acima, é que os AAs mais limitantes para estes animais não 
foram Met e Lys como estamos acostumados a discutir, mas sim leucina (Leu). Com tal 
evidência, outro grupo de pesquisadores (Yepes et al., 2019) investigaram os efeitos da 
suplementação de AAs de cadeia ramificada (Leu, Ile e Val) em vacas recém-paridas, porém 
não encontraram nenhum efeito, além do aumento circulante destes AAs no plasma frente a 
suplementação. 

Ainda olhando para as vacas no período de transição, normalmente estas apresentam 
um aumento na lipólise do tecido adiposo devido a alterações hormonais, como redução da 
insulina circulante (e aumento da insensibilidade do tecido adiposo), aumento das 
catecolaminas e do glucagon e aumento do hormônio do crescimento. Por consequência 
aumentam as concentrações de ácidos graxos não esterificados (AGNE) no sangue, além da 
grande demanda que se inicia para a produção de leite. Para que o aproveitamento máximo 
desses ácidos graxos ocorra e a saúde hepática também seja preservada, a via metabólica que 
leva a oxidação completa destes compostos seria desejada. Uma organela importante dentro dos 
hepatócitos onde este processo ocorre é a mitocôndria, e a carnitina é fundamental para o 
transporte de AGNE a partir do citosol para o interior das mitocôndrias, onde ocorre a β-
oxidação (Drackley, 1999). A metionina é requerida para a síntese de carnitina (Carlson et al., 
2007); portanto, a maior concentração hepática de carnitina (82,1 vs. 37,5 nmol/g de tecido) 
que foi detectada em vacas suplementadas com Met indica uma maior biodisponibilidade desta 
para a síntese (Osorio et al., 2014). Do mesmo modo, Tang et al. (2015) identificaram grande 
dependência de Met para a biossíntese de carnitina em cultura celular. A via de biossíntese 
deste peptídeo já é bem estudada e esclarecida, e demonstra em sua via metabólica a 
dependência do aminoácido metionina (Rebouche, 1988), sugerindo um possível maior 
aproveitamento por alguns tecidos como muscular e hepático em oxidar lipídeos para a 
obtenção de energia, tornando o animal mais eficiente.  

A Met também é um aminoácido essencial envolvido no transporte de lipídios do 
tecido hepático para outros tecidos como a glândula mamária, auxiliando na síntese de 
fosfatidilcolina, utilizada na estrutura de formação das lipoproteínas de muito baixa densidade 
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(VLDL). Especificamente sugere-se que desempenha papel vital na transferência de unidades 
de carbono em vacas leiteiras, modulando a síntese de S-adenosilmetionina (SAM) no ciclo da 
metionina, e este funciona como um doador de grupos metil na formação de 
fosfatidiletanolamina e fosfatidilcolina (Osorio et al., 2014).  

Outros pesquisadores sugerem que Histidina (His) é provavelmente um potencial 
limitador de AAs após Lys e Met, particularmente quando as vacas são alimentadas com dietas 
com baixo teor de PB (deficientes em PM), com dietas baseadas em silagem de milho e alfafa 
(Lee et al., 2012; Giallongo et al., 2016). Esta potencial deficiência faz sentido quando 
observamos o baixo conteúdo de His nas bactérias sintetizadas no rúmen e protozoários em 
comparação com o leite (NRC, 2001; Sok et al., 2017). Possivelmente quanto maior for a 
contribuição da PMic no total de PM fornecido diariamente para os animais, maior será a 
deficiência de His.  

 

Aporte de aminoácidos e desempenho de vacas em lactação 

A resposta ainda mais notavelmente encontrada, e facilmente mensurada, nos 
experimentos que suplementam ou realizam balanceamento de AAs é o aumento do percentual 
de proteína do leite e citaremos 3 meta-análises para abordarmos tais resultados. No seu estudo 
meta analítico, Vyas e Erdman (2009) avaliaram o efeito do suprimento de Lys e Met em g/d 
de 23 estudos publicados com vacas em lactação. As respostas observadas de proteína do leite 
ao consumo diário de Met foi de 4 g de proteína verdadeira do leite por grama de ingestão 
metabolizável de Met, dentro de um banco de dados com variação de 25 a 70 g por vaca/dia de 
Met. Da mesma forma, as respostas de proteína do leite à Lys foram de 3,2 g de proteína do 
leite por grama de ingestão de Lys metabolizável, com variação de consumo de Lys entre 80 a 
203 g por vaca/dia. 

Na análise conduzida por Patton (2010), 35 estudos foram utilizados para avaliar os 
efeitos nos níveis de Lys e Met na PM na resposta de produção de leite e proteína do leite. Neste 
estudo temos uma interessante comparação das dietas quanto aos diferentes cenários onde a 
dieta apresentava deficiência ou não dos dois aminoácidos segundo o modelo matemático, e a 
resposta desta frente a suplementação. No geral, a adição de Met às dietas aumentou a produção 
de proteína do leite, tanto em porcentagem (0,07%) quanto em rendimento (27 g/d). O consumo 
de MS diminuiu levemente, enquanto a produção de leite aumentou de maneira muito tímida. 
Quando as vacas com um balanço positivo previsto de AAs foram suplementadas com Met, a 
produção de leite aumentou, mas quando o balanço de AAs na dieta foi negativo, a produção 
de leite foi reduzida. O autor ressaltou que nenhuma evidência dá suporte a necessidade de um 
alto nível de Lys como pré-requisito para obter uma resposta na proteína do leite frente ao 
suprimento de Met, como sugerido pelo modelo do NRC (2001). 

Mais recentemente, Lean et al. (2018) utilizaram as predições de fluxo de AAs do 
modelo CNCPS em sua meta-análise de 63 experimentos, com o objetivo de analisar os efeitos 
do suprimento metabolizável de AAs no desempenho de vacas leiteiras. O aporte de Met 
metabolizável prevista pelo CNCPS (g/d) foi associado forte e positivamente à porcentagem e 
produção de proteína do leite, mesmo com pequenas variações no aporte (51,91g vs. 56,96g/d). 
A produção de leite, entretanto, foi associada positivamente com His, Leu e Trp. O rendimento 
de proteína verdadeira do leite também foi associado aos níveis de Leu metabolizável, enquanto 
novamente Lys prevista em g/d não alterou o desempenho dos animais. Os níveis de Lys 
metabolizável, porém, foram menores do que os normalmente recomendados, bem como a 
alteração com as suplementações foram muito pequenas (157g vs. 162g). Tais evidências 



I Simpósio Internacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite 
IV Simpósio Nacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite  

IX Simpósio Mineiro de Nutrição de Gado de Leite 
25 a 27 de setembro de 2019 

72 
 Núcleo do Leite 
FAMEV/UFU 

reforçam ainda mais nossa atenção para outros AAs quando tratamos de vacas leiteiras de alto 
desempenho, sendo eles principalmente os de cadeia ramificada.   

O aumento da produção de proteína e de caseína do leite com a suplementação de 
metionina já é bem descrito na literatura, porém mais recentemente, a maior produção de 
gordura do leite começou a ser notada em alguns experimentos e na rotina de alguns 
nutricionistas. Ao observarmos os resultados de 9 artigos publicados com suplementação de 
uma fonte de metionina protegida ruminalmente em tratamentos de lactação contínua, os dados 
sugerem um aumento médio de 0,15 pontos percentuais no teor de gordura no leite, mas 
obviamente esta observação carece de um tratamento estatístico adequado dos dados 
(Misciattelli et al., 2003; Girard et al., 2005; Socha et al., 2005; Ordway et al., 2009; Ardalan 
et al., 2010; Chen et al., 2011; Osorio et al., 2013; Zhou et al., 2016; Toledo et al., 2017). 
Diversas evidências sugerem alguns vínculos entre o suprimento de aminoácidos do organismo 
com o metabolismo lipídico, e tentaremos abordar brevemente alguns possíveis mecanismos 
para estas observações.      

Para crescer e se dividir, as células devem aumentar a produção de proteínas, lipídios 
e nucleotídeos, ao mesmo tempo em que suprimem as vias catabólicas. O complexo mTORC1 
desempenha um papel central na regulação de todos esses processos e, portanto, controla o 
equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo em resposta às condições ambientais (Saxton e 
Sabatini, 2017). A proteína mTOR é formada de dois complexos proteicos denominados 
complexo 1 da mTOR (mTORC1) e complexo 2 da mTOR (mTORC2). O mTORC1 modula a 
tradução em resposta a nutrientes, hormônios e fatores de crescimento. Além do hormônio do 
crescimento e insulina, aminoácidos essenciais também demonstraram estimular a fosforilação 
de mTORC1 em fatias de tecido mamário bovino (Arriola et al., 2014). Curiosamente, os 
aminoácidos essenciais, individualmente, afetaram de forma independente o estado de 
fosforilação de mTORC1, e estas alterações foram correlacionadas com mudanças nas taxas de 
síntese de caseína em fatias de tecido mamário. O estado de energia da célula (relação 
ATP/ADP) inibe mTORC1 quando a célula está em estresse energético, uma vez que a síntese 
de proteínas é um processo que consome energia. No entanto, esse caminho parece ser menos 
relevante à ativação do mTORC1 que os aminoácidos, uma vez que as fatias de tecido 
responderam com maior fosforilação de mTORC1 e taxa de síntese de caseína para estes 
nutrientes, independentemente da presença de acetato ou glicose no meio (Appuhamy et al., 
2014). 

Uma interação possível dos aminoácidos na lipogênese foi observada usando 
hepatócitos de truta arco-íris, onde metionina e lisina juntamente à insulina não apenas 
alteraram a sinalização mTOR, mas também a expressão de enzimas ligadas à produção de 
ácidos graxos, como a enzima ácido graxo sintase (FAS) (Lansard et al., 2010). Já havia sido 
demonstrado em estudo anterior (Lansard et al., 2010), usando cultura de células primárias de 
hepatócitos, que os aminoácidos regulavam o metabolismo hepático a nível molecular em 
combinação com a insulina. Este estudo mostrava que os aminoácidos isolados ou em conjunto 
com a insulina foram capazes de regular a expressão de vários genes envolvidos no 
metabolismo de carboidratos e lipídios, por um padrão que incluía uma dramática regulação 
positiva dependente de mTOR. Com tal hipótese, Li et al. (2016) cultivaram células mamárias 
de bovinos com diversas relações de aminoácidos, e observaram a expressão gênica de diversas 
enzimas da síntese de ácidos graxos, envolvidas na síntese de cadeias de diferentes tamanhos 
de carbono, potencialmente ligadas a sinalização pela mTOR, observando as maiores respostas 
quando as células foram cultivadas em meios com concentrações teoricamente ótimas de todos 
os aminoácidos essenciais. 
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Mais recentemente, um grupo de pesquisadores com o objetivo de avaliar apenas o 
efeito da concentração de metionina das células desta vez de tecido mamário, sobre a ativação 
do mTORC1 e seus possíveis mecanismos de aumento da expressão de genes ligados ao 
complexo enzimático da síntese de novo da gordura do leite, cultivaram tais células em meios 
com diferentes concentrações de metionina, e observaram em uma concentração de 0,6mM/L 
as maiores expressões de SREBP, relação mTORC1 fosforilada e não fosforilada, bem como a 
maior produção de tri-acil glicerol (Hao Qui, et al., 2018). Tais resultados reforçam ainda mais 
a possível relação do metabolismo aminoacídico e lipídico, não apenas em não ruminantes ou 
apenas no tecido hepático.   

Claramente o mTORC1 desempenha um papel central na promoção da biogênese 
lipídica, regulando a expressão de muitos genes lipogênicos, principalmente de uma família 
importante de fatores de transcrição que estão envolvidos na síntese lipídica composta pelas 
proteínas de ligação ao elemento regulador de esterol (SREBPs) (Laplante e Sabatini, 2009). 
Estas proteínas SREBPs são fatores de transcrição de zíperes de Leu hélice-alça-hélice básicos, 
que regulam a homeostase lipídica pelo controle da expressão de vários genes lipogênicos. A 
importância dos SREBPs na lipogênese foi destacada por estudos usando camundongos com 
deleção específica do fígado, que exibem redução no processamento de SREBPs, colesterol e 
síntese de ácidos graxos no fígado (Caron et al., 2015). 

 

Conclusões 

Com o aumento constante do desempenho produtivo de vacas leiteiras, precisaremos 
também evoluir na maneira com que suprimos as necessidades proteicas destes animais. O 
conceito inicial que precisamos ter em mente é que a vaca possui requerimentos de AAs, não 
de nitrogênio (lido atualmente como PB). Desde os anos 60, pesquisadores têm trabalhado para 
descobrir e estimar as reais necessidades de cada aminoácido para vacas leiteiras, de maneira 
geral realizando isto com uma abordagem de dose e resposta à produção de proteína do leite, 
vendo os AAs como estruturas primárias de formação de proteínas. Conforme a ciência tem 
evoluído, novas abordagem também têm emergido, e descobrimos que os AAs não são apenas 
“blocos” de proteínas, mas moléculas chaves em diversos processos no metabolismo. Fica cada 
vez mais elucidado que a eficiência não apenas da síntese proteica ou da utilização do N, mas 
também energética, estão relacionadas com o aporte de AAs que o organismo recebe. 

Fica evidente também que o grau de deficiência de AAs é dependente de inúmeros 
fatores, como composição da dieta (perfil de AAs dos ingredientes), nível de produção, estágio 
da vida produtiva, status de saúde, dentre outros. Porém como discutimos anteriormente, talvez 
nem toda vaca terá a mesma limitação de AAs, tanto em quantidade como em ordem de 
importância.  

Nos deparamos no Brasil com sistemas de pagamento do leite por qualidade ainda 
muito tímidos na bonificação por sólidos. Isto num primeiro momento torna mais difícil e pouco 
estimulante para produtores e nutricionistas a formulação de dietas baseadas no balanceamento 
de AAs, além das limitações ainda existentes nos modelos nutricionais. Porém, na nossa 
modesta opinião, embora ainda tímidos, a adoção destes sistemas de pagamento é 
irreversivelmente crescente, ou seja, um caminho sem volta. Acreditamos ainda que com os 
esforços da academia para compreender toda a interação existente, ficará cada vez mais claro e 
preciso, a importância do correto balanceamento de AAs para vacas de alto desempenho. 
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Aditivos para vacas leiteiras: o que já está bem consolidado e o que ainda precisamos 
compreender melhor? 
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Introdução 

 O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (IN 13, 2009) definiu 
aditivos destinados à alimentação animal como substâncias ou microrganismos adicionados 
intencionalmente, que normalmente não se consomem como alimento, tenham ou não valor 
nutritivo, que afetem ou melhorem as características do alimento ou dos produtos animais. São 
cinco categorias de aditivos, com alguns de seus exemplos: 

a Tecnológicos: qualquer substância adicionada ao produto destinado à alimentação 
animal com fins tecnológicos. Exemplos: adsorventes de micotoxinas e antioxidantes; 

b Sensoriais: qualquer substância adicionada ao produto para melhora ou modificar as 
propriedades organolépticas destes ou as características visuais dos produtos. Ex.: 
aromatizantes e palatabilizantes; 

c Nutricionais: toda substância utilizada para manter ou melhorar as propriedades 
nutricionais do produto. Ex: microminerais e vitaminas; 

d Zootécnicos: toda substância utilizada para influir positivamente na melhoria do 
desempenho dos animais. Ex. equilibradores de flora e melhoradores de desempenho;  

e Anticoccidianos: substância destinada a eliminar ou inibir protozoários.  

Portanto, pelas próprias definições e categorias, é possível entender seus objetivos 
principais. Sabe-se que muitos deles têm aplicações para várias categorias ou mesmo para 
bovinos de corte e outras espécies de ruminantes, mas este trabalho restringiu-se a aditivos 
utilizados ou indicados para vacas em lactação, pela grande amplitude de produtos. 

Muitos destes aditivos são comercializados por empresas que os desenvolvem. Entende-
se que a empresa que pretende comercializar determinado aditivo, tem que demonstrar, através 
de experimentos, análises laboratoriais e outros métodos, que o seu produto é eficiente. Ou seja, 
há necessidade de comprovação de que o aditivo apresente um benefício econômico ao 
produtor.  
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 O objetivo deste trabalho é apresentar alguns dos principais aditivos alimentares 
utilizados para vacas em lactação no Brasil, destacando-se aqueles em que há maior 
consistência de informações e aqueles que ainda carecem de maior suporte de literatura, de 
pesquisa ou de análises. Será apresentada uma breve revisão de literatura sobre cada assunto e, 
para isso, foram buscadas publicações recentes que, se possível, tratassem de revisões sobre os 
respectivos temas. A listagem é por ordem alfabética e não se pretende abordar os aditivos 
nutricionais, exceto a biotina. Também não será discutido o tema dos aminoácidos, por haver 
outra palestra no evento que trata mais profundamente deste assunto. 

 Serão aqui abordados: adsorventes de micotoxinas, aromatizantes, biotina, enzimas 
(celulases, xilanases, amilases e proteases), fitogênicos (óleos essenciais, sanguinarina e 
taninos), leveduras (vivas e culturas ou extratos), monensina, tamponantes e virginiamicina. 

 

Adsorventes de micotoxinas 

 Micotoxinas são metabólitos tóxicos produzidas por fungos, principalmente Aspergillus 
flavus, A. parasiticus (aflatoxinas – AF) e o gênero Fusarium sp (fumonisina, zearalenona, 
deoxinivalenol – DON ou vomitoxina, entre outras). Os efeitos sobre os animais geralmente 
são crônicos, com intensidade dependente do tempo e dose de exposição, mas podem ser 
significativos, especialmente para animais jovens ou de maior produtividade. 

Ruminantes geralmente são menos susceptíveis à intoxicação por micotoxinas do que 
os não-ruminantes, pois foi demonstrado haver degradação ruminal de toxina T-2 (produzida 
por Fusarium sp), DON e ocratoxina. Portanto, o rúmen provavelmente confere certo grau de 
resistência a estas micotoxinas. Já a degradação ruminal de aflatoxinas é desprezível (Mackie 
e White, 1990). 

Entre as possíveis medidas de combate às micotoxinas está o uso de adsorventes. Eles 
podem fazer parte de um programa de controle e prevenção, mas dificilmente serão suficientes 
sozinhos para controlar um episódio de micotoxicose em bovinos. O conceito básico é que eles 
se liguem à(s) micotoxina(s), reduzindo sua biodisponibilidade e a(s) carreiem para fora do 
animal, via fezes. 

As principais vantagens dos adsorventes é que eles podem ser relativamente baratos, 
reconhecidos como produtos seguros e facilmente adicionados às dietas dos animais. 
Entretanto, nem todos os adsorventes são eficazes em sequestrar aflatoxinas (Stroud, 2006, 
citado por Kutz et al., 2009), mas principalmente as toxinas de Fusarium sp e, mais 
particularmente, DON (Boudergue et al., 2009, citados por Ogunade et al., 2018). Outras 
possíveis limitações são o fato deles possivelmente acumularem as micotoxinas nos dejetos e 
que podem estar contaminados com metais pesados e dioxinas. 

Uma das dificuldades de se avaliar a eficácia de adsorventes em bovinos é a não 
padronização dos métodos de avaliação in vitro e, principalmente, in vivo de adsorventes, 
dificultando a comparação de produtos entre si (Ondarza, 2007). 

Os principais produtos, historicamente, são: a) inorgânicos: uma grande variedade de 
argilas, como bentonitas, zeolitas, e aluminossilicatos de sódio e ou de cálcio hidratados; e b) 
orgânicos: carvão ativado e principalmente produtos à base de parede celular de leveduras e 
produtos resultantes de fermentação de Saccharomyces cerevisiae. 
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Outra linha de ação é o uso de microrganismos para descontaminação de AF de 
alimentos, como o Lactobacillus rhamnosus GG. Os mecanismos envolvidos são a 
bioconversão em metabólitos menos tóxicos e a adsorção. Porém, mais pesquisas são 
necessárias visando sua aplicação prática (Kim et al., 2017). 

Recomenda-se a leitura da revisão publicada por Ogunade et al. (2018), que trata da 
contaminação por micotoxinas em silagem de milho, sua ocorrência, efeitos, prevenção e 
mitigação. O artigo é muito consistente em seus objetivos, listando, entre outros itens, uma 
revisão sobre os principais grupos de adsorventes, tais como as argilas, carvão ativado, polivinil 
pirrolidona (PVP), produtos baseados em clorofila aqueles baseados em produtos ou extrato de 
fermentação de leveduras e as respectivas combinações. Destes, aqueles baseados em uso 
exclusivo de produtos à base clorofila não tiveram, até o momento, relatos na literatura de 
avaliação em dietas para bovinos leiteiros. 

Há outros artigos disponíveis na literatura que mostram efeito de diferentes adsorventes 
de micotoxinas sobre a redução dos níveis de AFM1 (M1 é o metabólito da AF excretado no 
leite), quando fornecidos em dietas com adição de AFB1, é uma das variantes dos componentes 
ativos das AF (Diaz et al., 1999; Diaz et al., 2004; Kutz et al., 2009). 

Jiang et al. (2018) observaram que um adsorvente à base de argila sozinho ou adicionado 
de um produto de fermentação de Saccharomyces cerevisiae reduziu a transferência de AFB1 
em AFM1, de maneira que o nível excretado ficasse inferior ao limite legal dos EUA (0,5 
µg/kg). Os adsorventes também permitiram que a redução dos níveis do metabólito ativo no 
leite fosse mais rápida do que o controle (sem adição de adsorventes), após a retirada da 
micotoxina da dieta. A associação dos adsorventes tendeu a manter a produção de leite, durante 
o desafio com a AF. 

Também tem se buscado avaliar os efeitos do uso de adsorventes sobre outros 
parâmetros, como os de imunidade e inflamação, em vacas leiteiras, como Pate et al. (2018), 
que demonstraram redução da inflamação de hepatócitos pela adição de um adsorvente à base 
de aluminossilicato. 

Um dos pontos críticos da decisão de inclusão ou não de um adsorvente na dieta de 
bovinos é um programa de análises rotineiras para volumosos e concentrados, com as 
micotoxinas que têm maior risco de ocorrência. Também é importante escolher a metodologia 
ou laboratório devidamente habilitado para tal e analisar todos os fatores que podem facilitar a 
ocorrência do problema e os que podem atenuá-los.  

 Entende-se que a busca por embasamento técnico dos produtos deve ser constante por 
parte das empresas, com experimentos in vitro e in vivo que atestem sua eficácia contra as 
micotoxinas prevalentes nos rebanhos em questão. Desta forma, a decisão pela inclusão ou não 
terá caráter mais preciso e menos empírico, em razão da variabilidade de resultados descrita. 

 

Aromatizantes 

Vacas podem escolher alimentos específicos em uma dieta, desde seleção de forragem 
até a seleção que ocorre quando do uso de dieta total misturada (Maulfair e Heinrichs, 2013). 
Ruminantes utilizam a visão, odor, paladar e o tato para escolher seus alimentos e vacas têm a 
habilidade de reconhecer os 5 paladares básicos: doce, amargo, salgado, ácido e umami (Ginane 
et al., 2011). 
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Tem havido crescente interesse pelo uso de aromas em concentrados para vacas 
ordenhadas em sistemas robotizados. A utilização de aromas poderia melhorar a atratividade 
da ração e, consequentemente, favorecer a visitação à ordenha robotizada, reduzindo-se a 
quantidade de vacas atrasadas (que não buscam a ordenha). 

Além da composição química do concentrado oferecido na unidade de ordenha robotizada 
(UOR), sua forma física e a palatabilidade dos ingredientes utilizados podem influenciar o 
consumo e a regularidade de visitas à ordenha. Em certas circunstâncias, o aumento da 
palatabilidade dos concentrados utilizados na UOR com uso de aromatizantes e palatabilizantes 
durante 4 semanas demonstrou aumento no número de visitas à ordenha (Migliorati et al., 
2010), mesmo que com baixa oferta de concentrados (1,5 a 3,5 kg/vaca/dia). Harper et al. (2016) 
relataram não haver alteração da ingestão de alimento e do número de visitas à UOR quando 
oferecido um concentrado com adição aroma à base de de feno grego ou de baunilha. Outros 
fatores do concentrado, como a apresentação e a dureza do pelete influenciam o consumo de 
concentrado (Spörndly e Asberg, 2006; Rodenburg et al., 2004). 

Estratégias para aumentar a atratividade de um alimento são utilizadas, em vacas 
lactantes, em situações como início da lactação, onde normalmente o consumo de alimentos 
cresce lentamente com o avançar dos dias, em vacas enfermas e em sistemas de ordenha 
robotizada. O fornecimento de concentrados com flavorizantes doces resultou em aumento do 
consumo em vacas no início de lactação, ainda que por um período de poucos dias (Nombekela 
et al., 1994). Spörndly e Åsberg (2006) conduziram uma série de experimentos de curta duração 
para avaliar o concentrado que mais atrairia as vacas para irem voluntariamente a uma UOR. 
Eles observaram uma preferência por concentrados peletizados compostos primariamente por 
cevada, aveia e polpa de beterraba do que 20 outros alimentos não peletizados, incluindo 
cevada, farelo de soja e farelo de canola. Uma limitação para se utilizar o paladar como uma 
forma de estimular os animais a comerem é a necessidade primeira de preensão do alimento. 
Como o bovino utiliza outros sentidos para a seleção, isso pode comprometer o estímulo 
gustatório para consumo. 

A preferência pelo sabor do alimento pode ser usada para estimular a alimentação de 
vacas leiteiras, o que pode auxiliar no uso de sistemas de ordenha. Vacas usam seus sentidos 
para discriminar os alimentos através da visão, olfato, paladar e toque (Goatcher e Church, 
1970). Uma limitação ao uso do sabor de um alimento para atrair um animal para comer é que 
o animal deve primeiro ingerir o alimento; o aroma pode ser um estímulo mais útil para a 
ingestão, uma vez que o cheiro é uma das variáveis que afetam a preferência. A possibilidade 
de se utilizar aromas como estimulantes de consumo parece ter a vantagem de seus compostos 
voláteis se dispersarem por uma grande área. Em sistemas de ordenha robotizada, o aroma pode 
ser detectado pela vaca sem mesmo ela ter que primeiro adentrar no equipamento (Harper et 
al., 2016). Entretanto, é difícil elucidar preferências de alimentos, pois, em ruminantes, são 
influenciadas por feedbacks pós-ingestivos, causados por nutrientes e toxinas (Provenza et al., 
1996; Favreau et al., 2010). O aroma de fezes bovinas tem a capacidade de dissuadir o animal 
a consumir alimentos.  

 

Biotina 

 O conhecimento das exigências dos principais nutrientes requeridos por vacas leiteiras 
aumentou substancialmente nas últimas décadas. Entretanto, ainda pouco é conhecido sobre a 
importância das vitaminas do complexo B. Já que a maioria destas vitaminas atua como 
cofatores essenciais no metabolismo energético, proteico e lipídico, é provável que à medida 
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que a produção de leite aumenta, a demanda por estes cofatores também aumenta. O 
fornecimento de vitaminas do complexo B a partir dos alimentos e da síntese da microbiota 
ruminal é geralmente suficiente para evitar que sintomas de deficiência apareçam, mas pode ser 
insuficiente para otimizar a eficiência metabólica, a produção e o valor nutricional do leite em 
vacas leiteiras de alta produção (Majee et al., 2003, Girard e Matte, 2005). 

 A suplementação com biotina demonstrou ser eficaz em reduzir as lesões de casco, 
reduzir a claudicação e aumentar a produção de leite. Este aumento da produção não foi devido 
à melhora na saúde dos cascos (Zimmerly e Weiss, 2001, citados por Weiss et al., 2017) e sim 
por um provável efeito de suas funções como cofator enzimático no metabolismo energético. 

 Parece que em vacas leiteiras de alta produção, particularmente no início da lactação, a 
forte competição por substratos que ocorre entre o gliconeogênese, metilneogênese e síntese 
proteica aumenta as quantidades requeridas de algumas vitaminas do complexo B (biotina, 
ácido fólico e vitamina B12, entre outras) para manter a eficiência metabólica. Estas observações 
enfatizam a necessidade de rever o paradigma de que a síntese de vitaminas do complexo B 
pela microbiota é suficiente para atender as exigências da vaca leiteira em todas as condições 
(Girard e Matte, 2005). 

 Biotina é uma vitamina hidrossolúvel essencial para a formação e a integridade de 
tecidos queratinizados, como a pele, pelos, cascos e unhas. Biotina é um cofator de várias 
enzimas importantes envolvidas no metabolismo de carboidratos, gorduras e aminoácidos, 
incluindo a síntese ruminal de propionato. Bactérias que digerem fibra exigem, mas não 
sintetizam, biotina. Bactérias do rúmen responsáveis pela síntese de biotina parecem ser 
sensíveis ao baixo pH; assim sendo, altas inclusões de grãos nas dietas reduzem a síntese 
ruminal de biotina (Seymour, 1999). 

 A forte associação entre o consumo de biotina, a concentração de biotina no soro 
sanguíneo e a redução nas lesões de casco dão suporte ao conceito que biotina é um nutriente 
limitante para a satisfatória integridade e renovação de cascos em bovinos leiteiros e de corte 
(Seymour, 1999). A suplementação com biotina melhora a integridade do casco reduzindo as 
incidências de verrugas interdigitais, lesões de sola, separação da linha branca, rachaduras no 
casco e úlceras de sola (Hutjens, 2010). No mesmo sentido, Weiss (2005) afirmou que, embora 
a resposta tenha sido variável entre experimentos, os estudos até aquele momento relataram 
redução da prevalência de lesões específicas ou de claudicação clínica quando biotina foi 
suplementada. O teor de suplementação foi de 20 mg/dia na maioria dos trabalhos e que a 
resposta era esperada após cerca de 6 meses de suplementação. 

 É importante frisar que a suplementação com biotina não representa uma solução para 
todas as enfermidades de cascos, nem substitui um correto programa de manejo de cascos na 
propriedade. Do ponto de vista nutricional, atender os níveis mínimos recomendados de fibra 
efetiva na dieta, não extrapolar os níveis máximos de amido, além de fornecer outros nutrientes 
essenciais para a formação do casco (tais como, vitaminas A e D, cálcio, fósforo, enxofre, zinco, 
cobre, manganês e aminoácidos sulfurados) são estratégias que devem ser respeitadas e 
implementadas. 

 O papel da suplementação da biotina no aumento da produção de leite ainda é um 
assunto controverso. Ferreira et al. (2007) concluíram que a suplementação com biotina 
aumentou a produção de leite e a produção de gordura em vacas de alta produção (43 kg/dia), 
mas não em vacas de menor potencial produtivo (23 kg/dia). Ferreira et al. (2015) afirmaram 
que a suplementação de biotina não alterou a IMS, a produção de leite, a composição do leite e 
nem o teor de nitrogênio ureico no leite. 
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 Já que certas bactérias celulolíticas precisam de biotina para seu crescimento, o 
incremento no crescimento de bactérias celulolíticas em resposta à suplementação com biotina 
pode possivelmente aumentar a digestibilidade da MS e, consequentemente, a produção de leite. 
Uma segunda hipótese tem origem no fato de que a suplementação com biotina aumenta a 
produção de lactose em vacas de alta produção. Como a secreção de lactose é a principal 
determinante do volume de leite, a resposta em produção de leite à suplementação com biotina 
pode estar relacionada com o aumento na secreção de lactose, provavelmente devido ao 
aumento no fornecimento de glicose à glândula mamária. 

 Rosendo et al. (2004) não observaram aumento na produção de leite quando biotina foi 
suplementada às dietas de vacas no período periparto (20 mg/dia no pré-parto e 30 mg/dia no 
pós-parto), mas observaram possíveis indícios de uma menor mobilização lipídica em vacas 
suplementadas com biotina: aumento na concentração de glicose plasmática e diminuição na 
concentração de ácidos graxos não-esterificados (AGNE). 

 O NRC (2001) não estabeleceu exigências de biotina para vacas em lactação. Mas na 
última década se popularizou em todo o mundo a recomendação de 20 mg/dia, com a 
recomendação de pelo menos 6 meses de suplementação antes de avaliar os resultados.  

 

Enzimas 

Os ruminantes utilizam carboidratos provenientes tanto da parede como do conteúdo 
celular vegetal para a produção de leite e carne. Métodos químicos, físicos e biológicos são 
utilizados para melhorar a qualidade de alimento, reverter os fatores antinutricionais e aumentar 
a digestibilidade de nutrientes (Sujani e Seresinhe, 2015). Entre os métodos biológicos, o uso 
de enzimas exógenas está sendo cada vez mais utilizado e discutido por indústrias e 
pesquisadores. 

As enzimas são proteínas produzidas por organismos vivos que aceleram reações 
químicas específicas devido ao seu alto grau de afinidade com o substrato (Gurung et al., 2013). 
Elas catalisam diversas reações em cadeia e quebram as macromoléculas em precursores 
simples. A natureza proteica das enzimas tem importante implicação para sua estabilidade em 
altas temperaturas ou durante o trânsito no trato digestório. 

Como proteínas, elas podem ser desnaturadas pelo calor e pH, e ainda podem ser 
submetidas a proteólises por enzimas digestivas ou bacterianas. Uma característica única das 
enzimas é a alta afinidade por determinado substrato. Além disso, é necessário o fornecimento 
ideal de substrato em contato constante e inalterado, e um intervalo específico de pH (4 a 6) 
para melhor atividade enzimática. A taxa de conversão das enzimas é reduzida quando o 
substrato é insuficiente para saturá-la. As enzimas podem ser inibidas ou completamente 
inativas na presença de produtos químicos (metais pesados) ou inibidores naturais (Lehninger, 
2005). 

Sua origem pode se dar através de bactérias, fungos ou leveduras. Especificamente, as 
enzimas fibrolíticas exógenas podem ser classificadas com base em sua atividade específica, as 
quais hidrolisam a fibra da parede celular da planta em glicose, celobiose ou 
celooligossacarídeos com atividade combinada de três enzimas: endoglucanases, exoglucanases 
e glucosidases (Zhang e Lynd, 2004). 

Já o Aspergillus oryzae é o microrganismo mais utilizado na extração de enzima com 
atividade amilolítica (amilase) (Tricarico et al., 2008), porém outros microrganismos podem 
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ser utilizados nesta produção, como Bacillus licheniformis, Chromohalobacter sp., 
Halobacillus sp., Haloarcula hispanica e Halomonas meridiana (Rojo et al., 2005; Prakash et 
al., 2009). 

No caso de bovinos leiteiros, o melhor aproveitamento dos nutrientes oriundos da fibra 
da forragem irá refletir em uma maior produção de leite. Neste sentido, a suplementação de 
enzimas fibrolíticas visa aumentar a degradabilidade da parede celular vegetal e, assim, otimizar 
o desempenho dos animais (Lee-Rangel et al., 2010). 

A adição de enzimas exógenas à dieta aumenta a capacidade hidrolítica do rúmen 
principalmente devido ao aumento da taxa de fixação bacteriana, estimulação das populações 
microbianas do rúmen e efeitos sinérgicos com hidrolases de microrganismos ruminais 
(Beauchemin et al., 2003). Consequentemente, ocorre um aumento da atividade enzimática no 
rúmen, o que melhora a digestibilidade da dieta. 

Dessa forma, a melhoria na digestibilidade não se limita apenas ao nutriente específico 
em que a enzima exógena é aplicada. Em se tratando de enzimas fibrolíticas, o aumento da 
capacidade hidrolítica do rúmen também pode levar a um aumento na digestibilidade da fração 
de CNF, além de aumentar a digestibilidade da fibra (Beauchemin et al., 2003). 

Nas últimas décadas, vários experimentos foram realizados com o intuito de avaliar a 
adição de enzimas fibrolíticas (Beauchemin e Rode, 1996; Beauchemin et al., 2003; Arriola et 
al., 2017) e amilolíticas (Chen et al., 1995; Dilorenzo et al., 2011; McCarthy et al., 2013) na 
dieta de ruminantes. Contudo, os resultados de tal suplementação ainda são muito variados em 
rebanhos leiteiros devido a fatores que influenciam a efetividade da ação das enzimas, tais como 
estádio lactacional do animal, delineamento e tempo do ensaio experimental, modo de ação da 
enzima empregada, sinergismo entre as enzimas e a própria regulação enzimática (Adesogan et 
al., 2014). 

 

Celulases e xilanases 

As enzimas fibrolíticas utilizadas na nutrição de ruminantes têm como objetivo aumentar 
a degradação da fração indigestível da fibra, através do sinergismo as enzimas endógenas do 
rúmen. Além disso, essas enzimas são essenciais, pois estão envolvidas na hidrólise de 
alimentos complexos em suas moléculas orgânicas mais simples, como glicose, celobiose, 
xilose, aminoácidos e ácidos graxos, que então são utilizados pelos microrganismos do rúmen 
(Kozloski, 2011). 

A suplementação dessas enzimas tende a aumentar a digestibilidade da fração fibrosa, o 
que pode ocasionar em alguns casos a redução do pH ruminal (Yang et al., 1999), podendo 
levar a alterações no tempo de mastigação, ruminação e ócio. 

Entretanto, em um estudo realizado por Chung et al. (2012), a fermentação e o pH ruminal 
não sofreram alteração com a adição de enzimas fibrolíticas na dieta de vacas leiteiras. 
Corroborando com os resultados de Bowman et al. (2003), que demostraram que o 
comportamento ingestivo, o tempo de mastigação e a ruminação também não foram alterados 
com a adição dessas enzimas (celulases e xilanases). 

A celulose e hemicelulose são os principais polissacarídeos estruturais das plantas, sendo 
que a hemicelulose é constituída por polissacarídeos capazes de serem diluídos em meio ácido 
(Beauchemin et al., 2004). Já a celulose é o principal carboidrato constituinte da parede celular 
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vegetal e se organiza estruturalmente em forma de uma cadeia linear de subunidades de glicose, 
conectadas por ligação β-1,4, conferindo grande estabilidade à molécula. 

A aplicação de enzimas fibrolíticas nas dietas de bovinos leiteiros tem sido estudada há 
anos com o intuito de melhorar a digestibilidade da forragem e, consequentemente, o 
desempenho produtivo (Arriola et al., 2011), porém, a opinião sobre o uso destas enzimas na 
dieta de vacas leiteiras diverge entre os mais diversos autores. Por exemplo, de acordo com 
Chung et al., (2012), estes aditivos enzimáticos permitem a adoção de dietas com alta inclusão 
de forragem ou subprodutos fibrosos, sem comprometer a ingestão de energia e a produção de 
leite, mas para Rode et al. (1999), a atividade fibrolítica no ambiente ruminal é normalmente 
muito alta, presumindo-se que não haveria necessidade de suplementação de enzimas a fim de 
melhorar este processo. 

Assim também, os resultados obtidos em diferentes estudos avaliando a ação da inclusão 
de enzimas fibrolíticas exógenas na alimentação de ruminantes, ainda divergem quanto à 
eficácia destas enzimas. Em alguns trabalhos não foi possível observar efeito algum nos 
parâmetros avaliados (Beauchemin et al., 2000; Sutton et al., 2003). 

Em estudo realizado por Bernard et al. (2010), no qual a suplementação de celulase na 
dieta de vacas leiteiras, com alimentação em dieta total misturada, a base de feno de alfafa ou 
silagem pré-secada de Tifton 85, não houve efeito na produção de leite. Porém, em outros 
estudos, observou-se a melhora na produção de leite ao empregar enzimas na alimentação 
(Kung et al., 2000; Yang, et al., 2000), como os resultados promissores obtidos em estudo 
realizado por Bowman et al. (2002), em que a adição de enzimas fibrolíticas na dieta aumentou 
a produção de leite devido ao aumento da digestibilidade da dieta, mas sem que houvesse 
aumento da IMS pelos animais. 

Bowman et al. (2002) testaram o fornecimento de enzima fibrolítica das seguintes 
maneiras: 1) dieta controle (sem enzima); 2) enzima aplicada diretamente no concentrado (45% 
da dieta); 3) enzima aplicada no suplemento mineral (4% da dieta); e 4) enzima aplicada no 
núcleo mineral (0,2% da dieta). Os resultados mostraram que, quando a enzima foi fornecida 
no concentrado, a produção de leite aumentou devido ao aumento da digestibilidade da MS, 
sem afetar o consumo de MS. Todas as dietas com enzima aumentaram a digestibilidade da 
MO, FDN e FDA, mas, quando a enzima foi aplicada no núcleo mineral e não pelo concentrado 
(45% da dieta), não foi observado o mesmo aumento quando comparado à dieta controle. 

É clara a variabilidade de resultados encontrados na literatura, pois métodos de 
fornecimento, quantidades fornecidas e diferentes tipos de enzimas podem influenciar os 
resultados. 

 

Amilases 

O grau de digestibilidade do amido nos ingredientes pode variar de acordo com os níveis 
de amido resistente, tamanho do grânulo, composição e encapsulamento. Theurer (1986) 
afirmou que dois dos principais fatores que afetam a degradação ruminal do amido são a fonte 
de grão de cereal e a forma de processamento. Alternativas são utilizadas para maximizar a 
digestibilidade da fonte energética. A inclusão de enzima amilolítica na dieta pode auxiliar a 
diminuir esses fatores, aumentando a digestibilidade ruminal do amido e utilização dos 
nutrientes pelo animal (Barletta, 2011). 
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A principal enzima amilolítica utilizada na nutrição animal é α-amilase, que hidrolisa 
rapidamente os polímeros de amido em oligômeros menores. Na hidrólise primária, os produtos 
acumulados são maltotriose e maltohexose. Além disso, α-amilase possui estabilidade térmica 
alta, permitindo um alto grau de sobrevivência após a quebra do alimento. Barletta (2011) 
relatou que a inclusão de amilase exógenas na dieta de suínos jovens fornecem benefícios ao 
complementar o sistema digestivo imaturo, onde a baixa ingestão de alimento pós-desmame 
está associada a uma maturação lenta da secreção de α-amilase. 

Recentemente, devido aos elevados preços do milho como commodity agrícola, tem sido 
crescente o interesse em reduzir a utilização de amido nas dietas de vacas leiteiras. Mas, é 
importante atentar-se a este fato, uma vez que a redução do amido na dieta pode acarretar em 
menor energia disponível para vacas em lactação e, consequentemente, comprometer a 
produção de leite. Diante destes fatos, pesquisas que visem o melhoramento da digestibilidade 
do amido dietético são importantes para a pecuária leiteira, uma vez que grande parte da 
alimentação dos animais constitui-se por elevadas quantidades deste nutriente (Nozière et al., 
2014). 

Sistemas intensivos de produção de ruminantes comumente utilizam o amido oriundo de 
grãos de cereais como fonte primária de energia (Dilorenzo et al., 2011). Neste sentido, 
frequentemente o teor de grãos fornecidos na dieta de vacas leiteiras de alta produção é 
aumentado, uma vez que estes animais possuem um elevado requerimento de energia em suas 
dietas e, para atender esta demanda, utiliza-se o amido presente nestes ingredientes como a 
principal fonte da energia que lhes é requerida (Andreazzi et al., 2018). 

O nível ótimo de amido na dieta de vacas leiteiras ainda não está bem definido, mas 
Staples et al. (2007) sugeriram uma faixa entre 24 a 26% da MS da dieta. Entretanto, em grandes 
rebanhos comerciais leiteiros nos estados do Michigan e Wisconsin, nos Estados Unidos 
(EUA), este nível variou entre 25 a 30% (Bucholtz, 2006). 

Neste sentido, é importante salientar que muitos fatores podem afetar a disponibilidade 
de amido na dieta de vacas leiteiras, tais como tamanho de partícula do grão de milho, tipo do 
endosperma, colheita, método de processamento e armazenamento (Firkins et al., 2001). Assim 
também, o processo mais largamente utilizado para se maximizar a digestão do amido dietético 
e melhorar o desempenho animal, é o processamento físico do grão (Zinn et al., 2002) e, 
segundo Weiss et al. (2011), o tamanho de partícula do grão de cereal é o fator mais impactante 
na digestibilidade, quando a principal fonte de energia utilizada provém do grão de milho 
moído. Logo, percebe-se a importância de se atender as demandas energéticas de animais em 
lactação, mas evitando-se ao máximo a acidose ruminal. 

Porém, mesmo com a possibilidade de queda do pH ruminal, o amido dietético é 
importante para maximizar a população microbiana no rúmen, uma vez que é uma relevante 
fonte de energia para as bactérias. Assim, a amilase pode auxiliar na hidrólise do amido do 
milho, promovendo maior energia para o crescimento das bactérias degradadoras de celulose, 
ocasionando aumento da digestibilidade da fibra no rúmen. 

Neste contexto, a adição de amilase na alimentação de vacas leiteiras pode vir a melhorar 
não somente a digestibilidade ruminal do amido, mas também a de carboidratos não-amiláceos 
(McCarthy et al., 2013), pelo efeito de aumento da população microbiana. Além disso, a 
utilização de amilase exógena em dietas de vacas de alta produção objetiva também a melhora 
no aproveitamento dos carboidratos presentes nos alimentos (Vargas et al., 2012). 
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Contudo, ainda assim, a grande maioria dos estudos realizados com suplementação de 
enzimas exógenas na alimentação de bovinos leiteiros têm como foco as enzimas fibrolíticas 
(Beauchemin et al., 2003), sendo que estudos com a utilização de amilase eram poucos e não 
completamente explorados (Nozière et al., 2014). 

Pesquisas reportam melhorias na digestibilidade da dieta e desempenho produtivo em 
vacas leiteiras recebendo enzima amilolítica exógena. A suplementação de vacas leiteiras com 
α-amilase (originária de Aspergillus oryzae) melhorou o desempenho produtivo (Tricarico et 
al., 2005). Essas pesquisas reportaram que para a máxima produção de leite a dose utilizada foi 
de 240 unidade de dextrina (UD) kg de MS da dieta, com um aumento de 1,5 kg/dia em relação 
a não-suplementação (Tricarico et al., 2008). As unidades de dextrina de alfa-amilase (DU) são 
definidas como gramas de amido solúvel dextrinizado por h. 

Em estudo realizado por Andreazzi et al. (2018), no qual se avaliou a eficácia da 
suplementação de amilase exógena para vacas com alto teor de amido na dieta (32% da MS), 
observou-se que as vacas do lote tratamento (recebendo enzima) tiveram a produção de leite 
aumentada (+0,7 kg/dia), com reduzida ingestão de matéria seca (-1,0 kg/dia), resultando em 
melhor eficiência leiteira (+0,12). Contudo, não foi constatada uma maior digestibilidade total 
dos nutrientes. Da mesma forma, em um grande estudo de campo realizado por Harrison e 
Tricarico (2007), os animais suplementados com aditivo de atividade amilolítica produziram 1 
kg de leite/dia a mais. 

Takiya et al. (2017) observaram que a utilização de doses crescentes de enzima amilolítica 
(0, 7,4, 14,45 e 21,95 g/dia de um produto comercial) na dieta de vacas leiteiras no meio da 
lactação, aumentou a digestibilidade da proteína bruta (PB) e tendeu a aumentar a 
digestibilidade da MS, sem afetar o consumo de MS e nutrientes e a produção e composição do 
leite. Não foi encontrado efeito na digestibilidade do amido e FDN e na concentração sérica de 
glicose. 

Uma maneira de avaliar a degradação do amido da dieta de ruminantes é a partir do teor 
de amido nas fezes, ou amido fecal. Com o intuito de avaliar este fator, Oliveira et al. (2015) 
conduziram um experimento com bovinos em confinamento e averiguaram que a porcentagem 
de amido fecal não foi influenciada pela suplementação de enzimas amilolíticas, pois, segundo 
os autores, a excreção de amido pelas fezes é também afetada pelo tipo de cereal e pela forma 
como os grãos são processados. 

Como descrito com as enzimas fibrolíticas, os resultados apresentados com a inclusão de 
α-amilase também são variáveis, principalmente devido a unidade utilizada do fornecimento da 
enzima em cada experimento e as diferentes doses testadas. 

Na maioria dos trabalhos, há apenas efeitos isolados de cada enzima, sem inclusão de 
complexo enzimático com atividade fibrolítica e amilolítica. Em estudo conduzido por Hristov 
et al. (2008), ao avaliar os efeitos da suplementação de 10 g/dia de complexo enzimático, 
contendo xilanase e α-amilase, para vacas leiteiras, os autores reportaram aumento na 
digestibilidade de MS, matéria orgânica e N, sem efeitos no consumo de nutrientes e parâmetros 
fermentativos. Contudo, os autores não avaliaram produção e composição do leite. 

A contribuição de complexos com atividade amilolítica em suplementos com enzima 
fibrolítica ainda é pouco conhecida. O uso de enzima fibrolítica e amilolítica exógena pode 
melhorar a digestibilidade da fibra e a eficiência de utilização do alimento, assim como 
aumentar a digestibilidade do amido em vacas leiteiras de alta produção, que necessitam de 
maior aporte energético e melhor uso dos nutrientes. 
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Proteases 

A proteína dietética é frequentemente o componente mais caro da alimentação (Morgavi 
et al., 2001) e, segundo Annison (1997), para dietas com forragens de baixa qualidade, este 
fator contribuiria como agravante na piora da utilização de proteína pelos animais, uma vez que 
os microrganismos ruminais passariam a utilizar a proteína dietética como fonte de energia. 

Este é um dos motivos pelos quais a utilização de enzimas proteolíticas exógenas na 
alimentação de ruminantes vinha sendo ignorada, pois assumia-se que poderia causar uma 
excessiva degradação de proteína no rúmen, resultando em um ineficiente aproveitamento do 
nitrogênio (Eun et al., 2005). 

Os níveis de nitrogênio ureico no sangue e na urina diminuíram em vacas suplementadas 
com proteases, sendo que os autores atribuíram isto a uma melhora na síntese de proteína 
microbiana no rúmen e na utilização do nitrogênio. Colombatto et al. (2003) obtiveram como 
resultado, em estudo realizado com vacas leiteiras, um aumento na degradabilidade da matéria 
seca e da FDN do feno de alfafa e da dieta total misturada, fornecidos aos animais. 

Estes resultados apontam possíveis melhorias na eficiência da utilização dos componentes 
nutricionais da dieta de ruminantes quando enzimas exógenas são fornecidas na dieta dos 
animais, porém, devido aos inúmeros resultados divergentes entre trabalhos e autores, fica 
evidente a necessidade de estudos que possam explorar mais os efeitos destas enzimas sobre as 
variáveis produtivas em rebanhos leiteiros. 

 

Fitogênicos 

As plantas produzem uma grande variedade de compostos orgânicos derivados do 
metabolismo secundário, que podem ser úteis em alimentação animal, em razão de diferentes 
efeitos. O metabolismo secundário refere-se aos processos metabólicos que não possuem uma 
distribuição universal, pois não são necessários para todas as plantas ou não são absolutamente 
essenciais à sobrevivência do organismo, mas podem ser úteis ao combate a pragas, a doenças 
e ao herbivorismo, por exemplos. 

 Estas substâncias são identificadas como extratos herbais, compostos herbais, 
fitonutrientes (que se entende não ser o termo mais apropriado, por não serem necessariamente 
nutrientes), fitobióticos, aditivos fitogênicos e outros. Dentre estes aditivos encontram-se os 
taninos e os óleos essenciais (OE). 

 

Óleos essenciais 

Calsamiglia et al. (2007) descreveram OE como compostos vegetais voláteis aromáticos 
com consistência oleosa, tipicamente obtidos por destilação a vapor, com uso de álcoois, ésteres 
ou aldeídos, derivados de fenilpropanoides e terpenoides. Alguns exemplos incluem timol 
(tomilho e orégano), eugenol (cravo-da-índia), pinene (zimbro), limonene (endro), 
cinemaldeído (canela), capsaicina (pimentas), terpineno (tea tree ou melaleuca), alicina (alho), 
anetol (anis) e outros. Importante não haver confusão com ácidos graxos essenciais, que se trata 
de outro conceito, ligado aos lipídeos. 

Muitos são os efeitos descritos na literatura, como ação antimicrobiana contra bactérias 
(gram-positivas e gram-negativas) e fungos, incluindo leveduras, podendo agir como como 
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modificadores ruminais, ao estimular a produção de propionato, reduzindo-se as produções de 
amônia e metano, segundo Oh et al. (2017a), em revisão sobre o assunto. Entretanto, a maioria 
das pesquisas foi feita in vitro, em sistemas por batelada ou cultura contínua e os resultados não 
necessariamente foram confirmados in vivo, especialmente com vacas em lactação. Estes 
efeitos antimicrobianos dos OE são atribuídos à hidrofobicidade de seus compostos ativos 
(Calsamiglia et al., 2007). 

Entretanto, os efeitos dos OE são dependentes da dieta e de seu pH, tornando sua 
aplicação restrita a determinados contextos. Por exemplo, a capsaicina parece ter menor efeito 
em dietas com alta inclusão de forragens, comparado ao uso em dietas de alto concentrado, 
onde resulta em aumento da IMS e da produção total de AGV e redução de acetato (Calsamiglia 
et al., 2007). 

De maneira geral, os experimentos in vitro utilizaram doses muito maiores do que o 
fisiologicamente aceitável para aplicações in vivo. As respostas em fermentação ruminal 
também não foram consistentes entre os estudos em animais. Especulou-se que, comparado 
com vacas leiteiras, o pH ruminal relativamente menor em bovinos de corte pode ter favorecido 
os efeitos dos OE, aumentando sua hidrofobicidade, o que aumentaria os impactos adversos 
sobre a membrana celular das bactérias (Cardozo et al., 2005). 

Segundo Oh et al. (2017a), de modo geral, os estudos que avaliaram os efeitos de 
ingredientes fitogênicos na produção de bovinos de corte e de leite obtiveram respostas 
inconstantes, provavelmente devido às diferenças na composição química dos próprios aditivos, 
doses e ordem de parição. Uma mistura de cinemaldeído e eugenol (525 mg/cabeça/dia) não 
teve efeito sobre a produtividade de vacas (Tekippe et al., 2013). Wall et al. (2014) relataram 
que a mesma mistura reduziu a produção de leite (400 e 600 mg/cabeça/dia) em vacas 
multíparas, mas aumentou a produção em primíparas (200 e 600 mg/cabeça/dia). Stelwagen et 
al. (2016) e Oh et al. (2017b) relataram que o fornecimento de oleoresina de Capsicum 
protegido ruminalmente (100 ou 200 mg/cabeça/dia) aumentou a produção de leite e a 
eficiência alimentar. 

É plausível que baixas doses destes aditivos podem ter ação sobre o animal hospedeiro, 
por meio de mecanismos pós-ruminal, à parte de efeitos sobre a microbiota ruminal. 
Componentes fenólicos são resistentes à degradação microbiana no rúmen. Além disso, ao se 
considerar a taxa de passagem da digesta pelos compartimentos anteriores do estômago, 
entende-se que parte dos OE fornecidos a um ruminante, quando associados à fase fluida da 
digesta, pode atingir o abomaso e intestino (Oh et al., 2017a).  

Rodrigues et al. (2019) suplementaram uma mistura de taninos condensados e OE 
encapsulados (cinemaldeído, curcumina, capsaicina e piperina) e observaram que as vacas 
mestiças Holandesa x Gir suplementadas ganharam mais escore de condição corporal, com 
maior produção de leite, sem diferenças na composição do leite, resultando em maior produção 
corrigida para gordura e maior produção corrigida para energia, comparadas com os animais 
não suplementados. Também houve menor concentração de haptoglobina e de cortisol (este, 
nos dias 21 e 42 do experimento) e maior concentração de fator de crescimento semelhante à 
insulina tipo 1 (IGF-1) nos dias 7, 35 e 63 do experimento. 

Foi demonstrado que fitogênicos resultaram em respostas mediadas por receptores, como 
por exemplo, pela ativação de canais potenciais do receptor transiente (TRP), um grupo de 
canais iônicos localizados principalmente na membrana plasmática de numerosos tipos de 
células animais, como em neurônios, mucosa intestinal, pâncreas e células do sistema imune 
(Holzer, 2011, citado por Oh et al., 2017a). Como exemplos, eugenol se liga a alguns tipos de 
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TRP e apresenta propriedades antinflamatórias e antioxidantes; cinemaldeído atua como 
estimulador imunológico, ao se ligar a determinados tipos de TRP; e a capsaicina modula a 
resposta imunológica e estimula o fluxo sanguíneo intestinal ao se ligar a alguns canais 
específicos.  

A infusão abomasal de óleo de alho, Curcuma e Capsicum aumentou as células T-helper, 
relacionadas à imunidade adaptativa, sem alterar as populações microbianas intestinais, em 
vacas leiteiras. Capsicum protegido ruminalmente reduziu a secreção de insulina durante o teste 
de tolerância à glicose e reduziu as respostas da fase aguda em vacas desafiadas com 
lipopolissacarídeos (Oh et al. 2017a). Na revisão destes autores, outros efeitos dos fitogênicos 
sobre mecanismos do sistema imunológico foram descritos. 

Fitogênicos atuam como antioxidantes, por reduzir substâncias reativas ao oxigênio. 
Compostos fenólicos foram relatados como tendo aumentado a concentração de antioxidantes 
endógenos, como a superóxido-dismutase (SOD), a catalase (CAT) e a glutationa-peroxidase 
(GSH) (Masella et al., 2005, citados por Oh et al., 2017a).  

Hashemzadeh-Cigari et al. (2015) relataram aumento da sensibilidade à insulina em vacas 
leiteiras suplementadas com uma mistura de fitogênicos, contendo alecrim, canela, cúrcuma e 
cravo-da-índia. Oh et al. (2017b) observaram que a suplementação de Capsicum reduziu a 
concentração sérica de insulina, sem alterar a concentração de glicose, durante teste de 
tolerância à glicose. Portanto, estes autores inferiram que os fitogênicos, por meio de sua ação 
sobre a sensibilidade ou a secreção da insulina, podem redirecionar a glicose para a síntese de 
lactose e consequente produção de leite em vacas. 

 

Sanguinarina 

A busca por alternativas terapêuticas ou de auxílio a uma melhor produtividade na 
produção de ruminantes não é exclusiva à produção de alimentos orgânicos, mas estes podem 
ser exemplos de como há desafios a serem superados pela ciência, quando se visa a melhora da 
saúde e da produção (Cabaret, 2003). Como uma das vantagens, a fitoterapia pode apresentar 
grande diversidade de moléculas encontradas em um mesmo medicamento (Cechinel Filho e 
Yunes, 2001), tornando, por exemplo, a seleção de microrganismos resistentes em um uso 
prolongado mais improvável, ao contrário do que ocorre atualmente com os antibióticos e 
vermífugos de uma só substância. 

Entre estas plantas, há crescente interesse por Macleaya cordata, uma planta da família 
das Papaveraceae, pois ela contém um alcaloide natural, chamado de sanguinarina, que vem 
sendo associada à melhoria de desempenho em algumas espécies animais (Barajas et al., 2015; 
Mellor, 2001). A sanguinarina é classificada como um alcaloide quaternário da família 
benzofenantridina e protege o epitélio intestinal contra a colonização de bactérias prejudiciais, 
devido às suas propriedades anti-inflamatórias sistêmicas. 

Existe um produto comercial à base desse extrato, que em frangos de corte tem sido 
utilizado para substituição de promotores de crescimento tradicionais e para melhorar a 
eficiência de utilização de nitrogênio (Vieira et al., 2008).  

Estudos in vitro com cultura microbiana ruminal mostraram que a sanguinarina alterou a 
fermentação, aumentou a concentração total de ácidos graxos voláteis e aumentou a relação 
acetato: propionato, assim como a concentração de nitrogênio (N) amoniacal, dependendo do 
pH (Moya et al., 2007). 
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A segurança oral do produto foi verificada por Kosina et al. (2004), administrado em 
suínos. Não foi identificada a presença de sanguinarina na musculatura após 90 dias de 
administração da dose 5 mg/kg de peso vivo. Houve um aumento da concentração plasmática 
do princípio ativo na gengiva e no fígado, além da inibição das enzimas alanina transaminase 
(ALT) e aspartato aminotransferase (AST). Não foram relatadas alterações na produtividade e 
saúde. 

Wang et al. (2018) avaliaram a segurança da suplementação de sanguinarina para vacas 
leiteiras. Não houve diferença significativa entre os grupos avaliados (sem extrato de M. 
cordata, com 1.000 mg/vaca/dia e com 10.000 mg/vaca/dia) para produção de leite, composição 
do leite e escore de condição corporal. Os animais suplementados com 10.000 mg do extrato 
apresentaram maior volume corpuscular médio e menor concentração de hemoglobina 
corpuscular. As concentrações de sanguinarina e de queleritrina no leite estavam abaixo do 
limite mínimo detectável pelo método utilizado. Portanto, o extrato de M. cordata é bem 
tolerado pelas vacas leiteiras em lactação, mesmo nos níveis mais elevados que foram testados. 

Em experimento em bovinos de corte, Plascencia Jorquera et al. (2014) observaram que 
a inclusão de sanguinarina aumentou o fluxo de nitrogênio não amoniacal para o duodeno e 
diminuiu o fluxo de nitrogênio amoniacal. Esse aumento pode ser explicado numericamente 
por um fluxo maior de nitrogênio do alimento nos níveis mais altos de suplementação de 
sanguinarina. O aumento do fluxo de nitrogênio não amoniacal é uma consequência da redução 
na fermentação do alimento pela flora ruminal, confirmando a propriedade antimicrobiana da 
sanguinarina em ruminantes. 

Barajas et al. (2015) avaliaram a suplementação de um produto comercial à base de 
sanguinarina para bovinos de corte em terminação e observaram que a eficiência alimentar 
respondeu de forma quadrática, com o uso de 3 g do produto com melhor resultado (0,17; 0,19 
e 0,15 kg/kg para o controle sem suplementação, 3 g e 8 g do produto comercial/cabeça/dia, 
respectivamente).  

A inclusão de um produto comercial à base de sanguinarina em dietas de bovinos de corte 
em confinamento tendeu a aumentar as energias líquidas de mantença e de ganho; e também 
tendeu a melhorar a relação IMS/ganho de carcaça quente e a reduzir o depósito de gordura 
renal, pélvica e coronária (Barajas et al., 2014). 

 

Taninos 

Taninos existem como uma grande variedade de substâncias na natureza, amplamente 
distribuídas em alimentos, como forragens, cereais, frutas e outros. As formas mais comuns são 
divididas tipicamente em duas grandes classes, de acordo com sua estrutura química: taninos 
hidrolisáveis e taninos condensados. Os taninos hidrolisáveis são ésteres de ácidos gálico ou 
elágico ligados ao um núcleo poliól, tipicamente glicose (Naumann et al., 2017). Apresentam 
relativamente baixo peso molecular; são susceptíveis à hidrólise por ácidos, bases ou esterases 
e, portanto, podem ser facilmente degradados e absorvidos no aparelho digestório, podendo 
causar efeitos tóxicos em herbívoros (Huang et al., 2017).  

Taninos condensados ou proantocianidinas consistem de subunidades de flavanas-3-ol 
ligadas entre si para formar oligômeros e polímeros (Naumann et al., 2017), que incluem as 
catequinas, epicatequinas, galocatequinas e epigalocatequinas. Formam estruturas mais 
complexas, de maior peso molecular que os hidrolisáveis e somente hidrólises oxidativas e 
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ácidas fortes podem despolimerizar sua estrutura. Não são susceptíveis à degradação enzimática 
anaeróbica (Huang et al., 2017). 

Ambas as classes de taninos são definidas como compostos polifenóis adstringentes, que 
caracteristicamente se ligam e precipitam proteínas solúveis (Naumann et al., 2017).  

Taninos são metabólitos secundários de plantas e agem como parte de seus mecanismos 
de defesa contra patógenos e insetos. São atribuídas aos taninos diversas atividades biológicas, 
como antimicrobiana, antiparasitária, antiviral, antioxidante, antinflamatória, imunomodulação 
e outras.  

Porém, destaca-se sua característica de se ligar a proteínas, reduzindo sua degradação 
ruminal (Huang et al., 2017). A ligação a proteínas é dependente da estrutura de ambos, proteína 
e taninos e o aumento da inclusão de taninos condensados reduz a taxa e a extensão da 
degradação proteica ruminal (Naumann et al, 2017), ou seja, reduz a proteína degradável 
ruminal (PDR) e a concentração de amônia no rúmen. Este mecanismo altera o padrão de 
excreção de N pelo animal, reduzindo-se as perdas urinárias enquanto aumentam as perdas 
fecais. Com isso, pode haver redução da emissão de óxido nitroso dos dejetos, favorecendo a 
sustentabilidade da produção de bovinos. Porém, há necessidade de maior esclarecimentos 
sobre a degradabilidade intestinal deste aumento de proteína não degradável ruminal (PNDR). 

Segundo Naumann et al. (2017), têm-se menos informações sobre o efeito dos taninos 
sobre a produção de proteína microbiana ruminal. Novamente, há forte relação da dose e 
estrutura dos taninos utilizados. Por exemplo, a adição de extrato de taninos de quebracho em 
taxas de 1, 2 e 3% da IMS resultou em melhor eficiência microbiana em ovelhas alimentadas 
com alfafa (Al-Dobaib, 2009, citado por Naumann et al., 2017). 

Acredita-se que o pH ácido do abomaso favoreça a dissociação da ligação tanino 
condensado-proteína, liberando ambos compostos para o processo de digestão. Entretanto, o 
pH neutro do intestino delgado pode favorecer uma nova complexação entre ambos, ainda que 
possivelmente em níveis menores. Também há relato de aumento de secreção de proteínas 
endógenas no intestino, reduzindo-se a digestibilidade total da proteína (Orlandi et al., 2015). 

A atividade antimicrobiana, contra bactérias, fungos e leveduras, ocorre por diversos 
mecanismos, mais frequentemente associados àqueles que causam algum dano à membrana do 
microrganismo. Ocorre mais frequentemente contra bactérias Gram-positivas do que com 
Gram-negativas. Porém, taninos condensados demonstraram eficácia contra diversas Gram-
negativas patogênicas. Como existem taninos de muitas diferentes origens e com múltiplas 
composições químicas, não se pode generalizar seus efeitos e há que se estudar as ações 
antimicrobianas de um tanino específico que se pretenda utilizar em produção animal (Huang 
et al., 2017). 

Alguns tipos de taninos condensados apresentaram eficácia contra diversos 
enteroparasitas, como Ostertagia, Oesophagostomum, Cooperia, Trichlostrongylus e 
Strongyloides, de maneira dose-dependente. Houve efeito em diferentes fases do ciclo dos 
parasitas, tanto in vitro quanto in vivo, dependendo da origem do tanino e da dose utilizada, 
segundo revisão realizada por Huang et al. (2017). 

Atividade antinflamatória foi descrita para taninos de várias origens, por diferentes 
mecanismos, provavelmente mais associados à sua potente capacidade antioxidante. Porém, há 
relatos de modulação da expressão de citocinas, inibição da produção de mediadores pró-
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inflamatórios. Entretanto, a maioria dos estudos foi realizada in vitro, carecendo de confirmação 
in vivo (Huang et al., 2017). 

Também há relatos de ação antiviral de taninos, dependendo da composição química e de 
sua estrutura, com mecanismos como a inibição de adesão do vírus à célula-alvo, inibição da 
penetração do vírus ao núcleo e inibição da transcriptase reversa viral (Huang et al., 2017). 

Os possíveis efeitos antinutricionais dos taninos, especialmente dos condensados, não 
podem ser generalizados. Há relatos de redução da ingestão de alimentos, pela adstringência, e 
redução da digestibilidade de proteínas, carboidratos e lipídeos. A própria adstringência ocorre 
por formação de complexos de taninos condensados com proteínas na saliva. Portanto, quando 
maior a formação destes complexos, maior a adstringência e menor a palatabilidade. Mas, 
novamente, os taninos possuem capacidades muito diferentes de se complexarem às proteínas. 
Da mesma forma são os efeitos sobre a redução da digestibilidade, muito variáveis e 
dependentes da composição e dose dos taninos (Naumann et al., 2017). Há que se considerar, 
ainda, a possível presença de outros metabólitos secundários das plantas, que podem contribuir 
para os efeitos observados, mas que nem sempre são quantificados em avaliações ou 
experimentos com taninos. 

Pode haver tolerância aos efeitos antinutricionais dos taninos, como por exemplo, pela 
presença de microrganismos degradadores de taninos na flora ruminal ou pela presença de 
proteínas que se ligam ao tanino na saliva, mas ainda são necessários mais estudos sobre o tema 
(Naumann et al., 2017). 

Taninos também apresentam capacidade de se ligar a minerais, como Fe e, em menor 
extensão, Cu, Mn, Al, Zn e Co. Mas, pouco se sabe sobre o efeito desta ligação sobre a 
biodisponibilidade dos minerais.  

 

Leveduras 

Leveduras têm sido fornecidas aos animais há mais de 100 anos. Embora existam 
aproximadamente 500 diferentes espécies de leveduras, a mais comum na suplementação aos 
bovinos é a Saccharomyces cerevisiae. São microrganismos eucariotos unicelulares 
pertencentes ao reino Fungi, as quais fermentam carboidratos e se reproduzem assexuadamente 
por gemulação ou bipartição. Sobrevivem tanto na presença como na ausência de oxigênio, 
reproduzindo, rapidamente, quando o meio é rico em oxigênio (Tortora et al., 2000). 

As leveduras estão presentes em baixa concentração no fluido ruminal e nenhuma das 
espécies isoladas é de S. cerevisiae. A limitada reprodução deste microrganismo dentro do 
rúmen (Martin e Nisbet, 1992) sugere que o crescimento de S. cerevisiae no fluido ruminal seja 
improvável (Chaucheyras-Durand et al., 1998), fazendo-se necessária a introdução constante 
com a dieta ingerida. Apesar de não se reproduzirem no ambiente ruminal, as leveduras 
possuem atividade metabólica no rúmen e mantêm sua viabilidade por algum tempo (Newbold 
et al., 1996). 

Existem dois tipos de aditivos à base de leveduras: leveduras vivas e culturas ou extratos 
de leveduras (Ondarza, 2005). Leveduras vivas contêm células de leveduras secas e podem 
conter parte do meio onde a levedura cresceu. A concentração de células vivas é mensurada em 
termos de unidades formadoras de colônia ou UFC. Produtos comerciais geralmente contêm 
(ou deveriam conter) de 5 a 20 bilhões de UFC/g. 
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Já as culturas de leveduras não necessariamente contêm células vivas; assim os produtos 
comerciais não expressam as concentrações de leveduras em UFC. Culturas de leveduras 
contêm células de leveduras mortas, o meio em que a levedura cresceu e os metabólitos 
produzidos pelas células de leveduras enquanto vivas durante o processo fermentativo. O 
argumento utilizado é de que a cultura de leveduras estimule a multiplicação e a atividade de 
bactérias fibrolíticas e das utilizadoras de lactato (Dias et al., 2018a). 

Os benefícios da suplementação com levedura na nutrição de ruminantes podem ser 
justificados pelos modos de ação desse aditivo, como melhora da fermentação ruminal através 
do aumento da digestibilidade de nutrientes, alteração na proporção dos ácidos graxos voláteis 
produzidos no rúmen, redução da amônia e aumento da população microbiana ruminal 
(Chaucheyras-Durand et al., 2008).  

 

Leveduras vivas 

Há três principais hipóteses que podem explicar os benefícios das leveduras vivas: 
melhora da fermentação da fibra dietética, utilização do ácido lático, estabilizando o pH ruminal 
e utilização do pouco oxigênio existente no rúmen, tornando-o ainda mais anaeróbico (Ondarza, 
2005). 

Por conta do efeito modulador das leveduras no pH ruminal, este aditivo é particularmente 
recomendado para a vaca leiteira no período de transição, a fim de reduzir as flutuações no 
consumo. Robinson e Garrett (1999) determinaram que vacas suplementadas com leveduras 
mantêm seu padrão normal de consumo até um ponto mais próximo do parto que animais não 
suplementados (7 dias ao invés de 10) e restabelecem seu padrão normal de consumo após o 
parto mais rapidamente (14 dias ao invés de 20 dias pós-parto). 

Da mesma forma, Dann et al. (2000) concluíram que a suplementação com leveduras 
aumentou o consumo de MS durante os últimos 7 dias de gestação (9,8 versus 7,7 kg/dia) e 
durante os primeiros 42 dias de lactação (13,7 versus 11,9 kg/dia) de vacas Jersey. A 
suplementação com 60 g/dia de cultura de levedura também resultou em menores perdas de 
peso corporal e menor mobilização de energia corporal para a produção de leite no início da 
lactação. Por outro lado, nenhuma diferença em produção e composição do leite foi observada 
entre animais tratados e não suplementados. 

Além da indicação de adicionar levedura viva às dietas de vacas leiteiras no periparto, 
também se recomenda a suplementação no primeiro terço ou na primeira metade da lactação. 
No restante da lactação, como a produção de leite é menor, o consumo alimentar é suficiente 
para atender à demanda e a ingestão de concentrado é mais baixa, a recomendação de incluir 
levedura viva à dieta é questionável. 

Outra recomendação técnica no uso de leveduras vivas é a sua indicação em situações de 
estresse, e particularmente em períodos de estresse calórico. Moallem et al. (2009) concluíram 
que a suplementação de leveduras vivas para vacas leiteiras durante o verão israelense 
aumentou o consumo alimentar em 2,5% (24,7 versus 24,1 kg MS/dia no grupo controle), a 
produção de leite em 4,1% (37,8 versus 36,3 kg/dia no grupo controle) e a eficiência leiteira em 
3,7%. Não foram verificadas diferenças significativas entre vacas suplementadas e não tratadas 
para os teores de gordura e proteína no leite. 

A suplementação de leveduras em condições de estresse calórico resultou em aumento da 
produção de leite (26,7 vs. 25,4 kg/dia) e de sólidos no leite (3,06 vs. 2,92 kg/dia), 
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especialmente de lactose. Também houve redução da frequência respiratória (48 vs 56 
movimentos/min) e aumento da concentração plasmática de niacina (1,31 vs 1,22 μg/mL) 
(Salvatti et al., 2015). 

Por outro lado, Shwartz et al. (2009) mantiveram 23 vacas multíparas em câmaras 
climáticas por 21 dias, com temperaturas variando entre 29,4 e 37,8°C e 20% de umidade, e 
concluíram que a suplementação com culturas de leveduras não preveniu ou amenizou os 
marcantes efeitos negativos do estresse calórico na produção de leite e no consumo alimentar. 

Segundo Marden et al. (2008) a suplementação com levedura viva tem a mesma 
habilidade do bicarbonato de sódio em estabilizar o pH ruminal após a alimentação. Enquanto 
o bicarbonato promove o tamponamento do excesso de ácido produzido no rúmen, a levedura 
viva previne o acúmulo de lactato e permite melhor digestão da fibra no rúmen. A redução na 
concentração total de lactato alcançou 67%; 16,5 mM para a dieta controle, 12,2 mM para a 
dieta com 150 g/dia de bicarbonato de sódio e 5,4 mM para a dieta com 5 g/dia de levedura 
viva. 

Em meta-análise de Robinson e Erasmus (2007), 21 experimentos com vacas Holandesas 
em lactação, envolvendo a suplementação com 6 diferentes produtos comerciais de leveduras 
Saccharomyces cerevisiae, foram analisados em conjunto. Apesar das grandes diferenças entre 
os experimentos, não houve resposta significativa da suplementação com leveduras para as 
variáveis produção e composição do leite e consumo de MS. Apesar da não significância na 
meta-análise, a resposta em produção de leite foi em média de +0,9 kg/vaca/dia, e este 
incremento parece ser absoluto, não proporcional. Estes últimos autores também sugerem que 
o uso mais efetivo das leveduras ocorre em dietas de baixa fibra e alto amido. Em outras 
palavras, as respostas às leveduras parecem diminuir à medida que se aumenta a proporção de 
fibra em detergente neutro (%FDN) da dieta. Isto é particularmente relevante nas condições 
brasileiras, onde há altas inclusões de silagem de milho e grão de milho finamente moído nas 
dietas de vacas em lactação e, por conseguinte, teores de amido normalmente elevados (25 a 
32% MS). 

Uma questão polêmica ao se suplementar leveduras vivas é saber se o produto comercial 
em questão resiste ou não ao processo de peletização da ração. Embora algumas empresas 
disponibilizem produtos específicos que supostamente resistem à peletização, entende-se que a 
suplementação de leveduras vivas deva ocorrer preferencialmente em rações fareladas ou a 
adição diretamente nas dietas. Se o nutricionista se convencer que determinado produto 
comercial é de fato formado por levedura viva que resiste à peletização, indica-se a 
quantificação periódica da contagem de leveduras da ração peletizada em laboratório. Ressalta-
se ainda que esta contagem total não quantifica exclusivamente as leveduras do probiótico, mas 
também as leveduras selvagens, e nem mesmo uma contagem pré mais uma contagem pós-
peletização dará 100% de certeza que a levedura do produto comercial de fato resistiu à 
peletização. 

Longuski et al. (2009) confirmaram que a suplementação com leveduras pode auxiliar na 
prevenção da depressão da gordura do leite, mas salientaram que este modo de ação ainda 
precisa ser elucidado. Robinson e Erasmus (2007) foram mais céticos e afirmaram que a 
suplementação com leveduras vivas pode contribuir na prevenção da acidose subclínica, mas 
em menor grau que a adoção de um correto manejo alimentar. De fato, dos 21 experimentos 
incluídos na meta-análise de Robinson e Erasmus (2007), a média de alteração do pH ruminal 
foi de somente 1,6%, ainda que 86% dos experimentos avaliados relataram tal aumento.  
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Cultura ou extrato de leveduras 

Em uma meta-análise, Poppy et al. (2012) concluíram que a suplementação de diferentes 
produtos comerciais à base de cultura de leveduras para vacas em lactação resultou em aumento 
de 1,18 kg de leite/vaca/dia e aumentos na produção de leite corrigida para gordura e produção 
de leite corrigida para energia. As produções de gordura (+0,06) e de proteína (+0,03 
kg/vaca/dia) também apresentaram aumento com a suplementação destes aditivos. A IMS até 
70 dias de lactação aumentou em 0,62 e, após os 70 dias de lactação reduziu em 0,78 
kg/vaca/dia. 

A cultura de leveduras também parece ser benéfica em situações de estresse térmico e 
esse efeito reside no fato de que um dos metabólitos presentes na cultura de leveduras é a 
niacina, composto que estimula a vasodilatação periférica (Kamanna e Kashyap, 2008). Dias et 
al.  (2018b) ao suplementarem vacas leiteiras com cultura de leveduras, encontraram um 
aumento significativo (p<0,05) na niacina plasmática comparado ao grupo sem suplementação. 
Esse aumento levou a reduções significativas (p<0,05) da frequência respiratória, e das 
temperaturas retal e da pele, além de uma tendência (p=0,13) de aumento na taxa de sudorese. 
Esses efeitos parecem ter otimizado o metabolismo energético dos animais, levando a um 
aumento na eficiência leiteira de 1,5 (grupo controle) para 1,64 (grupo tratado), além de 
aumento da glicose sanguínea nas vacas recebendo a cultura de leveduras. 

Entretanto, Dias et al. (2018b), ao suplementarem cultura de leveduras para vacas em 
lactação, encontraram um aumento na produção de leite de 1,9 e 3,7 kg/vaca/dia em dietas com 
23% de amido (baixo) e 29% de amido (alto), respectivamente. na produção de leite tanto em 
dietas com baixo, quanto em dietas de alto amido, sendo de 1,9 kg/vaca/dia. Nas vacas 
recebendo alto amido, a suplementação elevou significativamente o pH ruminal médio de 6,02 
(controle) para 6,42 (com cultura de leveduras). Outro efeito positivo foi a melhor 
digestibilidade do FDN em ambos os teores de amido, o que de certa forma corrobora uma das 
hipóteses do uso desses produtos, que é o incremento na atividade de bactérias celulolíticas. 

Dias et al. (2018a) observaram aumento de produção de leite corrigida para gordura (2,2) 
e produção de leite corrigido para energia (2,0 kg/vaca/dia) quando da suplementação de cultura 
de Saccharomyces cerevisiae, em dietas de baixo e alto amido, respectivamente, comparados à 
não suplementação. Também houve aumento da produção de gordura e de proteína verdadeira 
no leite, além de aumentar o tempo de ruminação, embora tenha havido redução da duração e 
do tempo de refeição com a suplementação. A cultura de levedura também aumentou o pH 
ruminal em dietas com alto amido e reduziu as concentrações de lactato no rúmen e de 
haptoglobina no plasma. 

 

Monensina 

A monensina, assim como outros ionóforos, é um antibiótico, produzido por fungos do 
gênero Streptomyces cinnamonensis, com reconhecida eficácia nas explorações pecuárias. Os 
dados de literatura são abundantes e extremamente consistentes para o efeito dos ionóforos, 
tanto em bovinos de corte como em bovinos leiteiros. A maior parte dos experimentos foi 
conduzida com monensina sódica. No Brasil, estão registrados no Ministério da Agricultura, 
além da monensina, a lasalocida e a salinomicina (Lanna e Medeiros, 2007). 

O efeito mais notório dos ionóforos é o aumento da retenção de energia fermentada no 
rúmen devido a uma alteração no padrão de fermentação, com maior produção de propionato 
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(C3) em relação a acetato (C2) e decorrente diminuição das perdas através do metano. Os 
ionóforos também parecem diminuir a degradação da proteína ruminal e, portanto, reduzem a 
degradação de peptídeos e aminoácidos e resultam em menor produção de amônia. Por último, 
os ionóforos (particularmente a monensina) diminuem a ocorrência de distúrbios metabólicos, 
como acidose e timpanismo, pela menor concentração de ácido lático e menor produção de 
mucopolissacarídeos que dão estabilidade à espuma. 

A suplementação com monensina em vacas leiteiras reduz as concentrações sanguíneas 
de beta-hidroxibutirato (BHBA), acetoacetato e ácidos graxos não-esterificados (AGNE), 
aumenta as concentrações sanguíneas de glicose e uréia, e não apresenta efeito nas 
concentrações de colesterol, cálcio, uréia do leite ou insulina (Duffield et al., 2008a). 

O conjunto destas mudanças segue um padrão de melhoria no metabolismo energético, 
o que é particularmente benéfico para a vaca leiteira no período de transição, proporcionando 
uma resposta adaptativa mais positiva aos desafios da lactação que se inicia, o que foi 
confirmado pelo experimento de Arieli et al. (2008). Ainda segundo a meta-análise que reuniu 
30 artigos ou 45 experimentos (Duffield et al., 2008a), uma liberação consistente e contínua de 
monensina aos bovinos, tempo de início da administração no pré-parto e continuidade no pós-
parto e, em menor escala, a dose do tratamento, parecem influenciar os efeitos da monensina 
nos metabólitos sanguíneos acima citados. 

 A inclusão de monensina nas dietas de vacas em lactação resulta tanto em aumento da 
produção de leite como em diminuição do consumo de MS, ambos contribuindo para um 
incremento na eficiência de produção de leite. Duffield et al. (2008b) relataram aumentos 
médios na produção de leite na ordem de 0,7 L/dia e reduções no consumo de MS ao redor de 
0,3 kg/dia, com aumento na eficiência leiteira de 2,5%. Coincidentemente, estes mesmos 
valores foram relatados numa revisão mais antiga de Ipharraguerre e Clark (2003). 

Os efeitos nas produções de gordura e de proteína são heterogêneos e dependem de 
fatores dietéticos. Mas na meta-análise que reuniu 36 artigos ou 77 experimentos envolvendo 
monensina e dados de produção (Duffield et al., 2008b), a suplementação com monensina 
aumentou a produção de proteína, diminuiu as porcentagens de gordura e de proteína no leite, 
e não apresentou efeito na produção de gordura. 

O efeito depressor da monensina na gordura do leite é explicado pela diminuição das 
taxas de biohidrogenação dos ácidos graxos insaturados no rúmen, o que contribui no aumento 
das concentrações do ácido linoléico conjugado trans-10 cis-12, potente inibidor da síntese de 
gordura do leite na glândula mamária (Bauman e Griinari, 2003). Duffield et al. (2008b) 
confirmaram que a suplementação com monensina aumenta a proporção de ácido linoléico 
conjugado (CLA) no leite. 

Maiores consumos de fontes lipídicas insaturadas na dieta e altas inclusões de 
monensina (ao redor de 400 ppm) exacerbam a diminuição da gordura do leite com o tratamento 
com monensina. A inclusão dietética deste ionóforo também permitiu pequenos aumentos no 
escore de condição corporal e no peso corporal, ainda que estes efeitos sejam dependentes do 
estádio da lactação e da dosagem (Duffield et al., 2008b). 

Porém, McCarthy et al. (2018) não observaram relação univariada entre a dose de 
monensina e o teor de gordura do leite do rebanho, quando analisaram rebanhos que utilizavam 
monensina nos EUA. Os resultados indicaram que a inclusão de monensina em si não causa 
diretamente a depressão de gordura no leite e que ela interage com outros fatores da dieta e do 
rebanho quando estiver implicada na queda dos teores de gordura. 
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O uso da monensina durante o período de transição diminuiu o risco de cetose, 
deslocamento do abomaso e mastite (Duffield et al., 2008c), provavelmente devido ao 
metabolismo energético mais favorável com a administração de monensina no início da lactação 
(McGuffey et al., 2001). É importante frisar que estas menores ocorrências foram alcançadas 
mesmo com o aumento da produção de leite e a diminuição do consumo de MS (Duffield et al., 
2008b). 

Não houve efeito significativo da administração de monensina na incidência de outras 
enfermidades (hipocalcemia, laminite, distocia, retenção de placenta e metrite), risco de 
descarte ou ainda no desempenho reprodutivo (Duffield et al., 2008c).  

McCarthy et al. (2015) analisaram o efeito de diferentes teores de amido na dieta de 
vacas em início de lactação, com ou sem suplementação de monensina (400 mg/vaca/dia) sobre 
o metabolismo. Não houve efeito da monensina sobre a concentração de ácidos graxos não 
esterificados (NEFA), mas houve maior concentração plasmática de glicose em primíparas, 
assim como menor concentração de beta-hidroxibutirato (BHBA), comparada ao controle, sem 
adição do ionóforo. Primíparas suplementadas também apresentaram maior concentração de 
triglicerídeos hepáticos, porém, as multíparas suplementadas, menor concentração. A 
suplementação com monensina aumentou a taxa de glicose: CO2, o que indicou que este grupo 
teve maior propensão em converter propionato a glicose. Portanto, segundo os autores, vacas 
que receberam dietas mais propiogênicas no início da lactação (alto amido ou com monensina) 
apresentaram melhor metabolismo energético no início da lactação. 

Dosagens recomendadas de monensina para vacas em lactação estão entre 11-22 mg/kg 
de MS consumida, ou 250-400 mg/vaca/dia (Hutjens, 2010), porém, pelas condições usuais de 
dieta e manejo alimentar em rebanhos leiteiros de produção intensiva no Brasil, recomendam-
se os limites inferiores desta faixa (11 – 15 mg/kg). 

 

Tamponantes 

A acidose ruminal resulta em maiores flutuações diárias do pH ruminal e, se persistir, 
leva à progressiva redução da ingestão de matéria seca (IMS) (Bach et al., 2018). 

 Tamponantes não são, segundo a terminologia adotada pelo MAPA, classificados como 
aditivos. São suplementos e os compostos tais como bicarbonato de sódio, óxido de magnésio 
e lithothamnium são incorporados às dietas em ordem de reduzir transtornos digestórios e 
manter o teor de gordura no leite, principalmente quando as dietas são ricas em grãos 
(carboidratos de alta fermentabilidade) e/ou pobres em ingredientes fontes de fibra efetiva. 
Quando corretamente suplementados, estes tampões estabilizam o pH ruminal em torno de 6,0 
a 6,2, permitindo um máximo crescimento das bactérias celulolíticas.  

Não será aqui abordado o efeito da suplementação de minerais visando otimizar o 
balanço eletrolítico de vacas em lactação, embora o efeito do uso de tamponantes possa estar 
intrinsicamente ligado a isso. 

 Os maiores benefícios da suplementação com tamponantes são observados, segundo o 
NRC (2001): 

a No início da lactação; 
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b Quando são fornecidas grandes quantidades de carboidratos rapidamente 
fermentescíveis; 

c Quando vacas são alimentadas em intervalos irregulares; 

d Quando silagem de milho é a principal (ou única) fonte de volumoso;  

e Quando forragem e concentrado são fornecidos separadamente (não adoção de dieta 
total); 

f Quando o tamanho médio de partícula da dieta está reduzido; 

g Quando o teor de gordura do leite está baixo e o consumo de ms inconstante; e 

h Quando os níveis de fdn, e aqui entende-se fibra em detergente neutro fisicamente 
efetiva (fdnfe), da dieta estão abaixo das recomendações mínimas. 

A decisão pelo uso de tamponantes depende das condições de dieta (composição, teores 
de fibra, fibra efetiva e amido e grau de processamento do amido, entre outros), do manejo 
(número de tratos, forma de fornecimento do concentrado e divisão em lotes, p.ex.) e dos 
objetivos do rebanho quanto à produtividade e composição do leite. 

 Em rebanhos que trabalham com dieta única para todos os lotes de vacas recomenda-se 
a inclusão de tamponantes, normalmente. Em rebanhos que adotam dietas distintas para cada 
lote de vacas, recomenda-se trabalhar com níveis máximos de inclusão para os lotes de alta 
produção e primíparas, níveis intermediários para os lotes de média produção e não adicionar 
tamponante às dietas de vacas de baixa produção, normalmente já no fim da lactação e ingerindo 
menores quantidades de alimentos concentrados. Exatamente por esta distinta exigência de 
acordo com a produtividade, bem como devido às altas taxas de inclusão, entende-se que os 
tamponantes não devem ser incluídos no concentrado ainda na fábrica de rações  ou e um 
núcleo, mas sim adicionado diretamente às dietas na fazenda, de acordo com as recomendações. 

 Não há razões para suplementar tamponantes às dietas de vacas secas e novilhas, já que 
o consumo de alimentos concentrados por estas categorias animais é muito menor. Já para vacas 
no período pré-parto, o bicarbonato não só é desnecessário, como não deve ser fornecido por 
ser uma fonte do cátion sódio, o que impede que uma desejável DCAD negativa seja alcançada. 

Atenção deve ser dada a rações e suplementos que já contenham tamponantes, para que 
se garanta a ingestão mínima recomendada. Se uma ração ou núcleo já contiver tamponantes, o 
nutricionista do rebanho deve se certificar da quantidade disponibilizada por este produto e 
complementar a diferença, se necessário. 

Doepel e Hayirli (2011) não observaram efeito da retirada de bicarbonato de sódio em 
uma dieta contendo 20% de trigo laminado em vapor sobre IMS, produção de leite, composição 
do leite, pH ruminal e concentração de amônia ou dos ácidos graxos voláteis no rúmen.  

A suplementação de um produto à base de lithothamnium, que são os resíduos 
calcificados da alga marinha Lithothamnium calcareum, resultou em menor tempo de pH 
ruminal abaixo de 5,5, quando comparado ao fornecimento de bicarbonato de sódio ou de 
calcário calcítico, assim como em maior produção de leite diária e produção de leite corrigida 
para gordura. O uso de tamponantes aumentou o teor de gordura no leite (Cruywagen et al., 
2015).  
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Neville et al. (2019) afirmaram que o uso de tamponantes (calcáreo marinho, 
bicarbonato de sódio e calcário marinho adicionado de um produto marinho à base de Mg) 
aumentou o pH ruminal, o teor de gordura no leite e a produção de proteína no leite. A 
suplementação de bicarbonato de sódio resultou em aumento da IMS, porém com menor 
eficiência alimentar. 

 O óxido de magnésio, além de ser fonte do macromineral magnésio, é um alcalinizante 
(aumenta o pH ruminal) e parece atuar também na captura de metabólitos sanguíneos pela 
glândula mamária, aumentando o teor de gordura no leite produzido. A recomendação de 
inclusão do óxido de magnésio é de 1 parte para cada 2-3 partes de bicarbonato de sódio. Assim, 
quando da suplementação de óxido de magnésio, não se recomenda a exclusão do bicarbonato 
de sódio, mas sim a adição de ambos. Vale lembrar de se buscar sempre atender os níveis de 
Mg na dieta, pois frequentemente se observam níveis dietéticos abaixo das recomendações, em 
diversas categorias. 

 Bach et al. (2018) observaram que a suplementação com um produto à base de Mg 
preveniu a redução da IMS causada durante o desafio de acidose ruminal (mediada pela adição 
de cevada grão à dieta, em substituição a uma fonte de fibra). A suplementação com bicarbonato 
de sódio preveniu a queda de produção de leite, porém não preveniu a queda da IMS. O produto 
à base de Mg resultou em maior produção de leite quando o desafio de acidose foi maior e 
permitiu menor queda do tamanho da refeição, quando comparado ao bicarbonato de sódio e 
ao controle, sem adição dos produtos. 

 Em um experimento com novilhas, para avaliar o efeito de aditivos sobre parâmetros de 
desempenho e ambiente ruminal, Golder et al. (2014) observaram que a virginiamicina e 
tamponante à base de bicarbonato de sódio e óxido de Mg mantiverem constante a IMS durante 
o período de desafio de acidose. O grupo suplementado com monensina e levedura viva teve a 
menor IMS. Ganho de peso e eficiência alimentar não foram influenciados pelo tipo de aditivo. 
As concentrações de butirato foram menores para os grupos monensina + levedura viva e 
monensina + tilosina.  

Em rebanhos confinados de mediana e alta produtividade, outra forma de suplementar 
tamponantes, especialmente o bicarbonato de sódio, às vacas é fornecê-lo ad libitum, em cochos 
exclusivos, além do bicarbonato já fornecido às dietas. Neste caso a função do bicarbonato 
ofertado nos cochos é de monitorar possíveis ocorrências de acidose ruminal subaguda, embora 
esta percepção bastante comum no campo careça de mais suporte na literatura. Como animais 
sem acidose normalmente não consomem voluntariamente o bicarbonato em grandes 
quantidades, quando isto acontece de maneira ávida por muitos animais pode chamar a atenção 
do produtor que a dieta está desequilibrada e que o nutricionista do rebanho precisa reavaliar 
as dietas. 

 

Virginiamicina 

A virginiamicina (VM) é um agente ativo contra bactérias gram-positivas produtoras de 
ácido lático, inclusive Streptococcus bovis e Lactobacillus sp (Clayton et al., 1999). 

A suplementação de VM (30 mg/kg MS) para vacas mantidas a pasto e suplementadas 
com 10 kg/vaca/dia de concentrado, associada ou não à suplementação de bicarbonato de sódio 
(20 g/kg MS) resultou, quando do uso da VM, em maior pH ruminal, menor acumulação de 
ácido acético em líquido ruminal incubado in vitro, maior pH fecal e maior produção de leite 
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(23,94 vs 23,32 kg/dia), comparada à não suplementação de VM (Clayton et al., 1999). Neste 
experimento, o uso de bicarbonato de sódio não teve efeito sobre os parâmetros citados, exceto 
pelo maior pH ruminal e maior concentração de acetato ruminal. 

Valentine et al. (2000) forneceram diferentes quantidades de concentrados à base de 
tremoço e cevada, em 3 combinações: sem adição de aditivos, com adição de VM e com adição 
de VM e bicarbonato de sódio, para vacas em lactação. No nível mais alto de fornecimento de 
concentrados (ofertados 13,0 kg/vaca/dia), os grupos que receberam aditivos tiveram maior 
consumo de concentrado. Porém, não houve efeito significativo da suplementação dos aditivos 
para produção de leite, composição do leite, contagem de células somáticas, peso vivo e escore 
de condição corporal, quando da suplementação de concentrado, nas condições do experimento. 

Erasmus et al. (2008) observaram que não houve diferença para IMS entre os tratamentos 
com adição de VM, com adição de monensina e com adição de VM e monensina. A produção 
de leite corrigida para energia foi maior para o grupo recebendo VM e monensina, quando 
comparado aos tratamentos com monensina e VM isoladamente (43,3 vs 36,9 vs 37,9 
kg/vaca/dia, respectivamente), assim como para o grupo suplementando com ambos os aditivos 
houve menor queda de escore de condição corporal. Ambos os tratamentos com os aditivos 
isoladamente resultaram em menor concentrações plasmáticas de BHBA. Os autores 
concluíram que houve um efeito complementar da suplementação de VM e monensina, para 
vacas em início de lactação. 

 

Outros Aditivos 

 Por fim, apesar de reconhecer a existência de outros aditivos para a bovinocultura de 
leite intensiva, tais como: aglomerantes para peletes, antioxidantes sintéticos, beta-caroteno, 
colina, emulsificantes, outros ionóforos, niacina, microminerais orgânicos, prebióticos, outros 
promotores de eficiência alimentar (como a flavomicina), saponinas e outras vitaminas do 
complexo B, o presente trabalho procurou restringir-se ao grupo inicial, não significando que 
estes últimos não sejam importantes ou não possam ter suporte em literatura. 

 Também não se buscou analisar os trabalhos que avaliaram as associações entre 
diferentes aditivos, notadamente os que envolveram monensina e interações com aditivos 
fitogênicos, enzimas e leveduras. 

 

Considerações Finais 

 Certas vezes, atribuem-se à presença do aditivo aumentos de produção e eficiência 
bastante exagerados. Apesar de alguns aditivos, de fato, poderem resultar em aumentos 
significativos de produção, a maioria melhora o desempenho e/ou a eficiência em uma faixa 
que raramente ultrapassa 5% ou cerca de 1,5 a 2,0 kg de leite/vaca/dia, em rebanhos de alta 
produtividade. 

Porém, parece estar havendo uma busca por aditivos que tenham efeitos metabólicos 
além da fermentação ruminal, pois em alguns casos, os aumentos de produtividade obtidos 
superam os 2,0 kg de leite/vaca/dia ou são significativos em outros propósitos que não a 
produtividade em si. 

Neste sentido, destacam-se, entre os aditivos avaliados: 
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1 Estão bem consolidados na literatura, por terem farto suporte bibliográfico e serem bem 
aceitos em pelo mercado em geral:  

a. Biotina: tem havido relativamente poucos trabalhos recentes na literatura. Parece 
que a dose de 20 mg/vaca/dia está bem consolidada e não se encontram argumentos 
publicados para doses maiores do que esta; 

b. Leveduras vivas: embora tenha havido alguns questionamentos sobre sua eficácia a 
campo ou sobre seus mecanismos de funcionamento, é inegável que é um dos grupos 
com grande quantidade de trabalhos publicados; 

c. Monensina: apesar de já banida na Europa e enfrentando resistência ao seu uso em 
muitos mercados, continuam sendo publicados trabalhos nos últimos anos e com 
resultados muito interessantes. Certamente, é um dos aditivos com maior suporte de 
literatura; 

d. Tamponantes: novamente, embora não sejam tecnicamente aditivos, concorrem 
comercialmente com alguns aditivos. De qualquer forma, parece haver outros 
efeitos do uso de tamponantes, pela literatura, que merecem ser melhor explorados. 

2  Por outro lado, há aditivos que merecem ser alvo de mais pesquisas, para compreensão dos 
seus efeitos em performance, em saúde ou ambiental, ou sobre o estresse calórico: 

a. Adsorventes de micotoxinas: para as aflatoxinas, a eficácia de adsorção de argilas 
parece bem consolidada. Porém, para as toxinas de Fusarium, embora haja alguns 
trabalhos mostrando resultado favorável de alguns adsorventes específicos, isso não 
ocorre para um grande número de micotoxinas e nem tampouco em experimentos 
in vivo, com vacas em lactação; 

b. Aromatizantes: com o crescimento dos sistemas de ordenha robotizada, por 
exemplo, estes aditivos ganham maior importância, por serem uma possível 
ferramenta de atratividade para as vacas ao robô, mas a literatura mostra que há 
grande variação entre produtos e aromas; 

c. Enzimas: embora promissoras, também se constituem em grupo muito diverso de 
aditivos, com resultados na literatura com grande variação em vacas em lactação; 

d. Aditivos fitogênicos: um dos grupos com maior potencial para aplicação em curto e 
médio prazo para vacas em lactação, não somente como potenciais moduladores de 
fermentação ruminal, mas principalmente com possíveis efeitos sobre ingestão de 
matéria seca, imunomoduladores e reguladores hormonais, incluindo seus efeitos 
sobre estresse calórico, onde já há resultados consolidados em vacas em lactação. 
Por ser grupo muito heterogêneo e sujeito a interação entre os diferentes 
componentes, é imprescindível que os trabalhos de pesquisa continuem, 
especialmente em vacas em lactação; 

e. Extrato de leveduras: como os processos de extração dos componentes da parede 
celular de levedura varia muito entre empresas, os produtos resultantes são muito 
variáveis. Desta forma, há trabalhos na literatura bastante consistentes, mas com 
produtos específicos. Ainda não é possível generalizar. Entretanto, neste grupo 
parece estar alguns dos mais promissores resultados quanto aos efeitos sobre o 
metabolismo dos animais, possibilitando ganhos muito acima dos tradicionalmente 
obtidos com a manipulação da fermentação ruminal; 
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f. Virginiamicina: embora também haja alguns trabalhos demonstrando sua eficácia, 
tanto em gado de corte quanto em bovinos de leite, há oportunidade para mais 
estudos, especialmente em vacas em lactação. 

 Tem-se adotado como prática do grupo de autoria deste trabalho alguns critérios básicos 
para inclusão de aditivos em dietas de bovinos: ser registrado no MAPA para aquela espécie e 
categoria; ter suporte técnico do fornecedor, com material técnico-comercial claro e 
explicativo; ter ficha técnica e ficha de segurança; ter, preferencialmente, artigos publicados 
em literatura internacional ou em revistas científicas nacionais de reconhecido corpo editorial; 
e ter uma política de preços clara e coerente, apresentada em uma proposta comercial e 
fortalecida, se possível, ao longo do tempo entre o fornecedor e clientes-referência. 
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Introdução 

A suplementação lipídica, ou adição de gordura, na dieta de vacas leiteiras foi 
inicialmente forma de aumentar o valor energético da dieta. Atualmente, também é utilizada 
para melhorar o valor nutricional do leite, além de trazer benefícios na reprodução e na saúde 
animal (sistema imune). As fontes de lipídios são formadas por diferentes tipos de ácidos 
graxos. Estes, por sua vez, serão utilizados no organismo do animal para múltiplas funções. 

A substituição de carboidratos convencionais por ácidos graxos (AG) em dietas de vacas 
leiteiras aumenta a densidade energética da ração, o que pode trazer benefícios ao animal. Esse 
maior fornecimento de energia por quilograma de dieta pode aumentar a produção de leite, 
melhorar o balanço energético proporcionando aumento na eficiência reprodutiva e nas 
condições de saúde de vacas leiteiras. Esse efeito pode ocorrer em função do maior aporte 
energético e/ou pelo efeito nutracêuticos dos ácidos graxos presentes nas fontes de lipídeos. 

Além dos benefícios metabólicos proporcionados pela inclusão de AG em dietas de 
vacas leiteiras, nutricionistas podem ter maior segurança na formulação de dietas em função da 
redução do teor de amido, desde que o limite de inclusão seja respeitado para não prejudicar a 
fermentação ruminal. A inclusão de grãos de plantas oleaginosas como fontes de lipídeos na 
dieta de vacas leiteiras pode contribuir com a quantidade de fibra em detergente neutro (FDN) 
da dieta total e diminuir a quantidade de amido, e consequentemente reduzir a quantidade de 
carboidratos não-fibrosos (CNF). Estes ajustes dietéticos podem evitar quedas bruscas de pH 
ruminal, a qual afeta a população microbiana, diminuindo a digestibilidade da FDN e a 
eficiência de síntese de proteína microbiana. 

  

 
1 Departamento de Nutrição e Produção Animal – VNP, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo – 
FMVZ/USP. 
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Consumo de nutrientes e o balanço de energia no período de transição 

A vaca leiteira de média e alta produção, utilizada atualmente, é altamente selecionada 
para produção de leite, o que impõe massiva utilização de glicose para a glândula mamária para 
que ocorra a lactogênese e manutenção da galactopoiese e, diante deste fenômeno, ocorrem 
diversas adaptações no intuito de poupar a utilização de glicose por tecidos periféricos levando 
à alta mobilização de tecido adiposo para suprir as exigências energéticas não supridas pelo 
consumo de nutrientes (De Koster & Opsomer, 2013). 

O período de transição de vacas leiteiras é o momento de adaptações fisiológicas 
associadas ao parto e à lactogênese (Bauman & Currie, 1980) correspondente aos vinte e um 
dias antes e vinte e um dias após o parto, como definido por Grummer (1995). Este período se 
caracteriza por mudanças expressivas na vida do animal tais como: rápido crescimento fetal; 
mamogênese e lactogênese, e outros ajustes que favorecem a mobilização de gordura e outros 
nutrientes do corpo do animal (Lean et al., 2013). As exigências de glicose aumentam 
drasticamente no final da gestação, chegando a 46% acima do consumido pela vaca gestante. 
Entretanto, o maior impacto é causado pela alta exigência de energia líquida de lactação (ELL) 
nas primeiras 3 a 4 semanas pós-parto, quando comparado à exigência do final da gestação, o 
qual excede o consumo em 26% para suportar a produção de leite (Bell, 1995).  

Diversas teorias tentam explicar a complexa fisiologia do apetite de vacas leiteiras no 
período de transição e sabe-se que sua redução neste período está relacionado às rotas neuro-
anatômicas, neurofisiológicas e neuroquímicas (Kasimanickam et al., 2013), entre elas: a 
diminuição do volume ruminal com hipersensibilização de barorecepetores (Allen, 2000); às 
mudanças hormonais, com aumento na concentração plasmática de estrógeno (Grummer, 
1995); e à alta concentração de citocinas pró-inflamatórias - interleucina 1β; interleucina – 6 e 
fator de necrose tumoral – α (Herath et al., 2009). Evidências demonstram que inflamação e 
infecção tem um papel central no controle do apetite (Morley et al., 2006). 

Como resultado final do baixo consumo de nutrientes no período de transição e a alta 
exigência por energia imposta pela glândula mamária, o animal entra em balanço energético 
negativo (BEN; Hayirli et al., 2002). Individualmente, cada animal se adapta metabolicamente 
para lidar com o BEN, no qual a principal adaptação é a mobilização corporal de tecido adiposo 
que eleva a concentração plasmática de ácidos graxos não-esterificados (AGNE; Farney et al., 
2013). Alguns animais sofrem excessivo impacto do BEN, com concentrações de AGNE ainda 
mais elevadas do que o fisiológico aceitável, e este fato faz com que diminua a eficiência do 
sistema imune aumentando o risco de doenças no período de transição com consequente 
diminuição da produção de leite e eficiência reprodutiva (Scalia et al., 2006; Chapinal et al., 
2011). 

 

Imunossupressão e doenças no peri-parto 

Vacas leiteiras são susceptíveis à doenças durante a transição fisiológica do final da 
gestação para o início da lactação. As mudanças metabólicas associadas à disfunção do sistema 
imune neste período são associadas com a maioria das desordens ocorridas neste período 
desafiador da vida destes animais. Apesar da mobilização de lipídios das reservas corporais 
serem adaptação fisiológica de vacas no início de lactação, a excessiva mobilização tem sido 
correlacionada com aumento do risco de doenças (Contreras & Sordillo, 2011). Estudos têm 
demonstrado que a diminuição da ingestão de matéria seca (MS) e aumento das concentrações 
plasmáticas de AGNE estão correlacionados com diminuição da função de neutrófilos durante 
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o peri-parto (Cai et al., 1994). Ainda, a diminuição da função de neutrófilos no período de 
transição está associada com problemas de saúde no início da lactação como, por exemplo, 
retenção de placenta e metrite (Hammon et al., 2006).  

Diversos estudos relataram que a excessiva mobilização de reservas corpóreas 
compromete o sistema imune devido a efeitos inibitórios na fagocitose, quimiotaxia, diapedese, 
apresentação de antígenos, burst oxidativo e produção de citocinas inflamatórias (Perkins et al., 
2001; Moyes et al., 2009). Além disso, o parto é considerado evento estressante que ocasiona 
danos ao tecido uterino e induz a produção de cortisol, que é bem conhecido como hormônio 
imunossupressor (Roth & Kaeberle, 1982; Aleri et al., 2016). Finalmente, há evidências de que 
a expressão de transportadores de glicose em células bovinas do sistema imune fica 
significantemente reduzida no início da lactação (O’Boyle et al., 2012). Portanto, o sistema 
imune de bovinos pode ser menos competitivo por glicose quando comparado ao 
direcionamento para a produção de leite. Essas adaptações são possivelmente as razões de 50% 
das vacas em início de lactação sofrerem de doenças metabólicas ou infecciosas (LeBlanc, 
2010; Heiser et al., 2015). 

Sabe-se que os processos metabólicos da vaca são inter-relacionados, e que a desordem 
da homeostase ocasionada pelo desarranjo de um sistema, pode influenciar outros sistemas, 
diferente de como era visualizada as doenças no passado, ou seja, de maneira isolada (Curtis et 
al., 1985). Entre as doenças que estão mais inter-relacionadas pode-se citar: hipocalcemia, 
hipomagnesemia, cetose e fígado gorduroso, edema de úbere, deslocamento de abomaso, 
retenção de membranas fetais/metrite e falha na produção e fertilidade. Este fato mostra que a 
alimentação e o manejo de vacas no período de transição devem ser vistas de maneira holística, 
pensando na homeostase do animal levando em conta o metabolismo de cálcio, metabolismo 
da proteína e energia, a função imune e a saúde do rúmen (Lean et al., 2013). 

 

Porque utilizar ácidos graxos na alimentação de vacas leiteiras? 

Na tentativa de suprir a exigência energética de vacas leiteiras num período de baixo 
consumo de alimentos, várias estratégias têm sido avaliadas em diversos grupos de pesquisas. 
Dentre as quais se podem citar o aumento da quantidade de grãos, maior participação de fontes 
de fibra não oriunda de forragens, utilização de ionóforos e a inclusão de fontes de AG nas 
dietas. A principal função estudada da suplementação de AG na alimentação de vacas leiteiras 
é a de aumentar a densidade energética da dieta (Weiss & Pinos-Rodríguez, 2009; Rabiee at al., 
2012). Como as vacas leiteiras estão com redução acentuada no consumo de matéria seca 
(CMS) no período de transição, este aumento na concentração de energia traria benefícios 
produtivos (Silvestre et al., 2011; Rabiee et al., 2012) e reprodutivos (Thatcher et al., 2011) já 
que a quantidade de energia contida nos AG é pelo menos 2,25 vezes maior quando comparados 
às fontes convencionais de energia em dietas de vacas leiteiras, que são os carboidratos e 
proteínas.  

A inclusão de AG nas dietas de vacas leiteiras tem ocasionado efeito adicional ao do 
fornecimento de energia para os animais, denominado de efeito nutracêutico. Diversos estudos 
têm relatado que a manipulação do perfil das ligações entre carbonos da estrutura molecular 
dos AG (grau de instauração) pode influenciar parâmetros ligados à eficiência produtiva 
(Rabiee et al., 2012), reprodutiva (Staples et al., 1998) e à função do sistema imune (Greco et 
al., 2015) de vacas leiteiras. Este efeito benéfico pode ser através da mudança do perfil 
estrutural das membranas celulares (Calder, 2012); alterando a produção e a secreção de 
hormônios reprodutivos (Staples et al., 1998; Roche et al., 2006; Thatcher et al., 2006); através 
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do seu efeito anti-oxidante (Banni et al., 1995) e anti-carcinogênico (Parodi, 1997), entre outras 
mudanças no mecanismo celular. 

 

O que são ácidos graxos? 

Lipídios formam um grupo de componentes quimicamente diversificados, que possuem 
a característica comum de serem insolúveis em água. As funções biológicas dos lipídios são tão 
diversificadas quanto suas estruturas químicas. Gorduras e óleos são as principais formas de 
reserva de energia na maioria dos organismos. Fosfolipídeos e esteróis são os principais 
elementos estruturais de membranas biológicas. Outros lipídios, apesar de estarem presentes 
em relativa menor quantidade, possuem papel crucial como co-fatores enzimáticos, carreadores 
de elétrons, agentes emulsificantes no trato digestório, hormônios e mensageiros intracelulares 
(Nelson & Cox, 2008). 

Ácidos graxos são as unidades básicas formadoras de óleos e gorduras (lipídeos); são 
ácidos carboxílicos com cadeias de carbono possuindo de 4 a 36 carbonos de comprimento, 
sendo os AG mais comuns de 12 a 24 carbonos. Enquanto que alguns AG podem não conter 
ramificações e insaturações (duplas-ligações) ao longo da cadeia de carbono, outros AG 
possuem cadeias com uma ou mais insaturações e ainda ramificações do grupo metil. 

A nomenclatura dos AG é definida pelo número de carbonos contidos na molécula 
seguido pelo número de dupla ligações presentes. Por exemplo, o ácido oleico contém 18 
carbonos e uma dupla ligação, logo, sua nomenclatura abreviada é C18:1. Para especificar o 
local das duplas ligações usa-se superscrito sobre o símbolo ∆ (delta), por exemplo, um AG 
com 20 carbonos com uma dupla ligação entre o carbono 9 e 10 e outra entre o carbono 12 e 13 
fica: C20:2 (∆9,12). Quase todos os AG encontrados na natureza estão na forma cis, entretanto, 
as reações feitas pelos microrganismos durante fermentação ruminal, produzem a configuração 
trans, os quais AG são transferidos para a carne e o leite dos animais. 

Diversas fontes de AG podem ser fornecidas nas dietas de vacas leiteiras, seguem 
citadas as principais: gorduras de graxaria (resíduos de óleo de cozinha, sebo, óleo vegetais, 
óleos de peixes); gorduras protegidas contra o ataque dos microrganismos ruminais, como os 
sais de cálcio de AG; e as sementes oleaginosas (grãos integrais, tostados, extrusados, 
triturados), principalmente a semente de linhaça, grão de soja, caroço de algodão e semente de 
girassol. É importante ressaltar que no Brasil a adição de ingredientes de proteína não lácteo de 
origem animal na dieta de ruminantes não é permitida, o que faz com que o sebo seja excluído 
como fonte de AG na alimentação de ruminantes. 

O perfil de AG varia entre os alimentos (Tabela 1) e este fato pode trazer benefícios na 
alimentação de vacas leiteiras configurando seus potenciais efeitos nutracêuticos. Estes AG 
estão presentes em pequenas quantidades no organismo animal, fazendo-se necessária sua 
suplementação para obter melhores resultados sendo denominados de AG essenciais. Os AG 
essenciais foram primeiramente descritos por Burr & Burr em uma série de trabalhos publicados 
no final da década de 1920 e início da década de 1930 (Burr et al., 1932). Os autores 
identificaram os AG ômega-6 e ômega-3 como essenciais para o crescimento, saúde da pele e 
reprodução em suínos e ratos. Desde então, pesquisadores tem demonstrado a importância de 
AG poli-insaturados como precursores de moléculas mediadoras, como prostaglandinas, 
prostaciclinas, tramboxanos, leucotrienos, resolvinas que influenciam a função celular. 
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Os AG poli-insaturados podem ser incorporados nos fosfolípides da membrana celular, 
o que influência as propriedades estruturais e funcionais das células.  Os AG essenciais são 
aqueles da família ômega-6 e ômega-3, sendo exemplos o ácido linoleico e ácido linolênico, 
respectivamente. Apesar de serem fontes excelentes de energia e modificadores da fisiologia e 
metabolismo, os AG podem alterar a integridade celular de bactérias e prejudicar a fermentação 
ruminal (Maia et al., 2007). Além disso, em ruminantes, mais de 80% dos AG poli-insaturados 
provenientes da dieta podem ser modificados pela microbiota ruminal, sendo biohidrogenados, 
e consequentemente não serem absorvidos no intestino delgado (Doreau & Ferlay, 1994). 

  

Tabela 1. Perfil de ácidos graxos das principais fontes de lipídeos dietéticos para vacas leiteiras. 

Ingrediente 
Ácido Graxo (% do lipídeo total) 

C16:0                      
Palmítico 

C18:0                       
Esteárico 

C18:1                        
Oleico 

C18:2                           
Linoleico 

C18:3                           
Linolênico 

Sebo 26 19 40 5 1 
Booster Fat1 25 22 45 2 - 
Megalac; EnerG-II1 51 4 35 8 - 
Megalac-E1 8 2,5 22 43 3 
Óleo de algodão 25 3 17 54 - 
Óleo de Linhaça 5 3 20 16 55 
Óleo de Soja 8 3 24 58 8 
Óleo de Girassol 6 4 20 66 <1 
Óleo de Peixe 17 3 7 1 1 
Caroço de Algodão 23 2,5 17 51,5 0,2 
Grão de Soja 13 4 22 49 5 

 1Fontes de lipídeos preparados comercialmente para dietas de vacas leiteiras. 

 

Nesse sentido, a indústria envolvida com nutrição animal têm desenvolvido desde a 
década de 1970 as chamadas gorduras protegidas, que são AG complexados com íons de cálcio 
que visam tornar os AG inertes no ambiente ruminal e, consequentemente, aumentarem as 
quantidades destes no intestino. De maneira semelhante, sementes oleaginosas (por exemplo, o 
grão de soja, caroço de algodão e semente de linhaça) possuem uma matriz proteica que envolve 
os cotilédones (que representam 90% do peso e contêm praticamente todo o óleo e proteína da 
semente) e oferecem alguma proteção ao ataque de microrganismos ruminais (Lock & Bauman, 
2004).  

 

Potencial do grão de soja cru e integral como alimento para ruminantes 

A utilização de alimentos alternativos na alimentação de bovinos é prática comum 
devido a grande oscilação nos preços de commodities agrícolas, notadamente o milho e o farelo 
de soja. Porém, ao indicar alimentos alternativos para os produtores os técnicos devem avaliar 
diversos componentes de custo como logística, transporte, tributos; além do resultado esperado 
da adição do produto à dieta.  
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A FAO (The Food and Agriculture Organization) considera o grão de soja como a 
principal fonte de proteína e óleo no mundo (FAO, 2013). O Brasil é o segundo maior produtor 
mundial de soja, sendo superado apenas pelos EUA. Portanto, no Brasil o custo do grão de soja 
é relativamente mais baixo quando comparado a outras fontes de proteína e óleo vegetal (farelo 
de soja e óleo de palma, respectivamente). Além da disponibilidade do grão de soja no mundo, 
a sua utilização em dietas pode diminuir os custos relacionados com impostos, perdas durante 
o processamento industrial, transporte e armazenamento, especialmente nas condições de 
logística do Brasil (Naves et al., 2016). 

 Na safra 2015-2016, a cultura de soja ocupou uma área de 33,17 milhões de hectares 
totalizando uma produção de 95,63 milhões de toneladas (Embrapa, 2016). Ainda, existe 
expressiva cultura de soja em regiões onde estão localizadas as maiores bacias leiteiras do país, 
especialmente nos Estados de Minas Gerais, Paraná, Goiás e São Paulo (Rennó et al., 2009). 
Apesar de todos os fatores positivos para a inclusão de grão de soja cru e integral na alimentação 
de ruminantes, a mesma tem sido evitada devido a possível presença de fatores anti-nutricionais 
(anti-tripsina) e alergênicos e atividade de urease. 

Porém, estudos conduzidos em nosso grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo 
(Laboratório de Pesquisa em Bovinos de Leite, FMVZ-USP, Pirassununga, SP) demonstraram 
resultados positivos quando utilizado em até 27% da MS da dieta, dependendo do estágio 
produtivo e do nível de produção de leite das vacas. A seguir, vamos apresentar de maneira 
resumida os resultados do nosso grupo de pesquisa com a suplementação de diferentes AG, de 
diferentes maneiras (naturalmente protegidos, industrialmente protegidos ou livres), em 
diferentes estágios produtivos (período de transição, início, meio e fim de lactação) sobre o 
CMS, digestibilidade de nutrientes, fluxo intestinal de AG, produção e composição do leite, 
parâmetros reprodutivos e sistema imune dos animais. 

 

Efeitos da suplementação de ácidos graxos no consumo e desempenho 

Com base nos estudos realizados em nosso laboratório, o consumo de matéria seca pode 
variar em função da fase produtiva do animal, da fonte e da quantidade de lipídeo ofertada. O 
extrato etéreo (EE) é o componente químico correspondente ao teor de lipídeo na dieta. 

Entre as diferentes fontes de lipídeos, a utilização de sais de cálcio de AG apresentou 
uma diminuição média de 10% do consumo de matéria seca em comparação a uma dieta 
controle (sem inclusão de oleaginosas) e principalmente em vacas com uma produção inferior 
à 20 kg de leite/dia. Essa redução foi associada à menor aceitabilidade da fonte lipídica 
utilizada. A inclusão de caroço de algodão apresentou também uma baixa de 6% do consumo 
em vacas em meio lactação produzindo 31 kg de leite/dia, porém, sem reflexos na produção de 
leite. 

O comportamento ingestivo é controlado por centros de saciedade no hipotálamo que 
recebem sinais aferentes periféricos do fígado e intestino, como também de metabólitos e 
hormônios (Allen & Piantoni, 2013).  Os mecanismos pelos quais a suplementação de 
lipídeos pode causar a diminuição do CMS em algumas situações estão relacionados aos efeitos 
de AG na fermentação ruminal, aceitabilidade das dietas que contém fontes AG, hormônios 
intestinais (colicistoquinase) que reduzem o esvaziamento e motilidade intestinal e aumento da 
oxidação hepática no fígado (Allen, 2000).  
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As dietas com teor de EE superior a 6% de matéria seca podem resultar em forte redução 
do consumo e, em muitas ocasiões, da produção de leite. Adição de lipídios na alimentação de 
vacas de produção de leite acima de 30 kg de leite/dia, e no início da lactação, podem resultar 
em aumento da produção de leite ou da eficiência produtiva. Porém, em dietas com teor de 
extrato etéreo acima de 6% da MS podem resultar em redução do consumo e da produção. 
Vacas no terço médio e final de lactação respondem de maneira mais discretas na produção de 
leite, porém podem manter a produção com pequena redução do consumo, o que resulta em 
aumento da eficiência produtiva. Em geral, a produção de leite não é influenciada 
negativamente pela suplementação de lipídeos quando as recomendações de inclusão nas dietas 
são respeitadas 

 Freitas Júnior et al. (2010) estudaram a adição de grão de soja cru integral (160 g/kg 
MS), óleo de soja (30 g/kg MS) e sais de cálcio de ácidos graxos (Megalac E®, 30 g/kg MS)   
na dieta de vacas leiteiras (n=12) (número de vacas por tratamento), no terço médio de lactação 
(90 à 180 dias em lactação), com produção leite de 25 kg/dia. Os autores observaram que os 
sais cálcio de ácidos graxos reduziram o consumo de matéria seca e nutrientes em relação à 
dieta controle, sem a adição de fontes lipídicas, o que foi associado à uma menor aceitabilidade 
da fonte lipídica utilizada. As demais fontes lipídicas (grão de soja e óleo de soja) não afetaram 
o consumo. A inclusão de fontes lipídicas não afetou a produção de gordura corrigida para o 
teor de gordura (23,8 kg/dia de produção corrigida para 3,5% de gordura) e os teores de proteína 
(28,2 g/kg) e lactose (45,3 g/kg). No entanto, a dieta contendo grão de soja cru integral resultou 
em menor produção de leite (24,1 kg/dia) do que a dieta contendo óleo de soja (26,4 kg/dia) e 
a dieta controle (26,6 kg/dia). Além disso, o grão de soja resultou em aumento do teor de 
gordura no leite em relação aos sais de cálcio (33,5 vs 28,3 g/kg), o que explica a ausência de 
efeito sobre a produção de gordura corrigida para o teor de gordura.    

Barletta et al. (2015) estudaram o efeito de níveis crescentes de grão de soja cru integral 
na dieta (0, 80, 160 e 240 g/kg de MS) de vacas em lactação (n=12; 97 ± 27 dias em lactação e 
30 ± 3,2 kg/d de produção de leite). A inclusão de grão de soja cru integral reduziu linearmente 
o consumo de matéria seca e o coeficiente de digestibilidade da proteína bruta. Quando avaliado 
os níveis de inclusão de grão de soja a dieta, apenas a inclusão de 240 g/kg reduziu 
significativamente o consumo e a digestibilidade da proteína bruta. Da mesma forma, a adição 
de grão de soja reduziu linearmente a produção de leite, sem afetar a composição e a produção 
de leite corrigida para o seu teor de gordura. Os autores concluíram que a utilização de 240 g/kg 
de grão de soja cru integral na dieta reduz o consumo e o desempenho de vacas leiteiras, sendo 
que a utilização de até 160 g/kg não resulta em tais efeitos, sendo recomendada. 

Venturelli et al. (2015) também estudaram os efeitos de níveis crescentes de grão de 
soja cru integral na dieta (0, 90, 180 e 270 g/kg de MS) de vacas no terço médio a final de 
lactação (n=16; 228 ± 20 dias em lactação). O aumento da inclusão de grão de soja reduziu 
linearmente o consumo de matéria seca e a produção de leite. No entanto, o teor de gordura no 
leite aumentou linearmente com a inclusão de grão de soja na dieta, levando a ausência de efeito 
sobre a produção de leite corrigida para o teor de gordura. Além disso, o aumento do nível de 
grão de soja na dieta aumentou linearmente o coeficiente de digestibilidade do extrato etéreo e 
reduziu linearmente o coeficientes de digestibilidade da fibra em detergente neutro. 

Naves et al. (2016) estudaram o efeito do tamanho da partícula do grãos de soja sobre o 
desempenho de vacas leiteiras (n=12) no terço médio de lactação (121 dias em lactação e 30,2 
kg/dia de produção de leite). Foram utilizados 200 g/kg de MS de soja cru, integral ou moído, 
em moído com peneira contendo crivos de 2 ou 4 mm. A adição de grão de soja na dieta, 
independentemente da sua apresentação, reduziu em 1,05 kg/dia o consumo de matéria seca, 
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sem afetar a produção e a composição do leite. No entanto, a adição de grão de soja aumentou 
a proporção de ácidos graxos insaturados no leite e reduziu a produção de leite corrigida para o 
teor de gordura. A moagem do grão de soja aumentou o coeficiente de digestibilidade aparente 
total, sem afetar o desempenho dos animais. 

Barletta et al. (2016) estudaram o consumo, fluxo abomasal de ácidos graxos e o 
desempenho de vacas leiteiras no terço médio à final de lactação (n=8, vacas canuladas no 
rúmen e abomaso; 188 ± 27,3),  consumindo óleo de soja, grão de soja cru e integral e sais de 
cálcio de ácidos graxos (Megalac E®). A suplementação lipídica reduziu o consumo de matéria 
seca e nutrientes dos animais e aumentou a proporção de ácidos graxos insaturados no leite, 
sem afetar a produção e a composição do mesmo. A suplementação lipídica ainda aumentou o 
consumo e o fluxo abomasal de ácidos graxos, sem afetar as taxas de biohidrogenação. As 
fontes ditas protegidas (grão de soja e cais de cálcio) não afetaram o consumo, mas aumentaram 
o coeficiente de digestibilidade ruminal da FDN e o fluxo de C18:2, com redução do fluxo 
abomasal de C18:1 trans e da taxa de biohidrogenação do C18:2, em relação à dieta com óleo 
de soja. Em relação aos sais de cálcio de AG, o grão de soja cru integral aumentou o fluxo 
abomasal de C18:2 e reduziu o fluxo de C18:1 trans, o que levou a uma tendência de redução 
da taxa de biohidrogenação ruminal do C18:2. 

Em alguns experimentos foram observados diminuição do teor de gordura de leite (%) 
nos animais suplementados com fontes de lipídeos. As dietas de vacas leiteiras de alta produção 
são ricas em concentrados e às vezes suplementadas com lipídios para suprir suas necessidades 
energéticas. Quando as vacas leiteiras ingerem dieta contendo altas proporções de concentrados 
ricos em amido e suplementados com lipídios, pode ocorrer diminuição da gordura secretada 
no leite, não apenas devido a diluição da gordura em função do aumento da produção de leite, 
mas por redução da síntese de gordura na glândula mamária. 

A fonte de lipídeos influencia a resposta das vacas no teor de gordura do leite. Enquanto 
sementes de oleaginosas (em especial na forma integral) e sais de cálcio de ácido graxo a base 
de óleo de palma resultam em pequenos aumentos no teor de gordura do leite (até 0,4%), a 
inclusão de fontes de óleos ou de sais de cálcio a base de óleo de soja tendem a reduzir o teor 
de gordura em até (0,5%). 

Dessa forma, a escolha das fontes de lipídeos a serem utilizadas nas dietas de vacas em 
lactação devem ser bem analisadas devido a seus efeitos sobre os animais. 
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Tabela 2. Efeito da adição de fontes de gordura sobre o desempenho de vacas leiteiras. 

Estudo Dieta Grão de soja Delin.1 N DEL CMS2 PL3 PLC4 Gordura Proteína 
(kg/d) g/kg Inicial (kg/d) (kg/d) (kg/d) (g/kg) (kg/d) (g/kg) (kg/d) 

Freitas Júnior et al. 
(1992) 

CON - - DQL 12 90 17,7a 26,6a 24,5 30,7a,b 0,81 28,2 0,75a 
OS - -  12  16,8a,b 26,4a 24,4 29,6a,b 0,78 28,2 0,74a 

 GS - 160  12  16,7a,b 24,1b 23,1 33,5a 0,78 28,4 0,68b 
 SCAG - -  12  16,0b 25,7a,b 23,2 28,3b 0,70 27,8 0,71a 
Barletta et al. (2015) CON - - DQL 12 90 25,1a,L 32,2a,L 29,5 30,0 0,90 30,0 1,0a, L 
 80 - 80  12  24,9a,b 31,6a,b 29,1 30,0 1,00 29,0 0,9a,b 
 160 - 160  12  24,7a,b 31,0a,b 30,3 33,0 1,00 27,0 0,8b 
 240 - 240  12  23,8b 30,0b 28,1 31,0 0,90 29,0 0,8b 
Venturelli et al. (2015) CON - - DQL 16 228 18,9L 24,2L 23,4 35,0L 0,77 30,0 0,72L 
 90 1,66 90  16  18,5 23,9 25,0 39,0 0,89 30,0 0,72 
 180 3,42 180  16  19,0 23,9 25,5 40,0 0,91 30,0 0,71 
 270 4,84 270  16  17,9 22,6 24,7 42,0 0,90 30,0 0,67 
Naves et al. (2016) CON - 0 DQL 12 121 23,7§ 31,8 28,3§ 28,0 0,90 30,0 0,96 
 INT - 200  12  22,9 30,1 26,8 28,0 0,84 30,0 0,90 
 M4 - 200  12  23,5 30,8 27,1 27,0 0,85 30,0 0,92 
 M2 - 200  12  22,5 31,4 27,4 26,0 0,84 30,0 0,95 
Almeida et al. (2016) CON - - DQL 18 133 25,0§ 31,6 33,8 39,4 1,23 30,2 0,95 
 GS 2,97 120  18  24,7a 31,4 33,9 39,7 1,24 30,5 0,96 
 CA - -  18  23,5b 30,6 33,1 40,3 1,22 30,2 0,92 

1Delin.: delineamento; 2Consumo de matéria seca; 3Produção de leite; 4Produção de leite corrigida para 3,5% de gordura, de acordo com Sklan et 
al. (1992). Con: controle; OS: óleo de soja; GS: grão de soja; SCAG: sais de cálcio de ácidos graxos; INT: inteiros; M4: GS moídos à 4mm; M2: 
GS moídos à 2mm; CA: caroço de algodão;  a-c Teste de médias; LEfeito linear para as doses estudadas; §Efeito de da comparação dos tratamentos 
contra a dieta controle.
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Efeitos da suplementação de ácidos graxos em parâmetros reprodutivos 

Estudos desenvolvido com lipidios na dieta de vacas leiteiras mostraram benefícios 
sobre a eficiência reprodutivas. Primeiro, a adição de lipídeos na dieta ajuda a melhorar o status 
energético das vacas e consequentemente a concepção poderá ser feita em momento mais 
precoce. Vacas com baixo ECC no início de lactação apresentaram balanço de energia negativo 
mais intenso  e terão como consequência retomanda do ciclo reprodutivo tardia prejudicando a 
produção e gestão do rebanho. Segundo, a suplementação de AG pode aumentar a população 
folicular, notadamente de pequenos e/ou grandes folículos dependendo da fonte de AG 
utilizada. No entanto, a suplementação com diferentes AG aparentemente não altera a qualidade 
de ovócitos no início de lactação desses animais.  

Gandra et al. (2017) avaliaram quarenta e duas vacas multíparas e hígidas  da raça 
Holandesa com os seguintes tratamentos durante os períodos pré- e pós-parto: 1) Control (CON; 
n=11), 2) Semente de Linhaça (SL, fonte de ácido graxo omega-3; n=11),  fornecendo  60 g/kg 
(pré-) e 80 g/kg (pós-parto) de SL (com base na MS dietética), 3) Grão de Soja cru e integral 
(GS, fonte de AG ômega-6; n=10), suplementando  120 g/kg (pré-) e 160 g/kg (pós-parto) de 
GS (com base na MS dietética), e 4) Sais de cálcio de ácidos graxos insaturada (SCAG – 
Megalac®-E, Arm & HammerTM; Church & Dwight Co. Inc., Ewin, NJ, EUA – fonte de AG 
ômega-6 protegido no rúmen; n=10), incluindo  24 g/kg (pré-) and 32 g/kg (pós-parto) de SCAG 
(com base na MS dietética). As dietas experimentais foram fornecidas de 35 dias antes da data 
esperada do parto até 84 dias em lactação, e foram formuladas segundo o NRC (2001). Os 
ovários foram avaliados por meio de ultrassonografia diariamente após a ordenha da manhã do 
dia 14º ao 84º dia da lactação, e foram realizadas aspirações foliculares nos dias 35±7 e 60±7 
da lactação. Não foi detectado efeito da inclusão de diferentes fontes de AG na qualidade e 
quantidade de ovócitos aspirados (Tabela 3). 

Entretanto, o atual estudo demonstrou que dietas ricas em ômega-6 (GS e SCAG) podem 
reduzir o número de embriões viáveis. Alguns estudos reportaram melhora na qualidade de 
ovócitos e embriões quando suplementaram dietas ricas em ômega-3, semelhante ao efeito da 
SL neste experimento (Bilby et al., 2006; Juchem et al., 2010), e Marei et al. (2010) mostraram 
efeitos adversos do fornecimento de ácido linoleico (ômega-6) sobre o desenvolvimento in vitro 
podendo ser devido a inibição da maturação nuclear afetando a progressão do estádio da meiose 
II em ovócitos. Ácidos graxos alteram a fluibilidade da membrana e afeta qualquer processo no 
qual a membrana é a mediadora (Grammatikos et al., 1994).  

 Calomeni et al. (em revisão) avaliaram trinta vacas multíparas da raça Holandesa com 
os seguintes tratamentos no período pré- e pós-parto: (1) Controle (CON, n=11), sem 
suplementação de AG; (2) Ácido graxo insaturado (INS, n=8), com 11% de inclusão de grão 
de soja cru e integral composto por 15,36 % C16:0, 12,47% C18:1 e 28,43% C18:2 (com base 
na MS); e (3) Ácido graxo saturado (SAT, n=11) com 2,4% de inclusão de sais de cálcio de 
ácido graxo saturado composto de 50,0% C16:0 e 35,0% C18:1 (MAGNAPAC®, Tectron Ltda., 
Toledo, Brazil; com base na MS). As dietas foram formuladas de acordo com o NRC (2001) e 
fornecidas 35 dias antes até 90 dias da lactação. Os ovários foram monitorados diariamente 
após a ordenha da manhã do dia 14º ao 90º dia da lactação e as aspirações foliculares foram 
feitas nos dias 30±7 e 60±7 e 90±7 da lactação. Neste estudo, não foi encontrado diferenças na 
qualidade de ovócitos e embriões. 

De acordo com Calomeni et al. (em revisão), Fouladi-Nashta et al. (2007) não 
observaram diferenças na quantidade de ovócitos de grau 1, 2 e 3, bem como na taxa de 
clivagem de embriões quando vacas de leite de alta produção foram alimentadas com dietas de 
alta concentração de lipídeos comparada a dietas de baixa concentração. Em adição, Fouladi-
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Nashta et al. (2009) avaliaram diferentes fontes de AG (SCAG saturado, GS e SL) na 
suplementação de vacas leiteiras no início da lactação e não observaram diferenças na 
quantidade e qualidade de ovócitos e no número de embriões produzidos.  

Pouco é conhecido sobre o metabolismo de lipídeos dos ovócitos. Dunning et al. (2010) 
demonstraram que a beta-oxidação é superestimulada no momento da maturação de ovócitos 
direcionando energia para as células devido ao aumento da atividade da carnitina palmitoil-
tranferase-1b (CPT-1). Deste modo, ovócitos de vacas são hábeis a completar sua maturação e 
divisões celulares sem fonte externa de energia (Sturmey et al., 2009). Por fim, suplementação 
de AG tem pouco efeito na competência de ovócitos e produção de embriões de vacas leiteiras. 

Gardinal et al. (2018) estudaram trinta e uma vacas multíparas da raça Holandesa de 90 
dias antes do parto perante os seguintes tratamentos: T90 (n = 8), T60 (n = 10) , T30 (n = 6) e 
T0 (controle, n = 7), suplementando dietas com AG rico em omega-6 (12%  de GS, na base da 
MS) de 90, 60, 30 e 0 dias relativos à data do parto, respectivamente. Após o parto, os animais 
foram alimentados com a mesma dieta contendo 12% de GS até 90 dias em lactação. As dietas 
foram formuladas de acordo com o NRC (2001). As aspirações foliculares foram realizadas nos 
dias 21±3, 42±7, 63±7 e 84±7 da lactação.  Não foram detectados efeitos na quantidade e 
qualidade dos ovócitos bem como na produção de embriões.  

Poucos estudos investigaram diferentes períodos de suplementação de AG poli-
insaturados durante o período pré-parto e seus benefícios sobre a qualidade e produção de 
ovócitos e embriões. A resposta do tamanho da suplementação no atual estudo quanto ao 
número de ovócitos de grau 2 foi não linear e provavelmente a resposta é relatada à maior 
eficiência de biohidrogenação ruminal e consequente diminuição dos AG essenciais ômega-3 e 
6 para o fluxo intestinal, concentração plasmática e sua disponibilidade para os tecidos com 
longos períodos de suplementação, pois é reconhecido o potencial efeito de AG poli-insaturados 
na produção de embriões (Cerri et al., 2009). 

No estudo de Gandra et al. (2017) a suplementação de AG aumentou o número de 
folículos de classe 1 e totais (Tabela 4). Alguns estudos reportaram aumento do número de 
pequenos folículos quando suplementaram dietas ricas em AG omega-3 (Zeron et al., 2002; 
Zachut et al., 2010) ou omega-6 (Ponter et al., 2006). Entretanto, a explicação para este 
fenômeno ainda não é totalmente elucidada, mas acreditamos que houve aumento de fator de 
crescimento semelhante à insulina-I devido à maior concentração de insulina plasmática 
(Robinson et al., 2002) que pode agir no recrutamento de folículos de classe 1 (Garnsworthy et 
al., 2008).  

Vacas alimentadas com AG mostraram menor número de pequenos folículos quando 
comparadas à dieta controle no experimento de Calomeni et al. (em revisão). Uma possível 
explicação é a possível diminuição da insulina plasmática quando se suplementou AG, 
especialmente por se tratar de níveis acima de 15 g/kg de MS da dieta (Van Knegsel et al., 2007; 
Garnsworthy et al., 2008). A diminuição de insulina possivelmente prejudica o 
desenvolvimento de pequenos folículos no ovário de vacas (Garnsworth et al., 2008). Alguns 
estudos têm identificado os efeitos da suplementação de AG sobre o número de grandes 
folículos em ruminantes (Lucy et al., 1993; Beam & Butler, 1997) em que Staples & Thatcher 
(2005) encontraram aumento de 23% no tamanho médio dos folículos de diversas fontes de AG 
suplementadas. No experimento de Calomeni et al. (em revisão) foi observado aumento da 
quantidade de grandes folículos quando vacas foram alimentadas com inclusão de SAT 
comparada à INS, podendo ser devido ao melhor balanço energético neste grupo.  
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Há muitas discrepâncias entre estudos podendo ser efeito do balanço de energia, 
concentração de insulina plasmática, AG e outros fatores de recrutamento, crescimento e atresia 
de pequenos folículos. Alguns estudos relataram efeito positivo da insulina sobre o número de 
folículos pequenos (Gutierrez et al., 1997), tamanho médio (Oldick et al., 1997), ou grandes 
(Lucy et al., 1991); e outros relataram efeitos positivos da suplementação de AG nestes números 
(Beam & Butler, 1997). 
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Tabela 3. Produção de ovócitos e embriões e suas qualidades de vacas suplementadas com diferentes fontes de ácidos graxos (média ±Erro Padrão 
da Média). 

Estudo   Ovócito (n) Embriões 

Gandra et al. (2017)¹ 
 

Total Grau 14 Grau 24 Grau 34 Viáveis4 Clivados 
(n) Clivados (%) Viáveis (n) Viáveis (%) 

CON  9,86±1,47 0,43±0,14 1,04±0,37 3,78±0,84 5,29±0,96 3,86±0,92 64,4±9,59 1,13±0,40 16,3±5,42 
SL  12,7±1,36 0,28± 0,13 1,23± 0,45 4,29±1,05 5,75±1,23 3,83±0,99 66,3±9,04 1,27±0,34§ 27,9±9,55 
GS  10,6±1,54 0,31± 0,13 0,42± 0,17 3,21± 0,48 3,89± 0,53 2,72±0,51 68,9±9,36 0,52±0,23 13,8±6,40 

SCAG  13,8±2,03 0,36±0,12 1,04±0,25 5,22±0,92 6,27±1,08 5,04±0,89 74,0±6,79 0,95±0,24 22,7±6,36 
Calomeni et al. (em revisão)²          

CON  8,69 ± 2,10 0,97 ± 0,45 1,19 ± 0,44 2,84 ± 1,01 5,00 ± 1,42 3,53 ± 1,22 39,54 ± 7,92 1,00 ± 0,53 9,06 ± 4,14 
INS  6,21 ± 1,55 0,53 ± 0,30 0,79 ± 0,28 1,89 ± 0,83 3,21 ± 0,91 1,95 ± 0,75 36,77 ± 10,98 0,63 ± 0,51 11,47 ± 8,86 
SAT  7,78 ± 1,42 1,09 ± 0,36 1,13 ± 0,31 2,06 ± 0,52 4,28 ± 0,86 2,78 ± 1,05 36,88 ± 9,59 1,00 ± 0,64 10,03 ± 4,48 

Gardinal et al. (2018)³           

T90  8,80±1,42 0,55±0,15 0,98±0,32* 4,09±0,94 5,62±1,17 4,00±1,00 68,7±7,83 0,88±0,39 14,1±5,69 
T60  11,3±1,25 0,76±0,13 1,60±0,28* 5,52±0,83 7,88±1,03 4,82±0,86 63,3±6,61 0,82±0,33 10,50±4,81 
T30  7,09±1,70 0,42±0,18 1,33±0,38* 3,88±1,12 5,46±1,41 3,00±1,31 53,5±7,5 0,72±0,39 15,4±6,53 
T0   8,21±1,64 0,51±0,18 0,50±0,37* 4,49±1,07 5,48±1,34 3,22±1,08 55,3±8,19 1,04±0,42 17,9±6,17 

1Controle (CON), Semente de Linhaça  (SL, rica em ácido graxo omega-3), Grão de soja cru e integral (GS, rico em ácido graxo omega-6) e Sais de cálcio de ácido graxo 
(SCAG, rico em ácido graxo ômega-6); § contraste entre SL vs. GS+SCAG. Significante com p<0,05; 2Controle (CON), sem suplementação de ácido graxo; Suplementação 
de ácido graxo insaturado (INS), adição de grão de soja cru e integral; e Suplementação de ácido graxo saturado (SAT), adição de sais de cálcio de ácidos graxos saturados; 
3T0: tratamento 0, vacas não receberam grão de soja cru e integral (GS) ao longo do período pré-parto; T30, T60 e T90: grupos que foram suplementados com dieta contendo 
GS de 30, 60 e 90 dias da data esperada para o parto, respectivamente; * efeito quadrático com efeito significante de P<0,05; 4Grau 1: três camadas ou mais de células do cúmulo 
compactas; Grau 2: camada do cumulus incompleta, ovócito parcialmente desnudo; Grau 3: cumulus expandido, ovócito desnudo, cumulus parcialmente degenerado (de Loos 
et al., 1989). Ovócitos viáveis é a somatória de ovócitos de grau 1 + ovócitos de grau 2 + ovócitos de grau 3; Porcentagem de ovócitos viáveis é o número de ovócitos viáveis 
dividido pelo número de ovócitos aspirados.
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Tabela 4. Folículos e corpos lúteos de vacas alimentadas com diferentes fontes de ácidos graxos (média ± Erro Padrão da Média). 

Estudo   Folículo (n)   Corpo Lúteo 

Gandra et al. (2017)1 

 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Total 

 

Número Área 
(mm2) 

COM 1,3±0,18§ 5,0±0,16 3,4±0,05 0,9±0,04 0,4±0,02 10,4±0,22§ 0,6±0,04 2,0±0,08 
SL 4,7±0,16 4,5±0,16 3,8±0,02 1,2±0,06 0,9±0,06 14,1±0,19 0,9±0,02 3,7±0,03 
GS 4,5±0,12 5,5±0,18 3,7±0,07 1,2±0,07a 1,0±0,04 14,1±0,24 1,0±0,04 4,3±0,07 

SCAG 3,4±0,19 4,9±0,15 4,0±0,01 2,0±0,05b 1,0±0,03 15,3±0,28 1,5±0,04 4,3±0,08 
         

Calomeni et al. (em 
revisão)2           

CON  2,12 ± 1,0¥ 3,39 ± 0,42¥ 2,67 ± 0,32 1,11 ± 0,13 0,28 ± 0,02 9,57 ± 0,58¥ 
 

1,2 ± 0,16 4,6 ± 0,34 
INS  1,94 ± 0,25 2,59 ± 0,21 2,61 ± 0,25 1,06 ± 0,10 0,21 ± 0,04c 8,41 ± 0,27 1,6 ± 0,22 4,3 ± 0,37 
SAT   1,30 ± 0,47 2,75 ± 0,66 2,62 ± 0,23 1,03 ± 0,10 0,43 ± 0,11d 8,13 ± 0,48 1,7 ± 0,17 3,7 ± 0,26 

1Controle (CON), Semente de Linhaça (SL, rica em ácido graxo omega-3), Grão de soja cru e integral (GS, rico em ácido graxo omega-6) 
e Sais de cálcio de ácido agraxo (SCAG, rico em ácido graxo omega-6); § contraste: CON vs. SL+GS+SCAG. Significante com p<0,05; 
a,b contraste: GS vs. SCAG. 
2Controle (CON), sem suplementação de ácido graxo; Suplementação de ácido graxo insaturado (INS), adição de grão de soja cru e 
integral; e Suplementação de ácido graxo saturado (SAT), adição de sais de cálcio de ácidos graxos saturados; ¥ contraste: CON vs. 
INS+SAT; c,d contraste: INS vs. SAT. 
3Folículos: classe 1: <3mm (diâmetro), classe 2: 3-5mm; classe 3: 6-9mm; classe 4: 10-15mm, e classe 5: > 15mm. 
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Lucy et al. (1992) concluíram que sais de cálcio de óleo de palma podem estimular o 

movimento ovariano de grandes folículos sem influência do efeito energético dos AG. Estes 

dados indicam que há um limiar mínimo de inclusão de AG e insulina agindo de maneira 

sincronizada, ou seja, só há efeito de recrutamento folicular ovariano a certo nível de inclusão 

de AG e insulina, e também só existe a manutenção das taxas de crescimento de folículos, com 

outros limiares destes mesmos compostos. 

 

Efeitos da suplementação de ácidos graxos no sistema imune de vacas leiteiras 

 Os AG podem modificar a resposta imune por diversos mecanismos, que incluem a 

inibição do metabolismo do ácido araquidônico (precursor de prostaglandinas, prostaciclinas e 

tramboxanos), indução de mediadores anti-inflamatórios, modificação de lipídios 

intracelulares, e ativação de receptores nucleares (Yaqoob, 2004; Calder, 2006). Sabendo que 

o sistema imune de vacas leiteiras pode ser manipulado pela suplementação de AG, Gandra et 

al. (2016) avaliaram a suplementação de fontes de lipídios ricos em AG da família ômega-3 

(semente de linhaça) e ômega-6 (grão de soja cru e integral, e sais de cálcio de óleo de soja) na 

função imune celular de vacas no período de transição e início de lactação. Os animais foram 

suplementados com fontes de AG a partir de 35 dias da data esperada para o parto até 84 dias 

em lactação. As dietas com inclusão de AG possuíam um teor de extrato etéreo médio de 4,7% 

no pré-parto e 5,5% no pós-parto. 

Neste experimento os autores encontraram que a suplementação de AG tanto da família 

ômega-3 quanto AG da família ômega-6 são capazes de alterar tanto a imunidade inata 

(capacidade de fagocitose celular) quanto a imunidade adaptativa (quantidade de linfócitos). A 

suplementação com semente de linhaça (SL) aumentou a intensidade de fagocitose de todos os 

leucócitos, como também de neutrófilos e macrófagos das vacas no pós-parto (Figura 1). Isso 

significa, que em locais de infecção, os macrófagos e neutrófilos possuem maiores chances de 

digerir os patógenos por meio de metabolismo oxidativo denominado “respiratory burst” ou 

burst oxidativo (Ingvarsten & Moyes, 2013).  

 

Figura 1. Intensidade de fagocitose de células do sistema imune de vacas recebendo dietas 

controle (CON), com semente de linhaça (SL), grão de soja (GS) ou sais de cálcio de óleo de 

soja (SCAG). (Adaptado de Gandra et al., 2016). 
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  De forma interessante, a suplementação de AG independentemente da família ômega-

3 ou -6 aumentou a porcentagem de linfócitos T-Helper (com exceção dos sais de cálcio de óleo 

de soja) como também de linfócitos citotóxicos. Os linfócitos-T reconhecem e respondem a 

antígenos de patógenos através da produção de citocinas que atraem células fagocíticas para o 

local de infecção, enquanto que os linfócitos citotóxicos estão relacionados com a destruição 

de vírus (Moman & Sad, 1996). 

 O último experimento realizado em nosso laboratório testou se o tempo de 

suplementação com ácidos graxos durante o pré-parto afeta a resposta adaptativa do sistema 

imune de vacas leiteiras durante o início da lactação. Gardinal et al. (2018) avaliou a 

suplementação de ômega-6, por meio de grão de soja (12% da MS da dieta), por diferentes 

períodos da data esperada para o parto (90, 60, 30 e 0 dias antes do parto) na capacidade de 

modular a resposta imune adaptativa e inata de vacas leiteiras durante o período de transição e 

início de lactação. 

 

 

Figura 2. Porcentagem de linfócitos T-helper e T-citotóxicos de vacas recebendo dietas 

controle (CON), com semente de linhaça (SL), grão de soja (GS) ou sais de cálcio de óleo de 

soja (SCAG). (Adaptado de Gandra et al., 2016). 
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Figura 3. Porcentagem de linfócitos T-helper e T-citotóxicos de vacas suplementadas com grão 

de soja por diferentes tempos em relação à data prevista do parto. (Adaptado de Gardinal et al., 

2018). 

 

 Os autores encontraram aumento da porcentagem de células T-Helper e de linfócito 

citotóxico quando se suplementou os animais a partir de 30 dias da data prevista para o parto 

(Figura 3). Além disso, os autores observaram que a produção de espécies reativas de oxigênio 

após a fagocitose de S. aureus foi maior para os animais que receberam suplementação de grão 

de soja por pelo menos 30 dias da data esperada ao parto (Figura 4). A produção de espécies 

reativas de oxigênio (EROS) está positivamente associada com a destruição de patógenos após 

o fagocitose por macrófagos e neutrófilos. 

 

 

Figura 4. Produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) em células do sistema imune após 

fagocitarem S. aureus de vacas suplementadas com grão de soja por diferentes tempos da data 

esperada para o parto. (Adaptado de Gardinal et al., 2018). 
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A suplementação com lipídeos pode modificar a resposta imune por diversos 

mecanismos. Existem experimentos que relatam que a suplementação de AG no periparto, 

sendo as fontes de lipídeos ricas em AG tanto da família ômega-3 quanto da família ômega-6, 

são capazes de alterar tanto a imunidade inata (capacidade de fagocitose celular) quanto a 

imunidade adaptativa (quantidade de linfócitos), aumentando a intensidade de fagocitose de 

todos os leucócitos, como também de neutrófilos e macrófagos das vacas. Dessa forma, a 

suplementação de lipídeos, dependendo da fonte e da forma que for realizada, pode resultar em 

benefícios para o funcionamento do sistema imune de vacas leiteiras. 

 

Conclusões 

 A suplementação de AG para vacas leiteiras tem resultados variáveis, sendo que 

respostas produtivas positivas dependerão da fonte e da quantidade suplementada, como 

também do estágio de lactação em que o animal se encontra. Com relação aos parâmetros 

reprodutivos a suplementação de AG pode aumentar a população folicular, notadamente de 

pequenos e/ou grandes folículos dependendo da fonte de AG utilizada, e melhorar o 

desempenho reprodutivo em função de melhoria no balanço de energia das vacas. A 

suplementação de ácidos graxos poli-insaturados nas deitas podem modular a resposta imune 

inata e adaptativa de vacas leiteiras no início de lactação, aumentando o atividade e intensidade 

de fagocitose de células do sistema imune, dependendo da fonte de lipídeos utilizada. 
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Nutrição proteica para vacas leiteiras: pasto vs confinamento 

 

Marina de Arruda Camargo Danes1 

Lázaro Henrique da Silva1 

 

Introdução 

A proteína é um nutriente que tem impacto exponencial sobre o desempenho de vacas 

leiteiras. No rúmen, a proteína bruta (PB) dietética fornece nitrogênio (N) aos microorganismos 

para síntese de proteína microbiana, o que possibilita também a digestão dos carboidratos da 

dieta, garantindo aporte de proteína, energia e precursores dos componentes do leite. Além 

disso, a deficiência de N no rúmen prejudica o consumo de matéria seca que, por sua vez, afeta 

o desempenho animal. Por fim, cada um dos aminoácidos originados da quebra da proteína no 

intestino apresenta outras funções além da síntese proteica, muitas delas relacionadas à saúde 

animal que, indiretamente, afeta seu desempenho e a longevidade. 

Os sistemas proteicos para cálculo de exigências e formulação de dietas evoluíram ao 

longo das últimas décadas. Atualmente, além da proteína bruta da dieta, os modelos nutricionais 

estimam o teor de proteína degradada no rúmen (PDR), proteína não-degradada no rúmen 

(PNDR), proteína metabolizável (PMet), e até mesmo o aporte de aminoácidos essenciais 

digeridos no intestino delgado. As exigências de proteína são divididas entre microorganismos 

do rúmen (PDR) e animal (PMet), de modo que a partir da diferença entre aporte e exigência 

os modelos calculem balanços de PDR e PMet. Alguns modelos calculam também a exigência 

diária e o balanço de cada AA. Dessa forma, ao formular uma dieta para vacas leiteiras, os 

nutricionistas têm acesso a grande quantidade de informações que podem ser utilizadas para 

avaliar e manipular a eficiência com que o N da dieta é utilizado para funções produtivas. 

A eficiência de uso do N em vacas leiteiras (ENU; N secretado no leite/N ingerido) é 

extremamente variável, mesmo sob um mesmo valor de PB da dieta. Em dietas com 

aproximadamente 16% PB, por exemplo, a ENU pode variar de 20 a 35% (Dijkstra et al., 2013). 

Apesar disso, o valor médio de ENU é geralmente mais próximo do limite mínimo dessa 

variação. Um levantamento feito em fazendas americanas apresentou um valor médio de ENU 

de 24% (Huhtanen e Hristov, 2009). Dijkstra et al. (2013) apresentou um cálculo teórico que 

concluiu que a ENU máxima em vacas leiteiras, considerando todas as perdas inevitáveis de N, 

seria 43%. Na prática, é possível observar em experimentos e fazendas muito eficientes valores 

de 30-35%, indicando que existe um ganho potencial muito grande (de 20-25% para 30-35%). 

As principais causas da baixa ENU são o excesso de proteína na dieta, a baixa qualidade das 

fontes proteicas utilizadas (considerando teor de NNP e perfil de AA), e falta de equilíbrio entre 

energia e proteína (tanto no rúmen quanto para o animal).  

Aumentar a ENU é importante também para reduzir o impacto ambiental da produção 

leiteira. Quando há excesso de N na dieta ou perfil de AA inadequado na PMet, a excreção de 

N urinário na forma de ureia aumenta. Esse N excretado na urina está sujeito à lixiviação, que 

pode contaminar lençóis freáticos, e à volatilização, contribuindo para os gases do efeito estufa. 

Além disso, em muitos casos o aumento da ENU se dá por causa da remoção de ingredientes 

 

1

UFLA. 



I Simpósio Internacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite 
IV Simpósio Nacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite  

IX Simpósio Mineiro de Nutrição de Gado de Leite 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

139 

 Núcleo do Leite 
FAMEV/UFU 

proteicos, o que pode reduzir o custo da dieta e liberar espaço para outros ingredientes 

energéticos (que geralmente podem melhorar o desempenho). 

O sistema de produção em que as vacas leiteiras são criadas (pasto vs confinamento) 

interfere diretamente na alimentação, principalmente na fonte de forragem e nos ingredientes 

ofertados no cocho (dieta completa, TMR vs dieta parcial, PMR). Esses fatores vão definir o 

nível de informação disponível e a capacidade de manipulação dietética em cada cenário na 

busca por dietas mais eficientes. 

 

Nutrição proteica de vacas leiteiras em pastagens 

A adequação proteica de dietas envolvendo pastagens esbarra no desafio da constante 

mudança na composição da forragem decorrente do crescimento da planta. As estratégias de 

manejo do pastejo são o que define qual tipo de planta o animal terá acesso. Pastos mal 

manejados, sem adubação e sem conhecimento da fisiologia da planta forrageira oferecem ao 

animal uma forragem de baixo valor nutritivo e, muito provavelmente, com limitações de 

consumo decorrentes da estrutura do dossel forrageiro. Já sistemas intensivos de utilização de 

pastagens, com altas doses de adubação nitrogenada, altas taxas de lotação e estratégias que 

permitem a colheita da forragem em seu ponto fisiológico ótimo oferecem ao animal forragem 

de alto valor nutritivo e com reduzida limitação de consumo. 

O manejo inadequado da planta forrageira tropical ajudou a criar uma fama de material 

de baixa qualidade, com baixa concentração de proteína e alta de fibra, com baixa 

degradabilidade ruminal. Muitas tabelas nutricionais de alimentos para ruminantes realmente 

apresentam valores bem ruins para capins tropicais. Com base nesses valores, é comum que 

concentrados comerciais vendidos para sistemas de produção de leite em pastagens tenham 

altos teores de PB (20-24% MS). No entanto, o baixo valor nutritivo não é uma característica 

intrínseca da planta forrageira tropical. Inúmeros experimentos já demonstraram que o capim 

tropical bem manejado apresenta 14 a 20% PB, 57 a 65% de FDN e digestibilidade do FDN 

superior à da silagem de milho e de alfafa (Lopes et al., 2013). Com esses valores de PB na 

forragem, um concentrado com 20-24% PB pode se resultar em um excesso de proteína na 

dieta. 

Neste cenário, para avaliar a real necessidade de suplementação proteica em sistemas 

intensivos de pastagens, Danes et al. (2013) testaram 3 concentrados com valores crescentes de 

PB (9,5; 15,2 e 18,7% MS) para vacas mantidas em pastagens de capim elefante. O capim 

apresentou 18,5% PB e 58,7% de FDN e as vacas (da raça Holandês e cruzadas Holandês x 

Jersey) estavam no terço médio de lactação, produzindo em média 20 L/d. Utilizando o 

consumo de forragem estimado por marcador externo (óxido de cromo) e de concentrado para 

cada tratamento, os teores de PB das dietas completas neste experimento foram 15,3, 16,8 e 

18,4%. O concentrado de 9,5% de PB continha apenas milho moído e mistura 

mineral/vitamínica. O trabalho mostrou que a inclusão de farelo de soja no concentrado 

(misturas com 15,2 e 18,7% PB) não aumentou consumo de forragem nem melhorou o 

desempenho desses animais. As únicas respostas observadas foram em relação ao metabolismo 

do N. Conforme o teor de PB do concentrado aumentou (9,5; 15,2 e 18,7% MS), a ENU 

diminuiu (22,3; 19,2 e 18,2%), o nitrogênio ureico no leite aumentou (NUL; 8,3; 10,4; 13,3 

mg/dL) e a excreção de N na urina aumentou. Esses resultados evidenciaram que a proteína 

ingerida da forragem era suficiente para atender as exigências das vacas naquele nível de 

produção.  
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Para vacas de maior produção, a situação não é a mesma. Chagas (2011) repetiu o 

experimento de Danes et al. (2013) com vacas em início de lactação e produção média de 24 

L/d. O capim elefante neste trabalho tinha 15,5% PB e 56,7% FDN e os três concentrados 

apresentaram teores de PB de 7,9; 15,4 e 20,5%. Utilizando o consumo de forragem estimado 

por marcador externo (óxido de cromo) e de concentrado para cada tratamento, os teores de PB 

das dietas completas neste experimento foram 12,1, 14,7 e 16,9%. O concentrado com maior 

nível de proteína aumentou a produção de leite, leite corrigido para gordura, gordura e proteína. 

A ENU foi reduzida de 36% no tratamento de menor teor de PB para 25% no de maior teor. Ao 

avaliarmos as 3 dietas no NRC (2001) após o experimento, com os dados de desempenho 

observados para cada tratamento, podemos notar que apenas a dieta de 16,9% PB atendia as 

exigências de PDR e PMet. A dieta de 12,1% PB apresentou balanços muito negativos de PDR 

(-439 g/d) e PMet (-335 g/d). Isso evidencia que a alta ENU observada no tratamento de menor 

PB foi obtida às custas de mobilização de reservas corporais, já que as exigências de PMet do 

animal não estavam sendo atendidas. Outra evidência deste fato foi o NUL de 6,7 mg/dL no 

tratamento de baixa PB, indicativo de deficiência proteica. 

A análise conjunta destes dois experimentos nos ensina diversas coisas. A exigência de 

proteína dietética depende do nível de produção e estágio de lactação das vacas. Para as vacas 

em meio de lactação produzindo 20 L/d, a dieta com 15,5% PB foi suficiente. Já para vacas em 

início de lactação produzindo 24 L/d, o teor necessário foi próximo de 17% PB. Além disso, a 

formulação do concentrado deve levar em conta a composição do capim. No experimento de 

Danes, com uma forragem de 18,5% de PB, foi possível formular um concentrado apenas com 

ingrediente energético (milho moído). Já no trabalho de Chagas, o teor de PB do capim era 

menor (15,5%) e o concentrado com apenas milho resultou em uma dieta de 12% PB, 

obviamente deficiente para qualquer nível de produção. Neste trabalho, foi necessário o 

concentrado de 20% PB para fechar a dieta com 17% PB que atendesse a necessidade dessas 

vacas de maior produção. Outro ponto importante em mencionar é que conforme o nível de 

produção aumenta, a quantidade de concentrado oferecido também aumenta, e a relação 

forragem:concentrado da dieta muda. Isso afeta diretamente a necessidade de PB do 

concentrado. No caso do experimento de Danes, o pasto de 18,5% de PB foi 67% da dieta. Já 

no trabalho de Chagas, o capim com 15,5% PB ocupou apenas 54% da dieta, fazendo ainda 

mais necessária a inclusão de ingredientes proteicos no concentrado. 

Além da quantidade, a composição da proteína utilizada no concentrado também 

interfere na ENU. Fazendas com produção intensiva de leite em pastagens utilizam doses 

elevadas de adubo nitrogenado para garantirem produção de forragem capaz de suportar altas 

taxas de lotação. Essa adubação nitrogenada faz com que, com frequência, o capim atinja 20-

23% de PB. De 30 a 50% dessa proteína é de rápida e outra grande parte é de média degradação 

ruminal. Isso significa que no tempo que esse material fica no rúmen, de 60 a 70% da proteína 

é degradada (PDR). Esse número pode ser ainda maior se a forragem sofrer alguma restrição 

que limite o crescimento e o N do adubo acumular como N não-proteico. O principal ingrediente 

proteico adicionado ao concentrado é farelo de soja, que também tem alta proporção de PDR 

(em média 65%). Dessa forma, para conseguir atender à exigência de PMet dessas vacas, é 

muito comum ter como consequência excesso de N no rúmen e, com isso, aumento de NUL, 

excreção de N na urina e redução da ENU. 

A partir desse cenário, surge a hipótese de suplementar esses animais com fontes 

proteicas mais ricas em PNDR. Esta não é uma prática comum porque essas fontes são mais 

caras e geralmente o nível de produção média em sistemas de pastejo não justifica a inclusão. 

No entanto, em situações específicas para grupos de vacas de alta produção, pode ser uma 

alternativa interessante. Trabalho de Malacco (2016) testou a substituição de farelo de soja 
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convencional por farelo de soja de alto escape ruminal para vacas F1 (Holandês x Gir) no terço 

inicial de lactação produzindo 35 L/d. As dietas foram formuladas para o mesmo teor de PB 

(17%) e mesmo aporte de PMet, apenas variando a proporção de PNDR na PMet (55, 62 e 

65%). As vacas consumindo dieta com maior nível de PNDR produziram 1,2 L/d a mais do que 

as vacas no menor nível de PNDR. Além disso, houve uma tendência de redução do NUL, 

evidenciando melhor ENU com substituição de PDR por PNDR. Apesar do ganho discreto, este 

experimento abre portas para pensarmos em composição da proteína fornecida para vacas de 

alta produção mesmo em sistemas de pastejo. Com certeza uma avaliação econômica é 

necessária no momento de tomada de decisão em se utilizar uma fonte proteica mais rica em 

PNDR. 

Dessa forma, apesar de existir um vasto campo de conhecimento a ser explorado na 

nutrição proteica de vacas leiteiras em pastejo, essa evolução esbarra na constante mudança na 

composição da forragem e na proporção forragem:concentrado da dieta. Análises frequentes da 

composição bromatológica do estrato pastejável devem ser realizadas para reduzir esse 

obstáculo. Estratégias de manejo bem padronizadas também ajudam a reduzir as diferenças 

entre a forragem de um dia/piquete para o outro. Outro potencial avanço que pode ajudar a 

contornar esta limitação é a utilização de tecnologias na produção pecuária. Um exemplo 

interessante disso é a utilização de análise de NIR de amostras de fezes (F.NIR). Inúmeros 

trabalhos já evidenciaram a eficácia do F.NIR em predizer a composição da dieta de animais 

em pastejo exclusivo (Dixon e Coates, 2009). Caso esta eficácia se confirme também para dietas 

que além do pasto tenham concentrados suplementares, os nutricionistas podem utilizar esta 

ferramenta para monitoramento das dietas e manipulação da formulação do concentrado 

conforme a necessidade. 

 

Nutrição proteica de vacas leiteiras alimentadas com TMR 

A adequação proteica em dietas de vacas confinadas, oferecidas na forma de TMR, tem 

suporte em um número muito maior de pesquisas do que para dietas de animais em pastejo. 

Como neste sistema existe um controle maior do que é oferecido para o animal, o desafio passa 

a ser utilizar as informações disponíveis para reduzir o teor de PB da dieta e aumentar a ENU 

sem comprometer o desempenho e saúde dos animais. Um estudo clássico que buscou avaliar 

a resposta de vacas em terço médio de lactação aos níveis de PB na dieta (13,5; 15,0; 16,5; 18,0 

e 19,5%) observou que a máxima resposta em produção de leite (38,3 L/d) aconteceu na dieta 

de 16,5% PB (Olmos Colmenero e Broderick, 2006). Como era esperado, a ENU decresceu 

(36,5 a 25,4%) e excreção de N na urina aumentou linearmente com o aumento do teor de PB 

na dieta. 

Após este experimento, muitos outros foram realizados com o objetivo de tentar reduzir 

ainda mais o teor de PB da dieta, principalmente para desafiar as predições dos modelos 

nutricionais. Os resultados desses trabalhos têm sido inconsistentes. Danes (2015) reduziu a PB 

da dieta de 16,1 para 14,6 e 13,2% sem afetar consumo e produção de leite de vacas produzindo 

35 L/d. Mesmo com vacas de maior produção (44 L/d), Giallongo et al. (2015) não observou 

queda de consumo ou desempenho quando reduziu o teor de PB da dieta de 16,7 para 14,8%. 

Estes são apenas alguns exemplos para demonstrar que o teor de PB da dieta não é um bom 

indicador para avaliarmos a adequação proteica desta dieta. De fato, Hristov e Huhtanen (2008) 

demonstraram que o teor de PB é um preditor fraquíssimo de consumo de matéria seca (r
2

 = 

0,02) e de produção de leite (r
2

 = 0,04). Isso acontece porque a medida de PB não caracteriza o 

tipo de N (N não proteico, PDR, PNDR, diferentes velocidades de degradação, perfis de AA 

etc). 
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Dessa forma, uma alternativa seria avaliar a adequação proteica a partir dos balanços de 

PDR e PMet estimados pelo NRC quando a composição da dieta e os dados de consumo, 

produção e composição do leite medidos nos experimentos são inseridos no NRC (2001). Esses 

valores para os experimentos de Danes (2015), Lee et al. (2012) e Giallongo et al. (2015) estão 

demonstrados na tabela 1. Podemos notar que os balanços também não explicam a resposta em 

produção de leite aos níveis reduzidos de proteína dietética. As razões dessas inconsistências 

são diversas, e vamos discutir algumas delas. 

 

Tabela 1. Balanços de PDR e PMet de três experimentos que testaram níveis de proteína na 

dieta de vacas em lactação. Nas dietas de baixa PB, ao lado do balanço em g/d, o valor em % 

se refere a quanto o balanço representa da exigência diária daquele nutriente. 

 13,2% PB (9,4% PDR) 16,1% PB (11,2% PDR) 

Danes, 2015 

(sem efeito) 
Bal. PDR, g/d Bal. PMet, g/d Bal. PDR, g/d Bal. PMet, g/d 

-131 (6%) -357 (15%) 295 -112 

 13,6% PB (9,1% PDR) 15,7% PB (9,8% PDR) 

Lee et al. (2012) 

(efeito negativo) 
Bal. PDR, g/d Bal. PMet, g/d Bal. PDR, g/d Bal. PMet, g/d 

-192 (8%) -317 (13%) -17 9 

 14,8% PB (8,6% PDR) 16,7% PB (9,2% PDR) 

Giallongo et al. 

(2015) 

(sem efeito) 

Bal. PDR, g/d Bal. PMet, g/d Bal. PDR, g/d Bal. PMet, g/d 

-346 (13%) -145 (5%) -204 206 

 

O primeiro ponto é que, como nutricionistas, baseamos a formulação e avaliação de 

dietas nas estimativas que os modelos nutricionais nos oferecem de oferta e exigência dos 

nutrientes. No entanto, esses modelos têm limitações que podem resultar em estimativas erradas 

e fazer com que o resultado observado no animal não seja o mesmo do predito. Um exemplo 

disso é a eficiência de utilização da PMet para síntese de proteína do leite. A quase totalidade 

dos modelos disponíveis assume essa eficiência como fixa. O NRC (2001) assume um valor de 

67%, o que significa que para cada quilo de PMet acima da mantença, a glândula mamária vai 

sintetizar 670 g de proteína do leite. Isso aconteceria de forma linear até que a exigência de 

PMet seja atendida, a partir de quando a eficiência passa a ser zero (toda proteína em excesso 

passa a ser transformada em ureia e excretada na urina). 

Essa é uma das grandes falhas dos modelos nutricionais. Existem inúmeras evidências 

científicas que mostram que a eficiência é variável e dependente da oferta de PMet (Lapierre et 

al., 2007) e de energia proveniente de carboidratos (Danes, 2015). Quanto menor a 

disponibilidade de AA para a glândula mamária, mais eficiente é sua utilização, o que 

diretamente afeta a ENU do animal. Essa limitação faz com que os modelos subestimem a 

predição de produção de leite e proteína no leite em dietas de baixa oferta de proteína e 

superestimem em dietas de alta oferta de proteína, como mostram as figuras 1 e 2.  
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Figura 1. Produção de proteína no leite predita (NRC e CNCPS) e observada em dietas de 

baixa, média e alta oferta de PMet (Lapierre et al., 2007, com dados de Raggio et al., 2004). 

 

Figura 2. Produção de leite predita (NRC e CNCPS) e observada em dietas formuladas para 

13,5, 15,0 e 16,5% PB (composição analisada de 13,2, 14,6 e 16,1% PB) com e sem a infusão 

duodenal de AA limitantes (Danes, 2015). 

A figura 3 mostra um compilado de dados obtidos em experimentos do grupo de 

pesquisa do Prof. Alex Hristov, da Penn State University, nos EUA (Lee et al., 2012). Uma 

regressão foi feita com dados de vacas individuais que receberam dietas deficientes em PMet, 

avaliando o efeito do balanço negativo de PMet no erro de predição de produção de leite do 

NRC (2001). Como podemos ver no gráfico, a subpredição aumenta linearmente conforme o 

balanço de PMet fica mais negativo. Neste banco de dados, para cada 100 g de deficiência no 

balanço de PMet, o NRC (2001) subestimou a produção de leite em 2,3 L/d. Todas essas 

constatações nos estimulam a desafiar os modelos e monitorar as respostas às manipulações 

dietéticas para criarmos valores de referência que permitam atingir maior ENU sem 

comprometer desempenho. 
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Figura 3. Regressão do efeito da deficiência de PMet no erro de predição de produção de leite 

do NRC (2001). Os dados plotados no gráfico são de vacas individuais de experimentos 

conduzidos pelo Prof. Alex Hristov, da Penn State University (Lee et al., 2012). 

Outra razão das inconsistências e que também afeta a eficiência de uso da PMet para 

síntese de proteína do leite é a composição aminoacídica da PMet. Quanto mais parecido for o 

perfil de AA da PMet com o que a glândula mamária precisa para sintetizar proteína do leite, 

maior será a eficiência de uso. Os dados apresentados na figura 2 evidenciam esse conceito. No 

trabalho de Danes et al. (2015), as duas dietas com menor teor de PB (13,2 e 14,6%) foram ou 

não suplementadas com AA infundidos no abomaso (tratamentos 15-AA e 13,5-AA na figura 

2). A solução infundida foi formulada para fornecer as quantidades exatas de cada AA que 

estava em balanço negativo nessas dietas. A dieta com 13,5% PB sem infusão de AA 

proporcionou uma produção de leite corrigido para energia (LCE) de 31,4 kg/d. Quando essa 

dieta foi suplementada com a infusão dos AA limitantes, a produção de LCE aumentou 3,1 kg. 

Isso foi decorrente de um aumento de 161 g/d de gordura e 84 g/d de proteína. No tratamento 

com infusão, a participação estimada dos AA essenciais na PMet foi de 46,7%, 

significativamente maior do que esse valor para a dieta sem infusão, de 44,3%. Esses resultados, 

assim como diversos outros já publicados, evidenciam que a composição de aminoácidos da 

PMet afeta na eficiência de uso dessa proteína e isso não é contabilizado por nenhum dos 

modelos nutricionais, o que causa inconsistências entre as estimativas e o observado. 

Nas dietas tipicamente oferecidas para vacas leiteiras confinadas, a metionina é o AA 

estimado como mais limitante para a produção de leite. Por isso, alguns produtos de metionina 

protegida da degradação ruminal estão disponíveis no mercado e muitas pesquisas já foram 

desenvolvidas para comprovar a efetividade desta tecnologia. Algumas meta-análises já foram 

realizadas reunindo esses dados da literatura (Vyas e Erdman, 2009; Patton, 2010; Zanton et 

al., 2014; Leao et al., 2017) e todas mostram resultados positivos da suplementação com 

metionina protegida. No entanto, esses resultados são bastante variáveis entre experimentos e 

muitas vezes o tamanho do ganho não é suficiente para pagar o produto. Por isso, a decisão 

deve ser tomada caso a caso. As causas da inconsistência entre experimentos envolvem a 

composição da dieta (fonte de proteína, PDR, perfil de AA da PMet, fontes de carboidratos, 

degradação ruminal de carboidratos e proteínas, etc), estágio da lactação das vacas e duração 

do tratamento. 

A duração do tratamento é, na verdade, outro fator que causa inconsistências nas 

repostas observadas nos animais e preditas pelos modelos quando a oferta de proteína na dieta 

é manipulada. Muitos experimentos que testaram níveis de PB na dieta foram feitos em 
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delineamento de quadrado latino, o que significa que as vacas trocam de dieta a cada 21 ou 28 

dias. A queda de desempenho decorrente de deficiência proteica pode demorar para acontecer 

se a vaca mobilizar proteínas do corpo para suprir essa deficiência temporariamente. De fato, 

no experimento de Danes (2015), que não observou queda de produção de leite com dietas de 

13,5% PB, as vacas ficavam em cada tratamento apenas 14 dias, período curto o suficiente para 

que a deficiência seja mascarada por mobilização corpórea.  

O grupo de pesquisa do Prof. Alex Hristov realizou dois experimentos parecidos, em 

que as vacas recebiam dietas adequadas (balanço de PMet próximo de zero) ou deficientes 

(balanço de PMet de aproximadamente – 340 g/d) em proteína. Um deles foi feito em 

delineamento de quadrado latino, no qual as vacas ficaram 21 dias em cada tratamento (Lee et 

al., 2015), enquanto o outro foi feito em delineamento contínuo e as vacas ficaram 70 dias no 

tratamento (Lee et al., 2012). No experimento de 21 dias, a produção de leite caiu 1,3 L/d e a 

de proteína do leite caiu 40 g/d na dieta deficientes em proteína. Já no experimento de 70 dias, 

a produção de leite foi 3,6 L/d menor e a de proteína do leite 120 g/d menor na dieta deficiente 

em proteína, mostrando que quanto maior a duração da deficiência, maior foi o impacto sobre 

o desempenho. O trabalho de Giallongo et al. (2015), já citado anteriormente, forneceu dietas 

de 16,7 ou 14,8% PB por 10 semanas e observou que durante este período as vacas na dieta de 

maior proteína ganharam 20 kg de peso vivo e as de menor proteína não ganharam nada. Além 

disso, a mobilização de proteínas corporais, estimada pela concentração do marcador 3-

metilhistidina no plasma, foi maior para os animais na dieta de baixa proteína.  

Dessa forma, devemos ter cuidado ao interpretar os resultados dos experimentos, sempre 

levando em conta a duração dos tratamentos. Uma meta-análise recente (Zanton, 2016) 

comparou as respostas de desempenho a mudanças no teor de PB das dietas em experimentos 

contínuos e cruzados (quando as vacas mudam de tratamento e, portanto, permanecem por um 

período menor no tratamento). O trabalho observou uma interação entre respostas em produção 

de leite e eficiência alimentar ao aumento de PB dietética e delineamento experimental. 

Respostas maiores foram observadas em estudos contínuos. Para consumo, produção de 

proteína e gordura do leite, e EUN, o delineamento não afetou a resposta. No entanto, essa 

meta-análise focou no aumento de PB na dieta e o teor médio dos experimentos considerados 

foi de 17%, o que sugere que a maioria dos tratamentos não estava deficiente em proteína. O 

efeito da duração do tratamento pode ser ainda mais pronunciado quando os animais estão 

experimentando esta deficiência. 

Por fim, outro fator que vai afetar essas inconsistências porque não é considerado no 

modelo é o efeito de outros nutrientes na produção de proteína do leite. Diversos trabalhos têm 

mostrado que amido/glicose estimulam síntese de proteína no leite (Rius et al., 2010; 

Lemosquet et al., 2010; Danes, 2015). Quando a glândula mamária é estimulada a produzir 

proteína do leite, ela tem mecanismos capazes de regular o fluxo sanguíneo e a capacidade de 

extração de AA do sangue para garantir o suprimento de AA para a síntese proteica (Bequette 

et al., 2000), aumentando assim a eficiência de uso da PMet sob mesma oferta. No trabalho de 

Danes (2015), a infusão abomasal de glicose em uma dieta deficiente em proteína aumentou a 

produção de proteína do leite em 170 g/d e a EUN de 32,7% para 38,8%. Dessa forma, de 

acordo com o aporte de amido da dieta, as respostas em produção de leite e proteína do leite 

podem variar mesmo com ofertas similares de PMet. 

Vale lembrar que a maioria dos experimentos que avaliaram níveis de proteína na dieta 

trabalharam com vacas após o pico de lactação. As respostas e abordagens são bem diferentes 

quando tratamos de vacas em transição e início de lactação. Enquanto na maior parte da lactação 

nosso foco é em reduzir a proteína da dieta e aumentar a ENU, no início da lactação as vacas 
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podem se beneficiar (em produção e saúde) de maior oferta de proteína dietética. Logo após o 

parto (até 30 dias em lactação), a glândula mamária se mostrou extremamente responsiva ao 

aporte de PMet infundida diretamente no abomaso (Larsen et al., 2014). Quando o teor de PB 

da dieta foi aumentado durante a transição (de 14 para 16% no pré e 16 para 18% no pós-parto), 

as vacas aumentaram consumo e produção de leite (Cardoso, 2017). Da mesma forma, diversos 

estudos vêm mostrando efeitos positivos da suplementação com metionina protegida durante o 

período de transição (Osorio et al., 2013; Zhou et al., 2016b; Batistel et al., 2017). 

A maior oferta de proteína na dieta neste período é benéfica por dois motivos principais. 

Primeiro, assim como para energia, as vacas estão em balanço negativo de proteína, 

mobilizando proteínas corporais para atender as exigências. Mas além disso, outro benefício 

importante está relacionado com a saúde. Vários aminoácidos têm funções metabólicas 

relacionadas à inflamação, estresse oxidativo e metabolismo de lipídeos, todos processos muito 

relevantes no período de transição. O AA mais estudado para essas funções é novamente a 

metionina, que demonstrou melhorar o status imunometabólico do animal, medido por 

indicadores como função neutrofílica e proteínas hepáticas relacionadas à inflamação (Osorio 

et al., 2014; Zhou et al., 2016a). 

Dessa forma, a adequação proteica de dietas para vacas leiteiras deve visar não somente 

atender as exigências por N e AA dos microorganismos e do animal, mas também levar em 

consideração os efeitos sistêmicos de cada AA não relacionados à síntese proteica. Com as 

técnicas de biotecnologia que permitem estudar de forma reducionista as alterações metabólicas 

dos organismos, podemos avançar muito no conhecimento dessas funções. Um exemplo disso 

são as evidências recentes de que AA têm papel regulatório na rede de genes relacionados ao 

metabolismo lipídico (Danes et al., 2016; Li et al., 2016). 

 

Considerações finais 

Com a grande quantidade de conhecimento adquirido nos últimos anos sobre a 

regulação de processos fisiológicos nas vacas leiteiras, o desafio se torna incorporar esses dados 

nos modelos nutricionais para que dietas mais precisas possam ser formuladas. Enquanto isso 

não acontece, cabe aos nutricionistas desenvolverem seus próprios valores de referências com 

base nos índices disponíveis pelos modelos atuais. No entanto, isso só é possível com coleta de 

dados frequente na fazenda, incluindo composição dos alimentos, consumo de matéria seca dos 

grupos de animais, produção e composição do leite, e manejo alimentar adequado, que garanta 

que a dieta formulada seja a mesma da dieta oferecida consistentemente. Infelizmente, essa não 

é a realidade da maioria das propriedades rurais e isso acaba se tornando mais um fator de 

inconsistências entre resultados estimados e observados. 
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Resumo: A extensão rural no Brasil iniciou junto à modernização da agricultura realizada na década de 1960 e 

1970. A implementação deste sistema de extensão rural objetivou difundir os pacotes tecnológicos da Revolução 

Verde no campo. Este modelo denominado difusionismo foi amplamente criticado pelo descaso com as questões 

ambientais e sociais do campo. Novas metodologias de extensão rural pautadas no desenvolvimento regional 

respeitando as tradições locais devem ser priorizadas atualmente como alternativas ao difusionismo. Desta forma, 

objetivou-se avaliar as ações realizadas pelo projeto Ações para desenvolvimento da bovinocultura leiteira para 

agricultura familiar no município de Felixlândia-MG como metodologia de extensão rural e como estas 

metodologias influenciam na formação dos estudantes participantes. O projeto foi realizado entre agosto de 2017 

e agosto de 2019. Os estudantes foram treinados quanto a técnicas de extensão rural antes do início das ações de 

campo. A cada semestre foram realizadas quatro visitas técnicas a cada propriedade e uma reunião de avaliação 

com todos os produtores do projeto. Ao final de cada visita os alunos fizeram relatórios sobre as atividades 

realizadas e planejamento das ações para a próxima visita. Foram treinados 22 estudantes de graduação e quatro 

estudantes de pós-graduação, atendidos 16 produtores, realizadas 185 visitas técnicas e quatro reuniões de 

encerramento no município de Felixlândia-MG. As metodologias de extensão utilizadas no projeto de 

acompanhamento continuado, atendimento das demandas reais dos produtores, desenvolvimento de soluções junto 

aos produtores, métodos de comunicação democráticos e discussão em grupo possibilitam o alcance de melhores 

resultados. Além disso, o treinamento dos estudantes com estas metodologias permite a formação socialmente 

comprometida, fato que melhora a inserção e atuação dos futuros profissionais no campo.  

   
Palavras–chave: democráticas, desenvolvimento rural, difusionismo, extensão rural, metodologia  

  

Rural extension as a practical field for professional qualification in dairy farming  
  

Abstract: The rural extension in Brazil began with the modernization of agriculture during the 1960s and 1970s. 

The implementation of a rural extension system aimed the diffusion of technological packages of the Green 

Revolution in the countryside. This model called difusionismo has been widely criticized for its disregard for 

environmental and social issues in the field. New rural extension methodologies based on regional development 

respecting local traditions should be prioritized as alternatives to difusionismo. Thus, the objective was to evaluate 

how actions of the project Ações para desenvolvimento da bovinocultura leiteira para agricultura familiar no 

município de Felixlândia-MG as a methodology of rural extension and how these methodologies influence the 

formation of the participating students. The project was carried out between August 2017 and August 2019. 

Students were trained in rural extension techniques before field actions began. Each semester there were four 

technical visits to each property and an evaluation meeting with all project producers. At the end of each visit the 

students made reports on the activities performed and action planning for the next visit. 22 undergraduate students 

and four postgraduate students were trained, assisted by 16 producers, 185 technical visits and four closing 

meetings in the municipality of Felixlândia-MG. The extension methodologies used in the continuous monitoring 

project, meeting the real demands of the producers, developing solutions with the producers, democratic 

communication methods and group discussion make it possible to achieve better results. In addition, training 

students with these methodologies allows for socially compromised training, a fact that improves the insertion and 

performance of future professionals in the field.  

  

Keywords: democratic, rural development, diffusionist, rural extension, methodology  

  

  

Introdução  
O serviço de extensão rural foi implementado no Brasil durante a modernização da agropecuária durante 

as décadas de 1960 e 1970. Este modelo de modernização foi pautado no crédito subsidiado, desenvolvimento de 
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pesquisas e difusão de tecnologias. Neste contexto, a metodologia de extensão rural, denominada difusionismo, 

tinha o objetivo de convencer os grandes produtores a se modernizarem e utilizarem as novas tecnologias. Devido 

à crise do financiamento e a falta de preocupação com as questões regionais este modelo entrou em crise na década 

de 1980. Desta forma, novas metodologias de extensão rural pautadas no desenvolvimento regional respeitando as 

tradições locais, métodos de comunicação dialógicos e democráticos e a consideração dos produtores como 

protagonistas das decisões devem ser priorizadas atualmente como alternativas ao difusionismo.    

As universidades públicas no Brasil apresentam grande importância social por meio de ações baseadas na 

tríade ensino, pesquisa e extensão. São responsáveis pela formação de profissionais capazes de solucionar os 

problemas e pesquisar e propor ações úteis para auxiliar a sociedade no enfrentamento dos seus problemas por 

meio de ações de extensão. As ações de extensão universitária possibilitam aos alunos aprimorarem seus 

conhecimentos técnicos, práticos e, principalmente, a inserção na universidade na sociedade. Sob este prisma, as 

ações de extensão universitária geram impactos positivos na formação dos alunos e na sociedade.  

Os projetos de extensão universitária com atuação no meio rural devem proporcionar aos estudantes 

participantes um ambiente de amplo aprendizado técnico e, principalmente, que estes estudantes aprendam as 

metodologias corretas para atuar no campo e obter melhores resultados em suas atuações futuras como 

profissionais. Desta forma, objetivou-se avaliar as ações realizadas pelo projeto Ações para desenvolvimento da 

bovinocultura leiteira para agricultura familiar no município de Felixlândia-MG como metodologia de extensão 

rural e como estas metodologias influenciam na formação dos estudantes participantes.  

  

Material e Métodos  
O projeto foi desenvolvido por meio de convênio entre a Escola de Veterinária da UFMG e a Prefeitura 

Municipal de Felixlândia entre o período de 08/2017 a 08/2019. Os produtores foram selecionados por meio de 

reuniões com os líderes comunitários e o poder público local, além de chamada pública divulgada pelos veículos 

de comunicação locais. Foram realizadas quatro visitas por semestre em cada propriedade, na primeira visita foi 

realizado o diagnóstico de situação da propriedade e as visitas seguintes contemplaram os ajustes dos problemas 

diagnosticados, bem como as demandas dos produtores. Ao final de cada semestre foi realizada uma reunião com 

os produtores para avaliação das ações na sede do município. O projeto foi desenvolvido associado à disciplina 

Tópicos Avançados em Bovinocultura de Leite. Os estudantes do nono período foram selecionados e treinados 

quanto aos métodos de extensão e aspectos técnicos. Após cada visita, os estudantes produziram relatórios 

abordando os aspectos produtivos, as demandas dos produtores e o planejamento das atividades subsequente. As 

ações foram definidas por meio de discussão com professores especialistas. A partir da análise qualitativa destes 

relatórios e da avaliação das metodologias utilizadas foram discutidos como ações de extensão universitária podem 

auxiliar a formação de estudantes.  

  

Resultados e Discussão  
A agricultura familiar é responsável pela produção de uma parcela importante de alimentos no Brasil, 

ocupação de mão-de-obra no campo e preservação dos recursos ambientais e culturais no meio rural (PRADO & 

RAMIREZ, 2011). Os sistemas produtivos de leite em Minas Gerais são, em sua maioria, desenvolvidos em 

propriedades familiares que enfrentam baixa capitalização, pouco acesso à informações e crédito rural, frágil 

inserção aos mercados e baixa disponibilidade de assistência técnica (IBGE, 2008). Desta forma, a atuação dos 

estudantes do projeto junto a estes produtores é uma forma de aumento da renda e melhoria da qualidade de vida 

no campo como estratégia para promoção de justiça social e de desenvolvimento rural.  

Foram atendidos problemas produtivos em diversas áreas do sistema de produção de acordo com as 

demandas dos produtores. A abordagem holística dos sistemas possibilita aos estudantes interpretarem todos os 

aspectos produtivos em conjunto, propor ações amplas e mais efetivas. A consideração das demandas e a tomada 

de decisões em conjunto com os produtores possibilitou melhores resultados produtivos que combateram com 

maior eficiência os problemas dos sistemas de produção. O projeto cumpriu seus objetivos quanto a integração da 

universidade com a sociedade e possibilitou aos alunos adquirirem conhecimentos técnicos socialmente 

comprometidos.  

O processo de aprendizado foi ampliado com as discussões e aulas realizadas sobre os problemas reais 

enfrentados pelos produtores. Desta forma, foi possível aumentar os conhecimentos dos alunos com a ligação dos 

conhecimentos teóricos e o enfrentamento dos problemas práticos. Além disso, o processo educativo dos 

produtores foi maximizado com a utilização de uma abordagem comunicativa e democrática que permitia livre 

debate de ideias.   

A realização de treinamentos em extensão rural com os estudantes antes das ações de campo possibilita que 

os alunos estivessem melhor preparados para lidar com os desafios e problemas encontrados nas ações de extensão. 

Além disso, as reuniões com todos os estudantes e professores após as visitas possibilita um ambiente de ampla 

discussão sobre as diferentes situações e possíveis soluções para os problemas encontrados no campo.   

A realização da discussão teórica sobre a metodologia de diagnóstico de situação e a posterior aplicação 

prática nas visitas permite que os estudantes aprendam como abordar um sistema de produção de forma ampla 
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com suas múltiplas variáveis. De forma geral, os cursos das ciências agrárias são estruturados em áreas específicas 

do conhecimento e há pouca discussão de como estas áreas se conectam e influenciam umas nas outras. Um dos 

objetivos do diagnóstico de situação é que os estudantes consigam verificar os problemas que realmente são 

importantes na propriedade, suas origens e proponham soluções.   

As ações de extensão rural do projeto foram de acompanhamento contínuo, estas ações superam os 

problemas enfrentados por ações isoladas de extensão. Este processo contínuo possibilita ao produtor o 

acompanhamento constante no seu sistema produtivo, bem como a correção de rumos e aos alunos verificarem as 

dificuldades de implantação e os impactos gerados pelas ações propostas. Durante as mudanças de ciclos entre 

semestres foi observado que alguns produtores não estavam realizando os manejos recomendados no ciclo anterior, 

fato que evidencia a necessidade do acompanhamento contínuo dos produtores. A utilização de metodologias 

democráticas de extensão que motiva o debate igualitário de ideias está de acordo com a Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural e nega as metodologias autoritárias utilizadas no passado.  

A discussão grupal com todos os produtores do projeto e membros do poder público local permite a troca 

de informações e experiências, análise dos principais problemas enfrentados pelos produtores locais e 

possibilidade da demonstração das ações do projeto que foram implementadas e geraram resultados positivos. 

Além disso, os alunos são estimulados a avaliarem o projeto e os produtores como forma de reflexão de como suas 

atuações influenciaram os sistemas produtivos atendidos.     

  
Conclusões  

O projeto Ações para desenvolvimento da bovinocultura leiteira para agricultura familiar no município de 

Felixlândia-MG propicia aprendizado aos estudantes participantes sobre assuntos técnicos dos sistemas produtivos 

e sobre metodologias democráticas de extensão rural.  

As metodologias de diagnóstico de situação, assistência continuada, discussão em grupo, métodos de 

comunicação democráticos e consideração dos produtores nas tomadas de decisão são fundamentais para o sucesso 

de ações de extensão rural socialmente comprometida.  

Os resultados do projeto propiciam melhor formação dos estudantes e oferece a sociedade profissionais 

competentes e socialmente comprometidos.     
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Resumo: Estudo descritivo envolvendo ações de extensão universitária da escola de veterinária da UFMG, cujo 

objetivo é apoio aos produtores de leite. Objetivou-se avaliar as ações de extensão que abordam essa temática. 

Foram avaliados a importância de um trabalho contínuo, benefícios ao público alvo, demandas atendidas e 

envolvimento dos discentes. Os projetos são importantes para o fomento da atividade de bovinocultura de leite no 

que diz respeito à diminuição do custo de produção e melhorias na qualidade do produto e como reflexo o aumento 

da renda dos produtores assistidos e, além disso, para o crescimento profissional dos alunos por meio de um 

processo educativo integrando teoria e prática. Visto que a multidisciplinaridade e integração dos alunos com os 

produtores promove troca de saberes efetiva.   

  

Palavras–chave: Palavras chave: agricultura familiar, bovinocultura de leite, extensão rural, medicina veterinária  

  

Extension actions of the UFMG veterinary school to support dairy cattle 
  

Abstract: Descriptive study involving university extension actions of the UFMG veterinary school, whose 

objective is to support milk producers. The objective was to evaluate the extension actions that address this theme. 

The importance of continuous work, benefits to the target audience, demands met and student involvement were 

evaluated. The projects are important for the promotion of the dairy cattle activity regarding the reduction of the 

production cost and improvements in the product quality and as a reflection the increase of assisted producers 

income and, besides, for the professional growth of the students. through an educational process integrating theory 

and practice. Since the multidisciplinarity and integration of students with producers promotes effective exchange 

of knowledge.  

  

Keywords:  family farming, dairy cattle farming, rural extension, veterinary medicine  

  

Introdução 
Minas Gerais é um dos maiores produtores de leite do Brasil. Fato esse decorrente da tradição da atividade 

que está presente em 36 % das propriedades rurais mineiras, gerando assim um papel importante na renda das 

famílias do campo. Dessa produção quase 50 % é advindo da agricultura familiar (MDA,  

2018), grupo que historicamente recebeu menos atenção do estado no que diz respeito a políticas públicas 

voltadas para o seu desenvolvimento. Essa condição fez com que a agricultura familiar se distanciasse da 

verdadeira inclusão social, deixando-a deslocada frente ao mercado. Nessa realidade é importante que sejam feitos 

trabalhos com o objetivo de promover a inserção e o desenvolvimento desse grupo.  

Ao mesmo tempo, para que esse trabalho seja realizado de forma eficaz torna-se necessário a formação de 

profissionais capacitados a atuar com esse grupo. Neste contexto, os alunos de ciências agrárias precisam além do 

amplo domínio sobre a formação teórica ter o domínio de aspectos práticos, tornando o processo educativo 

completo. Dessa forma, os projetos de extensão valorizam a relação entre a teoria e a prática com a preocupação 

pedagógica de promovê-la durante o curso de forma continuada, integrando os conhecimentos como balizadores 

das ações de campo.  

Diante disso a escola da veterinária da UFMG promove diversas ações de extensão que possibilitam a 

prática dos estudantes junto a produtores de leite. Essas atividades acontecem dentro das seguintes perspectivas: 

projetos com o objetivo de estimular a melhoria da qualidade do leite através do controle da mastite, trabalhos que 

visam promover ações coletivas que resultam na conscientização de todos os envolvidos. Além disso existem 

projetos em parceria com os municípios, nos quais os alunos trabalham com demandas diretas dos produtores de 

leite daquela região, paralelamente atividades que objetivam integrar os alunos com o meio rural promovem 

assistências técnica aos produtores. Atividades desenvolvidas de forma pontual e outras de forma contínua em 

períodos pré-determinados. Diante disso o presente estudo, busca avaliar as contribuições das ações extensionistas 

para a formação dos discentes e o apoio a pecuária de leite.  
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Material e Métodos 
Utilizou-se como fonte de dados para análise documental os registros presentes na Plataforma SIEX/UFMG 

(https://sistemas.ufmg.br/siex/PrincipalVisitante.do). Procedeu-se a leitura  dos registros dos objetivos, 

metodologia e resultados atingidos. A partir dessa leitura, os textos foram reunidos conforme o núcleo das 

principais atividades em comum realizadas, analisando-as sob os seguintes critérios: visitas realizadas, benefícios 

ao público alvo, demandas atendidas e envolvimento dos discentes.  

  

Resultados e Discussão 
A Escola de Veterinária da UFMG executa projetos de extensão, distribuídos em todos os seus 

departamentos: Departamento de Zootecnia, Clínica e Cirurgia Veterinária, Medicina Veterinária Preventiva e 

Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem de Animal. Dessa forma as metodologias de ação são variadas e 

complementares tornando o trabalho de apoio aos produtores mais completo.  

As ações consistem em: criação de grupos de discentes capazes de atuar de forma multidisciplinar e 

autônoma, visitas periódicas aos produtores para realizar trabalhos contínuos, desenvolvimento das comunidades 

para o fortalecimento da atividade na região trabalhada, promoção de cursos com temas solicitados pelos próprios 

agricultores, discussão e elaboração de políticas públicas, análises laboratoriais da qualidade do leite, discussões e 

treinamento para o controle da mastite, medidas preventivas para sanidade animal, atendimentos clínicos e 

procedimentos cirúrgicos, regate de saberes local, assistência técnica continua.  

Os discentes participantes dos projetos conseguem absorver de forma mais eficiente o conteúdo ensinado 

em sala de aula ao vivenciarem o sistema de produção. Nesse aspecto, a colocação em prática e a visualização de 

resultados desperta os estudantes para o debate e a busca de soluções, com a construção de práticas pedagógica em 

sala de aula que ultrapassam a simples exposição normativa de conteúdo. Além disso, são agregados novos 

conhecimentos advindos da troca de experiência com os produtores e da busca por novas informações para 

solucionar as demandas. Dessa forma, o estudante que passou por projetos de extensão ao longo da sua formação 

torna-se um profissional mais completo, proativo, multifuncional, com melhor capacidade de intervenção e 

introdução de inovações nos sistemas de produção de leite.  

Para a atuação em pecuária leiteira esta perspectiva de formação possui especial importância dada a 

diversidade de sistemas presentes. As variações vão desde o sistema de alimentação, confinamento, manejo de 

ordenha, composição genética dos rebanhos, tipologia social da propriedade, entre outras. Situação que dificultaria 

a apreensão em profundidade da realidade destes modelos em sala de aula. A realização de aulas práticas e viagens 

técnicas apesar de muito contribuírem com a formação do discente também é incapaz de apreender mudanças e 

cotidiano da produção. Estratégias que somadas à prática extensionista gera base sólida para a construção de 

conhecimentos e metodologias de ações dos futuros profissionais das ciências agrárias no campo da pecuária do 

leite. Nesse sentido, há a formação de um profissional socialmente comprometido e com conhecimento da 

agropecuária nacional, sendo uma proposta de solução a um dos desafios na transferência de tecnologias das 

universidades para a cadeia produtiva (GONCALVES et al., 2016).  

Os produtores atendidos pelas ações de extensão têm a oportunidade de formação de conhecimentos e de 

criarem novas perspectivas em relação à atividade leiteira. Destaca-se a preocupação com a melhoria da qualidade 

do leite por meio do trabalho de acompanhamento da ordenha e inserção de boas práticas. Esses projetos 

incentivam a maior produtividade e qualidade de volumoso após acompanhamento e melhoria do manejo das 

pastagens. Essas ações resultam em melhorias das condições físicas, nutricionais e reprodutivas dos animais, 

aumento da produção de leite por animal, diminuição de patologias recorrentes na propriedade, fatores que 

somados possibilitam o aumento da renda e da qualidade de vida do produtor de leite.  

As ações de extensão em apoio aos produtores de leite consistem também na realização de um pilar 

importante da universidade. A extensão universitária entra com o objetivo de estender e ampliar os avanços gerados 

pela academia, ultrapassando os limites físicos e sociais existentes. Esse processo se torna importante como forma 

de retribuição das universidades para o financiamento realizado pela sociedade. Sem esse recurso seria impossível 

ações de extensão, transformando esse direito em um serviço. Os projetos de extensão promovem um elo entre a 

educação acadêmica e a educação para a sociedade, fazendo com que haja o retorno direto do que é feito dentro da 

universidade para toda comunidade, rompendo assim a inacessibilidade de informação dos menos favorecidos. A 

universidade então consegue cumprir o seu papel de forma a “produzir conhecimento, social e cientificamente 

relevantes, e tornar o conhecimento existente acessível a todos” (BOTOMÉ, 2001).  

Paralelamente a pesquisa pode ser mais eficiente quando é feita junto à extensão. Esse fato ocorre porque 

permite que as demandas dos setores produtivos cheguem de forma democrática a academia. Assim o que é eleito 

como objeto de estudo é uma real demanda da sociedade e dessa forma a pesquisa busca soluções que sejam 

aplicáveis para os problemas enfrentados e entendidos como importantes pelos produtores.  

  

Conclusões 
O estímulo da integração universidade e sociedade são fundamentais para eficácia do processo educativo. 

As ações realizadas pela Escola de Veterinária da UFMG em relação à bovinocultura de leite conseguem obter 
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sucesso em seus objetivos e são importantes para o fortalecimento da atividade e melhorias na formação discente. 

Esses são resultados de um trabalho efetivo, pois os projetos trabalham não apenas o processo de produção, mas 

também quem o faz, contribuindo para o protagonismo do produtor envolvido e para o desenvolvimento da 

agricultura familiar.   
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Resumo: Os produtos de origem animal são fonte de renda nas comunidades rurais brasileiras. Estes alimentos 

estão sujeitos a alterações físico-químicas e microbiológicas durante seu processo de produção que podem 

comprometer a qualidade final do produto. Essa produção é tradicional em Conceição do Mato Dentro - MG, 

porém a padronização da qualidade sanitária dos produtos ainda é precária. O sistema de inspeção sanitária 

municipal tem objetivo garantir a seguridade no processo de produção dos alimentos de origem animal, além de 

permitir o acesso ao mercado local e institucional. Devido à importância dos produtos de origem animal para a 

segurança alimentar, seguridade alimentar e fortalecimento da economia local a implementação de um sistema de 

inspeção visa garantir a qualidade destes produtos e aumentar a renda dos produtores rurais. Desta forma, 

objetivou-se demonstrar o processo de implementação e modelo da legislação sanitária municipal no município de 

Conceição do Mato Dentro. Este sistema se guiou pela melhora na qualidade higiênico-sanitária no processo de 

produção, fomentar o acesso dos produtores rurais ao mercado local e valorização dos bens culturais das 

comunidades rurais do município.   

  

Palavras–chaves: desenvolvimento rural, inspeção, produtos tradicionais, segurança alimentar  

  

Institutional environment of the sanitary legislation of animal products in the county of Conceição do 
Mato Dentro – MG (SIM – CMD)  

  

Abstract: Animal products are a source of income in Brazilian rural communities. These foods are subject to 

physicochemical and microbiological changes during their production process that may compromise the final 

quality of the product. Cheese production is traditional in Conceição do Mato Dentro – MG, but the standardization 

of the sanitary quality of this product is still precarious. The municipal sanitary inspection system ensures safety 

in the process of production of food of animal origin, besides allowing access to the local and institutional market. 

Due to the importance of animal products for food security, food security and strengthening the local economy, 

the implementation of an inspection system aims to guarantee the quality of these products and increase the income 

of farmers. Thus, the objective was to demonstrate the process of implementation and model of municipal sanitary 

legislation of products of animal origin in the municipality of Conceição do Mato Dentro. This system seeks to 

improve the hygienic and sanitary quality in the production process of animal products, foster rural producers' 

access to the local market and enhance the cultural assets of the rural communities of the municipality studied.  

  
Keywords: rural development, inspection, food, food security  

  

Introdução  
O serviço de inspeção brasileiro se organiza em 3 esferas: O Serviço de Inspeção Federal (SIF), onde são 

registrados os estabelecimentos que realizam comercialização de produtos para além do território estadual bem 

como exportação; o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) no qual são registrados os estabelecimento que realizam 

comercialização intermunicipal e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), onde são registrados os 

estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal em território municipal .  

Quando a inspeção à nível municipal é inexistente, cabe às esferas estaduais e federais realizarem o registro 

e fiscalização das propriedades. Segundo censo realizado pelo IBGE em 2010, o Brasil possui cerca de 5570 

municípios. Portanto, pode haver sobrecarga dos sistemas estaduais e federais tanto no volume de fiscalizações, 

aumentando o custo de manutenção do sistema de fiscalização, que por sua vez reflete negativamente sobre a 

eficácia de atuação como na capacidade de atender demandas e tradições alimentares próprias de cada município 

ou até mesmo região.   

Para o produtor, a inexistência do SIM pode dificultar o acesso ao mercado uma vez que, a implementação 

de normas mais rígidas como as do SIF afeta o custo de produção pela adaptação no sistema de produção, 

consequentemente, por vezes inviabilizando a adesão dos produtores de menor escala.  
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A obtenção do selo do SIM permite à agroindústria familiar o acesso ao mercado formal por possibilitar a 

entrega do produto final diretamente ao setor de distribuição e, também, o acesso ao mercado institucional por 

meio das políticas públicas que aproximam consumidores e produtores de nível local, como por exemplo o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), dentre 

outras. Devido à importância dos produtos de origem animal para a segurança alimentar, seguridade alimentar e  

fortalecimento da economia local, o objetivo deste trabalho é demonstrar o processo de implementação e modelo 

da legislação sanitária municipal de produtos de origem animal no município de Conceição do Mato Dentro-MG 

para melhoria da qualidade higiênicosanitária no processo de produção dos produtos de origem animal, fomentar 

o acesso dos produtores rurais ao mercado local e valorizar os bens culturais das comunidades rurais do município 

estudado.   

  

Material e Métodos  
O município de Conceição do Mato Dentro é uma cidade histórica, datada do século XVIII situada na região 

central do estado de Minas Gerais, a 167 km de Belo Horizonte. Segundo dados do IBGE (2018), possui 17.641 

habitantes e destes, cerca de 30% estão distribuídos nos distritos das zonas rurais. As principais atividades 

econômicas que contribuem para o produto interno bruto municipal são a mineração, a agropecuária e turismo.  

Este trabalho tem como referencial análise documental referente a legislação municipal que criou o ambiente 

institucional para a implantação do Serviço de Inspeção Municipal em Conceição do Mato Dentro-MG.   

  

Resultados e Discussão  
O processo de construção do Sistema de inspeção municipal de Conceição do Mato Dentro (SIMCMD) 

constituiu-se pela criação da lei 2.222/2018, que regulamenta a inspeção e fiscalização industrial e sanitária dos 

produtos de origem animal e vegetal à nível municipal. Esta lei abrange todo estabelecimento que produza, receba, 

manipule, beneficie, transforme, elabora, prepare, acondicione, embale, estoque e realize trânsito e/ou consumo 

de quaisquer produtos e subprodutos de origem animal, destinados ou não à alimentação humana.  

As atividades do SIM-CMD são reguladas pela lei municipal e um conjunto de decretos, que abordam: 

Padronização de processos administrativos (recepção e emissão de documentos regulatórios dos estabelecimentos 

e registro de produtos); Padronização dos procedimentos do corpo técnico para fiscalização e operação dos 

estabelecimentos; Procedimentos de regulamentação de laboratórios para realização de análises laboratoriais e 

fiscais de amostras; Regulamentação da instituição de taxas para prestação de serviços de prévia inspeção e 

fiscalização de produtos de origem animal; Multas pecuniárias referentes à infrações cometidas no âmbito do SIM-

CMD e Selos de certificação da produção da agricultura familiar e certificação do patrimônio cultural para 

produtos  registrados no SIM-CMD.  

A estrutura organizacional do SIM-CMD ocorre em três instâncias: Chefia do serviço de inspeção 

municipal, Setor de controle e documentação e Equipe técnica. Além destas repartições foi instituído o Conselho 

de Inspeção Sanitária (CIS-CMD), com a participação de um representante da Secretaria de desenvolvimento rural, 

um representante da Secretaria de Saúde, três representantes de associações de produtores rurais do município, um 

representante dos consumidores e a chefia do SIM-CMD.   

O CIS-CMD é um fórum deliberativo acerca das questões envolvendo o sistema municipal de inspeção, 

com a finalidade de aproximar os produtores e setor público. São debatidos assuntos ligados a execução dos 

serviços de inspeção e de fiscalização sanitária e sobre criação de regulamentos, normas, portarias e outros. A 

figura 1exemplifica a atuação conjunta do CIS-CMD e SIM-CMD.  

Este modelo permite o recebimento das demandas da sociedade civil e promove discussão quanto à 

pertinência das mesmas de forma democrática, ao garantir o espaço de fala a sociedade e os quesitos técnicos 

necessários para que se cumpram os aspectos legislativos que garantam a seguridade dos produtos. Além disso 

este sistema permite sugestões de adequações necessárias às demandas, regulamentos, normas e outras pautas do 

conselho, diminuindo onerações a trâmites burocráticos ineficientes.  
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Figura 1. Relação entre o CIS-CMD e o SIM-CMD  

 

  

Outro aspecto de destaque do modelo institucional do SIM apresentado é a certificação da produção da 

agricultura familiar por meio do selo “Produto da Agricultura Familiar de Conceição do Mato Dentro-MG” e a 

certificação de produtos artesanais pelo selo “Bem Cultural: Produto Artesanal do Município de Conceição do 

Mato Dentro - MG”.   

O primeiro visa a criação da identidade da produção local agregando valor econômico ao produto final e a 

valorização do comércio local, favorecendo a inserção dos produtores de pequena escala ao mercado sem 

dependência de indústrias beneficiadoras, que impõem o preço pago aos produtores em decorrência de flutuações 

de mercado. São considerados para esse selo todo produto produzido em estabelecimento registrado por agricultor 

familiar, agroindústria familiar ou comunidades de agricultura familiar.  

O segundo visa a valorização da produção de alimentos tradicionais e a criação da identidade dos produtos 

artesanais da região, abastecendo o mercado local com produtos de qualidade e que possuem valor histórico e 

cultural. A certificação ocorre apenas para produtos com registro prévio no SIM-CMD e articula-se com o 

Conselho de Patrimônio Cultural, de modo que, o SIM-CMD envia a solicitação de certificação e o conselho é 

responsável pela deliberação da concessão da certificação.  

A implementação do serviço de inspeção municipal em Conceição do Mato Dentro-MG irá regulamentar a 

produção e comercialização de produtos tradicionais do município como queijos, produtos cárneos, bebidas entre 

outros. Assim, esta lei objetiva melhorar a rentabilidade das propriedades rurais e as condições de vida no campo, 

além de melhorar a qualidade dos produtos oferecidos nos mercados locais atingindo toda a população do 

município, pelo fomento ao mercado local de alimentos. Deste modo, a instalação do SIM-CMD não se fez na 

perspectiva higienísta que analisa a alimentação apenas pelos valores mercadológicos, mas buscou-se constituir 

em legislação que valoriza a alimentação como ato cultural que possui valor histórico, social e de identidade dos 

povos.   

    

Conclusões  
O modelo de SIM implementado pode ser decisivo quanto ao beneficiamento dos produtores rurais de 

média e pequena escala. Neste sentido, o modelo de SIM apresentado neste trabalho permite ao consumidor o 

acesso a alimentos com segurança sanitária, promove medidas que tornam o sistema de inspeção inclusivo aos 

produtores rurais, valoriza o bem cultural das comunidades e o abastecimento do comércio local.  
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Resumo: A agricultura familiar é um importante grupo produtor de leite no Brasil. A agricultura familiar apresenta 

formação histórica que prejudica sua integração aos mercados e linhas de crédito. Neste contexto ações públicas 

que objetivam oferecer assistência técnica a estes produtores podem melhorar a renda e a qualidade de vida no 

campo. Desta forma, objetivou-se avaliar as ações de assistência técnica aos produtores familiares de leite 

realizadas pelo projeto COMAGRI no município de Conceição do Mato Dentro – MG. O projeto foi desenvolvido 

por professores e estudantes da Escola de Veterinária da UFMG em parceria com o poder público local. A equipe 

atendeu as demandas dos produtores de forma conjunta propondo soluções factíveis aos problemas encontrados. 

Foram realizadas 61 visitas técnicas e atendidos 31 produtores. As principais ações técnicas do projeto foram 

relacionadas a produção de alimento volumoso, nutrição de vacas, manejo reprodutivo, melhoria da qualidade do 

leite, adequação de condições sanitárias, adequação da produção de queijo e rotulagem de produtos. As ações do 

projeto possibilitaram melhorias dos sistemas produtivos atendidos com vistas ao aumento da renda e qualidade 

de vida no campo.  

  

Palavras–chave: Agricultura familiar, extensão rural, leite, pequeno produtor, produção de leite  

  

Abstract: Family farming is an important milk producing group in Brazil. Family farming presents historical 

formation that impairs its integration with markets and credit lines. In this context, public actions aimed at 

providing technical assistance to these producers can improve income and quality of life in the countryside. The 

objective was to evaluate the technical assistance actions to family milk producers carried out by the COMAGRI 

project in the municipality of Conceição do Mato Dentro - MG. The project was developed by teachers and students 

of the UFMG Veterinary School in partnership with the local government. The team sought to meet the demands 

of producers jointly seeking to propose feasible solutions to the problems encountered. X technical visits were 

made and Y producers attended. The main technical actions of the project were related to the production of 

roughage, cow nutrition, reproductive management, milk quality improvement, sanitary conditions adequacy, 

cheese production adequacy and product labeling. The project actions enabled improvements in the production 

systems served and increased income and quality of life in the field.  

  

Keywords: Family farm, milk, rural extension, small producer, milk production  

  

Introdução  
A pecuária de leite no Brasil é desenvolvida por produtores patronais e familiares. De forma geral, a pecuária 

leiteira patronal tem melhor acesso ao crédito rural, assistência técnica, terra e aos mercados. Conjuntura que 

resulta em sistemas mais intensivos em produção diária em detrimento da agricultura familiar que apresenta 

sistemas com menores produções. A agricultura familiar é composta por um grupo de produtores com 

características sociais, produtivas e culturais próprias determinadas pelo processo histórico de formação agrária 

nacional. A agricultura familiar é responsável pela produção de um volume importante de leite para a população 

brasileira, respondendo por 58,15% da produção (IBGE, 2008). Adicionalmente a produção de leite no Brasil é 

heterogênea quanto à utilização de insumos e mão-de-obra e por isso não há um sistema de produção padronizado 

no país (Vilela et al. 2014).   

A criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), da Política 

Nacional de Assistência Técnica e de Extensão Rural (PNATER) e o fortalecimento das ações da reforma agrária 

permitiram avanços produtivos na agricultura familiar (Zoccal et al. 2005). No entanto, a política de crédito rural 

e de investimentos em infraestrutura que apoiam a agricultura familiar ainda não são suficientes para determinar 

um novo modelo de desenvolvimento rural não excludente (Flores, 2002).   

As políticas públicas municipais de assistência técnica, acesso aos mercados locais, fomento a ações 

associativas e melhor acesso ao crédito são ferramentas importantes para o desenvolvimento da agricultura 

familiar. A atuação dos agricultores familiares como co-gestores de políticas públicas essencialmente sociais para 

o meio rural é um preceito básico de não exclusão no campo. Dessa maneira, são necessárias ações que permitam 

aos produtores o protagonismo no desenvolvimento local e na formulação e implementação de políticas, 

adicionalmente à orientação técnica para a produção leiteira. Objetivou-se avaliar as ações de assistência técnica 
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aos produtores familiares de leite realizadas pelo projeto COMAGRI no município de Conceição do Mato Dentro 

– MG.  

  

Material e Métodos  
O projeto “Organização Rural por meio do Desenvolvimento de Comunidades de Agricultura Familiar no 

município de Conceição do Mato Dentro-MG” (COMAGRI) é uma parceria da Escola de Veterinária da UFMG 

(EV-UFMG) com a Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro-MG. O projeto iniciou em agosto de 2017 

a o período de avaliação foi até agosto de 2019. A equipe do projeto é composta por professores, alunos de pós-

graduação e graduação que realizam assistência técnica junto aos produtores familiares de leite do município. Os 

parceiros locais Secretarias de Desenvolvimento Rural e Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, Cooperativa 

Agropecuária e grupos de produtores já atendidos são responsáveis pela divulgação das ações do projeto e captação 

de novas demandas. Os membros da equipe realizam visitas quinzenais ao município para o atendimento das 

demandas captadas pelos parceiros locais. Durante às visitas de assistência técnica a equipe realiza diagnóstico da 

situação produtiva da propriedade e atendimento das demandas dos produtores. Após a primeira visita a equipe do 

projeto estimula os produtores a adotarem sistema de acompanhamento continuado pelo projeto.    

  

Resultados e Discussão  
O projeto COMAGRI realizou 61 visitas técnicas e atendeu a 31 produtores de leite no Município. As 

principais ações técnicas do projeto foram relacionadas a produção de alimento volumoso, nutrição de vacas, 

manejo reprodutivo, melhoria da qualidade do leite, adequação de condições sanitárias, adequação da produção de 

queijo e rotulagem de produtos. Todas as demandas foram atendidas de acordo com os anseios dos produtores 

buscando propor soluções conjuntas para os problemas encontrados.  

As pastagens no Brasil são geralmente mal manejadas e resultam em degradação da capacidade produtiva 

dos pastos e baixa carga animal nos sistemas produtivos. Além disso, a falta de planejamento produtivo de 

forragem para o período seco resulta em baixas produtividades. As principais demandas foram a realização de 

análise de solo, confecção de projetos de pastejo rotacionado, implementação de canaviais e capineiras e manejo 

de pastagem. As principais ações foram a realização de análise de solo e recomendações de calagem e adubações 

de acordo com as culturas e objetivos dos produtores. Foram planejados projetos de pastejo rotacionado e feitas 

recomendações de manejo de acordo com a demanda dos produtores. Além disso, foram acompanhadas 

implementações de canaviais e capineiras para produção de alimento volumoso para o período seco.  

A nutrição de vacas leiteiras afeta diretamente a produção dos animais e o desempenho econômico das 

propriedades. As principais demandas foram a formulação de dietas para os animais, utilização de ureia e obtenção 

de menor custo das dietas. As ações do projeto foram a formulação de rações semelhantes às rações comerciais 

disponíveis no mercado a um menor custo. Foi aferida a produção de leite dos animais e ajustada a quantidade de 

ração fornecida a estes. Outro ponto de recomendação é a utilização de ureia (9:1 de ureia e sulfato de amônia) 

com cana-de-açúcar e esclarecimentos sobre o manejo durante a utilização.   

O manejo reprodutivo sem controle dos índices zootécnicos resulta dificuldades para o planejamento 

produtivo dos rebanhos. As demandas dos produtores foram a realização de exame reprodutivo, diagnóstico de 

gestação e esclarecimentos sobre tecnologias da reprodução. A equipe do projeto realizou diagnósticos de 

gestação, elaboração cadernos para anotações de data de cobertura e parto para controle reprodutivo. Quanto ao 

planejamento genético dos rebanhos em alguns casos foi recomendada a utilização de touros zebus para melhorar 

a venda dos bezerros e compra de animais para reposição do rebanho.   

O manejo de ordenha afeta a qualidade do leite produzido e a remuneração do produto vendido, seja leite a 

granel ou queijo. As principais demandas foram para o ajuste do manejo de ordenha e melhoria da qualidade do 

leite. As ações buscaram implementar manejo de ordenha, lavagem e desinfecção dos equipamentos, diagnóstico 

e tratamento de mastite, melhoria das condições ambientais, descarte de leite com antibiótico e adequações das 

condições sanitárias em queijarias.   

As condições sanitárias deficientes redundam em baixos índices reprodutivos, morte de animais e queda no 

desempenho zootécnico. As principais demandas foram quanto ao tratamento de doenças. A equipe do projeto 

atuou com a implementação de calendários de vermifugação e vacinação dos animais, controle de carrapatos, 

tratamento de doenças como a tristeza parasitária, compra de animais com controle sanitário e melhoria das 

condições ambientais como sombra e limpeza das instalações.  

A rotulagem de produtos da agricultura familiar possibilita melhor inserção destes produtos no mercado e 

aumento da remuneração da produção. Foram desenvolvidos rótulos para queijos juntamente com os produtores e 

organização da venda destes produtos no mercado municipal.  

A atuação técnica do projeto possibilitou melhorias dos sistemas produtivos atendidos com vistas ao 

aumento da renda e da qualidade de vida dos produtores. Ações de extensão rural junto a pequenos produtores de 

leite objetivam desenvolvimento não apenas do ponto de vista técnico de acordo com as demandas da produção, 

mas também a inclusão social, o desenvolvimento das potencialidades humanas, da autonomia dos grupos locais 

e a capacitação efetiva desses agricultores familiares (Prado & Ramirez, 2011). O diálogo aberto entre os 
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produtores e os participantes do projeto no papel de extensionistas rurais possibilitou que houvesse entendimento 

dos conhecimentos obtidos, evitando que o produtor não apenas execute as ações propostas.  

O projeto ainda editou e apoiou a formulação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e da lei do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS). A lei do SIM objetiva a regulamentação, fiscalização 

e adequação da condição sanitária dos produtos do município. Os conselhos objetivam a organização das 

comunidades rurais como propositoras de políticas públicas para o meio rural. Desta forma, o fomento a estas leis 

possibilita que as comunidades rurais se organizem e consigam melhorar a qualidade dos produtos disponibilizados 

para os consumidores, alcançando novos mercados, com o aumento da renda no campo, melhoria da condição de 

vida dos produtores rurais e melhoria das condições sanitárias dos produtos consumidos pela população municipal. 

Além de fortalecer o mercado local de alimentos.  

Aos estudantes participantes do projeto além da capacitação técnica foi disponibilizada formação 

complementar nas áreas da antropologia cultural, teorias da sociologia e ciência política.   

  

Conclusões  
O projeto COMAGRI atendeu significativo número de produtores possibilitando melhoria das condições 

produtivas e aumento da renda no campo. As principais demandas técnicas foram relacionadas a produção de 

alimento volumoso, nutrição de vacas, manejo reprodutivo, melhoria da qualidade do leite, adequação de 

condições sanitárias, adequação da produção de queijo e rotulagem de produtos. O projeto ainda possibilitou 

formação socialmente comprometida aos estudantes.  
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Resumo: A maioria dos produtores familiares no Brasil não têm acesso ao serviço de assistência técnica e extensão 

rural de qualidade, fato que fundamenta ações de extensão universitária que atuam junto a esses produtores. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a atuação técnica do projeto “Ações para desenvolvimento da bovinocultura 

leiteira para agricultura familiar no município de Felixlândia-MG”. O projeto iniciou em agosto de 2017 e o 

período de avaliação foi até agosto de 2019. Os estudantes foram treinados quanto a técnicas de extensão rural 

antes do início das ações de campo. A cada semestre foram realizadas quatro visitas técnicas a cada propriedade e 

uma reunião de avaliação com todos os produtores do projeto. Foram treinados 22 estudantes de graduação e quatro 

estudantes de pós-graduação, atendidos 16 produtores, realizadas 185 visitas técnicas e quatro reuniões de 

encerramento no município de Felixlândia-MG. Após o diagnóstico de situação, os principais problemas 

encontrados foram o inadequado programa nutricional, ausência de protocolo de compra de animais, baixa 

qualidade do leite e condições sanitárias deficientes. Foram recomendados formação de canaviais e lavouras de 

sorgo, fornecimento de alimento concentrado de acordo com a produção, formação de pastejo rotacionado e 

realização de análise do solo. Foi produzido um protocolo de compra de novilhas meio-sangue e calendário 

sanitário. Foi realizado a adequação do manejo de ordenha, melhoria das condições ambientais e tratamento de 

mastite. Alguns produtores plantaram canaviais e lavouras de sorgo, implementaram módulos de pastejo 

rotacionado, passaram a comprar novilhas meio-sangue, adequaram o manejo sanitário do rebanho e melhoraram 

as condições ambientais. Estes resultados demostram que adequações dos sistemas podem resultar em melhorias 

produtivas, aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida dos produtores atendidos.  

  
Palavras–chave: desenvolvimento, ensino, extensão rural, manejo, produção   

  

Acting of the project “Ações para Desenvolvimento da bovinocultura leiteira para Agricultura  
Familiar no município de Felixlândia-MG”  

  

Abstract: Most family producers in Brazil do not have access to quality technical assistance and rural extension 

services, a fact that underlies university extension actions that work with these producers. The objective of this 

work was to evaluate the technical performance of the project “Ações para desenvolvimento da bovinocultura 

leiteira para agricultura familiar no município de Felixlândia-MG”. The project started in August 2017 and the 

evaluation period was until August 2019. Students were trained in rural extension techniques prior to the start of 

field actions. Each semester there were four technical visits to each producer and an evaluation meeting with all 

project producers. 22 undergraduate students and four postgraduate students were trained, assisted 16 producers, 

185 technical visits and 4 closing meetings in the municipality of Felixlândia-MG. After the diagnosis of the 

situation, the main problems found were the inadequate nutritional program, lack of animal purchase protocol, 

poor milk quality and poor sanitary conditions. Formation of sugarcane and sorghum crops, adequacy of the supply 

of concentrated feed according to production, formation of rotational grazing and soil analysis were recommended. 

A protocol for the purchase of heifers and sanitary calendar was produced. Adequacy of milking management, 

improvement of environmental conditions and treatment of mastitis were performed. Following implementation 

of the recommendations, some farmers planted sugarcane and sorghum crops, implemented rotational grazing 

modules, bought half-blooded heifers, improved herd health management and improved environmental conditions. 

These results demonstrate that system adjustments can result in productive improvements and increase income and 

improve the quality of life of the producers served.  

  
Keywords: development, education, rural extension, management, production  

  
Introdução  

O agronegócio nacional apresenta relevância social, econômica e ambiental na sociedade brasileira. A 

pecuária de leite no Brasil é responsável pela produção de riquezas, geração de empregos e ocupação do território. 

Os produtores de leite podem ser divididos em patronais e familiares. A produção patronal, devido à formação 
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agrária do Brasil, apresenta maior acesso aos mercados, crédito, assistência técnica e tecnologias, fatores que 

normalmente geram maior volume de produção. Por outro lado, a agricultura familiar ainda se encontra em estágio 

de menor desenvolvimento.   

O serviço de assistência técnica e extensão rural no Brasil pode ser dividido em público e privado. De forma 

geral, a produção patronal utiliza o serviço privado e a agricultura familiar o serviço público. O serviço de extensão 

público é realizado por órgãos estaduais como a EMATER em Minas Gerais. Porém, esse serviço ainda é limitado 

devido ao grande número de produtores, limitado número de profissionais e amplas áreas técnicas demandadas. 

Neste contexto, a extensão universitária tem importante função de fornecer assistência especializada a sociedade 

e auxiliar a formação socialmente comprometida dos estudantes.   

O município de Felixlândia-MG está localizado na região centro-oeste de Minas Gerais, a 200 Km de 

distância da capital Belo Horizonte. A maior parte da produção agropecuária do município é realizada por 

produtores familiares, característica que o define como público alvo de ações de extensão universitária. Desta 

forma, objetivou-se descrever e avaliar as ações do projeto Ações para desenvolvimento da bovinocultura leiteira 

para agricultura familiar no município de Felixlândia-MG.    

  

Material e Métodos  
O projeto foi desenvolvido por meio de convênio entre a Escola de Veterinária da UFMG e a Prefeitura 

Municipal de Felixlândia entre o período de 08/2017 a 08/2019. Os produtores foram selecionados por meio de 

reuniões com os líderes comunitários e o poder público local, além de chamada pública divulgada pelos veículos 

de comunicação locais. Foram realizadas quatro visitas por semestre em cada propriedade, na primeira visita foi 

realizado o diagnóstico de situação da propriedade e as visitas seguintes contemplaram os ajustes dos problemas 

diagnosticados, bem como as demandas dos produtores. Ao final de cada semestre foi realizada uma reunião com 

os produtores para avaliação das ações na sede do município. O projeto foi desenvolvido associado à disciplina 

Tópicos Avançados em Bovinocultura de Leite. Os estudantes do nono período foram selecionados e treinados 

quanto aos métodos de extensão e aspectos técnicos. Após cada visita, os estudantes produziram relatórios 

abordando os aspectos produtivos, as demandas dos produtores e o planejamento das atividades subsequente. As 

ações foram definidas por meio de discussão com professores especialistas. A partir da análise qualitativa destes 

relatórios foram discutidos os principais problemas encontrados, soluções propostas e resultados alcançados.  

  
Resultados e Discussão  

Durante a atuação do projeto foram treinados 22 estudantes de graduação, quatro estudantes de 

pósgraduação, atendidos 16 produtores familiares, realizadas 185 visitas técnicas e quatro reuniões de 

encerramento no município de Felixlândia-MG. Estes resultados demostram a capacidade do projeto em atender 

um grande número de produtores de forma continuada, promovendo assim, o desenvolvimento destes produtores. 

Além disso, o grande número de estudantes treinados reitera o papel da extensão universitária em integrar os 

estudantes à sociedade e promover a formação socialmente comprometida com os problemas do campo.    

Os principais problemas técnicos encontrados foram o inadequado programa nutricional, ausência de 

protocolo de compra de animais, baixa qualidade do leite, condições sanitárias deficientes, ausência de 

acompanhamento reprodutivo, degradação de nascentes, falta de mão-de-obra treinada, dificuldades de acesso à 

linhas de crédito e inserção aos mercados.   

A falta de planejamento de produção e oferecimento de alimentos volumosos e concentrados geram 

menores desempenhos produtivos e reduz a renda dos produtores. Foram recomendados formação de canaviais e 

lavouras de sorgo, adequação do fornecimento de alimento concentrado de acordo com a produção dos animais, 

formação de pastejo rotacionado e realização de análise do solo. A ausência dos protocolos de compra de animais 

possibilita a compra de animais improdutivos, fato que acarreta a alocação inadequada de recursos e, 

consequentemente, reduz a renda dos produtores. Foi produzido um protocolo de compra de novilhas meio-sangue. 

A baixa qualidade do leite reduz a produção dos animais, o preço recebido pelo produto e o rendimento industrial. 

Foi realizado a adequação do manejo de ordenha, melhoria das condições ambientais e tratamento de mastite. As 

condições sanitárias deficientes como a alta prevalência de mastites, programa sanitários inadequado, problemas 

de casco e verminose acarretam em menor ganho de peso, produção de leite, desempenho reprodutivo, morte e 

descarte involuntário de animais, menor habilidade para locomoção e consumo de alimentos e maior gasto com 

medicamentos. Todos estes problemas afetam o desempenho produtivo dos animais e reduzem a renda dos 

produtores. Foram produzidos calendários sanitários, adequação do controle da qualidade do leite e melhoria das 

condições ambientais.   

A falta de acompanhamento reprodutivo gera baixos índices de fertilidade e prejuízos com as fases de cria 

e recria. Foram realizados diagnósticos de gestações, implantação de anotações de dados produtivos, 

recomendação de protocolos reprodutivos e ajuste de condição corporal. A dificuldade de acesso ao crédito rural 

e aos mercados reduzem a capacidade de investimentos nas propriedades e rentabilidade do sistema produtivo. 

Foram confeccionados rótulos para os produtos locais e projetos de acesso ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).  
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Após implantação das recomendações alguns produtores plantaram canaviais e lavouras de sorgo, 

implementaram módulos de pastejo rotacionado, forneceram adequadamente os alimentos concentrados, passaram 

a comprar novilhas meio-sangue, adequaram o manejo de ordenha, reduziram a contagem de células somáticas 

(CCS) e contagem bacteriana total (CBT), implementaram o calendário de vacinação, melhoraram as condições 

ambientais, anotaram e controlaram as datas de cio e parto e começaram a vender seus produtos com rótulos. Estes 

resultados demostram que adequações dos sistemas de produção podem resultar em melhorias produtivas como 

aumento da produção de leite, menores índices de mortalidade e morbidade e, principalmente, podem aumentar a 

renda e melhorar a qualidade de vida dos produtores. Além disso, sob o prisma da extensão rural, fica evidente 

que metodologias contínuas de acompanhamento possibilitam que os extensionistas desenvolvam trabalhos de 

educação com os produtores que passam a agir de forma mais consciente e racional (PRADO & RAMIREZ, 2011; 

FREIRE, 2014).  

O projeto atendeu um grupo social que é historicamente alijado de ações públicas e pouco afetado por ações 

de extensão universitária. Além disso, o projeto possibilitou que a universidade promovesse seu papel de 

promotora de bem-estar e igualdade social.  

O projeto cumpriu um importante papel para promoção de desenvolvimento rural por meio da assistência 

técnica aos produtores de leite do município de Felixlândia e possibilitou grande construção de conhecimentos em 

diversas áreas aos estudantes participantes. Estes puderam desenvolver habilidades práticas, aperfeiçoamento 

teórico e, principalmente, puderam diagnosticar os problemas reais enfrentados pelos produtores familiares. O 

projeto atingiu seu objetivo proposto de auxiliar os produtores rurais do município de Felixlândia produzindo de 

forma econômica e, principalmente, melhorando a qualidade do leite obtido gerando impactos positivos na saúde 

de toda a população do município. Além disso, foi possível treinar os estudantes do curso de medicina veterinária. 

O projeto promoveu a inserção da universidade no enfrentamento dos problemas da sociedade mineira integrando 

o ensino de problemas reais aos estudantes, pesquisando soluções factíveis para o meio rural e promovendo a 

extensão de espaços democráticos de debate.  

  

Conclusões  
O projeto Ações para desenvolvimento da bovinocultura leiteira para agricultura familiar no município de 

Felixlândia-MG apresenta resultados expressivos em relação ao número de produtores atendidos, estudantes 

treinados e aspectos técnicos da produção animal.  

O atendimento continuado de um grande número de produtores promoveu melhoria da condição técnica 

dos sistemas atendidos que puderam produzir maior volume de leite com melhor qualidade, fato que melhora a 

renda e a qualidade de vida dos produtores.  

As ações de extensão universitária permitiram aos estudantes treinados desenvolverem habilidades técnicas 

para solucionar problemas reais enfrentados pelos produtores, promovendo uma formação técnica socialmente 

comprometida dos estudantes.   

  

Literatura citada  
  

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Ed. Paz e Terra, 2014.  

 

PRADO, E.; RAMIREZ, M.A. Agricultura familiar e extensão rural no Brasil. Ed. FEPMVZ. Belo Horizonte. 

2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Simpósio Internacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite 
IV Simpósio Nacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite  

IX Simpósio Mineiro de Nutrição de Gado de Leite 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

165 

 Núcleo do Leite 
FAMEV/UFU 

Aumento na degradabilidade da fibra dos colmos da cana-de-açúcar em função do descascamento1  
  

Paulo Junio Silva Damasceno2, Isaías Viana da Silva2, Paula Muniz Costa³, Aline Nascimento  
Ferreira2, Allana Tereza Mesquita de Lima4, Weverto José Alves Carneiro4, Zinaldo Firmino da Silva5  

  

1

Parte do relatório de iniciação científica do primeiro autor, financiado pela FAPEMA     

2

Aluno de Zootecnia na Universidade Federal do Maranhão - UFMA. e-mail: paulojunio98@hotmail.com   

3

Aluna de Agronomia na UFMA
  

 

4

Aluno de Mestrado em Ciência Animal na UFMA    

5

Professor do Curso de Zootecnia na UFMA  

  

Resumo: Estratégias que melhorem a degradabilidade (DEG) da fibra, por processos físicos, químicos ou 

biológicos, podem promover aumento do consumo de forragens tropicais. Objetivou-se determinar as percentagens 

de DEG da matéria seca (MS) e da fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) em 24 horas e a fibra não degradável 

(FDNu) em 288 horas de incubação ruminal in situ dos componentes da planta de sete variedades de cana-de-

açúcar. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados em esquema fatorial 7 x 5, sendo sete variedades de 

cana-de-açúcar e cinco componentes da planta, com três repetições, as vacas canuladas. As amostras foram 

incubadas no rúmen de três vacas leiteiras por 24 e 288 horas para determinação da DEG MS e DEG FDN em 24 

horas e FDNu em 288 horas. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey a 5 %. Houve diferença entre os componentes da cana para todas as variáveis estudadas. Colmo 

integral e colmo descascado apresentaram as maiores porcentagens de DEG MS. Ocorreu aumento de 43 % na 

DEG FDN do colmo descascado em relação ao colmo integral com a remoção da casca. O descascamento também 

reduziu em 31 % a fração de FDNu do colmo descascado em comparação ao colmo integral. Apenas a variedade 

RB867515 diferiu em relação a FDNu do colmo integral (35,2 %), com valor cerca de 30 % menor que a média 

das demais variedades de cana. A RB-92579 apresentou a menor fração de FDNu para colmo descascado. As 

variedades RB-962962, RB-855035 e RB-92579 possuem casca com alto FDNu, 71,2, 69,6 e 67,0 % 

respectivamente. A casca é o componente da cana com maior resistência à degradação ruminal e sua remoção 

aumenta o valor nutritivo dessa forragem. Ganhos em consumo e desempenho animal com uso do colmo 

descascado da cana-de-açúcar na dieta de bovinos leiteiros precisam ser investigados.   

  

Palavras–chave: colmo descascado, colmo integral, digestibiliadade da fdn, fdnu, vacas leiteiras  

  

Increased in fiber degradability of sugarcane stalks on peeled  
  

Abstract: Strategies to improve the degradability (DEG) of fiber through physical, chemical or biological 

processes can promote increased tropical forages consumption. The aim was to determine the percentages of DEG 

of dry matter (DM) and neutral detergent insoluble fiber (NDF) in 24 h and non-degradable fiber (uNDF) in 288 

h of rumen in situ incubation of plant components of seven varieties of sugarcane. The design used was in 

randomized blocks in a 7 x 5 factorial scheme, seven varieties of sugarcane and five components of the plant, with 

three repetitions. The samples were incubated in the rumen of three dairy cows for 24 and 288 h to determine the 

DM DEG and NDF DEG in 24 h and uNDF in 288 h. The data were submitted to analysis of variance by the F test 

and the means were compared by the Tukey test at 5 %. There was a difference between the components of the 

cane for all the variables studied. Whole stalk and stalk without rind showed the highest percentages of DM DEG. 

There was an increase of 43 % in the NDF DEG from the whole to the stalk without. Only the variety RB-867515 

differed in relation to the whole stalk NDF (35,2 %). Removal rind also reduced the uNDF of stalk by 31 % 

compared to the whole stalk. Rind is the sugarcane components with greater resistance to ruminal degradation and 

its removal increases the nutritive value of this forage. Gains in consumption and animal performance with the use 

of peeled sugarcane stalks in the dairy cattle diet need to be investigated.  

  

Keywords: dairy cows, NDF digestibility, peeled stalk, undf, whole stalk  

  

Introdução  
O teor de fibra em detergente neutro (FDN) pode variar amplamente em função da espécie, cultivar, idade 

e componentes das forragens. O modelo de três pools (frações) da FDN a subdivide em função de diferenças 

quanto a taxa de degradação ruminal (Mertens, 2011). A fração potencialmente digestível (FDNpd) pode ser 

degradada rápida ou lentamente, sendo a DEG FDN em curtos períodos de incubação ruminal um indicador 

quantitativo da fração de rápida degradação. A fração indigestível pode ser estimada pela determinação in situ da 

fibra não degradável no rúmen em 288 horas, conhecida por FDNu (“u” do inglês “undegradable”) (Huhtanen et 

al., 2006). A DEG FDN e a FDNu constituem parâmetros que orientaram a escolha de forragens utilizadas na 

formulação de dietas, com vistas a causar menor limitação à ingestão de alimentos e ao desempenho animal.  
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A adoção de estratégias que reduzam estas frações por processos físicos, químicos ou biológicos, podem 

ser um caminho para minimizar a limitação da produção de leite em decorrência do consumo de forragens tropicais 

(Harper & Mcneill, 2015). Siécola Júnior et al. (2014) avaliaram o efeito de um processamento físico na cana-de-

açúcar, a despalha (componentes não-colmos), sobre o consumo de novilhas e vacas secas e obteve melhora no 

desempenho animal com a dieta com maior proporção de colmo. Conhecer as frações de rápida degradação e 

aquelas não degradáveis dos diferentes componentes da canade-açúcar pode ser uma rota para melhorar as 

estratégias de alimentação de vacas leiteiras com uso dessa forragem.  

Objetivou-se determinar as percentagens de DEG da MS e da FDN em 24 horas e a FDNu em 288 horas 

de incubação ruminal in situ dos componentes da planta de sete variedades de cana-de-açúcar.   

  

Material e Métodos  
O trabalho foi realizado na Unidade de Pesquisa em Nutrição de Gado de Leite no Centro de Ciências 

Agrárias e Ambientais da Universidade Federal do Maranhão, localizado no município de Chapadinha, 

mesorregião Leste do estado. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados em esquema fatorial 7 x 5, 

sendo sete variedades de cana-de-açúcar (RB-92579, CV4, RB-962962, RB-041443, RB-951541, RB855035, RB-

867515) e cinco componentes da planta (colmo integral, colmo descascado, casca, folhas secas e ponteira, 

composta de cartucho e folhas verdes), com três repetições. O cultivo ocorreu sob irrigação, com colheita aos 16 

meses após plantio. As amostras foram pré-secas em estufa ventilada por 72 horas a 55 °C, e em cada um dos 

componentes, de cada variedade, foi determinada a matéria seca (método INCTCA G-003/1) e a FDN (método 

INCT-CA F-002/1), em conformidade aos métodos preconizados pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

em Ciência Animal (INCT-CA; Detmann et al., 2012).  

Amostras de 5 g de matéria pré-seca, moída em peneira de 5 mm, foram inseridas em sacos de tecido não-

tecido (TNT, 100 g/m²), medindo 9 x 11 cm. Estes foram selados por calor e acomodados em sacos de renda 

poliéster de 30x40 cm, com dois pesos de chumbo (150 g). Foram incubados no rúmen de três vacas leiteiras 

(Holandês-Gir), com peso vivo de 550 ± 10 kg, por 24 e 288 horas (método INCT-CA F-009/1). Os animais foram 

alimentados com dieta completa contendo colmo integral de cana-de-açúcar (60 %), milho moído (20 %) e farelo 

de soja (15 %) e minerais (5 %). Após a retirada dos sacos de TNT, estes foram imersos em água com gelo, por 

30 minutos.  A lavagem manual dos sacos encerrou quando o efluente resultante estava translúcido, após 10 

rodadas com renovação de água. Após a pré-secagem do resíduo das incubações, foi determinada a DEG MS, 

DEG FDN em 24 horas e FDNu em 288 horas. A DEG MS e a DEG FDN foram calculadas como a proporção 

entre a MS e FDN desaparecida em 24 horas de incubação e a respectiva quantidade de MS e FDN originais. A 

FDNu foi calculada como sendo a proporção entre o resíduo de FDN em 288 horas de incubação ruminal e a 

quantidade de FDN anterior.  

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e suas médias comparadas pelo teste de 

Tukey a 5 % de probabilidade.  

  

Resultados e Discussão  
As porcentagens de DEG MS, DEG FDN e FDNu dos diferentes componentes da cana estão apresentadas 

na Tabela 1. Houve diferença entre os componentes da cana para todas as variáveis estudadas. A diferença em teor 

de FDN entre colmo integral e o descascado foi de 13,2 pontos percentuais, sendo a redução no teor de FDN 

acompanhada de redução da DEG FDN em 24 horas para estes componentes, efeito não constatado com a DEG 

MS. Colmo integral e colmo descascado apresentaram as maiores porcentagens de DEG MS em comparação às 

folhas secas, o que é coerente uma vez que o colmo detém maior concentração de substâncias solúveis.   

O aumento de 43 % na DEG FDN do colmo descascado em relação ao colmo integral demonstra o efeito 

depressor da casca na digestibilidade do colmo. Esse fato pode ser atribuído aos resultados da casca para DEG 

FDN e FDNu, pois este componente apresentou os menores valores em ambas as variáveis.  

Em comparação aos dados de Siécola Júnior et al. (2014), o descascamento dos colmos foi quase duas vezes 

superior maior redutor do teor de FDN que a despalha. No referido estudo, houve redução de 6,8 pontos 

percentuais, de 53,6 para 46,8 % de FDN da cana inteira para a despalhada, o que foi suficiente para causar aumento 

de 270 g/dia no ganho de peso de novilhas de alto desempenho.   

Apenas a variedade RB-867515 diferiu em relação a FDNu do colmo integral (35,2 %), cerca de 30 % 

menor que a média. A casca com baixa FDNu desta variedade parece ter contribuído para este resultado. A RB-

92579 apresentou a menor FDNu para colmo descascado. As variedades RB-962962, RB-855035 e RB-92579 

detém a casca com maiores FDNu, 71,2, 69,6 e 67,0 % respectivamente. Nosso estudo demostrou que o 

descascamento reduziu em 31 % a FDNu do colmo.  
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Tabela 1. Teores médios da FDN (%MS) e porcentagens de DEG MS e da FDN (% MS) em 24 horas e FDNu 

em 288 horas de incubação ruminal in situ nos componentes da cana-de-açúcar de sete variedades cultivadas em 

regime de irrigação.  

  

Componentes  

  Variáveis, %   

FDN  DEG MS   DEG FDN  FDNu  

Colmo integral      43,3  53,9 a    5,9 b  52,5 b  

Colmo descascado     30,1  58,9 a  10,4 a  36,2 c  

Casca      65,9  29,5 b    3,1 b  66,5 a  

Folhas secas      81,3  11,1 c    4,2 b  47,0 b  

Ponteiras     67,6  33,7 b  13,9 a  37,3 c  

CV (%)  -  10,5  36,0  12,0  

P<  -  0,001  0,001  0,001  

Médias seguidas de letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey 5 %.   

  

Conclusões  
 A casca é o componente da cana com maior resistência à degradação ruminal e sua remoção aumenta o 

valor nutritivo dessa forragem. Ganhos em consumo e desempenho animal com uso do colmo descascado da cana-

de-açúcar na dieta de bovinos leiteiros precisam ser investigados.   
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Resumo: A Universidade, se inserindo em uma lógica capitalista de produção de saber, fica à mercê de ideologias 

mercadológicas que passam a controlar o ensino, a pesquisa e a extensão. Nesse sentido, estudantes dos cursos de 

ciências agrárias são direcionados para áreas do conhecimento que não contemplam saberes pertinentes a grupos 

socialmente marginalizados, desconhecendo premissas básicas associadas a sistemas de produção em pequena 

escala. Há de se questionar então o modelo educacional baseado e voltado à produção em larga escala, uma vez 

que é inegável a importância social e econômica da cadeia do leite para Agricultura Familiar. O presente trabalho 

objetiva analisar a importância dos trabalhos de extensão para a formação socialmente comprometida do estudante 

universitário, sobretudo aqueles que se dedicam à bovinocultura de leite. Para a realização do estudo, avaliou-se 

as atividades de extensão realizadas pelos integrantes do Grupo de Estudos de Agricultura Familiar da Escola de 

Veterinária da UFMG (GEAF – UFMG), durante o período de 2018 à 2019. Foi realizada uma análise qualitativa 

da visão dos estudantes e produtores participantes dos projetos. Para se tornar apto para o desenvolvimento das 

atividades voltadas para o setor, estudantes precisam buscar formas alternativas de busca de informações, bem 

como ir à campo para conhecer a realidade e as demandas recorrentes no modelo produtivo. Só assim é possível 

se adequar a linguagem e o conteúdo a cada situação ou produtor, tornando o estudante um ser socialmente 

comprometido.  
  

Palavras–chave: agricultura familiar, educação, extensão universitária  

  

Evaluation of the importance of extension actions as a pedagogical strategy for training professionals who 
will work in dairy cattle  

  

Abstract: The University, inserting itself in a capitalist logic of knowledge production, is at the mercy of marketing 

ideologies that come to control teaching, research and extension. In this sense, students of agrarian science courses 

are directed to areas of knowledge that do not contemplate knowledge pertinent to socially marginalized groups, 

unaware of the basic premises associated with small-scale production systems. The question then is the educational 

model based on production scale, since the social and economic importance of the family farming milk chain is 

undeniable. The present work aims to analyze the importance of extension work for the socially compromised 

formation of the university student, especially those dedicated to dairy cattle raising. To carry out the study, we 

evaluated the extension activities performed by the members of the Family Farming Study Group of the UFMG 

Veterinary School (GEAF - UFMG), from 2018 to 2019. A qualitative vision analysis was performed. students 

and producers participating in the projects. To be able to develop activities focused on the sector, students need to 

look for alternative ways to search for information, as well as go to the field to know the reality and the recurring 

demands in the production model. Only in this way is it possible to adapt language and content to each situation 

or producer, making the student a socially committed being.  

  

Keywords: family farming, education, university extension  

  

Introdução  
A extensão universitária, o ensino e a pesquisa formam os pilares sobre os quais são construídas as 

universidades públicas. Programas e projetos desenvolvidos para a sociedade são formas de cumprir o dever social 

e fazer valer os investimentos públicos em educação. Neste contexto, a Universidade, se inserindo em uma lógica 

capitalista de produção de saber, fica à mercê de ideologias mercadológicas que passam a controlar o ensino, a 

pesquisa e a extensão.   

Mesmo propondo o equilíbrio nestas três dimensões acadêmicas a indissociabilidade proposta tendeu a 

pender historicamente para as pesquisas, que em grande parte beneficiam empresas privadas e o grande capital. 

Neste sentido, a extensão universitária, quando socialmente comprometida, não traz retornos financeiros diretos e 

imediatos a este sistema dominante e tem sua importância negligenciada pela Universidade. No entanto práticas 

extensionistas que difundem o interesse destas indústrias são bem vistas, convênios de pesquisas com interesses 
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dirigidos, testes de tecnologias e, principalmente, palestra que propagandeiam novas tecnologias, são atividades 

amplamente desenvolvidas pela universidade. Desta forma, o meio acadêmico supervaloriza, por meio de sistemas 

de avaliação e financiamento, a pesquisa. (Monteiro & Sacramento, 2011).   

As Escolas de Veterinária do país têm como característica marcante privilegiar o ensino que contemple os 

modelos agroindustriais de produção. Os estudantes são direcionados para áreas do conhecimento que não 

contemplam saberes pertinentes a grupos socialmente marginalizados, desconhecendo premissas básicas 

associadas a sistemas de produção em pequena escala. A extensão rural, prática intrinsecamente comprometida 

com a mudança social, é invisibilizada e desvalorizada (Prado & Ramirez, 2011).   

No que tange a bovinocultura de leite, cerca de 70 % dos estabelecimentos produtores de leite são de 

agricultura familiar. Estima-se que 58% da produção do leite nacional é proveniente desse sistema (IBGE, 2008).  

Não obstante, mais de 90 % das propriedades produzem menos de 200 litros de leite, seja destinado à subsistência, 

ao beneficiamento por meio de produtos artesanais ou diretamente ao mercado de laticínios (IBGE, 2008). Haja 

vista a quantidade de estabelecimentos que se dedicam à atividade, é importante ressaltar ainda a capacidade não 

só geradora de renda e alimento, mas também de emprego no campo, o que reduz o desemprego e êxodo rural. Há 

de se questionar então o modelo educacional baseado e voltado à produção em larga escala, uma vez que é inegável 

a importância social e econômica da cadeia do leite para Agricultura familiar, notadamente de menor produção 

individual, com a posse de menores extensões de terra.  

O presente trabalho objetiva analisar a importância dos trabalhos de extensão para a formação do estudante 

universitário, sobretudo aqueles que se dedicam à bovinocultura de leite.  

  

Material e Métodos  
Para a realização do presente estudo, avaliou-se as atividades de extensão realizadas pelos integrantes do 

Grupo de Estudos de Agricultura Familiar da Escola de Veterinária da UFMG (GEAF – UFMG), durante o período 

de 2018 à 2019. Foi realizada uma análise qualitativa da visão dos estudantes e produtores participantes dos 

projetos, estabelecendo relação com a literatura.  

  

Resultados e discussão  
A Ciências Agrárias como área do conhecimento apresenta-se como uma das mais complexas e diversas. 

Como se relacionam diretamente à produção agrícola, aos aspectos mercadológicos e à divisão dos fatores de 

produção, estes são campos que devem permear a formação dos estudantes desta área de conhecimento. Outro 

ponto que merece destaque é a grande diversidade de sistemas de produção, de formações sociais e condições 

edafoclimáticas no campo. É neste contexto que se insere conhecimentos relacionados a economia, sociologia e 

antropologia rurais, com destaque para a Extensão Rural, como matéria síntesa que se desenvolve de forma 

interdisciplinar. Porém, na configuração dos cursos superiores das ciências agrárias estes conhecimentos são 

negligenciados frente aqueles relativos à aplicação de tecnologias.   

Dentro desta complexidade de atuação, a Extensão Universitária apresenta-se como privilegiado espaço 

para a construção de conhecimentos teóricos e práticos associados à produção de bovinos de leite. Ao serem 

expostos à questões sociais, econômicas e ambientais, impossíveis de serem vivenciados em sala de aula, os 

estudantes podem solidificar a construção de conhecimentos humanísticos presentes na produção leiteira. Para 

tanto, a estrutura universitária não deve ser guiada pelos princípios do capital (Santos & Almeida Filho, 2008). 

Porém, a Universidade apenas se torna autônoma para implantação de sistemas de ensino em consonância com as 

exigências humanísticas se houver segurança quanto ao financiamento. Se este se relacionar unicamente a 

inovação e tecnologia a estrutura universitária, física e imaterial, fica à mercê de uma minoria, reproduzindo 

ideologias dominantes que reforçam práticas elitistas, em moldes produtivistas, com notáveis impactos sociais e 

ambientais adversos.  

Neste caso, colocar a educação como uma mercadoria, impede que a formação dos estudantes se direcione 

para o atendimento das demandas e necessidades dos produtores para um sistema que não atenda as demandas do 

capital. Nesse cenário, a extensão, é o meio no qual a Universidade cumpre seu compromisso social, ao atender as 

demandas dos produtores e qualificar a formação dos estudantes.  

Ao considerar o conhecimento científico a única forma de conhecimento válida, a Universidade contribuiu 

para que setores da sociedade que tinham o conhecimento não científico fossem marginalizadas (de Souza Santos, 

2016). A intencionalidade ideológica difundida é disfarçada de neutralidade, e tratada com naturalidade no meio 

acadêmico. Neste sentido, é um desafio ao estudante que se dispõe à pratica de extensão, romper com as amarras 

ideológicas impostas pelo meio acadêmico, tornando-se então, capaz de perceber e valorizar o conhecimento do 

qual os produtores rurais são detentores, adquiridos sem confirmação acadêmica ou científica, mas sim por meio 

dos resultados da prática de campo, passada de geração a geração ou produtor a produtor.  

Quando se depara com a realidade da pequena produção, é possível ao estudante perceber a importância da 

produção de bovinos leiteiros, se motivando a aprender e se qualificar para atender as demandas individuais e 

comunitárias que surgem na realização das práticas em ações de extensão. Estas demandas chegam até o estudante 
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à campo, onde, os produtores são livres para discutir o modelo produtivo, as principais dificuldades enfrentadas e 

o que gostaria de mudar no seu sistema.  

Neste aspecto os estudantes se tornam protagonistas na busca de informações para a construção de 

conhecimentos relativos a produção de bovinos de leite, uma vez que as nuances que permeiam o sistema familiar 

comumente não são abordadas nas grades curriculares dos cursos de ciências agrárias. Há assim, o rompimento 

com a estrutura curricular que impede aos estudantes se qualificar para atuações que não se alinhem aos modelos 

agropecuários dominantes. Outro ponto importante é perceber que estes estudantes devem ir até os produtores para 

entender suas demandas e anseios, uma vez que a temática não é conhecida de forma ampla no seio da academia. 

Ainda se faz necessária a análise crítica de cada informação, buscando adequar a linguagem e o conteúdo a cada 

situação ou pessoa a qual irá ser apresentado.  

Se a estrutura universitária não se tornar capaz de atender à demanda de produção de leite, nada mais fará 

que difundir práticas e tecnologias sem que se respeite a cultura, as tradições, o ambiente e a capacidade de 

investimento, o que é incompatível para funcionalidade e viabilidade, tanto dos sistemas quanto da própria 

atividade de extensão.  

  

Conclusão 
Considerando o panorama da bovinocultura de leite no Brasil, é evidente sua importância no quadro social 

e econômico do país. É necessário que instituições acadêmicas façam parte do processo de desenvolvimento social, 

cumprindo com seu compromisso social com a formação dos estudantes.   

Pela inserção em projetos de extensão há o acesso à formação complementar dos discentes com a construção 

de conhecimentos aplicados a realidade enfrentada pelos produtores, cumprindo o ideal de formação que objetiva 

a resolução de questões reais postas aos setores produtivos, sejam eles socialmente excluídos ou não.  

É a partir do modelo de extensão educativo que o estudante dos cursos de ciências agrárias tem contato 

com a produção familiar, com a oportunidade de construção de habilidade, para atenção às questões postas pelos 

setores produtivos que não o modelo convencional majoritariamente abordado em sala de aula.  
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Resumo: Objetivou-se avaliar como diferentes estratégias de rebaixamento do pasto no início do período do 

diferimento altera a composição química e bromatológica da massa de forragem ao longo do período seco. Foram 

utilizadas 21 fêmeas, mestiças, ½ Dorper + ½ Santa Inês, não gestantes que foram alocados em 12 piquetes de 

capim Marandu, os quais foram submetidos a três estratégias de rebaixamento no início do período de diferimento: 

1) manutenção do capim com 15 cm durante 3 meses antes início do período de diferimento (15/15 cm); 2) 

manutenção do capim-marandu com 25 cm desde janeiro/2019, porém no início do período de diferimento o pasto 

foi rebaixado para 15 cm (25/15 cm); e 3) manutenção do capim com 35 cm desde janeiro/2019 até a data de início 

do período de diferimento, quando o pasto foi rebaixado para 15 cm (35/15 cm). O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado com medidas no tempo (início, meio e final). Não houve efeito de interação 

entre período de pastejo e estratégias de rebaixamento do pasto diferido sobre a composição química 

bromatológica da massa de forragem. Diferentes estratégias de redução do pasto no início do período de 

diferimento não alteram a composição química bromatológica da massa de forragem, com exceção do teor de 

matéria seca, no qual pastos mantidos com 35 cm três meses antes do diferimento e rebaixados abruptamente para 

15 cm apresentam maior teor de matéria seca.  

  

Palavras–chave: diferimento; fibra insolúvel em detergente neutro; proteína bruta   

  

How different deferred pasture lowering strategies affect bromatological chemical composition of forage 
mass over the dry season  

  

Abstract: The objective of this study was to evaluate how different pasture lowering strategies at the beginning 

of the deferral period alter the chemical and bromatological composition of the forage mass during the dry season. 

Twenty-one crossbred females, ½ Dorper + ½ Santa Inês, nonpregnant females were allocated to 12 Marandu 

grass paddocks, which underwent three lowering strategies at the beginning of the deferral period: 1) keeping the 

15 cm grass for 3 months before the start of the deferral period (15/15 cm); 2) maintenance of 25 cm Marandu 

grass since January / 2019, but at the beginning of the deferral period the pasture was lowered to 15 cm (25/15 

cm); and 3) maintenance of 35 cm grass from January / 2019 until the beginning of the deferral period, when the 

pasture was lowered to 15 cm (35/15 cm). The experiment was conducted in completely randomized and time 

measurements (beginning, middle and end). There was no interaction effect between grazing period and deferred 

grazing degradation strategies on chemical composition of forage mass. Different pasture reduction strategies at 

the beginning of the deferral period do not change the chemical composition of forage mass and simulated grazing, 

except for dry matter content, in which pastures kept 35 cm three months before deferral and abruptly lowered to 

15 cm present higher dry matter content.   

  

Keywords: deferral; neutral detergent insoluble fiber; crude protein    

  

Introdução  
O diferimento da pastagem, também conhecido como vedação ou produção de feno em pé é um método de 

manejo no qual algumas áreas da propriedade são separadas e privadas do pastejo, com intuito de conservação de 

massa de forragem para ser utilizada durante o período seco (Bolson, et al., 2012). O rebaixamento da altura no 

início do diferimento é desejado pois altera a estrutura do pasto, com a retirada de folhas velhas e material morto 

de baixo valor nutricional, gerando condições favoráveis para a rebrota posteriormente e com isso aumento do 

valor nutritivo (Bolson, et al., 2012).  

Afonso et al. (2018), para Urochloa brizantha cv. Marandu (capim-marandu), na região do  

Cerrado determinaram que o pasto deve ser rebaixado para 15 cm no início do período de diferimento. No 

entanto, não se conhece ainda a melhor forma para estabelecer essa altura. Desta forma, tivemos como objetivo 

avaliar como diferentes estratégias de rebaixamento do pasto no início do período do diferimento altera a 

composição química e bromatológica da massa de forragem ao longo do período seco.   
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Material e Métodos  
O experimento foi conduzido na Fazenda experimental Capim-branco, na qual pertence a Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU).  Foram utilizadas 21 fêmeas, mestiças, ½ Dorper + ½ Santa Inês, não gestantes, 

com idade entre 4 e 5 anos e peso corporal médio inicial de 57,5 kg. O período de utilização dos pastos diferidos 

foi de 90 dias, com início em junho de 2018 e término em setembro de 2018, sendo as avaliações de consumo 

repetidas a cada 45 dias (início, meio e final). Os tratamentos avaliados foram três estratégias de rebaixamento do 

pasto, no início do período de diferimento: 1) manutenção do capim com 15 cm durante três meses antes início do 

período de diferimento (15/15 cm); 2) manutenção do capim-marandu com 25 cm desde janeiro/2019, porém no 

início do período de diferimento os pastos foram rebaixados para 15 cm (25/15 cm);  3) manutenção do capim com 

35 cm desde janeiro/2019 até a data de início do período de diferimento, quando o pasto foi rebaixado para 15 cm 

(35/15 cm). As medidas repetidas no tempo consistiram de medidas ao longo do período de pastejo, que ocorreram 

no 1° (início), 45° (meio) e 90° (fim) dias após o início do período de pastejo. Os ovinos permaneceram nas 

pastagens durante os períodos diurno e noturno, onde receberam sal proteinado, composto por sal branco (62,5%), 

sal mineral (12,5%), fubá de milho (10%), ureia (7,5%), farelo de soja (7,5%).  

As mensurações da massa de forragem (MF) foram feitas a cada 45 dias, sendo realizadas no início, meio 

e final do experimento. A massa de forragem foi estimada mediante a colheita de amostras de plantas de capim-

marandu em três locais que tinham representatividade da condição média do pasto de cada piquete, no qual todos 

os perfilhos contidos no interior de um quadrado de 0,25 m
2

 foram cortados e colhidos.  As amostras de massa de 

forragem foram moídas em moinho de facas (1 mm) e acondicionados em potes de plástico. Posteriormente, foram 

analisadas no Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal (LABAN) os teores de matéria seca (MS; método 

INCT-CA G-003/1), matéria mineral (MM; método INCT-CA M-001/1), proteína bruta (PB; método INCT-CA 

N-001/1) e FDN (FDN; método INCT-CA F-003/1) de acordo com de acordo com os métodos analíticos definidos 

pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ciência Animal (INCT-CA; Detmann et al., 2012; Tabela 1).  

 O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente causalizado (DIC) com medidas repetidas no 

tempo. Para análise inferencial dos dados, as variáveis de composição química bromatológica da massa de 

forragem foram avaliadas quantos aos pressupostos de normalidade e homogeneidades de variância, aqueles que 

atenderam aos pressupostos, foram avaliadas  por meio de análise de variância, seguida de teste de médias (Teste 

t), aquelas  que não atenderam os pressupostos, foram avaliadas por meio de análise não paramétrica (Teste de 

Kruskall Wallis) ao nível de 10% de probabilidade.  

  

Resultados e Discussão  
Não houve efeito de interação entre período de pastejo e estratégias de rebaixamento do pasto diferido sobre 

a composição química bromatológica da massa de forragem, portanto, os fatores (estratégia de rebaixamento e 

período de pastejo) serão apresentados e discutidos separadamente (P>0,10; Tabela 1 e  

2).   

  

Tabela 1. Efeito da estratégia de rebaixamento do pasto no início do diferimento período de pastejo sobre a 

composição química bromatológica da massa de forragem (MF) em pasto de Urochloa brizantha cv Marandu 

diferido.  

 Estratégia de rebaixamento do pasto no início do diferimento 

 15/15 cm 25/15 cm 35/15 cm 

Massa de forragem (MF) (kg.ha
-1

)   10.793,59 a 10.604,77 a 10.072,56 a 

Matéria Seca (%) na MF  37,02 b 39,19 b 42,41 a 

Matéria Orgânica (%) na MF  92,46 a 92,56 a 93,36 a 

Proteína Bruta (%) na MF  3,29 a 3,41 a 3,73 a 

Fibra insolúvel em Detergente Neutro (%) na MF  80,30 a 80,82 a 82,19 a 

  

As diferentes estratégias de rebaixamento do pasto diferido não afetaram a massa de forragem (P>0,10; 

Tabela 1). A massa de forragem produzida durante o período de diferimento é resultado da massa de forragem no 

pré-pastejo acrescido da produção de forragem durante o diferimento, portanto, nas diferentes estratégias de 

rebaixamento do pasto diferido houve compensação entre as massas iniciais e a produção de forragem ao longo 

do período de diferimento, ou seja, os pastos rebaixados e mantidos para 15 cm, tiveram menor massa inicial no 

início do diferimento, mas por outro lado, houve maior produção de forragem ao longo do diferimento. Ademais, 

nos pastos rebaixados abruptamente de 25 e 35 cm para 15 cm, apesar da maior massa inicial, a produção de 

forragem ao longo do período de diferimento foi menor. Dessa forma, as massas de forragem nas diferentes 

estratégias foram equivalentes.   

Nos pastos mantidos com 35 cm três meses antes do diferimento e rebaixados abruptamente para 15 cm 

houve maior teor de matéria seca (MS) (P<0,10; Tabela 1), o que ocorreu devido a maior porcentagem de colmo 

morto nesses pastos, o rebaixamento abrupto do pasto no início do diferimento para 15 cm promoveu a retirada do 
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meristema apical dos perfilhos vegetativos e com isso causou a sua senescência, levando ao aumento de colmo 

morto nesses pastos, e com isso aumento no teor de matéria seca.   

  

Tabela 2. Efeito do período de pastejo sobre a massa de forragem (MF) e composição química bromatológica da 

massa de forragem em pasto de Urochloa brizantha cv Marandu diferido com diferentes estratégias de 

rebaixamento.  

 Período de Pastejo 

 Início Meio Final 

Massa de forragem (MF) (kg.ha
-1

)  13.367,39 a 10.855,16 b 7.248,37 c 

Matéria Seca (%) na MF  36,77 b 56,49 a 25,39 c 

Matéria Orgânica (%) na MF  93,39 a 92,18 ab 92,81 a 

Proteína Bruta (%) na MF  4,32 a 2,76 c 3,35  b 

Fibra insolúvel em Detergente Neutro (%) na MF  78,93 b 79,16 b 85,21 a 

  

No início do período de pastejo os pastos tiveram maior massa de forragem (MF), enquanto que no final, 

os pastos tiveram menor (P<0,10; Tabela 2). Condições adversas no período seco, como falta de água e menores 

temperaturas, juntamente com o consumo realizado pelos animais levaram a redução na massa de forragem ao 

longo do período de utilização dos pastos pelos ovinos. Em estudo realizado por Afonso et.al (2018) foi verificado 

também queda na MF ao longo do período de pastejo.                     

Foi observado maior teor de matéria seca na massa de forragem no meio do período de pastejo, o que pode 

ser explicado devido à grande quantidade de folha morta e colmo morto que se acumularam ao longo do período 

seco do ano. Além de que durante o pastejo pelos animais esses selecionam folhas vivas e rejeitam colmo morto, 

que apresentam maiores teores de MS e FDN.  

Verificou-se maior teor de PB na massa de forragem no início do período de pastejo, o que pode ser 

explicado pelo maior percentual de folha vivas no início do período de pastejo produzidas durante os 90 dias de 

diferimento, enquanto que no final do período de pastejo o teor mais alto de PB foi devido a rebrota dos pastos 

ocasionada pelo início das chuvas.   

  

Conclusões  
Diferentes estratégias de redução do pasto no início do período de diferimento não alteram a composição 

química bromatológica da massa de forragem, com exceção do teor de matéria seca, no qual pastos mantidos com 

35 cm três meses antes do diferimento e rebaixados abruptamente para 15 cm apresentam maior teor de matéria 

seca.    
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Resumo: Na reensilagem, a exposição ao ar pode resultar em alteração da composição química e qualidade das 

silagens, por meio da deterioração aeróbia. O uso de inoculantes microbianos pode ser uma alternativa para evitar 

as perdas e melhorar o valor nutricional. Objetivou-se determinar o efeito da reensilagem e do uso de inoculante 

microbiano em silagens de sorgo no comportamento ingestivo de ovinos. O uso ou não de inoculante microbiano 

(Lactobacillus plantarum + Propionobacterium acidipropionici) na ensilagem e a reensilagem ou não do material 

após 24 horas de exposição ao ar foram testados em um esquema fatorial 2 x 2. Oito carneiros adultos foram 

distribuídos em dois quadrados latinos 4x4 balanceados e simultâneos. O tempo de alimentação foi 14% menor e 

o tempo de ócio foi 10% maior para os animais alimentados com as silagens reensiladas (p<0.01). A reensilagem, 

promoveu menor tempo de alimentação e maior tempo de ócio. O uso do inoculante microbiano não influenciou 

o comportamento ingestivo dos ovinos.   

  

Palavras–chave: ingestão, perdas aeróbias, reensilagem, transferência de silagens  

  

Ingestive behavior of sheep fed sorghum silage treated with inoculants and re-ensilaged  
  

Abstract: In re-ensiling, exposure to air can result in alteration of silage chemistry and quality through aerobic 

deterioration. The use of microbial inoculants may be an alternative to prevent and improve nutritional value. The 

objective of this study was to determine the effect of re-ensiling and the use of microbiological inoculant in 

sorghum silages on the ingestive behavior of sheep. Whether or not inoculant microbe (Lactobacillus plantarum 

+ Propionobacterium acidipropionici) was used for ensiling and reensilaged after 24 hours of air exposure was 

tested in a 2 x 2 factorial scheme. Eight adult sheep were distributed in two balanced 4x4 Latin squares and 

simultaneous. Feeding time was 10% longer and activity time was 10% longer for animals fed with re-ensilaged 

silage (p<0.01). Re-ensiling promoted shorter feeding time and longer idle time. Use of inoculant microbial not 

influenced by ingestive behavior of sheep.  

  

Keywords: ingestion, aerobic loss, re-ensiling, silage transfer  

  

Introdução  
Com o transporte, o valor nutritivo das silagens reensiladas pode ficar comprometido devido à exposição 

das silagens ao ar. A entrada de oxigênio na massa ensilada favorece o crescimento de leveduras e fungos que 

consomem os carboidratos solúveis. Dessa maneira, a proporção de componentes fibrosos da silagem aumenta 

(Wilkinson & Davies, 2012). A utilização de inoculantes microbianos pode ser uma alternativa para minimizar os 

danos da exposição ao ar.   

O estudo do comportamento ingestivo é uma ferramenta de grande importância para a compreensão do 

consumo de alimentos. Desta forma, objetivou-se determinar o efeito da reensilagem e do uso de inoculante 

contendo Lactobacillus plantarum + Propionibacterium acidipropionici no comportamento ingestivo de ovinos 

alimentados com silagens de sorgo.  

  

Material e Métodos  
A lavoura de sorgo do cultivar BRS 655 foi cultivada na Embrapa Milho e Sorgo, situada em Sete Lagoas- 

Minas Gerais. A colheita aconteceu no estádio leitoso/pastoso de maturação do grão. A forragem foi ensilada em 

tambores metálicos com capacidade para armazenamento de 200L revestidos internamente com sacos plásticos. 

Após o enchimento, os silos foram fechados com as tampas e vedados com auxílio de lacres metálicos.  

Os tratamentos foram a aplicação de um inoculante microbiano no momento da ensilagem e a reensilagem 

do material após 24 horas de exposição ao ar. O inoculante utilizado foi composto de Lactobacillus plantarum e 

Propionibacterium acidipropionici. Os demais tratamentos receberam apenas água na mesma proporção do 
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inoculante. A reensilagem foi realizada após 56 dias da ensilagem de forma que os silos foram abertos, o material 

desensilado e reensilado após 24 horas de exposição ao ar.  

O experimento com os animais foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFMG  

(CEUA/UFMG) (nº 191/2011). Foi utilizado oito carneiros adultos, machos, sadios e com peso médio de 

49 kg. Os animais foram alojados em gaiolas metabólicas individuais de dimensões 1,50 x 0,80m.   

Antes de cada período de coleta, os animais passaram por um período de adaptação à alimentação de 7 dias 

seguido por um período para coleta de 7 dias. As silagens foram fornecidas duas vezes ao dia (7:00 e 15:00 horas) 

em quantidade suficiente para obter aproximadamente 10% de sobras no cocho.  

As amostras de silagem foram moídas em peneira de 1 mm e utilizadas para determinação do teor de matéria 

seca (MS) a 105°C, cinzas, nitrogênio total ou proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE) segundo AOAC (2007). 

A fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) e fibra insolúvel em detergente ácido (FDA) foram determinadas 

pelo método de Van Soest et al. (1991), utilizando a enzima Amilase termoestável.  

Os resíduos das análises de FDN e FDA foram analisados quanto aos conteúdos de cinzas e proteínas para 

a determinação dos valores de fibra insolúvel em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína (FDNcp) e 

fibra insolúvel em detergente ácido corrigida para cinzas e proteína (FDAcp). Os carboidratos não fibrosos (CNF) 

foram calculados pela a equação CNF = 100 - (% FDNcp + % PB + % EE + % Cinzas).  

  

Tabela 1- Composição e características da fermentação das silagens de sorgo tratadas com inoculantes e 

reensiladas  

  

  

Controle LP + PA 

SIL RE SIL RE 

Matéria Seca (g/kg)  260,7 242,3 242,4 246,4 

Cinzas (g/kg)  45,5 47,5 45,1 44,6 

Proteína Bruta (g/kg)  77,0 73,1 69,3 70,5 

FDNcp (g/kg)  544,8 614,8 598,0 593,6 

FDAcp (g/kg)  305,1 320,2 317,3 332,2 

Lignina (g/kg)  60,9 61,7 64,8 63,1 

Extrato Etéreo (g/kg)  38,9 44,2 49,6 41,5 

Carboidratos Não Fibrosos (g/kg)  293,8 220,4 238,1 249,8 

pH  4,09 4,04 3,84 3,99 

N-NH3 (g/kg)  127,5 164,0 158,5 153,9 

LP, Lactobacillus plantarum; PA, Propionibacterium acidipropionici; SIL, silagem; RE, reensilagem; FDNcp, fibra em 

detergente neutro corrigido para cinzas e proteínas; FDAcp, fibra em detergente ácido corrigido para cinzas e proteínas.  

  

No ensaio de comportamento ingestivo, os animais foram avaliados visualmente de cinco em cinco minutos 

durante 24 horas, totalizando 288 observações. As avaliações consistiram em verificar se o animal estava ingerindo 

alimento, ruminando, em ócio ou realizando outra atividade, de acordo com a metodologia de Bürger et al. (2000). 

Seguindo a metodologia de Polli et al. (1995), foi medido o tempo despendido na ruminação para cada bolo ruminal 

(seg./bolo) e foram realizadas três avaliações por animal dos números de mastigações merícicas/bolo. Os períodos 

de avaliação foram de 10:00 às 12:00 horas; 17:00 às 19:00 horas; e 21:00 às 23:00 horas (h), totalizando nove 

avaliações por animal.  

O delineamento estatístico foi dois quadrados latinos 4x4 balanceados e simultâneos. Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância a 5% de significância (P<0,05). As médias foram submetidas à análise de 

interação e caso significativa foi desdobrada. Caso não significativa, os fatores foram comparados separadamente 

pelo teste de F a 5% de significância.  

  

Resultados e Discussão  
Não houve interação entre os fatores inoculante e reensilagem para nenhuma das variáveis de 

comportamento ingestivo estudadas (Tabela 2).  A utilização do inoculante microbiano não influenciou essas 

variáveis. Entretanto, o tempo de alimentação foi 16% maior para os animais que se alimentaram das silagens que 

não foram reensiladas. O tempo em ócio foi 10% maior nas silagens reensiladas em comparação aquelas que não 

foram reensiladas. A eficiência de alimentação em g FDN por hora foi 28% maior nas silagens reensiladas. As 

demais variáveis de comportamento ingestivo não foram influenciadas pela reensilagem.  
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Tabela 2- Comportamento ingestivo de ovinos alimentados com silagens de sorgo tratadas com inoculantes 

e reensiladas  

 Controle LP + LA 

EPM 

Valor de P 

 SIL RE SIL RE I R I x R 

Alimentação (min/dia)  205,00 163,75 203,12 186,87 9,46 0,27 <0,01 0,20 

Ruminação (min/dia)  656,25 621,25 643,12 629,37 13,52 0,87 0,13 0,49 

Ócio (min/dia)  535,62 611,25 541,25 572,50 18,79 0,35 <0,01 0,22 

Outras atividades (min/dia)  42,50 43,12 52,50 50,62 5,03 0,37 0,95 0,90 

Eficiência de alimentação  

(g MS/h)  

305,21 400,46 301,65 308,52 18,01 0,07 0,05 0,09 

Eficiência de alimentação  

(g FDN/h)  

175,55 265,86 186,97 198,62 12,84 0,17 0,02 0,06 

Eficiência de ruminação  

(g MS/h)  

93,18 95,48 90,16 90,27 2,91 0,42 0,81 0,83 

Eficiência de ruminação  

(g FDN/h)  

53,79 63,22 56,57 57,98 2,20 0,77 0,21 0,35 

Nº de mastigações/bolo  83,30 77,82 83,36 81,96 3,12 0,52 0,30 0,54 

Tempo de mastigações 

(seg/bolo)  

59,90 56,37 58,51 57,79 1,87 0,99 0,43 0,60 

LP, Lactobacillus plantarum; PA, Propionibacterium acidipropionici; SIL, silagem; RE, reensilagem; EPM, erro padrão da 

média; I, efeito do inoculante; R, efeito da reensilagem; I × R, efeito da interação.  

  

O estudo de comportamento ingestivo é importante para compreender alterações no consumo. A FDN é o 

principal fator que afeta o comportamento ingestivo. Segundo Van Soest (1994), o conteúdo de FDN na dieta 

influencia o tempo gasto com alimentação. O tempo de alimentação pode ser aumentado inicialmente com o 

aumento do teor de FDN da dieta, porém é diminuído quando os valores de FDN se elevam. Já o tempo de 

ruminação é maior quanto maior o teor de FDN da dieta.  Porém as dietas deste estudo apresentaram conteúdo de 

fibra similares. A maior eficiência de alimentação em gramas de FDN/hora nas silagens reensiladas pode justificar 

o menor tempo de alimentação dos animais. Isso significa que em uma hora os animais alimentados com as silagens 

reensilados comeram uma maior quantidade de FDN o que pode ter levado, em um prazo de 24 horas, a um menor 

tempo de alimentação. Essa justificativa é reforçada pela tendência de maior teor de FDN nas silagens reensiladas.   

A utilização do inoculante microbiano não influenciou o comportamento ingestivo, tornando-se um custo 

desnecessário quando as silagens são bem confeccionadas como a desse trabalho.   

  

Conclusões  
A exposição das silagens ao ar promoveu menor tempo de alimentação e maior tempo de ócio dos ovinos. 

E o uso do inoculante microbiano não influenciou o comportamento ingestivo.   
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Resumo: O comportamento ingestivo de vacas leiteiras pode ser um reflexo das características nutricionais da 

dieta, principalmente no que se diz respeito ao tamanho de patícula e à digestibilidade da fração fibrosa. O objetivo 

do trabalho foi avaliar o comportamento ingestivo e o índice de seleção de vacas leiteiras suplementadas com 

enzima fibrolítica exógena em dietas com alta e baixa proporção de forragens. A pesquisa foi realizada na Fazenda 

Experimental do Glória da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG no período de Maio a Outubro 

de 2016. Foram utilizadas 20 vacas mestiças (3/4 e 7/8 Holandês x Gir). Os animais foram designados aos 

tratamentos: baixa proporção de forragem sem aplicação de enzimas fibrolíticas exógenas (EFE), baixa proporção 

de forragem com aplicação de EFE, alta proporção de forragem sem aplicação de EFE e alta proporção de forragem 

com aplicação de EFE. A enzima utilizada foi o produto comercial Vista Pre T (AB Vista, Marlborough, Wiltshire, 

UK). Para avaliação da seleção de partículas, amostras da dieta no momento da alimentação e das sobras foram 

coletadas semanalmente e submetidas ao conjunto de peneiras para separação de partículas. Os animais foram 

submetidos à observação visual para avaliação do comportamento ingestivo, sendo observados a cada 10 minutos, 

durante período de 24 horas. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) considerando 

significância estatística quando P≤0,05 e, nesse caso, foi usado o teste de Tukey a 5%. A utilização de EFE alterou 

o padrão de consumo das partículas finas (<4 mm), de maneira que a seleção a favor dessas partículas foi maior 

na dieta com menor proporção de forragem. A proporção de forragem da dieta e a aplicação de EFE não 

influenciaram o tempo de ingestão, mastigação e ruminação dos animais. Independentemente da proporção de 

forragem na dieta, a adição de enzimas fibrolíticas exógenas não influenciou o comportamento ingestivo de vacas 

leiteiras. 

 
Palavras–chave: alimento volumoso, consumo, digestibilidade, ruminação 

 

Intake behavior of dairy cows supplemented with fibrolytic enzyme in diets with different forage levels 

 

Abstract: The ingestive behavior of dairy cows is a reflect the nutritional characteristics of the diet, especially 

regarding the particle size and digestibility of the fibrous fraction. The aim of this work was to evaluate the 

ingestive behavior and selection index of dairy cows supplemented with exogenous fibrolytic enzyme in diets with 

high and low proportion of forages. The research was conducted at the Experimental Farm of Glória of the Federal 

University of Uberlândia, Uberlândia-MG from May to October 2016. Twenty crossbred cows (3/4 and 7/8 

Holstein x Gir) were used. The animals were assigned to the treatments: low proportion of forage without 

application of exogenous fibrolytic enzymes (EFE), low proportion of forage with application of EFE, high 

proportion of forage without application of EFE and high proportion of forage with application of EFE. The 

enzyme used was Vista Pre T commercial product (AB Vista, Marlborough, Wiltshire, UK). To evaluate the 

particle selection, samples of the diet at the moment of feeding and the leftovers were collected weekly and 

submitted to the particle separation sieve set. The animals were subjected to visual observation for evaluation of 

ingestive behavior, being observed every 10 minutes for 24 hours. Data were submitted to analysis of variance 

(ANOVA) considering statistical significance when P≤0.05 and, in this case, the Tukey test at 5% was used. The 

use of EFE altered the consumption pattern of fine particles (<4 mm), so that the selection in favor of these particles 

was higher in the diet with lower forage proportion. The proportion of diet forage and the application of EFE did 

not influence the time of ingestion, chewing and rumination of the animals. Regardless the forage level in diet, the 

use of exogenous fibrolytic enzymes did not influence the intake behavior of dairy cows. 

 

Keywords: consumption, digestibility, fodder food, rumination 
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Introdução 
O comportamento ingestivo de vacas leiteiras pode ser um reflexo das características nutricionais da dieta, 

principalmente no que se diz respeito ao tamanho de partícula e à digestibilidade da fração fibrosa. É necessário 

fornecer teor adequado de fibra ao animal para garantir boas condições de funcionamento ruminal. No entanto, a 

inclusão de altos teores de fibra pode limitar o consumo dos animais podendo comprometer a produção. Dietas 

com o mesmo teor de FDN (fibra insolúvel em detergente neutro) podem se comportar de maneira diferente no 

ambiente ruminal, e não necessariamente dietas que possuem maiores teores implicarão em efeitos negativos sobre 

o consumo. Isso deve-se ao fato de que a digestibilidade dessa fração abrange uma faixa ampla e varia de acordo 

com as caracterísitcas intrínsecas do alimento forrageiro e com a forma do seu processamento. Assim, o 

conhecimento da composição, das características e da degradação ruminal dos alimentos é fundamental para 

formular dietas que atendam aos requerimentos de produção do animal. A avaliação do comportamento ingestivo 

é uma ferramenta que possibilita ajustar o manejo alimentar e melhorar o desempenho produtivo. O objetivo do 

trabalho foi avaliar o comportamento ingestivo e o índice de seleção de vacas leiteiras suplementadas com enzima 

fibrolítica exógena em dietas com alta e baixa proporção de forragens. 

 

Material e Métodos 
A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental do Glória da Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia-MG no período de Maio a Outubro de 2016. Foram utilizadas 20 vacas mestiças (3/4 e 7/8 Holandês 

x Gir) com 2,0 ± 1,8 partos, peso vivo de 557,8 ± 62,3 kg e 43,7 ± 32,6 dias de lactação. Os animais foram mantidos 

em baias individuais com dimensões de 4 metros de largura e 6 metros de comprimento, dotadas de cocho e 

bebedouro individuais e sombra artificial. O delineamento experimental foi em blocos casualizados e os animais 

foram agrupados quanto à produção de leite, estágio da lactação e ordem de parição, totalizando cinco grupos com 

4 animais homogêneos em cada. Dentro de cada grupo, os animais foram designados aos tratamentos: baixa 

proporção de forragem sem aplicação de enzimas fibrolíticas exógenas (EFE), baixa proporção de forragem com 

aplicação de EFE, alta proporção de forragem sem aplicação de EFE e alta proporção de forragem com aplicação 

de EFE. A enzima utilizada foi o produto comercial Vista Pre T (AB Vista, Marlborough, Wiltshire, UK). O 

produto foi diluído na proporção de 1 ml da fórmula em 10 ml de água, respeitando a concentração de 750 ml de 

produto para cada tonelada de matéria seca de dieta total. A mistura foi aplicada diretamente sobre a dieta presente 

no cocho, com período mínimo de 5 minutos antes do início da alimentação dos animais, com o auxílio de um 

pulverizador borrifador manual e homogeneização constante. Uma quantidade igual de água sem o produto foi 

aplicada às dietas controles seguindo o mesmo procedimento. O período experimental teve duração de 132 dias, 

divididos em 48 dias de adaptação e seis períodos de 14 dias para coletas de dados. As amostras da dieta oferecida 

e das sobras foram imediatamente colocadas em estufa de ventilação forçada para pré-secagem a 55 ºC por 72 

horas. Posteriormente, as amostras pré-secas foram moídas em moinho estacionário do tipo Willey (Fortinox®, 

modelo STAR FT 50, Piracicaba, Brasil) utilizando-se peneira de 1 (um) milímetro. Após a moagem foi obtida 

amostra composta para cada animal em cada período de coleta e então armazenada em potes plásticos. As amostras 

da dieta oferecida e das sobras foram submetidas para a análise de matéria seca (MS) (AOAC, 1990) e fibra em 

detergente neutro (FDN) pelo método de Van Soest et al. (1991). Para avaliação da seleção de partículas, amostras 

da dieta no momento da alimentação e das sobras foram coletadas semanalmente (5º e 12º dia de cada período 

experimental) e submetidas ao conjunto de peneiras para separação de partículas (Penn State Particle Separator – 

Nasco, Fort Atkinson, WI, USA), composto por três peneiras (19, 8 e 4 mm) e uma bandeja coletora. O índice de 

seleção foi calculado como o quociente entre o consumo real e o consumo esperado para cada porção retida nas 

peneiras individuais. Os animais foram submetidos à observação visual para avaliação do comportamento 

ingestivo, sendo observados a cada 10 minutos, durante período de 24 horas no 13º dia de cada período 

experimental. Foram coletadas informações para determinação do tempo de alimentação, ruminação e ócio, 

expressos em minutos. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) considerando significância 

estatística quando P≤0,05 e, nesse caso, foi usado o teste de Tukey a 5% de significância para a comparação das 

médias. 

 
Resultados e Discussão 

A proporção de forragem da dieta e a aplicação de EFE não influenciaram o tempo de ingestão, mastigação 

e ruminação dos animais. A eficiência de ruminação e de mastigação também não foram afetadas pelos 

tratamentos.  No entanto, a taxa de ingestão foi influenciada pela aplicação de EFE, sendo observado aumento na 

dieta com menor proporção de forragem e redução na dieta de maior proporção (Tabela 1). Refat et al. (2018) não 

encontraram efeito da aplicação de doses crescentes de EFE sobre o comportamento ingestivo de vacas leiteiras, 

e Peter et al. (2015) não observaram efeito sobre as atividades de ruminação. A semelhança no comportamento 

ingestivo entre os tratamentos pode estar relacionada ao consumo semelhante de MS e FDN, e ao fornecimento de 

níveis adequados de fibra físicamente efetiva. 
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Observou-se que não houve efeito de dieta e de aplicação de EFE sobre o índice de seleção de partículas 

grandes (>19 mm), médias (8-19 mm) e pequenas (4-8 mm). Porém, a utilização de EFE alterou o padrão de 

consumo das partículas finas (<4 mm), de maneira que a seleção a favor dessas partículas foi maior na dieta com 

menor proporção de forragem. Entretanto, a seleção de ingredientes na dieta foi baixa, o que evita o desbalanço 

nutricional de vacas leiteiras e a ocorrência de distúrbios metabólicos. 
 

Tabela 1. Efeito da aplicação de enzimas fibrolíticas exógenas em dietas com alta ou baixa proporção de forragem 

sobre o comportamento ingestivo de vacas leiteiras.  

Variável 

Baixa Forragem Alta Forragem 

EPM 

Valor de p 

Enzima Controle Enzima Controle Dieta Enzima D x E 

Tempo (min/d) 
        

Ingestão 284,33 296,67 324,33 280,00 9,25 0,185 0,070 0,002 

Ruminação 547,00 511,33 518,33 566,67 10,81 0,169 >0,500 <0,001 

Mastigação 831,33 808,00 842,67 846,67 14,33 0,070 >0,500 0,319 

Eficiência 
        

Ingestão 

 (g MS/min) 

81,88 A 73,00 B 62,78 B 83,00 A 3,14 0,101 0,042 <0,001 

Ruminação  

(g MS/h) 

2532,16 2451,28 2337,59 2438,05 72,80 0,112 >0,500 0,165 

Ruminação  

(g FDN/h) 

805,81 780,61 777,74 812,61 26,01 >0,500 >0,500 0,215 

Mastigação 

 (g MS/h) 

1654,92 1552,80 1434,76 1628,05 45,48 0,069 0,251 <0,001 

Mastigação  

(g FDN/h) 

527,57 495,77 477,74 543,42 17,19 >0,500 0,287 0,003 

Seleção 
        

>19mm 0,56 0,84 0,82 0,83 0,09 0,186 0,122 0,156 

8-19mm 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 >0,500 >0,500 >0,500 

4-8mm 1,00 1,01 1,00 0,99 0,00 0,051 >0,500 0,074 

<4mm 1,02 A 1,00 B 1,01 A 1,02 A 0,01 >0,500 0,011 0,009 

Médias seguidas por letras diferentes diferem pelo teste de Tukey (P<0,05) Letras minúsculas comparam 

dietas dentro de um mesmo tratamento (enzima x controle) e letras maiúsculas comparam enzima dentro da 

mesma dieta (baixa forragem x alta forragem). MS = matéria seca; FDN = fibra insolúvel em detergente 

neutro. 

 
Conclusões 

Independentemente da proporção de forragem na dieta, a adição de enzimas fibrolíticas exógenas não 

influenciou o comportamento ingestivo de vacas leiteiras. 
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Resumo: A reensilagem é uma comum e eficiente alternativa para a conservação de volumoso, com a crescente 

demanda de alimento e as mudanças climáticas, a técnica e o uso de inoculantes tornaram-se comuns, sendo válido 

avaliar a composição do produto após esse processo, assim como os inoculantes, que se apresentam como 

alternativa para preservar o produto. No presente estudo foi avaliado a composição bromatológica da silagem de 

sorgo, reensiladas e utilizando inoculante contendo Lactobacillus plantarum + Propionibacterium acidipropionici. 
O material foi exposto ao ar durante 24 horas, após 56 dias ensilado, e então reensilado. Houve alteração no teor 

de Matéria Seca, Carboidrato não Fibroso e Fibra de Detergente Neutro para a silagem reensilada sem uso de 

inoculantes, as demais variáveis de composição bromatológica e de fermentação das silagens não foram 

influenciadas pelos tratamentos. 

 
Palavras–chave: Inoculante microbiano, Reensilagem, Sorgo, Silagem 
 
Fermentation composition and characteristics of sorghum silages treated with inoculants and re-fertilized 
 

Abstract: Re-ensiling is a common and efficient alternative to conserve the forage. With the crescent demand for 

food and climate change this technique and the use of inoculants  became more common, often being used methods 

to evaluation the composition of the product after the process being done, such as the inoculants as a alternative 

to preserve the product. The present study evaluated the bromatologyc composition of sorghum silage, re-ensilaged 

and the use of inoculants composed by lactobacillus plantarum + propionibacterium acidipropionici. The sample 

was exposed to air for 24h after 56 days of  ensiling. And then it was re-ensiling. Changes on the dry matter 

content, non-fibrous carbohydrates and neutral detergent fiber were noticed for the re-ensilaged silage without 

inoculants. The other bromatologyc aspects of the silage components and the fermentation of the silage were not 

altered by the treatment in question 

 

Keywords: Microbial Inoculant, Re-ensiling, Sorghum, Silage 

 
Introdução 

A ensilagem é uma alternativa de considerável importância para a conservação de volumoso, sendo o sorgo 

a segunda planta mais utilizada, em virtude do seu volume, teor de matéria seca e resistência ao estresse hídrico. 

Devido as mudanças climáticas, a comercialização de silo tornou-se prática comum e necessária.  Diante desse 

fato, a reensilagem é uma realidade que cabe ser estudada, avaliando a qualidade do alimento que passou pelo 

processo, uma vez que o material foi exposto ao oxigênio, o que altera o pH e por consequência a microbiota 

presente. O uso de inoculantes é uma alternativa para estabilizar fungos e bactérias, de forma que, em teoria, a 

qualidade do silo não seja prejudicada. O presente estudo objetivou avaliar a composição e características da 

fermentação das silagens de sorgo tratadas com inoculantes e reensiladas. 

 

Material e Métodos 
A lavoura de sorgo do cultivar BRS 655 foi plantada em área experimental da Embrapa Milho e Sorgo. A 

colheita aconteceu no estádio leitoso/pastoso de maturação do grão. A lavoura foi colhida e picada entre um e dois 

centímetros utilizando uma colheitadeira de forragem convencional. A forragem foi ensilada em tambores 

metálicos com capacidade de armazenamento de 200L revestidos internamente com sacos plásticos. Após o 

enchimento, os silos experimentais foram fechados com as tampas e vedados com auxílio de lacres metálicos. Os 

tratamentos foram a aplicação de um inoculante microbiano no momento da ensilagem e a reensilagem do material 

após 24 horas de exposição ao ar. Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 2 x 2. O primeiro fator 

consistiu na aplicação ou não do inoculante e o segundo na conservação por meio de silagem convencional ou a 

realização da reensilagem. 
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O inoculante utilizado foi composto pela bactéria heterofermentativa facultativa Lactobacillus plantarum 
MA 18/5U e da bactéria propiônica Propionibacterium acidipropionici MA26/4U na quantidade de 2,5 x 10

10

 

(UFCg
-1

) para cada microrganismo. A aplicação ocorreu no momento da ensilagem. O produto foi diluído em água 

na proporção de um grama por litro. Dois litros da mistura, conforme recomendações do fabricante foram 

pulverizados sobre o material de maneira uniforme e com mistura constante. Os demais tratamentos receberam 

apenas água na mesma proporção daqueles que foram tratados com o inoculante. 

A reensilagem foi realizada após 56 dias da ensilagem de forma que os silos foram abertos, o material 

desensilado e reensilado após 24 horas de exposição ao ar.  Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial 

2 x 2. O primeiro fator consistiu na aplicação ou não do inoculante e o segundo na o na conservação por meio de 

silagem convencional ou a realização da reensilagem. 

As amostras foram submetidas à pré-secagem em estufa de ventilação forçada a 55ºC por 72 horas. Logo 

após, foram processadas em moinho com peneira de um mm e utilizadas para determinação do teor de matéria 

seca (MS) a 105
o

C, cinzas, nitrogênio total ou proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE) segundo AOAC (2007). 

Os componentes da parede celular foram obtidos pelo método sequencial (fibra em detergente neutro – FDN, fibra 

em detergente ácido – FDA e lignina), conforme Van Soest et al. (1991) utilizando um analisador de fibras 

Ankom
200

 (Ankom Technology Corp, Fairport, NJ). A enzima Amilase termoestável (Termamyl 2x, Novozymes 

A⁄S, Krogshoejvej, Bagsvaerd) foi adicionada na proporção de 0,5 mL por amostra durante as análises de FDN.  

Os resíduos das análises de FDN e FDA foram submetidos à determinação de cinzas e PB para obtenção 

dos valores de proteína insolúvel em detergente neutro (PIDN) e proteína insolúvel em detergente ácido (PIDA). 

Esses valores foram usados para corrigir a FDN e a FDA para cinzas e proteína (FDNcp e FDAcp). Os carboidratos 

não fibrosos (CNF) foram calculados usando a equação CNF = 100 - (% FDNcp + % PB + % EE + % Cinzas). 

. 

Resultados e Discussão 
Houve interação entre os fatores inoculante e reensilagem para as variáveis teor MS e CNF das silagens 

(Tabela 1). A análise de desdobramento da utilização ou não do inoculante dentro do fator silagem ou reensilagem 

mostrou que o teor de MS foi, em média, 7% maior e o de CNF foi 24% maior para as silagens sem inoculante 

quando não foram reensiladas. As demais variáveis de composição bromatológica e de fermentação das silagens 

não foram influenciadas pelos tratamentos. 

Tabela 1 - Composição e características da fermentação das silagens de sorgo tratadas com inoculantes e 

reensiladas 

 Tratamentos 

 Controle LP + PA 

EPM 

Valor de P 

 SIL RE SIL RE I R I x R 

MS (g/Kg) 260.7 242.3 242.4 246.4 2.51 0.09 0.09 0.01 

Cinzas (g/Kg) 45.5 47.5 45.1 44.6 1.19 0.48 0.74 0.60 

PB (g/Kg) 77.0 73.1 69.3 70.5 1.26 0.07 0.62 0.35 

FDN (g/Kg) 587.6 655.4 637.7 638.3 10.74 0.40 0.09 0.10 

FDNcp (g/Kg) 544.8 614.8 598.0 593.6 10.65 0.42 0.11 0.07 

FDA (g/Kg) 334.4 358.8 344.4 364.0 6.99 0.62 0.17 0.88 

FDAcp (g/Kg) 305.1 320.2 317.3 332.2 6.77 0.44 0.34 0.99 

LIG (g/Kg) 60.9 61.7 64.8 63.1 2.15 0.58 0.92 0.79 

EE (g/Kg) 38.9 44.2 49.6 41.5 2.84 0.37 0.75 0.15 

CNF (g/Kg) 293.8 220.4 238.1 249.8 10.99 0.48 0.11 0.04 

pH 4.09 4.04 3.84 3.99 0.41 0.10 0.55 0.24 

N-NH3/NT (g/Kg) 127.5 164.0 158.5 153.9 5.77 0.35 0.16 0.08 

LP, Lactobacillus plantarum; PA, Propionibacterium acidipropionici; SIL, silagem; RE, reensilagem; MS, matéria seca; PB, 

proteína bruta; FDN, fibra em detergente neutro; FDNcp, fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteínas; FDA, 

fibra em detergente ácido; FDAcp, fibra em detergente ácido corrigido para cinzas e proteínas; LIG, lignina; EE, extrato etéreo; 

EPM, erro padrão da média; I, efeito do inoculante; R, efeito da reensilagem; I × R, efeito da interação. 
 

O teor de FDN variou de 58,76 a 65,54% e o de FDNcp de 54,48 a 61,48%. Os menores valores foram 

encontrados nas silagens sem inoculante e que não foram reeensiladas. Assim como os maiores valores foram 

encontrados nas silagens reensiladas sem inoculante. Em média, foram 6,89 unidades percentuais a menos no teor 

de fibra nas silagens que não foram reensiladas e sem inoculante. Isso levou a uma tendência (p<0,10) para o 

menor teor de FDN nas silagens que não foram reensiladas.   

O teor de MS ótimo de uma silagem para evitar perdas por efluentes, crescimento de microrganismos 

indesejáveis e redução no consumo é de 27 a 38% (Demarquilly e Dulphy, (1977). As silagens desse experimento 

apresentaram o teor de MS abaixo dessa recomendação. Apenas a silagem sem inoculante e que não foi reensilada 

apresentou o teor de matéria seca mais próximo. O maior teor de CNF nas silagens sem inoculantes e que não 
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foram reensiladas indica que houve consumo dos carboidratos solúveis pela reensilagem. Segundo Tabacco et al. 

(2011), ocorre o consumo dos carboidratos solúveis por leveduras e fungos que proliferam quando o oxigênio 

penetra na silagem. Em decorrência disso, segundo esses autores, a exposição ao ar aumenta o teor de fibra da 

silagem.  

 
Conclusões 

A reensilagem, assim como o uso de inoculante contendo Lactobacillus plantarum + Propionibacterium 
acidipropionici, alterou os parâmetros de MS e CNF. As demais variáveis de composição bromatológica e de 

fermentação das silagens não foram influenciadas pelos tratamentos. 
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Resumo: Objetivou-se verificar como diferentes estratégias de redução do pasto de Urochloa brizantha cv. 

Marandu no início do período de diferimento altera a composição morfológica ao longo do período de pastejo. 

Foram utilizadas 21 fêmeas, mestiças, ½ Dorper + ½ Santa Inês. Os animais foram alocados em 12 piquetes de 

capim Marandu, os quais foram submetidos a três estratégias de rebaixamento no início do período de diferimento: 

1) manutenção do capim com 15 cm durante 3 meses antes início do período de diferimento (15/15 cm); 2) 

manutenção do capim-marandu com 25 cm desde janeiro/2019, porém no início do período de diferimento o pasto 

foi rebaixado para 15 cm (25/15 cm); e 3) manutenção do capim com 35 cm desde janeiro/2019 até a data de início 

do período de diferimento, quando o pasto foi rebaixado para 15 cm (35/15 cm). O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado e medidas repetidas no tempo (início, meio e final). Houve efeito de 

interação entre as estratégias de rebaixamento do pasto diferido e o período de pastejo sobre a porcentagem de 

colmo morto. Os pastos mantidos com 15 cm, três meses antes do diferimento (15/15), tiveram maior porcentagem 

de folha morta e colmo vivo. Pastos mantidos com 25 e 35 cm 3 meses antes do diferimento e rebaixados 

abruptamente para 15 cm, no início e final de período de pastejo apresentam maior porcentagem de colmo morto. 

No início do período de pastejo, os pastos diferidos apresentam maior porcentagem de folhas vivas, com redução 

desse componente no meio e final do período de pastejo.  

  

Palavras–chave: colmo morto; diferimento; ovinos  

  

Morphological composition of deferred pasture with different lowering strategies during the dry season  
 

Abstract: The objective of this study was to verify how different pasture reduction strategies of Urochloa 
brizantha cv. Marandu at the beginning of deferral period changes the morphological composition throughout the 

grazing period. Twenty-one crossbred females, ½ Dorper + ½ Santa Inês were used. The animals were allocated 

to 12 Marandu grass paddocks, which underwent three lowering strategies at the beginning of the deferral period: 

1) maintenance of the 15 cm grass for 3 months before the beginning of the deferral period (15/15 cm) ; 2) 

maintenance of 25 cm Marandu grass since January / 2019, but at the beginning of the deferral period the pasture 

was lowered to 15 cm (25/15 cm); and 3) maintenance of 35 cm grass from January / 2019 until the beginning of 

the deferral period, when the pasture was lowered to 15 cm (35/15 cm). The experiment was conducted in a 

completely randomized design and repeated measures in time (beginning, middle and end). There was interaction 

effect between deferred pasture lowering strategies and grazing period on the percentage of dead stem. Pastures 

maintained at 15 cm, three months before deferral (15/15), had a higher percentage of dead leaf and live stem. 

Pastures maintained at 25 and 35 cm 3 months before deferral and abruptly lowered to 15 cm at the beginning and 

end of the grazing period presented higher percentage of dead stem. At the beginning of the grazing period, the 

deferred pastures present a higher percentage of live leaves, with reduction of this component in the middle and 

late grazing period.  

  

Keywords: dead stem; deferral; sheep  

  

Introdução  
Uma estratégia para amenizar a falta de alimento no período seco é o uso do diferimento de pastagem, mas 

em geral, os pastos diferidos são caracterizados por baixo valor nutritivo limitando consumo e digestibilidade, e 

por consequência produção animal. Para amenizar esta baixa qualidade nutricional, algumas ações de manejo 

podem ser realizadas, como reduzir a altura do capim durante o início do período de diferimento da pastagem 

(SOUZA et al., 2012). No entanto, pouco se conhece sobre como realizar a redução dessa altura no início do 

período de diferimento.  

A estrutura do pasto se refere ao arranjo espacial dos componentes morfológicos da planta forrageira que 

se apresenta ao animal no momento da execução do bocado e influencia o consumo e o desempenho animal 

(CARVALHO et al., 2001). Estruturas de pastos ruins, com grande presença de perfilhos maduros, alta proporção 

de colmos e folhas mortas, dificultam a ingestão, bem como a seleção realizada pelos animais, consequentemente 

levam ao menor desempenho. Dessa forma, é de grande importância conhecer a composição morfológica desses 

pastos diferidos. O fator que também irá influenciar na qualidade do pasto é o período em que ocorreu a utilização 
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das pastagens diferidas. Uma vez que, no início do período de utilização do pasto diferido existe maior presença 

de folhas vivas e inflorescência, à medida que vai passando o período de pastejo vai aumento a quantidade de 

colmos e folhas mortas o que dificulta o animal realizar a seleção por partes mais nutritivas da planta. Nesse 

sentido, nós tivemos como objetivo verificar como diferentes estratégias de redução do pasto de Urochloa 
brizantha cv. Marandu no início do período de diferimento altera a composição morfológica ao longo do período 

de pastejo.   

  

Material e Métodos  
O experimento foi desenvolvido no setor de Caprinos e Ovinos na fazenda experimental Capim  

Branco da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e ocorreu nos meses de janeiro de 2018 a março de 

2019. Foram utilizadas 21 fêmeas, mestiças, ½ Dorper + ½ Santa Inês, não gestantes, com idade entre 4 e 5 anos 

e peso corporal médio inicial de 57,5 kg. Esses animais foram mantidos na área experimental, sendo utilizados 

para a realização de pastejo de uniformização dos piquetes. O período de utilização dos pastos diferidos foi de 90 

dias, com início em junho de 2018 e término em setembro de 2018, sendo as avaliações de consumo repetidas a 

cada 45 dias (início, meio e final). Os tratamentos avaliados foram três estratégias de rebaixamento do pasto, no 

início do período de diferimento: 1) manutenção do capim com 15 cm durante três meses antes início do período 

de diferimento (15/15 cm); 2) manutenção do capimmarandu com 25 cm desde janeiro/2019, porém no início do 

período de diferimento os pastos foram rebaixados para 15 cm (25/15 cm);  3) manutenção do capim com 35 cm 

desde janeiro/2019 até a data de início do período de diferimento, quando o pasto foi rebaixado para 15 cm (35/15 

cm). Os ovinos permaneceram nas pastagens durante os períodos diurno e noturno, onde receberam sal proteinado, 

composto por sal branco (62,5%), sal mineral (12,5%), fubá de milho (10%), ureia (7,5%), farelo de soja (7,5%). 

As mensurações da massa de forragem (MF) foram feitas a cada 45 dias, sendo realizadas no início, meio e final 

do experimento. A massa de forragem foi estimada mediante a colheita de amostras de plantas de capim-marandu 

em três locais que tinham representatividade da condição média do pasto de cada piquete, no qual todos os perfilhos 

contidos no interior de um quadrado de 0,25 m
2

 foram cortados e colhidos. Essas amostras foram separadas em 

lâmina foliar viva (folha viva), lâmina foliar morta (folha morta), colmo vivo e colmo morto. Após a separação 

foram pesadas e acondicionadas em sacos de papel e levadas para estufa de ventilação forçada de 65°C por 72 

horas.   

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente causalizado (DIC) com medidas repetidas no 

tempo. Para análise inferencial dos dados, as variáveis de composição morfológica da massa de forragem foram 

avaliadas quantos aos pressupostos de normalidade e homogeneidades de variância, aqueles que atenderam aos 

pressupostos, foram avaliadas por meio de análise de variância, seguida de teste de médias (Teste T), aquelas que 

não atenderam os pressupostos, foram avaliadas por meio de análise não paramétrica (Teste de Kruskall Wallis) 

ao nível de 10% de probabilidade.  

  

Resultados e Discussão  
Houve efeito de interação entre as estratégias de rebaixamento do pasto diferido e o período de pastejo para 

a porcentagem de colmo morto (P<0,10). Para as demais variáveis mensuradas não houve efeito de interação, 

portanto os fatores (estratégia de rebaixamento e período de pastejo) serão apresentados e discutidos 

separadamente. Nos pastos mantidos com 25 e 35 cm 3 meses antes do diferimento e rebaixados abruptamente 

para 15 cm, no início e final de período de pastejo houve maior porcentagem de colmo morto (P<0,10). Isto 

ocorreu, pois o rebaixamento abrupto do pasto no início do diferimento para 15 cm promoveu a retirada do 

meristema apical dos perfilhos vegetativos e com isso causou sua senescência, levando ao aumento de colmo morto 

nesses pastos, conforme verificado por Afonso et al. (2018).  No meio e final do período de pastejo, os pastos 

mantidos com 15 cm, três meses antes do diferimento, também tiveram maior porcentagem de colmo morto 

(P<0,10; Tabela 2). Isso porque o clima adverso, sem água e baixas temperaturas, fazem com que os perfilhos 

vegetativos entrem em senescência, o que causa aumento na quantidade de colmo morto.   

  

Tabela 1. Efeito de estratégia de rebaixamento do pasto diferido sobre os componentes morfológicos em pasto 

de Urochloa brizantha cv. Marandu diferida e pastejada por ovinos.  

  Estratégia de rebaixamento do pasto diferido 

  15/15 cm 25/15 cm 35/15 cm 

% Folha Viva  8,99 a 7,63 a 7,95 a 

% Folha Morta  31,98 a 25,97 b 21,79 c 

% Colmo Vivo  35,67 a 29,66 ab 25,62 b 

  

Os pastos mantidos com 15 cm, três meses antes do diferimento (15/15), tiveram maior porcentagem de 

folha morta e colmo vivo (P<0,05; Tabela 3). Nos pastos manejados com 25 (25/15) e 35 (35/15) cm, e rebaixados 
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abruptamente para 15 cm ocorreu grande retirada das folhas vivas, através do pastejo intenso dos animais, no início 

do período de diferimento. Com a utilização dos pastos diferidos, as folhas vivas entraram em senescência e se 

transformaram em folha morta, por isso, os pastos rebaixados e mantidos com 15 cm antes do diferimento tiveram 

mais folhas mortas. Também nesses pastos, como não houve pastejo intenso para redução da altura no início do 

diferimento, os perfilhos vegetativos puderam crescer mais, o que levou ao aumento de colmo vivo nesses pastos.   

  

Tabela 2. Efeito do período de pastejo sobre os componentes morfológicos em pasto de Urochloa brizantha cv. 

Marandu diferida e pastejada por ovinos.  

   Período de pastejo  

  Início Meio Final 

% Folha Viva  

% Folha Morta  

% Colmo Vivo  

18,81 a 

22,96 b 

39,64 a 

2,46 b 

28,23 a 

32,67 b 

3,29 b 

28,54 a 

18,94 c 

  

No início do período de pastejo, os pastos diferidos apresentaram maior porcentagem de folhas vivas, com 

redução desse componente no meio e final do período de pastejo (P<0,05; Tabela 3). Resultado do acúmulo de 

folhas durante o período de diferimento, além do efeito de seleção realizado pelos animais, que preferem folha 

viva e rejeita colmo morto. Por outro lado, no meio e final do período de pastejo, os pastos tiveram maior 

porcentagem de folha morta, sendo que a porcentagem de colmo vivo foi menor no final do período de pastejo 

(P<0,05; Tabela 4). A medida que vai passando o período de pastejo, as condições ruins do período seco, fazem 

com que as folhas vivas e colmos vivos entrem em senescência, o que aumenta a porcentagem de folha morta e 

também diminui a de colmos vivos, conforme relatado por Afonso et al. (2018).  

 

Conclusões  
Pastos mantidos com 25 e 35 cm 3 meses antes do diferimento e rebaixados abruptamente para 15 cm, no 

início e final de período de pastejo apresentam maior porcentagem de colmo morto. No início do período de 

pastejo, os pastos diferidos apresentam maior porcentagem de folhas vivas, com redução desse componente no 

meio e final do período de pastejo  
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Resumo: Objetivou-se determinar a composição química bromatológica da inflorescência de pastos de Urochloa 
brizantha cv. Marandu diferido. O experimento foi conduzido de janeiro de 2018 a março de 2019, no setor de 

pequenos ruminantes (GEPER) da Fazenda Experimental Capim-branco, pertencente à Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Depois de 80 dias de período de diferimento, no início 

de junho de 2018, teve início o período de utilização de todos os pastos diferidos. Foram utilizadas 21 fêmeas, 

mestiças, ½ Dorper, ½ Santa Inês, não gestantes, idade entre 4 e 5 anos e com peso corporal médio inicial de 57,5 

kg. Os dados de composição química bromatológica da inflorescência e de suas partes foram analisados de forma 

descritiva, sendo adotado como medida de tendência central a média. Numericamente a ráquis e semente 

apresentaram maiores teores de PB e de EE do que o pedúnculo. Considerando a seletividade natural dos ovinos, 

observou-se que durante o pastejo dos ovinos na área diferida foi verificado visualmente consumo da ráquis e 

semente, o que pode ocasionar maior consumo de proteína bruta e extrato etéreo no início do período de pastejo.  

  

Palavras-chave: diferimento de pastagem, pequenos ruminantes, seletividade  

 

Bromatological chemical composition of inflorescence in deferred Marandu grass pasture for sheep  
 

Abstract: The objective of this study was to determine the chemical composition of the pasture inflorescence of 

Urochloa brizantha cv. Marandu deferred. The experiment was conducted from January 2018 to March 2019, in 

the small ruminant sector (GEPER) of Capim-Branco Experimental Farm, which belongs to the Faculty of 

Veterinary Medicine of the Federal University of Uberlândia (UFU). After 80 days of the deferral period, 

beginning of 2018, the period of use of all deferred pastures. Twenty-one crossbred females, ½ Dorper, ½ Santa 

Inês, non-pregnant, aged between 4 and 5 years and with initial average body weight of 57.5 kg were used. The 

chemical composition data of the inflorescence and its parts were analyzed descriptively, being adopted as a 

measure of central to medium tendency. It was verified numerically that the rachis and seed presented higher CP 

and EE content than the peduncle. Considering the natural selectivity of sheep, it was observed that during the 

grazing of sheep in the deferred area was observed visually rachis and seed intake, which may cause higher 

consumption of crude protein and ether extract at the beginning of the grazing period.  

 

Keyword: pasture deferral, small ruminants, selectivity   

 

Introdução  
A ovinocultura no Brasil se desenvolve majoritariamente em condições de pastagens, devido à 

disponibilidade de áreas para forrageiras e ao baixo custo despendido para a produção, porém o ciclo de produção 

anual de forragem é sazonal, existindo grande produção na época chuvosa e pouca na seca. Uma forma de amenizar 

esta carência de alimento no período seco é o uso da técnica de diferimento de pastagem (SANTOS et al., 2009).  

Considerando que os ovinos são animais seletivos (HOFFMAN, 1988), em áreas de pastagens diferidas, se 

espera que esses animais realizem intensa seleção por partes mais nutritivas da planta, como folhas vivas. Contudo, 

tem sido verificado, em pastos diferidos pastejado por ovinos que esses tendem a selecionar a inflorescência das 

plantas, com maior preferência pelas sementes. No entanto, não se conhece a composição química bromatológica 

dessas estruturas. Nesse sentido, objetivou-se com esse estudo determinar a composição química bromatológica 

da inflorescência de pastos de Urochloa brizantha cv. Marandu diferidos.   

 
Material e Métodos  

O experimento foi conduzido de janeiro de 2018 a março de 2019, no setor de pequenos ruminantes 

(GEPER) da Fazenda Experimental Capim-branco, pertencente à Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em Uberlândia, MG. O experimento foi conduzido em delineamento 

inteiramente casualizados com medidas repetidas no tempo. As estratégias de rebaixamento do pasto no início do 

período de diferimento foram: manutenção do capim com 15 cm durante três meses antes início do período de 

diferimento (15/15 cm); manutenção do capim-marandu com 25 cm desde janeiro/2018, porém no início do 

período de diferimento o pasto foi rebaixado para 15 cm (25/15 cm); manutenção do capim com 35 cm desde 

janeiro/2018 até a data de início do período de diferimento, quando o pasto foi rebaixado para 15 cm (35/15 cm). 
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As medidas repetidas no tempo consistiram de medidas ao longo do período de pastejo, que ocorreram no 1° 

(início), 45° (meio) e 90° (fim) dias após o início do período de pastejo.   

Depois de 80 dias de período de diferimento, no início de junho de 2018, teve início o período de utilização 

de todos os pastos diferidos, que então foram manejados em lotação contínua com taxa de lotação fixa, utilizando 

21 fêmeas, mestiças, ½ Dorper, ½ Santa Inês, não gestantes, idade entre 4 e 5 anos e com peso corporal médio 

inicial de 57,5 kg, onde tiveram acesso durante todo período de pastejo, os animais tiveram acesso ao suplemento 

proteinado, composto de fubá de milho (10%), ureia (7,5%), farelo de soja (7,5%) e mistura mineral (75%). 

Amostras de inflorescência foram colhidas manualmente e separadas posteriormente nas partes, ráquis e pedúnculo 

e somente pedúnculo,  

As amostras de inflorescência (inteira, sementes e ráquis) foram moídas em moinho de facas (1 mm) e 

acondicionados em potes de plástico. Posteriormente, foram analisadas quanto aos teores de matéria seca (MS; 

método INCT-CA G-003/1), matéria mineral (MM; método INCT-CA M-001/1), proteína bruta (PB; método 

INCT-CA N-001/1), extrato etéreo (EE; método INCT-CA G-004/1), FDN (FDN; método INCT-CA F-003/1) de 

acordo com de acordo com os métodos analíticos definidos pelo  

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ciência Animal (INCT-CA; Detmann et al., 2012; Tabela 

1). Os teores de carboidratos não fibrosos (CNF) foram obtidos segundo Detmann & Valadares Filho (2010). A 

fração da MS potencialmente digestível (MSpd) na forragem disponível foi estimada segundo Paulino et al. (2008):  

MSpd = 0,98 *(100-FDN)+( FDN-FDNi); em que:  MSpd = teor de MS potencialmente digestível na forragem 

(%); e FDN e FDNi = teores de FDN e FDNi na forragem, respectivamente (%). Os dados de composição química 

bromatológica da inflorescência e de suas partes foram analisados de forma descritiva, sendo adotado como medida 

de tendência central a média.  

  

Resultados e Discussão  
No início do período de pastejo dos pastos diferidos foi verificado maior predominância de inflorescência, 

em relação ao final do período. Isso ocorre porque o animal seleciona a inflorescência e esses perfilhos 

reprodutivos entram em senescência, durante o período de utilização dos pastos, o que leva a redução desse 

componente ao longo do período de pastejo.  

  

Tabela 1. Composição química bromatológica da inflorescência e partes da inflorescência do capim Urochloa 
brizantha cv Marandu diferido.  

 
MS MM PB EE CNF FDN FDNi MSpd 

Ráquis e semente 50,84 4,9 6,82 2,98 15,94 72,8 28,91 69,67 

Pedúnculo 51,34 4,16 3,24 0,89 16,78 79,33 24,96 73,54 

MS: matéria seca; MM: matéria mineral, PB: proteína bruta, EE: extrato etéreo, CNF: carboidratos não fibrosos, FDN: fibra em detergente 

neutro, FDNi: fibra em detergente neutro indigestível, MSpd: matéria seca potencialmente digestível  

 

Na avaliação da composição química-bromatológica da inflorescência, comparando suas partes, foi 

verificado numericamente que o pedúnculo teve menor teor de proteína bruta (PB) e menor de extrato etéreo (EE) 

e maior fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) comparado com a ráquis e semente, que tiveram maiores teores 

de PB e EE.  

  

Conclusões  
Considerando a seletividade natural dos ovinos, observou-se que durante o pastejo dos ovinos na área 

diferida foi verificado visualmente consumo da ráquis e semente, o que pode ocasionar maior consumo de proteína 

bruta e extrato etéreo no início do período de pastejo.  

  

Literatura citada  
HOFFMAN, R.R. Anatomy of the gastro-intestinal tract. In: CHURCH, D.C. (Ed.). The ruminant animal: 
digestive physiology and nutrition. Portland, O&B Books, Inc., p.14-43, 1988.  

SANTOS, C. L.; BONOMO, P.; SILVA, F. C. C.; PIRES, V. J. A.; VELOSO, M. C. PATÊS, S. M. N. Produção 

e composição química da Brachiaria brizantha e Brachiaria decumbens submetidas a diferentes adubações. Ciência 
Animal Brasileira, v. 9, n. 4, p. 856-866, out./dez. 2008. 

SANTOS, M.E.R.; FONSECA, D.M.; EUCLIDES, V.P.B. et al. Características estruturais e índice de tombamento 

de Brachiaria decumbens cv. Basilisk em pastagens diferidas. Revista Brasileira de Zootecnia, v.38, p.626- 634, 

2009. 

DETMANN, E.; SOUZA, M.A. de; VALADARES FILHO, S. de C.; QUEIROZ, A.C. de; BERCHIELLI, T.T.; 

SALIBA, E. de O.S.; CABRAL, L. da S.; PINA, D. dos S.; LADEIRA, M.M.; AZEVEDO, J.A.G. (Ed.). Métodos 
para análise de alimentos. Visconde do Rio Branco: Suprema, 2012. p. 214.  



I Simpósio Internacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite 
IV Simpósio Nacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite  

IX Simpósio Mineiro de Nutrição de Gado de Leite 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

188 

 Núcleo do Leite 
FAMEV/UFU 

PAULINO, M. F.; DETMANN, E. D.; VALADARES FILHO, S. C. Bovinocultura funcional nos trópicos. In: 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE, 2., 2008, Viçosa, MG. Anais... 
Viçosa, MG: 2008. v.6, p.275-305.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Simpósio Internacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite 
IV Simpósio Nacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite  

IX Simpósio Mineiro de Nutrição de Gado de Leite 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

189 

 Núcleo do Leite 
FAMEV/UFU 

Concentrações de lignina nos componentes da cana-de-açúcar determinada por diferentes métodos1  
  

Paula Muniz Costa2, Aline Nascimento Ferreira3, Paulo Junio da Silva Damasceno3, Isaias Viana da  
Silva3, Pedro Antônio de Lima Carvalho3, Allana Tereza Mesquita de Lima4, Zinaldo Firmino da Silva5  

  
1

Parte do relatório de iniciação científica da segunda autora  

2

Aluna de Agronomia na Universidade Federal do Maranhão – UFMA.e-mail: paulamunizcosta@outlook.com.br  

3

Aluno de Zootecnia na UFMA  

4

Aluna do Mestrado em Ciência Animal na UFMA  

5

Professor do Curso de Zootecnia na UFMA  

  

Resumo: A lignina é um dos constituintes da parede celular dos vegetais e não pode ser totalmente extraída da 

estrutura molecular, fazendo com que as estimativas de sua concentração sejam muito variáveis. Os métodos mais 

empregados para determinar os teores de lignina são da hidrólise em detergente ácido (LDA), klason (LK) e 

oxidação em permanganato (LPer). Foi objetivo com o presente trabalho comparar metodologias de quantificação 

da lignina em diferentes componentes da cana-deaçúcar de sete variedades cultivadas sob irrigação. Utilizou-se o 

delineamento inteiramente casualizado com três tratamentos (metodologias) e sete repetições (variedades de cana-

de-açúcar). Amostras de canaplanta foram colhidas com 16 meses, feita as separações dos componentes e 

determinadas suas concentrações em LDA, LK e LPer. Houve diferença entre todos os métodos laboratoriais para 

determinação da lignina nos componentes da cana-de-açúcar. O método LK sobressaiu sobre o LDA, que 

apresentou valores reduzidos. Os valores obtidos pelo LPer foram inconsistentes e não adequados a comparações. 

O método LK apresentou os melhores valores para determinação de lignina nos componentes da cana-de-açúcar. 

A remoção das folhas secas, ponteira e da casca do colmo da cana-deaçúcar reduzem as concentrações de lignina, 

proporcionando ao colmo descascado maior valor nutritivo.  

  

Palavras–chave: forragem, hidrólise ácida, klason, oxidação em permanganato  

  
Lignin concentrations in sugarcane components determined by different methods  

  
Abstract:Lignin is one of the constituents of the plant cell wall and cannot be fully extracted from the molecular 

structure, making estimates of its concentration very variable. The most commonly used methods to determine 

lignin levels are acid detergent hydrolysis (LDA), klason (KL) and permanganate oxidation (LPer). The objective 

of this study was to compare lignin quantification methodologies in different sugarcane components of seven 

varieties cultivated under irrigation. A completely randomized design with three treatments (methods) and seven 

replications (sugarcane varieties) was used. Sugarcane samples were collected at 16 months, and the components 

were separated and their concentrations determined in LDA, LK and LPer. There was a difference between all 

laboratory methods for lignin determination in sugarcane components. The LK method stood out over the LDA, 

which presented reduced values. The values obtained by LPer were inconsistent and not suitable for comparisons. 

The LK method presented the best values for lignin determination in the sugarcane components. Removal of 

nostalk components and the rindsugarcane reduces lignin concentrations, providing the husked stalk with greater 

nutritional value.  

  

Keywords: forage, acid hydrolysis, klason, permanganate oxidation  

  

Introdução  
A cana-de-açúcar apresenta baixa digestibilidade de sua fibra, o que reduz a taxa de ingestão de alimentos  

(Carvalho et al., 2010). A presença da lignina na parede celular desta forragem é um dos fatores que dificulta a 

ação dos microrganismos ruminais, diminuindo seu valor nutritivo (Fukushima et al., 2017).  

Vários estudos avaliaram diferentes métodos com o intuito de quantificar a presença de lignina nos 

alimentos fornecidos para os animais. Contudo, este componente não pode ser extraído da estrutura molecular 

definitivamente, fazendo com que todas as estimativas de concentração da mesma sejam muito variáveis 

(Fukushima et al., 2015).  

Os métodos mais empregados para determinar os níveis de lignina são: Hidrólise ácida (LDA), Klason (KL) 

e Oxidação em Permanganato (LPer). O limitante no uso dessas diferentes metodologias são as amplas variações 

nas estimativas em função do método de determinação. Desta forma, objetivou-se estabelecer qual metodologia 

seria mais eficiente na quantificação de lignina nos diferentes componentes da cana-de-açúcar: colmo inteiro, 

colmo descascado, ponteira, folha seca e casca.  
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Material e Métodos  
O experimento foi realizado na Unidade de Pesquisa em Nutrição de Gado de Leite pertencente ao Centro 

de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal do Maranhão, localizado no município de Chapadinha.  

O delineamento foi inteiramente casualizado com três tratamentos (metodologias) e sete repetições, as 

variedades de cana-de-açúcar.  

Amostras de cana de primeiro ciclo (cana-planta), cultivada sob irrigação, foram colhidas com 16 meses. 

Foram utilizados os genótipos: RB92579, CV4, RB962962, RB041443, RB951541, RB855035 e RB867515. Após 

corte, as plantas de cana tiveram seus componentes separados em colmo integral, colmo descascado, casca, 

ponteira (cartucho e folhas verdes) e folhas secas. As amostras foram pré-secadas em estufa de ventilação forçada 

em 55 ºC por 72 horas e, foram processadas em moinho de faca com peneira de porosidade de 1 mm.  

Posteriormente, todas as amostras foram analisadas quanto aos teores de fibra em detergente ácido (FDA; 

INCT-CA F-004/1), hidrolise ácida (HA; INCT-CA F-005/1), oxidação em permanganato (PE; método INCT-CA 

F-006/1) e lignina klason (KL; INCT-CA F-007/1) conforme métodos preconizados pelo Instituto Nacional de 

Ciências e Tecnologia em Ciência Animal (INCT-CA; Detmann et al.,2012). Os métodos foram adaptados com a 

utilização de saquinhos confeccionados em TNT 100 ("tecido não tecido", porosidade de 100 micra e dimensões 

de 5 x 11) na substituição de cadinhos filtrantes.  

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e suas médias comparadas pelo teste de 

Tukeya 5% de probabilidade.  

  

Resultados e Discussão  
Houve efeito para os teores de lignina nos diferentes métodos laboratoriais para todos os componentes da 

cana-de-açúcar (Tabela 1).  

  

Tabela 1. Composição percentual de lignina nos métodos de hidrolise ácida (LDA), klason (KL) e lignina 

permanganato (LPer) nos componentes da cana-de-açúcar cultivada sob irrigação e colhida aos 16 meses após 

plantio.  

Componentes 

Metodologias (%) 

CV % P< 

LDA KL LPer 

Colmo integral 5,71b 9,79a 1,03c 23,8 *** 

Colmo descascado 3,97b 6,84a 1,35c 14,7 *** 

Casca 8,91b 18,09a 1,92c 15,9 *** 

Ponteira 5,32 b 16,95a 1,85c 13,9 *** 

Folha seca 8,73b 18,15a 2,39c 28,9 *** 

Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, não difere entre si pelo teste Tukey a 5%. ***P<0, 001.  

  

O método de lignina KL sobressaiu sobre os demais métodos e apresentou valor superior para todos os 

componentes da cana-de-açúcar em relação ao LDA e LPer que foram diferentes entre si.  

No método da LDA utilizado como o mais popular em análises com forragem, há subestimação nos valores 

de lignina devido à solubilização parcial da mesma na solução de detergente ácido, podendo ter perdas de 50% ou 

mais (Van Soest, 1994). Nos resultados obtidos neste trabalho é notória essa subestimação para todos os valores 

dos componentes da cana-de-açúcar (Tabela 1), quando comparado com o método de KL que apresenta resultados 

mais precisos.  

Diferentemente do que tem sido relatado na literatura (Detmann et al.,2012) os teores de LPer foram 

inferiores aos valores de lignina em LDA, isto pode estar relacionado ao tamanho de partícula usado neste trabalho, 

de 1 mm, conforme metodologia INCT. Segundo Silva & Queiroz (2002), o tamanho das partículas da amostra de 

LPer deve ser rigorosamente menor que 1 mm, para que haja  melhor contado com as soluções.  

Houve efeito para os teores de lignina Klason em todos os componentes da cana-de-açúcar (Tabela 2).  
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Tabela 2. Estatísticas descritivas dos teores de cinza insolúvel de lignina klason (KL) em ordem decrescente 

segundo os componentes da cana-de-açúcar de sete variedades cultivadas sob irrigação e colhidas aos 16 meses 

após plantio.   

Componentes 

Klason (%) 

Máximo CV % 

Média DP Mínimo 

Folha seca 19,84a 1,2 18,3 21,3  

Casca 18,09ab 2,2 16,2 22,2  

Ponteira 16,95b 1,5 14,6 18,9 11, 3 

Colmo integral 9,79c 2,0 7,1 12,2  

Colmo descascado 6,84d 0,7 6,1 7,7  

Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% (P<0, 001).  

  

Dentre os métodos estudados o de KL apresentou os valores mais confiáveis para os componentes da cana-

de-açúcar com maiores valores para folha seca, ponteira e casca. Estes componentes apresentaram cerca de dez 

unidades percentuais superiores ao do colmo integral e 13 unidades percentuais superiores ao colmo descascado.  

  

Conclusões  
O método de lignina Klason apresenta maiores valores na determinação de lignina dos componentes da 

cana-de-açúcar.  

A remoção das folhas secas, ponteira e casca do colmoda cana-de-açúcar reduzem as concentrações de 

lignina do colmo descascado, proporcionando a este maior valor nutritivo.  
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Resumo: Objetivou-se determinar qual estratégia de redução da altura do pasto de Urochloa brizantha cv. 

Marandu (capim Marandu), no início do período de diferimento, que resulta em pasto de melhor estrutura e que 

otimiza o consumo de nutrientes em ovinos ao longo do período seco. Foram utilizadas 21 fêmeas, mestiças, ½ 

Dorper + ½ Santa Inês, não gestantes. Os animais foram alocados em 12 piquetes de capim Marandu, os quais 

foram submetidos a três estratégias de rebaixamento no início do período de diferimento: 1) manutenção do 

capim com 15 cm durante 3 meses antes início do período de diferimento (15/15 cm); 2) manutenção do capim-

marandu com 25 cm desde janeiro/2019, porém no início do período de diferimento o pasto foi rebaixado para 

15 cm (25/15 cm); e 3) manutenção do capim com 35 cm desde janeiro/2019 até a data de início do período de 

diferimento, quando o pasto foi rebaixado para 15 cm (35/15 cm). O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado, com três repetições e medidas no tempo (início, meio e final). Nao foi 

observada interação entre  período de pastejo e estratégias de rebaixamento (P>0,10). As diferentes estratégias de 

rebaixamento não afetaram o consumo de nutrientes pelos ovinos. O período de pastejo afetou o consumo de MS 

quando expresso em porcentagem do peso corporal (%PC) e consumo de PB (P<0,10). Concluiu-se que 

diferentes estratégia de rebaixamento do pasto no início do diferimento não afeta o consumo de nutrientes pelos 

ovinos. O início do período de utilização dos pastos diferidos promove maior consumo de nutrientes pelos 

ovinos, em função da maior massa de forragem e melhor estrutura do pasto.  

  
Palavras–chave: diferimento, FDNi, LIPE  

  

Nutrient intake in sheep kept in deferred pasture with different lowering strategies and grazing periods 
throughout the dry season  

  
Abstract: The objective was to determine which strategy to reduce the height of Urochloa brizantha cv. 

Marandu (Marandu grass) at the beginning of the deferment period, which results in better grazing pasture and 

optimizes nutrient intake in sheep throughout the dry season. Were used 21 females, crossbred, ½ Dorper + ½ 

Santa Inês, non-pregnant, aged between 4 and 5 years with average body weight of 57.5 kg. The animals were 

allocated to 12 Marandu grass paddocks, which underwent three lowering strategies at the beginning of the 

deferral period: 1) maintenance of 15 cm grass for 3 months before the beginning of the deferral period (15/15 

cm); 2) maintenance of 25 cm marandu grass since January / 2019, but at the beginning of the deferral period the 

pasture was lowered to 15 cm (25/15 cm); and 3) maintenance of 35 cm grass from January / 2019 until the 

beginning of the deferral period, when the pasture was lowered to 15 cm (35/15 cm). The experiment was 

conducted in a completely randomized design with three replications and time measurements (beginning, middle 

and end). No interaction was observed between grazing period and lowering strategies (P> 0.10). The different 

lowering strategies did not affect nutrient intake by sheep. Grazing period affected DM intake when expressed as 

percentage of body weight (% BW) and CP intake (P <0.10). The beginning of the period of use of deferred 

pastures promotes higher nutrient intake by sheep, due to the higher forage mass and better pasture structure.  

  

Keywords: Deferment, iNDF, LIPE   

  

Introdução  
Nos sistemas de produção de ovinos em pasto, tem-se como principal limitante, a sazonalidade na produção 

de forragem, que ocorre no período seco do ano. Devido ao baixo nível tecnológico das propriedades brasileiras 

muitas alternativas são inviáveis, nesse contexto, o diferimento das pastagens é uma estratégia de manejo 

relativamente fácil e de baixo custo, que consiste em selecionar determinadas áreas do pasto e vedá-las ao acesso 

dos animais, no fim do verão. Dessa forma, é possível reservar excesso de forragem produzida no período das 

águas, para ser utilizada durante o período de escassez (Euclides et al., 2007).Uma das estratégias para melhorar 

o valor nutritivo do pasto diferido seria a realização de pastejo intenso antes do início do diferimento. Desse modo, 

grande parte do material de baixa qualidade presente, como colmos e folhas velhas, é removido e permite maior 

rebrotação de plantas jovens e de melhor valor nutritivo. Nesse sentido, nós tivemos como objetivo determinar 
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qual estratégia de redução da altura do pasto de Urochloa brizantha cv. Marandu (capim Marandu), no início do 

período de diferimento, que resulta em pasto de melhor estrutura e que otimiza o consumo de nutrientes em ovinos 

ao longo do período seco.   

  

Material e Métodos  
 O experimento foi desenvolvido no setor de Caprinos e Ovinos na fazenda experimental Capim Branco da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e ocorreu nos meses de janeiro de 2018 a março de 2019. Foram 

utilizadas 21 fêmeas, mestiças, ½ Dorper + ½ Santa Inês, não gestantes, com idade entre 4 e 5 anos e peso corporal 

médio inicial de 57,5 kg. Esses animais foram mantidos na área experimental, sendo utilizados para a realização 

de pastejo de uniformização dos piquetes. O período de utilização dos pastos diferidos foi de 90 dias, com início 

em junho de 2018 e término em setembro de 2018, sendo as avaliações de consumo repetidas a cada 45 dias (início, 

meio e final). Os tratamentos avaliados foram três estratégias de rebaixamento do pasto, no início do período de 

diferimento:1) manutenção do capim com 15 cm durante três meses antes início do período de diferimento (15/15 

cm); 2) manutenção do capimmarandu com 25 cm desde janeiro/2019, porém no início do período de diferimento 

os pastos foram rebaixados para 15 cm (25/15 cm);  3) manutenção do capim com 35 cm desde janeiro/2019 até a 

data de início do período de diferimento, quando o pasto foi rebaixado para 15 cm (35/15 cm). As medidas 

repetidas no tempo consistiram de medidas ao longo do período de pastejo, que ocorreram no 1° (início), 45° 

(meio) e 90° (fim) dias após o início do período de pastejo. Os ovinos permaneceram nas pastagens durante os 

períodos diurno e noturno, onde receberam sal proteinado,composto por sal branco (62,5%), sal mineral (12,5%), 

fubá de milho (10%), ureia (7,5%), farelo de soja (7,5%).  

Para estimar a excreção fecal foi utilizado como indicador externo a lignina purificada e enriquecida 

(LIPE)
®

. A coleta de fezes foi realizada no 3°dia, após o fornecimento da LIPE, durante 4 dias, no mesmo horário 

do fornecimento das cápsulas. A fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) foi usada como indicador interno 

para estimar consumo de pasto e foi determinada pela incubação de amostras de pastejo simulado e fezes em sacos 

de TNT, no rúmen de bovinos por 240 h  (Valente et al., 2011). O consumo de MS de pasto foi estimado da 

seguinte forma: CMS pasto = (EF*CIFz) / CIFor +  

CMSSupe, em que: CMS = consumo de MS (g/dia); EF = excreção fecal (g/dia); CIFz = concentração de 

FDNi nas fezes (g/g); CMSSupe = consumo de MS de suplemento estimado (g/dia); e CIFor = concentração de 

FDNi na forragem (g/g).   

Amostras de pastejo simulado foram moídas em moinho de facas (1 mm) e analisadas para determinação 

dos teores de matéria seca (MS; método INCT-CA G-003/1), matéria mineral (MM; método INCT-CA M-001/1), 

proteína bruta (PB; método INCT-CA N-001/1) e FDN (FDN; método INCT-CA F-003/1) de acordo com de 

acordo com os métodos analíticos definidos pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ciência Animal 

(INCT-CA; Detmann et al., 2012; Tabela 1). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente 

causalizado (DIC) com medidas repetidas no tempo. Para análise inferencial dos dados, as variáveis de consumo 

dos nutrientes foram avaliadas quantos aos pressupostos de normalidade e homogeneidades de variância, aqueles 

que atenderam aos pressupostos, foram avaliadas  por meio de análise de variância, seguida de teste de médias 

(Teste t), aquelas  que não atenderam os pressupostos, foram avaliadas por meio de análise não paramétrica (Teste 

de Kruskall Wallis) ao nível de 10% de probabilidade.  

  

Resultados e Discussão  
Não houve efeito de interação entre período de pastejo e estratégias de rebaixamento do pasto diferido sobre 

consumo de nutrientes, portanto os fatores serão apresentados e discutidos separadamente (P>0,10; Tabela 1 e 2). 

As diferentes estratégias de rebaixamento do pasto no início do diferimento não afetaram o consumo de nutrientes 

nos ovinos (P>0,10; Tabela 1).  

 
Tabela 1. Efeito de diferentes estratégias de rebaixamento do pasto diferido sobre o consumo de nutrientes em 

ovinos pastejando Urochloa brizantha cv. Marandu diferida durante período seco.  

 Estratégia de rebaixamento do pasto no início do diferimento 

 15/15 cm 25/15 cm 35/15 cm 

Consumo MS (Kg/dia) 0,500 a 0,474 a 0,461 a 

Consumo MS (%PC) 0,805 a 0,818  a 0,908   a 

Consumo MO (kg/dia) 0,435 a 0,418  a 0,403  a 

Consumo PB (kg/dia) 0,535 a 0,464  a 0,420   a 

Consumo FDN (kg/dia) 0,322 a 0,311  a 0,304  a 

MS: matéria seca; MO: matéria orgânica; PB: proteína bruta; FDN: fibra insolúvel em detergente neutro. Estratégias de rebaixamento 15/15 

cm : manutenção do capim com 15 cm durante três meses antes início do período de diferimento; 25/15 cm: manutenção do capim-marandu 

com 25 cm desde janeiro/2019, porém no início do período de diferimento os pastos serão rebaixados para 15 cm (25/15 cm);  15/35 cm 

manutenção do capim com 35 cm desde janeiro/2019 até a data de início do período de diferimento, quando o pasto foi rebaixado para 15 

cm.   
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O período de pastejo afetou o consumo de MS quando expresso em porcentagem do peso corporal (%PC) 

e consumo de PB (P<0,10; Tabela 2). As ovelhas tiveram maior consumo de MS (%PC) no início e final do período 

de pastejo (P=0,11; Tabela 2). No início do período de pastejo o maior CMS (%PC) se deve a maior massa de 

forragem associada a melhor estrutura do pasto, com maior porcentagem de folha viva e menor de colmo vivo e 

morto. Ao longo do período de pastejo (período seco) a quantidade de folha viva diminui e aumenta a de colmo 

vivo e morto, resultado da seleção realizada pelos animais, bem como também, pelas condições adversas do 

período seco, que diminui o consumo pelos animais. No final do período de pastejo o maior CMS (%PC) ocorreu 

devido ao início da precipitação, em setembro, que provocou rebrota dos pastos e com isso o aumento no CMS 

(%PC), como também no consumo de PB.   

  
Tabela 2. Efeito do período de pastejo sobre o consumo dos nutrientes em ovinos Urochloa brizantha cv. 

Marandu diferida com diferentes estratégias de rebaixamento.  

   Período de Pastejo 

  Início Meio Final 

Consumo MS (kg/dia)   0,462 x 0,409 y 0,471 x 

Consumo MS (%PC)  0.868 a 0.742 b 0.911 a 

Consumo MO (kg/dia)  0.430 a 0.387 a 0.440  a 

Consumo PB (kg/dia)  0.049 b 0.032  c 0.060  a 

Consumo FDN (kg/dia)  0.317 a 0.304  a 0.319  a 

x,y

 diferem pelo Teste T (P=0,11); a,b,c diferem pelo Teste T (P<0,10)  

  

O consumo de PB foi superior no final do período de pastejo, seguido do início do período (P<0,10; Tabela 

2). O maior consumo de PB pelos animais foi devido a qualidade nutricional no início do pastejo, onde o animal 

tinha a disposição, forrageira com alta percentagem de folha viva e ao longo do período seco aumentou a 

percentagem folha morta, o que diminuiu o teor de proteína ingerida. Estudo realizado por Santos et al. (2011), 

verificou que a folha viva apresentar alto teor de PB e menor teor de FDN e FDNi. Devido a rebrota dos pastos no 

final do período de pastejo aumentou a folha viva, com isso o consumo de proteína bruta.   

  
Conclusões  

Diferentes estratégias de rebaixamento do pasto no início do diferimento não afeta o consumo de nutrientes 

pelos ovinos. O início do período de utilização dos pastos diferidos promove maior consumo de nutrientes pelos 

ovinos, em função da maior massa de forragem e melhor estrutura do pasto.   
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Resumo: O uso de reensilagem é uma prática comum e crescente no país. Durante este processo, ocorre exposição 

ao ar e o material pode diminuir o valor nutritivo. Um dos nutrientes acometidos é o teor de proteína bruta que 

pode ter seu valor decrescido em função da proteólise causada por microrganismos aeróbios. Para diminuir as 

perdas, têm sido utilizados inoculantes microbianos. Sendo assim, objetivou - se avaliar o consumo de proteína e 

o balanço de nitrogênio em ovinos alimentados com reensilagem de sorgo e inoculante microbiano. Para isso foram 

utilizados oito carneiros em gaiolas metabólicas e mensurado o consumo de matéria seca, proteína bruta, nitrogênio 

ingerido, fecal, urinário e o retido. O uso do inoculante microbiano diminui o consumo proteína bruta e 

consequentemente menor consumo de nitrogênio em silagens reensiladas, esta diminuição não foi observada.  

  
Palavras–chave: Balanço de nitrogênio, inoculante bacteriano, reeensilagem,  

  
Crude Protein Consumption and nitrogen balance of sheep fed sorghum silage treated with inoculants and 

re-ensiling  
  

Abstract: The use of re-ensiling is a common and growing practice in the country. During this process, exposure 

to air occurs and the material may decrease the nutritional value. One of the nutrients affected is the crude protein 

content that may have its value decreased due to the proteolysis caused by aerobic microorganisms. To decrease 

losses, microbial inoculants have been used. Thus, the objective of this study was to evaluate protein intake and 

nitrogen balance in sheep fed on sorghum re-ensiling and microbial inoculant. For this, eight rams were used in 

metabolic cages and measured the consumption of dry matter, crude protein, ingested nitrogen, fecal, urinary and 

retained. The use of microbial inoculant decreases the consumption of crude protein and consequently lower 

nitrogen consumption in re-ensiling silages, this decrease was not observed.  

  

Keywords: Bacterial inoculant, nitrogen balance, re-ensiling  

  

Introdução  
A reensilagem é uma prática crescente no Brasil. Alguns fatores têm contribuído para a comercialização de 

silagens como falta de planejamento forrageiro, maquinário, terra, mão de obra entre outros fatores. Durante o 

transporte e a reensilagem, ocorre exposição do material ao oxigênio e isso permite o desenvolvimento de 

microrganismos aeróbios. Estes microrganismos podem consumir os carboidratos solúveis e os ácidos orgânicos 

presentes na silagem. O ácido lático é o principal deles e sua redução pode resultar elevação do pH, possibilitando 

o desenvolvimento de outros microrganismos deteriorantes. Entre eles os Bacillus spp, que provocam alterações 

significativas nas silagens, especialmente no conteúdo de proteínas, uma vez que a maioria destes microrganismos 

são proteolíticos (Bernardes et al., 2007). A utilização de inoculantes microbianos, podem minimizar essas perdas 

melhorando a conservação dos nutrientes. Assim, objetivou-se avaliar o consumo de proteína e o balanço de 

nitrogênio como indicador do metabolismo proteico em ovinos alimentados com silagem de sorgo reensiladas e 

com utilização de inoculante microbiano.  

  

  
Material e Métodos  

A colheita aconteceu no estádio leitoso/pastoso de maturação do grão. A lavoura foi colhida com tamanho 

de partícula entre um e dois centímetros utilizando uma colheitadeira de forragem convencional, ensilada em 

tambores metálicos de 200L e vedados. A aplicação de inoculante foi realizada no momento da ensilagem, sendo 

ele composto por uma bactéria heterofermentativa facultativa (Lactobacillus plantarum) e por uma bactéria 
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propiônica (Propionibacterium acidipropionici), aplicadas conforme recomendação do fabricante. A reensilagem 

ocorreu após 56 dias da ensilagem e o material foi exposto por 24 horas ao ar. Os tratamentos foram arranjados 

em esquema fatorial 2 x 2. O primeiro fator consistiu na aplicação ou não do inoculante e o segundo na conservação 

por meio de silagem convencional ou a realização da reensilagem. Oito carneiros adultos, machos, sadios e com 

peso médio de 49 kg foram distribuídos em dois quadrados latinos 4x4 balanceados e simultâneos. Os animais 

foram alojados em gaiolas metabólicas individuais de dimensões 1,50 x 0,80m e fixadas a uma altura do solo de 

0,6 metros. As gaiolas foram confeccionadas em cantoneira de ferro com piso ripado de madeira, revestidas 

lateralmente com placas de acrílico, apropriadas para coleta de urina e fezes simultaneamente. As silagens 

oferecidas, as sobras no cocho, as fezes e a urina foram amostradas durante as coletas. Para cada tratamento foi 

coletado aproximadamente 1 kg por dia do material oferecido aos carneiros. As sobras foram recolhidas pela 

manhã, pesadas e armazenadas por animal. As amostras, exceto as amostras de urina, foram submetidas à pré-

secagem em estufa de ventilação forçada a 55ºC por 72 horas. Logo após, foram processadas em moinho com 

peneira de um mm e utilizadas para determinação do teor de matéria seca (MS) a 105
o

C e nitrogênio total ou 

proteína bruta (PB) segundo AOAC (2007). O volume diário de urina excretado por cada animal foi mensurado e 

uma amostra equivalente a 20% do volume total foi retirada. A urina foi coletada por meio de funis acoplados às 

gaiolas e captada por baldes cobertos com telas metálicas para a separação das fezes e demais sujidades. Nos 

baldes coletores de urina foi adicionado diariamente 100mL de HCl 2N para não haver perda de nitrogênio urinário 

por volatilização ou decomposição. As fezes foram coletadas por meio de caixas plásticas dispostas abaixo dos 

funis.  

O balanço de nitrogênio (BN), ou nitrogênio retido, em g por dia foi calculado pela equação:   

  

BN = NI – (NF + NU) 

  

 Em que: NI = nitrogênio ingerido, em g por dia; NF = nitrogênio fecal, em g por dia; NU = nitrogênio 

urinário, em g por dia.   

 O delineamento estatístico foi dois quadrados latinos 4x4 balanceados e simultâneos. Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância a 5% de significância (P<0,05). As médias foram submetidas à análise de 

interação e caso significativa foi desdobrada. Caso não significativa, os fatores foram comparados separadamente 

pelo teste de F a 5% de significância.  

  

Resultados e Discussão  
O consumo de proteína bruta foi 21% maior nas silagens sem inoculante (p<0.05) (Tabela 1). A quantidade 

de nitrogênio ingerida foi 17,5% menor nas silagens inoculadas e não foi influenciada pela reensilagem (Tabela 

2). Os tratamentos não influenciaram a excreção de nitrogênio fecal. Entretanto a excreção de N na urina e o 

balanço de nitrogênio ou nitrogênio retido foram 38% e 88% maiores, respectivamente, nas silagens sem 

inoculante e não foram influenciadas pela reensilagem.  

O teor de PB médio foi de 7.25% da MS e está dentro da variação de 6 a 8%, que é o mínimo recomendado 

por Van Soest (1994) para a fermentação ruminal. Os valores de pH de todas as silagens foram abaixo de 4,2, 

considerado ideal para silagens de boa qualidade fermentativa. O teor de nitrogênio amoniacal foi maior que os 

10% recomendado em função do menor teor de MS (Mcdonald et al., 1991). Alterações no consumo PB em 

silagens com inoculantes microbiano normalmente não são encontradas na literatura (Silva et al., 2006).  Os valores 

desse trabalho foram em média, 4,10 g kg
-1

 PV
0.75

 d
-1 

nas silagens sem inoculante e 3,39 g kg
-1

 PV
0.75

 d
-1

 nas 

silagens inoculadas.
 

Esse resultado pode ser devido a tendência (p = 0.0758) das silagens inoculadas a 

apresentarem menor teor de PB.  Os resultados evidenciam a inexistência de benefícios no consumo de nutrientes 

devido ao uso de inoculante microbiano.   

  

Tabela 1 -Composição e características da fermentação das silagens de sorgo tratadas com inoculantes e 

reensiladas 

 
Controle LP + PA 

EPM 

Valor de P 

 
SIL RE SIL RE I R I x R 

MS (g/Kg) 260.7 242.3 242.4 246.4 2.51 0.09 0.09 0.01 

PB (g/Kg) 77.0 73.1 69.3 70.5 1.26 0.07 0.62 0.35 

LP, Lactobacillus plantarum; PA, Propionibacterium acidipropionici; SIL, silagem; RE, reensilagem; MS, 

matéria seca; PB, proteína bruta; EPM, erro padrão da média; I, efeito do inoculante; R, efeito da reensilagem; I × 

R, efeito da interação	  
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Tabela 2 - Balanço de nitrogênio de ovinos alimentados com silagens de sorgo tratadas com inoculantes e 

reensiladas  
 Controle LP + PA 

EPM 

Valor de P 

 SIL RE SIL RE          I             R     I x R 

N ingerido (g d
-1

)  13.14 11.4 9.65 10.6 0,49 0.01  0.61 0.09 

N fecal (g d
-1

)  6.67 6.59 6.70 7.15 0,18 0.13  0.35 0.18 

N urinário (g d
-1

)  0.93 1.15 0.73 0.77 0,06 0.002  0.13 0.28 

N retido (g d
-1

)  5.53 3.66 2.22 2.65 0,40 0.006  0.32 0.12 

LP, Lactobacillus plantarum; PA, Propionibacterium acidipropionici; SIL, silagem; RE, reensilagem; EPM, erro 

padrão da média; I, efeito do inoculante; R, efeito da reensilagem; I × R, efeito da interação.  

  

O balanço de nitrogênio é um bom indicador do metabolismo proteico do animal. Essa variável é mais 

eficiente que o consumo e a digestibilidade da proteína para determinar se houve perda de proteína pelo organismo 

(Andrigueto et al., 1990). A maior quantidade de nitrogênio ingerida nos animais alimentados com as silagens sem 

inoculante é consequência da maior ingestão de proteína bruta. Essa constatação também explica a maior excreção 

de nitrogênio na urina desses animais. A maior quantidade de nitrogênio retido nos animais alimentados com as 

silagens sem inoculante, é consequência do maior consumo de nitrogênio e da semelhança na excreção de 

nitrogênio via fezes entre as silagens com e sem inoculante. Apesar dos baixos níveis de PB nas dietas, todos os 

tratamentos apresentaram valores positivos para nitrogênio retido. Isso indica que não houve perda de proteínas 

pelos animais.   

  

Conclusões  
O uso do inoculante microbiano reduziu o consumo de proteína bruta e consequentemente resultou em 

menor consumo de nitrogênio. A reensilagem, não alterou este parâmetro.  
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Resumo: A digestibilidade da fração fibrosa da dieta de vacas leiteiras pode ser melhorada por meio de algumas 

ferramentas nutricionais como a utilização de enzimas fibrolíticas exógenas (EFE). O objetivo do estudo foi avaliar 

a ingestão e a eficiência alimentar de vacas leiteiras suplementadas com enzima fibrolítica exógena em dietas com 

alta e baixa proporção de forragens. A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental do Glória da Universidade 

Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG no período de Maio a Outubro de 2016. Foram utilizadas 20 vacas mestiças 

(3/4 e 7/8 Holandês x Gir). Os animais foram blocados quanto à produção de leite, estágio da lactação e ordem de 

parição. A enzima utilizada foi o produto comercial Vista Pre T (AB Vista, Marlborough, Wiltshire, UK). Os 

dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) considerando significância estatística quando P≤0,05 e, 

nesse caso, foi usado o teste de Tukey a 5%. O consumo médio de matéria seca dos animais foi de 21,59 kg/dia. 

A proporção de forragem da dieta e a adição de EFE não afetaram o consumo de matéria seca. A aplicação de EFE 

na dieta com maior proporção de forragem teve impacto positivo de 30% na eficiência alimentar. A aplicação de 

enzimas fibrolíticas exógenas não influenciou o consumo, porém aumentou a eficiência alimentar de vacas 

alimentadas com dieta de maior proporção de forragem. 

 
Palavras–chave: carboidrato fibroso, digestibilidade, ingestão de matéria seca 

 

Consumption and feed efficiency of dairy cows supplemented with exogenous fibrolytic enzyme in diets 
with different forage levels 

 

Abstract: The digestibility of the fibrous fraction of the dairy cow diet can be improved through some nutritional 

tools such as the use of exogenous fibrolytic enzymes (EFE). The aim of this study was to evaluate the intake and 

feed efficiency of dairy cows supplemented with exogenous fibrolytic enzyme in diets with high and low 

proportion of forage. The research was conducted at the Experimental Farm of Glória of the Federal University of 

Uberlândia, Uberlândia-MG from May to October 2016. Twenty crossbred cows (3/4 and 7/8 Holstein x Gir) were 

used. The animals were blocked for milk production, lactation stage and calving order. The enzyme used was Vista 

Pre T commercial product (AB Vista, Marlborough, Wiltshire, UK). Data were submitted to analysis of variance 

(ANOVA) considering statistical significance when P≤0.05 and, in this case, the Tukey test at 5% was used. The 

average dry matter intake of the animals was 21.59 kg / day. The proportion of forage in the diet and the addition 

of EFE did not affect dry matter intake (DM). The application of EFE in the diet with higher forage ratio had a 

positive impact of 30% in the feed efficiency. The use of exogenous fibrolytic enzymes did not influence intake, 

but increased the feed efficiency of dairy cows receiving diets with a high forage.  

 

Keywords: fibrous carbohydrate, digestibility, dry matter intake 

 
Introdução 

Os carboidratos constituem grande parte da matéria seca da dieta de vacas leiteiras e são os principais 

precursores de energia para esses animais. Do ponto de vista nutricional, os carboidratos podem ser classificados 

em fibrosos (CF), como a celulose e a hemicelulose, e em carboidratos não fibrosos (CNF), como o amido, pectina 

e açúcares. Os CNF representam a fração que é mais rapidamente degradada no ambiente ruminal, enquanto os 

CF representam frações de degradação lenta ou indigestíveis. A limitação da digestibilidade dos carboidratos 

fibrosos deve-se à presença de interações hidrofóbicas entre polímeros, ramificações de cadeias, e interações com 

compostos indigestíveis como a lignina. Esses atributos funcionam como uma barreira de acesso dos 

microorganismos ruminais às partículas do alimento, prejudicando o processo de degradação e fermentação das 

mesmas. As forragens, alimento predominante nas dietas de vacas de produção de leite, possuem os carboidratos 

fibrosos como componente principal. Dessa forma, quanto maior for a digestibildade da fibra, maior será a 

qualidade do alimento forrageiro. Muitas estratégias têm sido avaliadas com o propósito de melhorar a qualidade 

das forragens e potencializar o aproveitamento da fibra pelo animal, como por exemplo, a utilização de enzimas 
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fibrolíticas exógenas (EFE). Os principais objetivos das EFE são aumentar a ingestão e digestão dos nutrientes, 

melhorar a eficiência alimentar e o desempenho animal. O objetivo do estudo foi avaliar a ingestão e a eficiência 

alimentar de vacas leiteiras suplementadas com enzima fibrolítica exógena em dietas com alta e baixa proporção 

de forragens. 

 
Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental do Glória da Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia-MG no período de Maio a Outubro de 2016. Foram utilizadas 20 vacas mestiças (3/4 e 7/8 Holandês 

x Gir) com 2,0 ± 1,8 partos, peso vivo de 557,8 ± 62,3 kg e 43,7 ± 32,6 dias de lactação. Os animais foram mantidos 

em baias individuais com dimensões de 4 metros de largura e 6 metros de comprimento, dotadas de cocho e 

bebedouro individuais e sombra artificial. O delineamento experimental foi em blocos casualizados e os animais 

foram agrupados quanto à produção de leite, estágio da lactação e ordem de parição, totalizando cinco grupos com 

4 animais homogêneos em cada. Dentro de cada grupo, os animais foram designados aos tratamentos: baixa 

proporção de forragem sem aplicação de enzimas fibrolíticas exógenas (EFE), baixa proporção de forragem com 

aplicação de EFE, alta proporção de forragem sem aplicação de EFE e alta proporção de forragem com aplicação 

de EFE. A enzima utilizada foi o produto comercial Vista Pre T (AB Vista, Marlborough, Wiltshire, UK). O 

produto foi diluído na proporção de 1 ml da fórmula em 10 ml de água, respeitando a concentração de 750 ml de 

produto para cada tonelada de matéria seca de dieta total. A mistura foi aplicada diretamente sobre a dieta presente 

no cocho, com período mínimo de 5 minutos antes do início da alimentação dos animais, com o auxílio de um 

pulverizador borrifador manual e homogeneização constante. Uma quantidade igual de água sem o produto foi 

aplicada às dietas controles seguindo o mesmo procedimento. O período experimental teve duração de 132 dias, 

divididos em 48 dias de adaptação e seis períodos de 14 dias para coletas de dados. Para a determinação do 

consumo foram registrados diariamente a dieta oferecida e as sobras. Nos dias 11, 12, 13 e 14 de cada período 

experimental foram realizadas amostragens da dieta oferecida e das sobras, para se determinar a quantidade de 

nutrientes ingeridos pelos animais. As amostras da dieta oferecida e das sobras foram imediatamente colocadas 

em estufa de ventilação forçada para pré-secagem a 55 ºC por 72 horas. Posteriormente, as amostras pré-secas 

foram moídas em moinho estacionário do tipo Willey (Fortinox®, modelo STAR FT 50, Piracicaba, Brasil) 

utilizando-se peneira de 1 (um) milímetro. Após a moagem foi obtida amostra composta para cada animal em cada 

período de coleta e então armazenada em potes plásticos. As amostras da dieta oferecida e das sobras foram 

submetidas para a análise de matéria seca (MS) (AOAC, 1990); conteúdo de nitrogênio (N) pelo método de 

Kjeldahl (AOAC, 1995), com o teor de nitrogênio sendo multiplicado por 6,25 para obter a proteína bruta (PB); 

extrato etéreo (AOAC, 1995); fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) pelo método 

de Van Soest et al. (1991); e carboidratos não fibrosos (CNF) (100 – (PB + FDN + EE + cinzas). A produção de 

leite foi determinada semanalmente em dois dias consecutivos, iniciando no 2º e 9º dia de cada período 

experimental. Para a análise dos componentes foi coletada uma alíquota do leite proveniente da mistura 

proporcional da duas ordenhas diárias no 9º e 10º dia de cada período experimental. A determinação das 

porcentagens de proteína total, gordura, lactose e nitrogênio ureico foram realizadas com o uso da metodologia 

eletrônica (Bentley® Instruments, Chaska, Minnesota, USA). A eficiência alimentar foi calculada com base na 

produção de leite e na ingestão de matéria seca. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 

considerando significância estatística quando P≤0,05 e, nesse caso, foi usado o teste de Tukey a 5% de 

significância para a comparação das médias. 

 

Resultados e Discussão 
O consumo médio de matéria seca dos animais foi de 21,59 kg/dia. A proporção de forragem da dieta e a 

adição de EFE não afetaram o consumo de MS, PB, FDN, FDA e CNF, conforme a Tabela 1. O consumo de 

nutrientes pode aumentar com a utilização de enzimas fibrolíticas devido às melhorias em digestibilidade e taxa 

de passagem pelo trato digestório que elas proporcionam (Feng et al. 1996). No entanto, nem sempre o aumento 

da digestibilidade irá refletir em aumento da ingestão. Zilio (2018) não encontrou efeito da aplicação de enzimas 

exógenas sobre o consumo de MS vacas leiteiras holandesas. Arriola et al. (2011), em estudo com protocolo 

semelhante a esse trabalho, também não evidenciou influências. Houve interação entre a dieta e a aplicação de 

EFE para a eficiência alimentar (P<0,001), conforme Tabela 2. 

Vacas recebendo a dieta de menor proporção de forragem sem aplicação de EFE ou a dieta de maior 

proporção de forragem com aplicação de EFE apresentaram os maiores valores de eficiência alimentar. A aplicação 

de EFE na dieta com maior proporção de forragem teve impacto positivo de 30 %. Arriola et al. (2011) e Tirado-

Gonzalez et al. (2017) relataram maiores benefícios da utilização de EFE em dietas contendo maior proporção de 

alimentos volumosos. O aumento da eficiência alimentar provavelmente está vinculado ao fato de que o uso de 

EFE aumenta a disponibilidade dos substratos da dieta e direciona um aporte maior de nutrientes para a glândula 

mamária. 
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Tabela 1. Efeito da aplicação de enzimas fibrolíticas exógenas em dietas com alta ou baixa proporção de forragem 

sobre o consumo de vacas leiteiras. 

Variável 

Baixa Forragem Alta Forragem 

EPM 

Valor de p 

Enzima Controle Enzima Controle Dieta Enzima D x E 

Ingestão (Kg/d) 
        

MS 22,91 20,58 20,00 22,87 0,57 >0,500 >0,500 <0,001 

PB 3,95 3,50 3,35 3,80 0,12 0,158 >0,500 <0,001 

FDN 7,30 6,56 6,65 7,63 0,21 0,251 >0,500 <0,001 

FDA 3,65 3,25 3,26 3,80 0,12 >0,500 >0,500 <0,001 

CNF 8,85 8,06 7,84 8,92 0,27 >0,500 >0,500 <0,001 

Ingestão (% PV/d) 
        

MS 4,07 3,59 3,42 3,88 0,12 0,085 >0,500 <0,001 

FDN 1,30 1,14 1,13 1,29 0,04 >0,500 >0,500 <0,001 

MS = matéria seca; PB = proteína bruta; FDN = fibra insolúvel em detergente neutro; FDA = fibra insolúvel em 

detergente ácido; CNF = carboidratos não fibrosos; PV = peso vivo. 

 

Tabela 2. Efeito da aplicação de enzimas fibrolíticas exógenas em dietas com alta ou baixa proporção de forragem 

sobre a eficiência alimentar.  

Variável 

Baixa Forragem Alta Forragem 

EPM 

Valor de p 

Enzima Controle Enzima Controle Dieta Enzima D x E 

Eficiência (Kg/Kg) 
        

Leite/IMS 1,38 Bb 1,58 Aa 1,52 Aa 1,17 Bb 0,05 <0,001 0,033 <0,001 

LCG3,5/IMS 1,48 Bb 1,68 Aa 1,63 Aa 1,24 Bb 0,05 <0,001 0,014 <0,001 

LCE/IMS 1,44 Bb 1,62 Aa 1,56 Aa 1,20 Bb 0,05 <0,001 0,014 <0,001 

Médias seguidas por letras diferentes diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). Letras minúsculas comparam dietas 

dentro de um mesmo tratamento (enzima x controle) e letras maiúsculas comparam enzima dentro da mesma dieta 

(baixa forragem x alta forragem). LCG 3,5 = Leite corrigido para 3,5% de gordura; LCE = Leite corrigido para 

energia; IMS = Ingestão de matéria seca. 

  

Conclusões 
A aplicação de enzimas fibrolíticas exógenas não influenciou o consumo, porém aumentou a eficiência 

alimentar de vacas alimentadas com dieta de maior proporção de forragem. 
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Resumo: A utilização de sucedâneos com maior teor proteico pode ser uma estratégia para potenciliazar o 

desempenho de animais, a qual pode ser adotada em sistemas de aleitamento que buscam maiores taxas de ganho 

de peso. O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho de bezerros alimentados com sucedâneos contendo 

diferentes teores de proteicos (22 e 27 %), em sistema de aleitamento step-down. A pesquisa foi realizada na 

Fazenda Experimental do Glória da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG, no período de fevereiro 

de 2017 a setembro de 2018. Foram utilizados 107 bezerros submetidos ao sistema de aleitamento step-down e 

distribuídos aleatoriamente aos tratamentos. O peso vivo foi mensurado a cada 5 dias com a utilização da fita de 

pesagem (SUPRIVET®, Brasil). Considerou-se significância estatística quando P≤0,05 e nesse caso as médias 

foram comparadas utilizando o teste Scott-Knott. Considerando todos os bezerros avaliados, independente do 

tratamento, o peso vivo médio inicial e final foi de 50,6 e 114,3 kg, respectivamente, o que representou um ganho 

médio diário de 849 g/dia.  O peso vivo dos animais não foi influenciado pelo aumento do teor proteico do 

sucedâneo.  

 
Palavras–chave: desempenho, ganho de peso, proteína bruta, valor energético 

 

Performance of calves on a step-down feeding program receiving milk replacers with different protein 
levels 

 
Abstract: The use of milk replacer with protein increment can be a strategy of performance enhancement of 

animals, adopted in lactation systems that seek for higher weight gain rates. The objective of this study was to 

evaluate the performance of calves fed with calves containing different protein levels (22 and 27%) in step-down 

feeding program. The research was conducted at the Experimental Farm of Gloria of the Federal University of 

Uberlândia, Uberlândia-MG, from February 2017 to September 2018. 107 calves was submitted to step-down 

feeding program and randomly distributed to the treatments. Live weight was measured every 5 days using the 

weighing tape (SUPRIVET®, Brazil). Statistical significance was considered when P≤0.05 and in this case the 

means were compared using the Scott-Knott test. Considering all calves evaluated, regardless of treatment, the 

initial and final average live weight was 50.6 and 114.3 kg, respectively, which represented an average daily gain 

of 849 g / day. The live weight of the animals was not influenced by the increased protein content of the milk 

replacer.  

 

Keywords: crude protein, energy value, performance, weight gain 

 
Introdução 

Durante muitos anos foi preconizada a adoção do sistema de aleitamento convencional, que consiste em 

fornecer ao bezerro volume restrito de dieta líquida com o intuito de obter um desaleitamento precoce. No entanto, 

a implementação desse sistema não permite altas taxas de ganho de peso, podendo comprometer o 

desenvolvimento dos animais e até mesmo a lactação futura.  Assim, novas estratégias alimentares, como o 

aleitamento intensivo e o step-down, começaram a ser introduzidas com o propósito de potencializar o desempenho 

por meio do fornecimento de maior volume de dieta líquida e/ou do aumento do teor de sólidos. Além do quesito 

volume, o tipo de dieta líquida ofertada, o teor energético e proteico, e a qualidade microbiológica, devem ser 

considerados quando se elabora um programa nutricional. Os sucedâneos lácteos representam uma opção, e desde 

que estes contenham em sua composição ingredientes de boa qualidade e digestibilidade, e que atendam aos 

requerimentos energéticos e proteicos dos bezerros, podem garantir um adequado consumo de matéria seca (MS) 

e ganho de peso. O objetivo do estudo foi avaliar o desempenho de bezerros alimentados com sucedâneos de 

diferentes teores proteicos em sistema de aleitamento step-down. 
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Material e Métodos 
A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental do Glória da Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia-MG, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2018. Foram utilizados 107 bezerros, sendo 35 

machos e 72 fêmeas, nascidos de vacas mestiças (1/2, 3/4 e 7/8 Holandês x Gir). Os animais foram mantidos em 

bezerreiro argentino, alojados de forma individual e submetidos ao sistema de aleitamento step-down, recebendo 

8 litros de sucedâneo divididos em duas refeições diárias até completarem 40 dias de vida. A partir do 41º dia, a 

dieta líquida foi reduzida para 4 litros divididos em duas refeições, permanecendo assim até o 75º dia de vida, 

quando iniciou-se o desaleitamento. Água e concentrado eram fornecidos à vontade desde o primeiro dia de vida. 

Os animais foram alocados em grupos balanceados de acordo com o período de nascimento e com o sexo. Nos 

grupos homogêneos quanto ao sexo e à época de nascimento os animais foram distribuídos aleatoriamente nos 

dois tratamentos de alimentação: sucedâneo alta proteína (AP) e sucedâneo baixa proteína (BP). Os sucedâneos 

AP e BP possuíam 27 e 22 % de PB, e 14 e 17 % de EE, respectivamente, e a principal fonte proteica de ambos 

era de origem láctea. Os sucedâneos foram diluídos em água a 40°C, na proporção de 1 Kg de sucedâneo para oito 

litros de água. O peso vivo foi mensurado ao nascimento e a cada 5 dias durante todo o período de aleitamento. A 

pesagem era realizada no período da manhã, antes da oferta de sucedâneo aos animais, com a utilização de fita de 

pesagem (SUPRIVET®, Brasil). Com o animal de pé em estação, a fita era passada atrás dos membros dianteiros, 

logo atrás da cernelha, circundando o tórax do animal. Foram utilizados 15 períodos de avaliações. Os dados foram 

analisados empregando modelo misto como medida repetida no tempo, considerando efeito aleatório dos animais 

e os efeitos fixos de tratamento de alimentação (sucedâneo AP e BP), de período (semanas de idade) e da interação 

tratamento de alimentação x período, sendo utilizado o peso vivo inicial como covariável. Considerou-se 

significância estatística quando P≤0,05 e, nesse caso, as médias foram comparadas utilizando-se o teste Scott-

Knott. 
 

Resultados e Discussão 
Com o avanço da idade dos animais houve aumento do peso vivo. O peso vivo médio inicial e final foi de 

50,6 e 114,3 kg, respectivamente, o que representou um ganho médio diário de 849 g/dia. O peso vivo dos animais 

não foi influenciado pelo aumento do teor protéico do sucedâneo durante todo o período de aleitamento (Figura 

1). 

 

 
Figura 1.  Peso vivo (kg) de bezerros alimentados com sucedâneos de diferentes teores protéicos.  

 

Miqueo et al. (2017) não encontraram diferença no ganho de peso de animais alimentados com 19,5 ou 

23,7% de PB, independente do volume de sucedâneo ofertado (8 ou 6 litros diluídos para 12,5 % de sólidos). 

Geiger et al. (2014) observaram maior peso no pré desmame e desmame, e maior ganho de peso durante o 

aleitamento, de bezerros alimentados com sucedâneo contendo 27 % de PB e 10 % de EE, em comparação a 

bezerros alimentados com sucedâneo contendo 22% de PB e 20% de EE. 

Não é apenas o teor de proteína que exerce efeito sobre o desempenho dos animais, mas também fatores 

relacionados à fonte utilizada para o incremento protéico, o teor de gordura e a densidade energética do sucedâneo, 

número de refeições e preparo da dieta líquida. Essas variáveis podem explicar a inconstância dos efeitos do 

aumento do teor protéico encontrado entre trabalhos. 

 O aumento da proteína dos sucedâneos vem ao encontro de programas de alimentação que aleitam os 

bezerros intensivamente com o propósito de atingir maiores taxas de ganho de peso. No entanto, em alguns casos, 
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incrementar proteína implica em reduzir os teores de EE, e isso pode comprometer a ingestão de energia pelo 

animal e limitar o seu desempenho. Segundo Bittar et al. (2018), os sucedâneos comercializados no Brasil deveriam 

apresentar aproximadamente 18% de EE a fim de melhorar o desempenho dos animais. No presente estudo, os 

níveis de EE para os sucedâneos AP e BP foram 14 e 17% respectivamente. O baixo valor de EE no sucedâneo 

com maior teor proteico pode ter sido um dos fatores que impossibilitaram a melhoria do desempenho dos animais 

alimentados com esse produto. 

 

Conclusões 
O peso vivo de bezerros leiteiros não foi influenciado pelo aumento do teor proteico do sucedâneo.  
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Resumo: A reensilagem tem sido uma prática comum ao redor do mundo devido a compra e/ou transferência 

frequente de silagens entre propriedades. O uso de inoculantes microbianos pode ser uma alternativa para evitar 

as perdas e melhorar o valor nutricional. Objetivou-se avaliar o efeito da reensilagem e do inoculante contendo 

Lactobacillus plantarum + Propionibacterium acidipropionici na degradabilidade ruminal in situ de silagens de 

sorgo. A degradabilidade efetiva a 0.02 h
-1

 da MS, da MO e da FDN foi 2.6%, 2.7% e 19.4% maior, 

respectivamente, nas silagens com inoculante e não reensiladas. As silagens reensiladas sem inoculante 

apresentaram degradabilidade efetiva a 0.02 h
-1

 4.6%, 4.3% e 8% maior para MS, MO e FDN, respectivamente. 

A degradabilidade efetiva a 0.05 h
-1

 da FDN foi 33.7% maior nas silagens inoculadas e não reensiladas. Já as 

silagens reensiladas, a degradabilidade efetiva da FDN foi 3.5% maior nas silagens sem inoculante. O inoculante 

microbiano melhora a degradabilidade de silagens de sorgo convencionais e não apresenta efeito em silagens 

reensiladas.  

  

Palavras–chave: Lactobacillus plantarum, Propionobacterium acidipropionici, nutrição, volumoso  

  

Effective degradability of sorghum re-ensilaged treated with microbial inoculant  
  

Abstract: Re-ensiling has been a common practice around the world due to frequent purchase and/or transfer of 

silage between properties. The use of microbial inoculants may be an alternative to prevent losses and improve 

nutritional value. The objective of this study was to evaluate the effect of re-ensiling and inoculant containing 

Lactobacillus plantarum + Propionibacterium acidipropionici on the in situ ruminal degradability of sorghum 

silages. The effective degradability at 0.02 h
-1

 of DM, OM and NDF was 2.6%, 2.7% and 19.4% higher, 

respectively, in inoculated and not re-ensilaged. Re-ensilaged silages without inoculant showed effective 

degradability at 0.02 h
-1

 4.6%, 4.3% and 8% higher for DM, MO and NDF, respectively. The effective 

degradability at 0.05 h
-1

 of NDF was 33.7% higher in inoculated and not re-ensilaged silages. As for the re-

ensilaged silages, the effective degradability of NDF was 3.5% higher in silages without inoculant. Microbial 

inoculant improves the degradability of conventional sorghum silages and has no effect on re-ensilaged silages.  

  

Keywords: Lactobacillus plantarum, Propionobacterium acidipropionici, nutrition, bulky  

  

Introdução  
A reensilagem tem sido uma prática comum ao redor do mundo devido a compra e/ou transferência 

frequente de silagens entre propriedades. A utilização de inoculantes microbianos contendo bactérias propiônicas 

nesse material pode ser uma alternativa para minimizar os danos da exposição ao ar (Anjos et al., 2018). A 

literatura já dispõe de informações sobre a qualidade da fermentação, a composição bromatológica e a estabilidade 

aeróbia de silagens reensiladas. O que a literatura ainda não fornece são as informações a respeito do 

comportamento de silagens reensiladas no rúmen.  

Desta forma, objetivou-se avaliar o efeito da reensilagem e do uso de inoculante contendo Lactobacillus 
plantarum + Propionibacterium acidipropionici na degradabilidade ruminal in situ de silagens de sorgo.  

  

Material e Métodos  
A lavoura de sorgo do cultivar BRS 655 foi cultivada na Embrapa Milho e Sorgo, situada em Sete Lagoas- 

Minas Gerais. A colheita aconteceu no estádio leitoso/pastoso de maturação do grão. A forragem foi ensilada em 

tambores metálicos com capacidade para armazenamento de 200L revestidos internamente com sacos plásticos. 

Após o enchimento, os silos foram fechados com as tampas e vedados com auxílio de lacres metálicos.  

Os tratamentos foram a aplicação de um inoculante microbiano no momento da ensilagem e a reensilagem 

do material após 24 horas de exposição ao ar. O inoculante utilizado foi composto de Lactobacillus plantarum e 
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Propionibacterium acidipropionici. Os demais tratamentos receberam apenas água na mesma proporção do 

inoculante. A reensilagem foi realizada após 56 dias da ensilagem de forma que os silos foram abertos, o material 

desensilado e reensilado após 24 horas de exposição ao ar.  

Após 60 dias de reensilagem, foi coletado as amostras da silagem e levadas para a pré-secagem em estufa 

de 55°C por 72 horas. As amostras moídas a 5 mm foram utilizadas na degradabilidade in situ e aquelas moídas a 

1 mm foram destinadas para as análises bromatológica, sendo elas: teor de matéria seca (MS) a 105°C, cinzas, 

nitrogênio total ou proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE) segundo AOAC (2007). A fibra insolúvel em 

detergente neutro (FDN) e fibra insolúvel em detergente ácido (FDA) foram determinadas pelo método de Van 

Soest et al. (1991), utilizando a enzima Amilase termoestável.  

Os resíduos das análises de FDN e FDA foram analisados quanto aos conteúdos de cinzas e proteínas para 

a determinação dos valores de fibra insolúvel em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína (FDNcp) e 

fibra insolúvel em detergente ácido corrigida para cinzas e proteína (FDAcp). Os carboidratos não fibrosos (CNF) 

foram calculados pela a equação CNF = 100 - (% FDNcp + % PB + % EE + % Cinzas).  

  

Tabela 1- Composição e características da fermentação das silagens de sorgo tratadas com inoculantes e 

reensiladas  

  

  

Controle LP + PA 

SIL RE SIL RE 

Matéria Seca (g/kg)  260,7 242,3 242,4 246,4 

Cinzas (g/kg)  45,5 47,5 45,1 44,6 

Proteína Bruta (g/kg)  77,0 73,1 69,3 70,5 

FDNcp (g/kg)  544,8 614,8 598,0 593,6 

FDAcp (g/kg)  305,1 320,2 317,3 332,2 

Lignina (g/kg)  60,9 61,7 64,8 63,1 

Extrato Etéreo (g/kg)  38,9 44,2 49,6 41,5 

Carboidratos Não Fibrosos (g/kg)  293,8 220,4 238,1 249,8 

pH  4,09 4,04 3,84 3,99 

N-NH3 (g/kg)  127,5 164,0 158,5 153,9 

LP, Lactobacillus plantarum; PA, Propionibacterium acidipropionici; SIL, silagem; RE, reensilagem; FDNcp, 

fibra em detergente neutro corrigido para cinzas e proteínas; FDAcp, fibra em detergente ácido corrigido para 

cinzas e proteínas.  

  

O ensaio in situ foi conduzido Embrapa Gado de Leite em Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Quatro vacas 

da raça Holandês fistuladas no rúmen foram utilizadas. As vacas foram alojadas em free-stall com acesso livre à 

água e sal mineral. A dieta era composta por silagem de milho mais 3 kg de concentrado (18% de PB) por animal.  

Os sacos de náilon foram secos a 55ºC por 24 horas e seus pesos registrados. Cada saco foi preenchido com 

4,2 g de amostra de cada tratamento. Os tempos de incubação foram de 0, 6, 12, 24, 48, 96 e 120 horas. Os cinco 

sacos de cada tratamento correspondentes ao tempo zero foram lavados manualmente por 20 minutos em água de 

torneira. Após a lavagem os sacos foram secos em estufa a 55ºC com ventilação forçada por 72 horas, transferidos 

para um dessecador durante 15 minutos e pesados para quantificar a fração solúvel. Nos demais tempos de 

avaliação foram incubados três sacos por. Imediatamente depois de retirados do rúmen, os sacos foram imersos 

em água fria e posteriormente lavados manualmente em água. Após a lavagem, os sacos foram secos em estufa de 

ventilação forçada a 55°C, por 72 horas, transferidos para um dessecador por 15 minutos e pesados. 

Posteriormente, todas as amostras (resíduos da incubação ruminal e t0) foram trazidas para o Laboratório de 

Nutrição Animal da EV da UFMG, moídas a 1mm para as análises de MS, cinzas e FDN conforme as metodologias 

citadas anteriormente.   

O delineamento experimental foi blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas. As médias foram 

submetidas à análise de interação e caso significativa foi desdobrada. Caso não significativa, os fatores foram 

comparados separadamente pelo teste de F a 5% de significância.  

As degradabilidades efetivas (DE) para as taxas de passagens de 2 e 5%/hora, foram calculadas segundo o 

modelo proposto por Ørskov & McDonald (1979):   

DE = a + (b * c)  

         (c + K)  

Em que: DE= degradabilidade efetiva; a= fração solúvel (tempo zero); b= fração insolúvel potencialmente 

degradável; c= taxa de degradação de b; K= taxa fracional de passagem, as taxas consideradas para este 

experimento foram de 0,02 e 0,05 h-1.  

  

Resultados e Discussão  
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Houve interação entre os fatores inoculante e reensilagem para a degradabilidade efetiva de todas as frações 

nutricionais estudadas quando a taxa de passagem foi de 0.02 h
-1

 (Tabela 2). A degradabilidade efetiva a 0.02 h-1 

da MS, da MO e da FDN foi 2.6%, 2.7% e 19.4% maior, respectivamente, nas silagens com inoculante quando as 

silagens não foram reensiladas. Quando as silagens foram reensiladas, aquelas sem inoculante apresentaram 

degradabilidade efetiva a 0.02 h
-1

 4.6%, 4.3% e 8% maior para MS, MO e FDN, respectivamente. Na taxa de 

passagem de 0.05 h
-1

, houve interação significativa apenas para a degradabilidade efetiva da FDN. A 

degradabilidade efetiva da FDN foi 33.7% maior nas silagens com inoculante em relação àquelas sem inoculante 

quando as silagens não foram reensiladas. Já quando as silagens foram reensiladas, a degradabilidade efetiva da 

FDN foi 3.5% maior nas silagens sem inoculante.  

  

Tabela 2- Degradabilidade efetiva das silagens de sorgo reensiladas e tratadas com inoculante microbiano  
 

Controle LP + PA 

EPM 

Valor de P 

 
SIL RE SIL RE I R I × R 

  0.02 h
-1

 
    

MS  51.21 52.52 52.53 50.19 0.70 0.10 0.09 <0.001 

MO  52.37 53.78 53.79 51.54 0.70 0.21 0.19 <0.001 

FDN  37.74 45.60 45.07 42.25 1.07 0.002 <0.001 <0.001 

  0.05 h
-1

 
    

MS  37.62 37.85 38.63 37.39 0.60 0.50 0.24 0.09 

MO  38.87 39.37 40.07 38.85 0.60 0.41 0.39 0.06 

FDN  22.00 29.48 29.43 28.49 1.00 <0.001 <0.001 <0.001 

LP, Lactobacillus plantarum; PA, Propionibacterium acidipropionici; SIL, silagem; RE, reensilagem; EPM, erro 

padrão da média; I, efeito do inoculante; R, efeito da reensilagem; I × R, efeito da interação.  

  

 

A resposta ao uso de inoculantes depende de vários fatores como a população microbiana natural da planta, 

a capacidade das bactérias inoculadas de se multiplicarem rapidamente, a capacidade de promover adequada 

fermentação e sobreviver ao processo de fermentação (Muck, 2010). O inoculante com P. acidipropionici não 

promoveu alterações quando as silagens foram reensiladas. Segundo Filya et al. (2006)), P. acidipropionici não é 

tolerante às condições ácidas (valores próximos ou abaixo de 4.00) obtidas em silagens de boa qualidade. Dessa 

maneira, o pH abaixo de 4.2 das silagens desse trabalho pode ter inibido o crescimento dessa bactéria e a produção 

de ácido propiônico.  

  
Conclusões  

A reensilagem e a utilização de inoculante microbiano contendo Lactobacillus plantarum + 

Propionibacterium acidipropionici em silagens de sorgo são dependentes quanto à degradação in situ da MS, da 

MO e da FDN das silagens. O inoculante não tem efeito em silagens reensiladas, porém quando as silagens não 

são reensiladas a sua utilização melhora a degradabilidade ruminal.   
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Determinação das cinzas insolúveis dos componentes da cana-de-açúcar por diferentes métodos1  
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Resumo: O silício faz parte da composição química de tecidos de sustentação dos vegetais, na forma de sílica. A 

sílica influencia na adesão dos microrganismos ruminais as partículas da planta, afetando a digestibilidade. 

Determinar os métodos mais acurados e práticos para a quantificação do silício pode contribuir para redução de 

custos e aumentar a precisão dos dados. Métodos indiretos de determinação de sílica podem favorecer os estudos 

de caracterização bromatológica de forragens. Foi objetivo com o presente trabalho determinar as concentrações 

indiretas de cinza insolúvel (CI) nos componentes da canade-açúcar por diferentes métodos. Utilizou-se o 

delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos (metodologias de determinação da CI) nos 

componentes da planta e sete repetições (genótipos de cana-de-açúcar). Amostras de cana-planta foram colhidas 

com 16 meses, feita as separações dos componentes e determinadas suas concentrações em cinza insolúvel em 

detergente ácido (CIDA), hidrolise ácida (CIHA) e em permanganato (CIPE). Houve efeito para os teores de cinza 

insolúvel nos métodos laboratoriais para todos os componentes da cana-de-açúcar. O método da CIPE sobressaiu 

sobre os demais e apresentou valor superior para todos os componentes da cana-de-açúcar em relação ao CIDA e 

CIHA, que não apresentaram diferença entre si. A remoção das folhas secas, ponteira e da casca do colmo da cana-

de-açúcar reduzem as concentrações de sílica, o que pode resultar em melhora da digestibilidade da fibra, uma 

estratégia nutricional mais interessante desta forragem para bovinos leiteiros.  

  

Palavras–chave: forragem, Saccharum officinarum, sílica, valor nutritivo  

  

Determination of insoluble ashes of sugarcane components by different methods  
  
Abstract: Silica influences the adhesion of rumen microorganisms to plant particles, affecting digestibility. 

Determining the most accurate and practical methods for the quantification of silicon can contribute to cost 

reduction and increase data accuracy. Indirect methods of silica determination may favor bromatological 

characterization studies of forages.The objective of this study was to determine the indirect concentrations of 

insoluble ash (IA) in the sugarcane components by different methods. The complete randomized design was used, 

containing three treatments (methods for determining IA) in the plant components and seven repetitions (sugarcane 

genotypes). Plant samples were collected at 16 months of age, the components were separated and their 

concentrations determined in IA in acidic detergent (IAAD), acid hydrolysis (IAAH) and in permanganate (IAPE). 

There was an effect on the levels of insoluble ash in the methods for all components of sugarcane. The IAPE 

method was better than the others and showed a higher value for all sugarcane components in relation to IAAD 

and IAAH, which did not present any difference between them. The removal of dried leaves, tip and thatch bark 

from sugarcane reduces silica concentrations, which can result in improved digestibility of the fiber, a more 

interesting nutritional strategy of this fodder for dairy cattle.   

 
Keywords: forage, nutritional value, Saccharum officinarum, silica   

  

Introdução  
O silício (Si) faz parte da composição química de tecidos de sustentação dos vegetais, na forma de sílica. 

A sua concentração na planta varia conforme a espécie e o solo. A sílica é comumente encontrada em gramíneas, 

sendo a cana-de-açúcar retratada como uma grande utilizadora e acumuladora deste elemento (Korndörfer et al., 

1999).  
Na nutrição animal, a sílica foi apontada como importante fator de redução da digestibilidade da fibra 

embora, mais recentemente isto tenha sido questionado (Agbagla-Dohnani et al., 2012). Confundimentos quanto 

à compreensão destes efeitos podem ser resultantes do emprego de diferentes metodologias de determinação de 

sílica.   

Apesar da vasta literatura a respeito dos métodos de determinação de Si, os principais procedimentos 

requerem protocolos de preparação de amostras relativamente complexos e podem exigir o uso de reagentes 
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perigosos e equipamentos específicos, que são de custos relativamente elevados e, ainda assim, não garantem 

precisão (Dabney et al., 2016). Como alternativa existem os métodos indiretos de determinação da sílica por meio 

da obtenção das cinzas insolúveis (CI), reconhecidos pela praticidade, economia e rapidez. As CI podem ser 

determinadas em detergente ácido (CIDA), hidrolise ácida (CIHA) e em permanganato (CIPE). Conhecer as 

concentrações de sílica, mesmo que de forma indireta, CI, nos diferentes componentes da cana-de-açúcar é 

importante para estudos de seu relacionamento com a digestibilidade da fibra, bem como, a escolha da 

metodologia. Objetivou-se com este trabalho determinar as concentrações indiretas de CI nos componentes da 

cana-de-açúcar por meio de diferentes métodos.  

  

Material e Métodos  
O experimento foi realizado na Unidade de Pesquisa em Nutrição de Gado de Leite, pertencente ao Centro 

de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal do Maranhão, localizado no município de Chapadinha.  

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado contendo três tratamentos (metodologias de 

determinação das CI) nos componentes da planta e sete repetições (genótipos de cana-de-açúcar).  

Amostras de cana de primeiro ciclo (cana-planta), cultivada sob irrigação, foram colhidas com 16 meses. 

Foram utilizados os genótipos: RB92579, CV4, RB962962, RB041443, RB951541, RB855035 e RB867515. Após 

corte, as plantas de cana tiveram seus componentes separados em colmo integral, colmo descascado, casca, 

ponteira (cartucho e folhas verdes) e folhas secas. As amostras foram pré-secadas em estufa de ventilação forçada 

em 55 ºC por 72 horas e, foram processadas em moinho de faca com peneira de porosidade de 1 mm.  

Posteriormente, todas as amostras foram analisadas quanto aos teores de fibra insolúvel em detergente ácido 

(FDA; INCT-CA F-004/1), hidrolise ácida (HA; INCT-CA F-005/1) e oxidação em permanganato (PE; INCT-CA 

F-006/1) conforme métodos preconizados pelo Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia em Ciência Animal 

(INCT-CA; Detmann et al., 2012).   

Os resíduos dos procedimentos de fibra insolúvel nos diferentes métodos (FDA, HA e PE), foram utilizados 

para determinar a CI conforme metodologia descrita por Silva & Queiroz (2002).  

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e suas médias comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade.  

  

Resultados e Discussão  
Houve efeito para os teores de cinza insolúvel nos métodos laboratoriais para todos os componentes da 

cana-de-açúcar (Tabela 1).  

  
Tabela 1. Composição percentual das cinzas insolúveis por detergente ácido (CIDA), hidrolise ácida (CIHA) e 

permanganato (CIPE) nos componentes da cana-de-açúcar cultivada sob irrigação e colhida aos 16 meses após 

plantio.  

Componentes  

Metodologias 

CV % P< 

CIDA CIHA CIPE 

Colmo integral  0,44b 0,42b 3,37a 19,6 *** 

Colmo descascado  0,36b 0,27b 2,26a 46,4 *** 

Casca  0,61b 0,40b 4,69a 52,0 *** 

Ponteira  0,82b 0,65b 4,01a 12,9 *** 

Folha seca  1,01b 0,94b 5,71a 29,9 *** 

Médias seguidas pela mesma letra, na mesma linha, não difere entre si pelo teste Tukey a 5 %.  

***P<0, 001.  

 

O método da CIPE sobressaiu sobre os demais e apresentou valor superior para todos os componentes da 

cana-de-açúcar em relação ao CIDA e CIHA, que não apresentaram diferença entre si.   

Segundo Silva & Queiroz (2002), há indício que o método da CIHA causa maior digestão, então perdas são 

maiores e por isso valores mais baixos. Os resultados sugerem a não utilização em análises com cana-de-açúcar, 

sob risco de perda de frações de interesse na execução, principalmente a sílica biogênica e a CIDA (Silva & 

Queiroz, 2002).   

Houve efeito para os teores da CIPE em todos os componentes da cana-de-açúcar (Tabela 2).  
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Tabela 2. Estatísticas descritivas dos teores de cinzas insolúveis em permanganato (CIPE) em ordem decrescente 

segundo os componentes da cana-de-açúcar de sete variedades cultivadas sob irrigação e colhidas aos 16 meses 

após plantio.   

Componentes 

CIPE (%)   

Média DP Mínimo Máximo CV % 

Folha seca  5,71a 1,3 3,7 7,2  

Casca  4,69ab 1,7 2,6 7,9  

Ponteira  4,01b 0,4 3,6 4,7 26, 11 

Colmo integral  3,37bc 0,5 2,8 4,3  

Colmo descascado  2,26c 0,8 1,2 3,6  

Médias seguidas de letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% (P<0, 001)  

  

A determinação das cinzas insolúveis em permanganato deteve os valores mais confiáveis entre os 

componentes constituintes da cana-de-açúcar, no qual a folha seca teve o maior teor (5,71 %), seguido da casca 

(4,69 %) e ponteira (4,01 %), que não diferiram entre si.  

A retirada da casca reduziu a presença da CIPE no colmo descascado (2,26 %), valor este cerca de duas 

vezes inferior aos encontrados nas folhas secas e cascas (Tabela 2). Estes valores conforme a literatura mostra, é 

devido à distribuição do Si na planta ou em suas partes, principalmente nos tecidos de suporte do caule e folhas, 

nas áreas de máxima transpiração (Korndörferet et al., 1999). Estes componentes apresentam uma camada espessa 

com maior concentração de sílica quando comparado com o colmo descascado.  

  

Conclusões  
O método da cinza insolúvel permanganato proporciona melhores valores para as cinzas insolúveis dos 

componentes da cana-de-açúcar.  

A remoção das folhas secas, ponteira e casca do colmo da cana-de-açúcar reduzem as concentrações de 

cinza insolúvel, o que pode resultar em melhora da digestibilidade da fibra do colmo descascado, uma opção mais 

interessante dessa forragem para bovinos leiteiros.  
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Resumo: Objetivou-se verificar como a estratégia de redução da altura do pasto de Urochloa brizantha cv. 

Marandu (capim Marandu), no início do período de diferimento afeta a digestibilidade dos nutrientes em ovinos. 

Foram utilizadas 21 fêmeas, mestiças, ½ Dorper + ½ Santa Inês, com idade entre 4 e 5 anos e peso corporal médio 

de 57,5 kg. Os animais foram alocados em 12 piquetes de capim Marandu, os quais foram submetidos a três 

estratégias de rebaixamento no início do período de diferimento: 1) manutenção do capim com 15 cm durante 3 

meses antes início do período de diferimento (15/15 cm); 2) manutenção do capim-marandu com 25 cm desde 

janeiro/2019, porém no início do período de diferimento o pasto foi rebaixado para 15 cm (25/15 cm); e 3) 

manutenção do capim com 35 cm desde janeiro/2019 até a data de início do período de diferimento, quando o 

pasto foi rebaixado para 15 cm (35/15 cm). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente 

casualizado, com três repetições e medidas repetidas no tempo (início, meio e final). As diferentes estratégias de 

rebaixamento do pasto no início do diferimento não afetaram a digestibilidade dos nutrientes, já o período de 

pastejo afetou a digestibilidade da FDN (P>0,10). Concluiu-se que as diferentes estratégias de rebaixamento não 

afetaram a digestibilidade dos nutrientes. No meio do período de pastejo identificou-se menor digestibilidade da 

FDN, que foi devido a maior proporção de colmo morto e a digestibilidade melhorou no final devido a rebrota 

ocasionada pelo início do período das chuvas.  

  

Palavras–chave: consumo; diferimento; estacionalidade  

  

Nutrient digestibility in sheep kept in deferred pasture with different lowering strategies during the dry 
season  

 
Abstract: The objective was to determine which strategy to reduce the height of Urochloa brizantha cv. Marandu 

(Marandu grass) at the beginning of the deferment period, which results in better grazing pasture and optimizes 

nutrient intake in sheep throughout the dry season. Were used 21 females, crossbred, ½ Dorper + ½ Santa Inês, 

non-pregnant, aged between 4 and 5 years with average body weight of 57.5 kg. The animals were allocated to 12 

Marandu grass paddocks, which underwent three lowering strategies at the beginning of the deferral period: 1) 

maintenance of 15 cm grass for 3 months before the beginning of the deferral period (15/15 cm); 2) maintenance 

of 25 cm marandu grass since January / 2019, but at the beginning of the deferral period the pasture was lowered 

to 15 cm (25/15 cm); and 3) maintenance of 35 cm grass from January / 2019 until the beginning of the deferral 

period, when the pasture was lowered to 15 cm (35/15 cm). The experiment was conducted in a completely 

randomized design with three replications and time measurements (beginning, middle and end). The different 

strategies of pasture lowering at the beginning of the deferral did not affect the nutrients digestibility, while the 

grazing period affected the NDF digestibility (P> 0.10). It was concluded that the different lowering strategies did 

not affect nutrient digestibility. In the middle of the grazing period, the lowest NDF digestibility was identified, 

which was due to the higher proportion of dead stem and the digestibility improved at the end due to regrowth 

caused by the beginning of the rainy season.  

  

Keywords: intake, deferment, seasonality    

  

Introdução  
Uma alternativa para equilibrar a estacionalidade da produção forrageira é o uso do diferimento da 

pastagem, sendo de baixo custo e fácil adoção. O pastejo diferido consiste em selecionar determinadas áreas de 

pasto e vedá-las ao acesso dos animais, no fim do verão. Dessa forma, é possível reservar o excesso de forragem 

produzida no período das águas, para ser pastejada durante o período de escassez. Quando se trabalha em pastos 

com menor altura no início do diferimento, se percebe que grande parte dos tecidos mais velhos e senescentes é 

removida e, ao emitirem novas brotações, privilegiam a emissão de folhas, sendo essas de melhor valor nutritivo, 

o que melhora a qualidade nutricional dos pastos diferidos (SILVA, 2011). Dessa forma, o rebaixamento do pasto 

no início do período de diferimento é uma forma de melhorar o valor nutritivo do pasto diferido e com isso 



I Simpósio Internacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite 
IV Simpósio Nacional de Produção e Nutrição de Gado de Leite  

IX Simpósio Mineiro de Nutrição de Gado de Leite 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

211 

 Núcleo do Leite 
FAMEV/UFU 

aumentar a digestibilidade dos nutrientes. No entanto, não se sabe qual seria a melhor estratégia para realizar esse 

rebaixamento do pasto no início do diferimento. Nesse sentido, nós tivemos como objetivo verificar como a 

estratégia de redução da altura do pasto de Uroclhoa brizantha cv. Marandu (capim Marandu), no início do período 

de diferimento afeta a digestibilidade dos nutrientes em ovinos.   

  

Material e Métodos  
O experimento foi desenvolvido no setor de Caprinos e Ovinos na fazenda experimental Capim Branco da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e ocorreu nos meses de janeiro de 2018 a março de 2019. Foram 

utilizadas 21 fêmeas, mestiças, ½ Dorper + ½ Santa Inês, não gestantes, com idade entre 4 e 5 anos e peso corporal 

médio inicial de 57,5 kg. Esses animais foram mantidos na área experimental, sendo utilizados para a realização 

de pastejo de uniformização dos piquetes. O período de utilização dos pastos diferidos foi de 90 dias, com início 

em junho e término em setembro de 2018, sendo as avaliações de consumo repetidas a cada 45 dias (início, meio 

e final).Os tratamentos avaliados foram três estratégias de rebaixamento do pasto, no início do período de 

diferimento:1) manutenção do capim com 15 cm durante três meses antes início do período de diferimento (15/15 

cm); 2) manutenção do capim-marandu com 25 cm desde janeiro/2019, porém no início do período de diferimento 

os pastos foram rebaixados para 15 cm (25/15 cm);  3) manutenção do capim com 35 cm desde janeiro/2019 até a 

data de início do período de diferimento, quando o pasto foi rebaixado para 15 cm (35/15 cm). As medidas 

repetidas no tempo consistiram de medidas ao longo do período de pastejo, que ocorreram no 1° (início), 45° 

(meio) e 90° (fim) dias após o início do período de pastejo. Os ovinos permaneceram nas pastagens durante os 

períodos diurno e noturno, onde receberam sal proteinado, composto por sal branco (62,5%), sal mineral (12,5%), 

fubá de milho (10%), ureia (7,5%), farelo de soja (7,5%).  

Para estimar a excreção fecal foi utilizado como indicador externo a lignina purificada e enriquecida 

(LIPE)
®

, por intermédio da relação entre dose e concentração fecal do indicador externo. A coleta de fezes foi 

realizada no terceiro dia, após o fornecimento da LIPE, durante 4 dias,no mesmo horário do fornecimento das 

cápsulas. A fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) foi usada como indicador interno para estimar consumo 

de pasto e foi determinada pela incubação em sacos de TNT, no rúmen de bovinos por 240 h  (Valente et al., 2011). 

O consumo de MS de pasto foi estimado da seguinte forma: CMS pasto = (EF*CIFz) / CIFor + CMSSupe, em 

que: CMS = consumo de MS (g/dia); EF = excreção fecal (g/dia); CIFz = concentração de FDNi nas fezes (g/g); 

CMSSupe = consumo de MS de suplemento estimado (g/dia); e CIFor = concentração de FDNi na forragem (g/g). 

A digestibilidade aparente da matéria seca (MS) foi obtida como: Dap nutriente = ( Ing nutriente – Exc nutriente) 

/Ing nutriente. Onde: Dap: digestibilidade aparente; Ing: ingestão do nutriente (g/dia); Exc: excreção do nutriente 

(g/dia).  

 Amostras de pastejo simulado e fezes foram moídas em moinho de facas (1 mm) e analisadas quanto aos 

teores de matéria seca (MS; método INCT-CA G-003/1), matéria mineral (MM; método INCT-CA M-001/1), 

proteína bruta (PB; método INCT-CA N-001/1) e FDN (FDN; método INCT-CA F003/1) de acordo com de acordo 

com os métodos analíticos definidos pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Ciência Animal (INCT-

CA; Detmann et al., 2012; Tabela 1).O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado 

(DIC) com medidas repetidas no tempo, sendo as estratégias de rebaixamento dos pastos alocados nas parcelas, 

com seis repetições (animais) e as medidas  feitas ao longo do período de pastejo alocadas como medidas repetidas 

no tempo. Para análise inferencial dos dados, as variáveis  de consumo dos nutrientes foram avaliadas quantos aos 

pressupostos de normalidade e homogeneidades de variância, aqueles que atenderam aos pressupostos, foram 

avaliadas  por meio de análise de variância, seguida de teste de médias (Teste t), aquelas  que não atenderam os 

pressupostos, foram avaliadas por meio de análise não paramétrica (Teste de Kruskall Wallis) ao nível de 10% de 

probabilidade.  

  

Resultados e Discussão  
Não houve efeito de interação entre o período de pastejo e estratégias de rebaixamento do pasto diferido 

sobre a digestibilidade dos nutrientes, portanto os fatores serão apresentados e discutidos separadamente (P>0,10; 

Tabela 1 e 2). As diferentes estratégias de rebaixamento do pasto no início do período de diferimento não afetaram 

a digestibilidade dos nutrientes em ovinos (P>0,10; Tabela 1).  
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Tabela 1. Efeito de diferentes estratégias de rebaixamento do pasto diferido sobre a digestibilidade dos nutrientes 

em ovinos pastejando Urochloa brizantha cv. Marandu diferida durante período seco.  

 Estratégia de rebaixamento do pasto no início do diferimento 

 15/15 cm 25/15 cm 35/15 cm 

Digestibilidade MS 52,10 a 48,41  a 52,14  a 

Digestibilidade MO 52,80  a 54,49  a 54,33  a 

Digestibilidade PB 55,11  a 46,83  a 45,62  a 

Digestibilidade FDN 32,70  a 33,35  a 33,37   a 

MS: matéria seca; MO: matéria orgânica; PB: proteína bruta; FDN: fibra insolúvel em detergente neutro. Estratégias de rebaixamento 15/15 

cm : manutenção do capim com 15 cm durante três meses antes início do período de diferimento; 25/15 cm: manutenção do capim-marandu 

com 25 cm desde janeiro/2019, porém no início do período de diferimento os pastos serão rebaixados para 15 cm (25/15 cm);  15/35 cm 

manutenção do capim com 35 cm desde janeiro/2019 até a data de início do período de diferimento, quando o pasto foi rebaixado para 15 

cm.  

  

O período de pastejo afetou a digestibilidade da FDN (P<0,10; Tabela 2). A digestibilidade da FDN foi 

maior no final do pastejo, devido ao animal consumir forragem com maior percentagem de folha viva, provenientes 

da rebrota do pasto, em função do início do período das águas. Segundo SANTOS et al. (2008) as folhas 

senescentes são de pior valor nutritivo e menor digestibilidade do que folhas vivas, com isso devido a maior 

quantidade de brotos houve aumento da digestibilidade da FDN.  

  

Tabela 2. Efeito do período de pastejo sobre o consumo e digestibilidade dos nutrientes em ovinos pastejando 

Urochloa brizantha cv. Marandu diferida com diferentes estratégias de rebaixamento.  

  Período de Pastejo 

  Início Meio Final 

Digestibilidade MS  50.97 a 48.62 a 52.78 a 

Digestibilidade MO  53.24 a 50.68 a 57.02 a 

Digestibilidade PB  50.17 a 43.38 a 52.95 a 

Digestibilidade FDN  32.65 b 29.24 c 37.10 a 

MS: matéria seca; MO: matéria orgânica; PB: proteína bruta; FDN: fibra insolúvel em detergente neutro.  

  

Em estudo realizado por QUEIROZ et al. (2011) no qual avaliaram a digestibilidade e parâmetros ruminais 

de bovinos consumindo Brachiaria brizantha cv. Marandu obtiveram valores médios próximos ao presente estudo, 

sendo o coeficiente de digestibilidade da MS em média 59%, coeficiente de digestibilidade de PB em média 63% 

e o coeficiente de digestibilidade de FDN em média 59%.  

  

Conclusões  
Diferentes estratégias de rebaixamento do pasto no início do diferimento não afeta a digestibilidade dos 

nutrientes. No meio do período de pastejo identifica-se menor digestibilidade da FDN, o que se deve a maior 

proporção de colmo morto. O início do período das chuvas altera a digestibilidade da FDN em função da rebrota 

do pasto, com aparecimento de folhas jovens.  
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Resumo: A comercialização de silagens entre fazendas e a prática da reensilagem tem sido comuns. O maior 

desafio da reensilagem é o período de exposição ao ar e posterior crescimento de fungos e leveduras que podem 

alterar o valor nutricional do alimento. Uma das estratégias adotadas para superar esse problema é o uso de 

inoculantes microbianos. Objetivou-se analisar a digestibilidade de silagem de sorgo reensilada com e sem 

inoculante. O inoculante com Lactobacillus plantarum e Propionibacterium acidipropionici foi aplicado durante 

a ensilagem e a reensilagem ocorreu após 56 dias, ficando 24 horas expostas ao ar. Os tratamentos foram a 

utilização ou não de inoculante, ensilagem ou reensilagem. As amostras de cada tratamento foram incubadas em 

quatro vacas holandesas fistuladas e permaneceram pelos tempos de 0, 6, 12, 24, 48, 96, 120 horas no rúmen. A 

matéria seca (MS) foi determinada em estufa a 105° C por 3 horas, a matéria orgânica (MO) foi determinado após 

combustão completa das amostras e a fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) utilizando-se um analisador de 

fibras Ankom
200

. O delineamento experimental foi blocos ao acaso, em parcelas subdivididas, com as variantes 

animal, tratamentos e tempos de incubação. Houve variação em todos os parâmetros analisados após 120 horas de 

incubação. As digestibilidades da MS e da MO foram 2% maior nas silagens com inoculante e que não foram 

reensiladas. A digestibilidade da FDN também foi 8% maior nas silagens com inoculante e que não foram 

reensiladas. As digestibilidades da MS, da MO e da FDN foram 7,34%, 7,0% e 8,0% estatisticamente superiores 

nas silagens sem inoculante e reensiladas, respectivamente. O inoculante microbiano não apresentou efeitos sobre 

a digestibilidade ruminal da silagem reensilada. Entretanto, aumentou a digestibilidade da silagem não reensilada.  

  

Palavras–chave: digestibilidade ruminal, inoculante microbiano, reensilagem, silagem, sorgo.  

  
Digestibility after 120 hours of rumen incubation of sorghum silages re-ensiled and treated with microbial 

inoculant  
  

Abstract: The commercialization of silages and the re-ensiling practice has been common. The biggest challenge 

of re-ensiling is the exposure period, followed by fungal and yeast growth that may modify the nutritional value 

of the silage. One of the strategies adopted to overcome this problem is the use of microbial inoculants. The 

digestibility of sorghum silage with and without inoculants, ensiled and re-ensiled was analyzed. The inoculants 

with Lactobacillus plantarum and Propionibacterium acidiproionici was applied during the ensiling and the re-

ensiling occurred after 56 days, remain 24 hours at air exposure. The treatment was using or not of inoculants, the 

common ensiling and the re-ensiling. The samples of each treatment were inoculated in four fistulated Holstein 

cows for 0, 6, 12, 24, 48, 96, 120 hours in rumen. The dry matter (DM) was estimated in an oven at 105º C, the 

organic matter (OM) was determined after combustion and neutral detergent fiber (NDF) was estimated by a fiber 

analyzer. The experimental design was random blocks, in a subdivided parcels scheme, with the variants animal, 

treatments and incubation time. There was variation in every variable analyzed after 120 hours of incubation. The 

DM and OM digestibility was 2% higher in silages with inoculant and common ensiled. The NDF digestibility 

was 8% higher in silages with inoculant and common ensiled. The DM, OM and NDF were 7,34, 7,0 and 8,0% 

higher, respectively, in silages without inoculant and re-ensiled. The dry matter was estimated in an oven at 105º 

C, the organic matter was determined after combustion and neutral detergent fiber was estimated by a fiber 

analyzer. The microbial inoculant had no effect on rumen digestibility of re-ensiled silage. However, the inoculants 

increased the digestibility of ensiled silage.  

  

Keywords: ruminal digestibility, microbial inoculant, re-ensiling, silage, sorghum.   

  

Introdução  
O sorgo é utilizado na produção animal e sua tolerância ao déficit hídrico faz dessa forrageira uma 

alternativa viável em regiões com baixos índices pluviométricos. A produção de silagem é uma atividade comum 

em sistemas produtores de leite. A venda do excedente ou a produção de silagem para a comercialização vem 

crescendo no Brasil, fato que torna necessária a reensilagem. Um dos desafios dessa prática é a exposição da 
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silagem ao ar, que pode potencializar o desenvolvimento de fungos e leveduras responsáveis pela redução do valor 

nutritivo da silagem e aumento da proporção dos componentes fibrosos (Tabacco et al., 2011).   

Considerando-se a recorrência da prática de reensilagem e a possibilidade de perda de valor nutritivo das 

silagens expostas ao ar, alternativas vêm sendo adotadas para contornar este problema. Uma dessas estratégias é o 

uso de inoculantes com bactérias propiônicas durante a ensilagem com o objetivo de reduzir as perdas nutritivas 

das silagens. Desta forma, objetivou-se avaliar o efeito da utilização de inoculantes e da reensilagem sobre a 

digestibilidade ruminal das silagens de sorgo após 120 horas de incubação.   

  

Material e Métodos  
A lavoura de sorgo foi plantada com espaçamento de 70 cm entrelinhas e adubação de 400 kg ha

1

 de adubo 

8-28-16 de N:P:K mais 0,5% de Zn. A colheita foi realizada com o grão em estádio leitoso/pastoso. A forragem 

foi picada entre 1 e 2 cm e ensilada em tambores metálicos. O inoculante de Lactobacillus plantarum e 

Propionibacterium acidipropionici foi adicionado durante o processo de ensilagem. Após 56 dias realizou-se a 

abertura dos silos e após 24 horas, a reensilagem. Os tratamentos foram a aplicação ou não do inoculante 

microbiano durante a ensilagem, a reensilagem ou não após 24 horas de exposição ao ar. Os tratamentos foram 

delineados em arranjo fatorial 2x2, sendo o primeiro fator a aplicação ou não do inoculante e o segundo a ensilagem 

convencional ou reensilagem do alimento. A abertura aconteceu 60 dias após a reensilagem. Uma parte das 

amostras de silagem foram pré-secas em estufa e moídas a 5mm para a determinação da digestibilidade in situ da 

matéria seca (DISMS).   

Foram utilizadas quatro vacas da raça Holandês com fistula ruminal. Para a incubação foram utilizados 

sacos de náilon preenchidos com 4,2 g de amostra. Cada amostra permaneceu no rúmen por 0, 6, 12, 24, 48, 96 e 

120 horas. Os sacos foram lavados manualmente por 20 minutos em água de torneira. Após a lavagem os sacos 

foram secos em estufa a 55ºC com ventilação forçada por 72 horas e pesados para quantificar a fração solúvel. 

Nos demais tempos de avaliação foram incubados três sacos por tratamento e todos os tratamentos foram incubados 

ao mesmo tempo. Depois de retirados do rúmen, os sacos foram imersos em água fria e lavados manualmente em 

água corrente a temperatura ambiente até que a água ficasse límpida. Após a lavagem, os sacos foram secos em 

estufa de ventilação forçada a 55°C por 72 horas, transferidos para um dessecador por 15 minutos e pesados. Todas 

as amostras foram moídas a 1 mm para as análises de MS, cinzas e FDN.   

O teor de matéria seca (MS) foi determinado em estufa a 105 ºC e as cinzas por meio de combustão em 

forno a 600 ºC. Os componentes da parede celular foram obtidos pelo método sequencial conforme Van Soest et 

al. (1991). O teor de Matéria orgânica (MO) foi calculado como a diferença do conteúdo antes e depois da queima 

completa da amostra para a determinação das cinzas. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso 

arranjados em parcelas subdivididas, com variações: animal (blocos), tratamentos (Silagem reensilada ou não e 

utilização de inoculante ou não - parcelas) e tempos de incubação (subparcelas). As médias foram submetidas à 

análise de interação e caso significativa foi desdobrada. Caso não significativa, os fatores foram comparados 

separadamente pelo teste de F a 5% de significância.  

  

Resultados e Discussão  
As digestibilidades in situ da MS após 120 horas foram de 74,59 e 77,92% nas silagens convencional e 

reensilada sem inoculante e de 76,01 e 72,59% nas silagens convencional e reensiladas com inoculante. As 

digestibilidades in situ da MO após 120 horas foram de 75,48 e 78,89% nas silagens convencional e reensilada 

sem inoculante e de 77,02 e 73,70% nas silagens convencional e reensiladas com inoculante. Houve interação 

(P<0,05) entre os fatores inoculante e reensilagem em todas as variáveis analisadas na digestibilidade com 120 

horas de incubação (Tabela 1). As digestibilidades da MS e da MO após 120 horas de incubação foram 2% maior 

nas silagens com inoculante e não reensiladas.  

 As digestibilidades in situ da FDN após 120 horas foram de 67,16 e 75,32% nas silagens convencional e 

reensilada sem inoculante e de 72,54 e 68,04% nas silagens convencional e reensiladas com inoculante. A 

digestibilidade da FDN com 120 horas de incubação foi 8,0% maior nas silagens com inoculante e não reensiladas. 

Porém, as digestibilidades da MS, da MO e da FDN no tempo máximo de incubação de 120 horas foram 7,34, 7,0 

e 8,0% maiores nas silagens sem inoculante e reensiladas, respectivamente.  
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Tabela 1: Digestilidade in situ após 120 horas de incubação ruminal das silagens de sorgo reensiladas e tratadas 

com inoculante microbiano  

 Tratamentos
1

 

EPM
2

 

Valor de P
3

 

Variáveis 

(%) 

Controle LP + PA 

SIL RE SIL RE I R I x R 

MS 74,59 77,92 76,01 72,59 0,7867 <0,001 0,91 <0,001 

MO 75,48 78,89 77,02 73,70 0,7858 <0,001 0,89 <0,001 

FDN 67,16 75,32 72,54 68,04 1,1682 0,11 <0,01 <0,001 

1

LP, Lactobacillus plantarum; PA, Propionibacterium acidipropionici; SIL, silagem; RE, reensilagem.  

2

EPM, erro padrão da média.  

3

I, efeito do inoculante; R, efeito da reensilagem; I × R, efeito da interação.  

 

O estudo encontrou uma forte dependência entre os fatores reensilagem e inoculante. As bactérias 

propiônicas são adicionadas aos inoculantes porque o ácido propiônico é efetivo no controle de microrganismos 

indesejáveis (Zhang et al., 2010).  De forma geral, as silagens inoculadas e que não foram reensiladas apresentaram 

os melhores resultados para a digestibilidade no tempo máximo de incubação. O inoculante testado não promoveu 

alterações quando as silagens foram reensiladas.   

Os resultados confirmam que os inoculantes não melhoram consistentemente a fermentação da silagem e, 

consequentemente, sua digestibilidade (Kung Junior, 2001). A variação nos resultados dos inoculantes pode ser 

relacionada ao modo específico de ação das bactérias adicionadas. A inoculação com L. plantarum + P. 
acidipropionici poderia melhorar ou mesmo igualar a degradabilidade ruminal das silagens reensiladas em relação 

àquelas sem inoculante. O ácido propiônico tem maior capacidade em inibir o crescimento de microrganismos 

aeróbios deletérios (Zhang et al., 2010). Porém, isso não aconteceu provavelmente por causa da morte do P. 
acidipropionici em meio ácido (Filya et al., 2006). A literatura sugere que o uso de inoculantes microbianos pode 

produzir efeitos positivos na degradabilidade ruminal e até mesmo no desempenho animal devido a um efeito 

probiótico no rúmen (Kung Junior, 2001). Os melhores resultados encontrados nesse trabalho para as silagens 

inoculadas e que não foram reensiladas provavelmente se deve à inoculação desse microrganismo e o seu provável 

efeito probiótico no rúmen.  
Os resultados sugerem que o inoculante não promove alterações na degradabilidade ruminal de todas as 

frações nutricionais de silagens de sorgo reensiladas tornando-o um custo desnecessário quando o objetivo é a 

venda de silagens. A reensilagem não prejudica a degradabilidade ruminal das frações nutricionais de silagens de 

sorgo, fato que pode viabilizar a sua prática.  

  

Conclusões  
O inoculante microbiano aumenta a digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica e fibra em detergente 

neutro das silagens de sorgo ensiladas, mas a sua utilização não tem efeito sobre as silagens reensiladas.  
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Resumo: Objetivou-se com o presente estudo verificar como diferentes estratégias de redução da altura do pasto 

no início do diferimento afeta o comportamento ingestivo de ovinos ao longo do período seco. Foram utilizadas 

21 fêmeas, mestiças, ½ Dorper + ½ Santa Inês. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com 

medidas repetidas no tempo. As diferentes estratégias de redução da altura do pasto no início do período de 

diferimento influenciou o comportamento ingestivo dos animais, com efeito sobre o tempo de pastejo, tempo de 

ruminação e eficiência de ruminação. No meio do período de pastejo o pasto teve pior qualidade, devido à idade 

da planta e dos maiores teores de FDN e de FDNi. A estratégia de manutenção do pasto com 35 cm três meses 

antes do diferimento, sendo o rebaixamento para 15 cm realizado de forma abrupta antes do período de diferimento 

(35/15) cm teve melhor estrutura de pasto, com maior porcentagem de folhas vivas no estrato pastejável pelo 

animal o que ocasionou maior eficiência de pastejo pelos ovinos. Ao longo do período de utilização dos pastos 

diferidos ocorre redução da eficiência de pastejo.  
 
Palavras–chave: consumo de pasto, diferimento, eficiência de pastejo, tempo em pastejo   

 

Effect of different deferred grazing strategies and grazing period on sheep ingestive behavior  
 
Abstract: The aim of this study was to verify how the different strategy of pasture height reduction at the beginning 

of the deferment affects the feeding behavior of sheep during the dry period. Twenty-one crossbred females, ½ 

Dorper + ½ Santa Inês, non-pregnant, aged between 4 and 5 years and average body weight of 57.5 kg were used. 

A completely randomized design with repeated measures over time was used. Different strategies for reducing 

pasture height at the beginning of the deferral period influenced the feeding behavior of the animals, with effect 

on grazing time, rumination time and rumination efficiency. In the middle of the grazing period the pasture had 

worse quality, due to the age of the plant and the higher NDF and NDFi contents. The strategy of maintaining the 

pasture with 35 cm three months before deferral, and the abrading to 15 cm abruptly before the deferral period 

(35/15) cm had better pasture structure, with higher percentage of live leaves in the stratum grazing by the animal, 

which resulted in higher grazing efficiency by the sheep. Throughout the period of use of deferred pastures there 

is a reduction in grazing efficiency.  

 
Keywords: forage intake, deferral, grazing efficiency, grazing time  

 
Introdução  

O diferimento da pastagem é uma estratégia de manejo de fácil realização, baixo custo e que garante estoque 

de forragem durante o período de sua escassez. Geralmente, a utilização do pasto diferido ocorre na época do ano 

de maior escassez de forragem em uma região e, assim, o início do diferimento determinará a duração do período 

de crescimento do pasto (SANTOS et al., 2009). A altura do pasto no início do período de diferimento é importante, 

pois, com o pasto mais baixo, haverá penetração de luz até a superfície do solo e estímulo ao aparecimento de 

novos perfilhos vegetativos e de melhor valor nutritivo durante o período de diferimento, o que contribui para a 

formação pasto diferido com valor nutritivo para ser utilizado durante o inverno (SANTANA, 2011).  

 O estudo do comportamento ingestivo é uma ferramenta de grande importância na avaliação das dietas, 

possibilitando ajustar o manejo alimentar dos animais para obtenção de melhor desempenho produtivo, o 

comportamento dos ruminantes em pastejo é caracterizado por períodos definidos de atividades, comumente 

denominados ingestão, ruminação e ócio. Diversas condições de alimentação podem modificar os parâmetros de 

comportamento ingestivo sendo que os fatores que afetam o comportamento ingestivo estão ligados ao alimento, 

ao ambiente e ao animal (MACEDO et. al 2007).  

 Considerando que, a principal resposta de interesse ao produtor é o produto animal obtido da pastagem, se 

torna de grande importância a realização de estudos para verificar o efeito de diferentes estratégias de manejo para 

a redução da altura do pasto no início do período de diferimento sobre o comportamento ingestivo. Nesse sentido, 

objetivou-se avaliar como diferentes estratégias para rebaixamento do pasto no início do período de diferimento e 

o período de pastejo afetam o comportamento ingestivo de ovinos no período seco.  
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Material e Métodos  

O experimento foi conduzido de janeiro de 2018 a março de 2019, no setor de pequenos ruminantes 

(GEPER) da Fazenda Experimental Capim-branco, pertencente à Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente 

causalizado com medidas repetidas no tempo, sendo as estratégias de rebaixamento dos pastos alocados nas 

parcelas e as medidas feitas ao longo do período de pastejo alocadas como medidas repetidas no tempo (início, 

meio e final). As três estratégias de rebaixamento do pasto no início do período de diferimento foram: o primeiro 

teve a manutenção do capim-marandu com 15 cm durante três meses antes do início do período de diferimento 

(15/15 cm), o segundo teve a manutenção do capim-marandu com 25 cm desde janeiro/2018, porém no início do 

período de diferimento os pastos foram rebaixados para 15 cm (25/15 cm) e o terceiro teve a manutenção do 

capimmarandu com 35 cm desde janeiro/2018 até a data de início do período de diferimento, quando o pasto foi 

rebaixado para 15 cm (35/15 cm). Foram utilizadas 21 fêmeas, mestiças, ½ Dorper, ½ Santa Inês, não gestantes, 

idade entre 4 e 5 anos e com peso corporal médio inicial de 57,5 kg . Os ovinos permaneceram nas pastagens 

durante os períodos diurno e noturno, onde receberam o suplemento concentrado. Durante todo período de pastejo, 

os animais tiveram acesso ao suplemento proteinado, composto de fubá de milho (10%), ureia (7,5%), farelo de 

soja (7,5%) e mistura mineral (75%).    

A cada 45 dias, no início, meio e final do período de utilização dos pastos diferidos, o comportamento 

ingestivo foi avaliado das 06:00h às 18:00h. Para adaptação dos animais com a presença dos avaliadores, foi feita 

uma adaptação, com a constante presença de pessoas na área experimental, uma semana antes do dia da avaliação. 

Um observador por unidade experimental, próximos dos animais e sem alterar  o comportamento dos mesmos, 

procederam as avaliações de comportamento ingestivo.  Foram verificados, a cada cinco minutos, se os animais 

estavam realizando ingestão do alimento (pastejo) e de água, ruminação ou ócio, de acordo com a metodologia 

proposta por Fischer et al. (1998). Os cálculos das atividades foram feitos em minutos por dia, admitindo que, nos 

cinco minutos subsequentes a cada observação, o animal permaneceu na mesma atividade.    

Para a análise inferencial dos dados, todas as variáveis do comportamento ingestivo foram avaliadas 

quantos aos pressupostos de normalidade e homogeneidades de variância, aqueles que atenderam aos pressupostos, 

foram avaliadas por meio de análise de variância, seguido de teste de médias (Teste T), aquelas que não atenderam 

os pressupostos, foram avaliadas por meio de análise  não paramétrica (Teste de Kruskal Wallis), ao nível de 10% 

de probabilidade.   

Resultados e Discussão  
Houve efeito de interação entre as diferentes estratégias de rebaixamento do pasto diferido e o tempo em 

pastejo para tempo em ruminação e eficiência de ruminação (P<0,10). Para as demais variáveis não houve efeito 

de interação (P>0,10), portanto, os fatores serão apresentados e discutidos separadamente (Tabela 1 e 2).   

  

Tabela 1. Efeito de diferentes estratégias de rebaixamento do pasto diferido sobre o tempo em pastejo, em ócio, 

mastigação total em minutos por dia (min.dia
-1

) e eficiência de pastejo e de mastigação de ovinos em pasto diferido.  

  Estratégia de rebaixamento do pasto no início do 

diferimento  

Variável  15/15 cm  25/15 cm  35/15 cm  

CMS pasto (kg.dia
-1

)  0.467 a  0.445 a  0.431 a  

Tempo em pastejo (min.dia
-1

)  355.24 a  338.57 a  295.71b  

Tempo em ócio (min.dia
-1

)  271.67 b  285.24 b  331.90 a  

Mastigação Total (min.dia
-1

)  441.67 a  428.09 a  381.43 b  

Eficiência de pastejo (CMS/Tempo em pastejo)  1.36 x  1.39 x  1.57 y  

Eficiência de mastigação (CMS/Tempo em 

mastigação)  

1.08 a  1.05 a  1.20 a  

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si a 10% de 

significância pelo teste T.
 x,y

 (0,10 <P<0,15 - Tendência); 
a,b

 (P<0,10 – Efeito significativo)  

  

Menor tempo de pastejo e maior tempo em ócio foram verificados nos animais que pastejaram os pastos 

mantidos com 35 cm três meses antes do diferimento e rebaixados abruptamente para 15 cm (35/15) (P<0,10; 

Tabela 1). Nesses pastos foi possível verificar grande porcentagem de folha viva e folha morta, sendo que a maior 

porcentagem de colmo morto ficou abaixo do estrato pastejável pelo animal, o que gerou melhor estrutura de pasto 

e com isso maior eficiência de pastejo (0,10<P<0,15).  
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Tabela 2. Efeito do período de pastejo sobre o tempo em pastejo, em ócio, mastigação total em minutos por dia 

(min.dia
-1

) e eficiência de pastejo e de mastigação de ovinos em pasto diferido com diferentes estratégias de 

rebaixamento.  

   Período de Pastejo  

Variável  Início Meio Final 

CMS pasto (kg.dia
-1

)  0.462 x 0.409 y 0.471 x 

Tempo em pastejo (min.dia
-1

)  273.81 b 292.37 b 423.32 a 

Tempo em ócio (min.dia
-1

)  306.90 b 332.13 a 249.75 c 

Mastigação Total (min.dia
-1

)  403.09 b 372.86 c 475.24 a 

Eficiência de pastejo  1.74 a 1.42 b 1.15 c 

Eficiência de mastigação  1.19 a 1.12 a 1.02 a 

x,y

 (0,10 <P<0,15 - Tendência); 
a,b

 (P<0,10 – Efeito significativo)  

  

Houve efeito do período de pastejo sobre o tempo em pastejo, em ócio e mastigação total e eficiência de 

pastejo (P<0,10; Tabela 2). Os ovinos no início e meio do período de pastejo tiveram menor tempo em pastejo, 

com maior eficiência de pastejo no início do período de utilização dos pastos diferidos isso se deu porque o pasto 

teve melhor estrutura, com maior percentual de folha viva e menor de colmo vivo e colmo morto, o que levou ao 

animal maior ter maior facilidade de ingestão do pasto pelo animal.  

Com relação ao efeito de interação, os ovinos que pastejaram os pastos manejados com 15 cm três meses 

antes do diferimento, bem como os manejados com 35 cm e rebaixados para 15 cm dias antes do diferimento 

tiveram maior tempo em ruminação no meio do período de pastejo (P<0,10). Isso porque quando se eleva o nível 

de FDN da dieta, ocorre aumento no tempo gasto de ingestão. Durante o meio do período de pastejo o pasto teve 

pior qualidade, sabe-se que a idade que a planta se encontra no momento do pastejo afeta suas características 

qualitativas, e que seu valor nutritivo decresce. Enquanto as porções mais indigestíveis como a FDNi tendem a 

aumentar. CARVALHO (2002) trabalhou com diferentes níveis de FDN na dieta de cabras em lactação e observou 

aumento linear (P<0,01) no tempo despendido em ingestão quando elevou o nível da fibra das dietas.   

 
Conclusões  

A estratégia de manutenção do pasto com 35 cm três meses antes do diferimento, sendo o rebaixamento 

para 15 cm realizado de forma abrupta antes do período de diferimento (35/15) cm leva a melhor estrutura do pasto 

diferido, com maior porcentagem de folhas vivas no estrato pastejável pelo animal o que ocasiona maior eficiência 

de pastejo pelos ovinos. Ao longo do período de utilização dos pastos diferidos ocorre redução da eficiência de 

pastejo.  
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Efeito do aditivo a base de ácido propiônico e ácido fórmico em silagens de milho: desempenho de vacas 

leiteiras  
  

Bruno valverde Arthur1, Larissa Maniero Nazato1, Gustavo Gonçalves de Souza Salvati1, Willian  
Pereira dos Santos1, Viviane Carnaval Gritti1, Késia Silva Oliveira1, Érica Benjamim da Silva1, Luiz 

Gustavo Nussio1  
  

1

Departamento de Zootecnia, ESALQ, Universidade de São Paulo.  

  
Resumo: Ácidos orgânicos tem grande impacto na fermentação de silagens e sua estabilidade aeróbia, atuando 

com muita efetividade sobre fungos e leveduras. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os benefícios da adição 

de ácidos orgânicos no processo de ensilagem, tanto para a forragem ensilada quanto no consumo voluntário dos 

animais. O aditivo testado em silos laboratoriais foi testado em silagens com escala comercial em silos tipo bag 

para alimentar vacas em lactação. Em um delineamento de reversão simples, as vacas foram distribuídas em blocos 

casualizados em 10 pares de dois animais, aleatoriamente distribuídas, dentro de cada bloco, em dois tratamentos 

(i) silagem sem aditivo (controle); (ii) silagem com Lupro-Mix® NA (4L por tonelada de matéria natural). Os 

resultados apontaram para redução numérica no tempo de ingestão dos animais alimentados com silagens tratadas. 

Da mesma forma, numericamente houve aumento do consumo de matéria seca, da produção de leite, leite corrigido 

para 4% de gordura, e energia do leite, além de uma tendência no incremento de proteína no leite. O uso do aditivo 

químico Lupro-Mix® NA se mostrou eficiente no controle de perdas, estabilidade aeróbia, além de indícios de 

melhoria no desempenho de vacas leiteiras.  

  

Palavras–chave: Conservação, Fermentação, Aditivo químico  

  

Additive effect of propionic acid and formic acid on corn silage: performance of dairy cows   
  

Abstract: Organic acids have a great impact on silage fermentation and aerobic stability, acting very effectively 

against fungi and yeast. The objective of the present study was to evaluate the impact of a chemical additive in the 

fermentation profile of whole plant corn silage (WPCS) with high dry matter content and the dairy cows’ 

performance fed with re-ensiled WPCS. The additive tested in laboratory silos was tested on commercial scale 

silages in bag silos to feed lactating. In a cross over design, the cows were distributed in randomized blocks in 10 

pairs of two animals, randomly distributed, within each block, in two treatments (i) silage without additive 

(control); (ii) silage with Lupro-Mix® NA (4L per ton of natural matter). The results pointed to a numerical 

reduction in the ingestion time of the animals fed treated silages. Similarly, numerically there was an increase in 

dry matter intake, milk yield, 4% fat corrected milk, and milk energy, as well as a trend towards increased protein 

content and yield. The use of Lupro-Mix® NA chemical additive reduces DM losses, improves aerobic stability 

and dairy cow performance.  

  

Keywords: Conservation, Fermentation, Chemical Additive.   

  

Introdução  
A silagem de milho planta inteira é a principal fonte de forragem utilizada em sistemas intensivos de 

produção de leite no Brasil (Bernardes et al., 2018). A expressiva adoção dessa forragem pelos produtores está 

relacionada à sua versatilidade em fornecer alta energia (principalmente amido que está presente nos grãos) e fibra 

fisicamente efetiva. Contudo, devido a fatores como área limitada para o cultivo da cultura do milho, escassez de 

mão de obra e recursos financeiros para aquisição de equipamentos necessários para o cultivo e colheita da cultura, 

o mercado de silagem brasileiro vem se desenvolvendo no âmbito da comercialização desta. Com isso, o desafio 

de reensilagem da silagem de milho se tornou uma realidade no país. As transferências demandam tempos longos 

(1 a 2 dias), durante os quais as silagens são inevitavelmente expostas ao ar, e isso pode causar deterioração da 

silagem devido à estimulação de microorganismos aeróbios. Nesse cenário, o uso de aditivos químicos pode se 

configurar como ferramenta de controle da deterioração aeróbia especificamente em silagem de milho oriunda de 

reensilagem devido ao seu modo de ação imediato.  

   
Material e Métodos  

O aditivo foi pulverizado sobre a forragem, reensilada após 90 dias de ensilagem, enquanto o outro silo 

testemunha (C) apresentou adição de água destilada afim de conservar com a mesma umidade do silo contendo 

aditivo químico. O ensaio de desempenho foi realizado com 20 vacas da raça Holandês, confinadas em sistema 
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free-stall. Em um delineamento de reversão simples, as vacas foram distribuídas em blocos casualizados em 10 

pares de dois animais, aleatoriamente distribuídas, dentro de cada bloco, em dois tratamentos: reensilagem de 

milho planta inteira sem aditivo (C); (ii) reensilagem de milho planta inteira com Lupro-Mix® NA, composto por 

35% ácido propiônico, 21% de formato de sódio, 20% de ácido fórmico, 4% propionato de sódio e 20% de água 

(LP), a dosagem de 4 L por tonelada (0,4%). As vacas foram alocadas aos tratamentos e receberam a seguinte 

composição dietética (%MS): 41,6% silagem de milho planta inteira; 11,9 % pré-secado de Tifton 85 (Cynodon 

spp.); 17,8% farelo de soja; 15% milho moído fino; 12,1% polpa cítrica; 1% núcleo mineral; 0,7% gordura 

protegida. Entre os dias 15 e 20 de cada período foram registrados o consumo de matéria seca (CMS) e a produção 

de leite. O CMS foi calculado pela diferença entre a quantidade de MS fornecida e as sobras. Duas amostras de 

leite de quatro ordenhas consecutivas foram coletadas (16º e 17º dia), conservadas em bromopol e enviadas para 

a Clínica do Leite do Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ em Piracicaba – SP, onde foram analisados os 

teores de proteína, gordura, lactose e nitrogênio uréico. A produção de leite corrigida para 4 % de gordura o teor 

e excreção de energia do leitefoi calculada a partir da fórmula proposta pelo NRC (2001). Os animais foram 

observados por 24 horas no 19º dia, foram avaliados quanto ao tempo de ruminação, ingestão, mastigação e ócio, 

em intervalos de 10 minutos.  

  

Resultados e Discussão  
O tempo de ingestão tendeu a reduzir em 21,5 min para a vacas alimentadas com silagem aditivada, 

contudo, não houve impacto no CMS, no número de refeições e no tempo médio por refeição como mostrado na 

tabela 1. O aditivo químico em questão foi capaz de proporcionar ingestão diária estimada de ácido propiônico de 

23,2 g. Os animais expostos às dietas que continham a silagem tratada apresentaram tendência ao aumento de 

proteína na composição do leite excretado, o que pode ser explicado pela preservação de proteína das silagens 

contendo aditivo químico. Woolford (1984) relatou que a aplicação de ácido fórmico, resulta em rápida 

acidificação do meio, e por consequência a inibição do crescimento microbiano. Portanto, os benefícios do ácido 

fórmico podem ser provenientes da inibição da respiração celular das plantas, podendo reduzir assim a ação 

enzimática de suas enzimas, além de reduzir proteólise microbiana, uma vez que proteases são inibidas em pH 

baixo. Embora o pH ruminal tenha apresentado redução ao longo do dia após a ingestão de ambas as dietas, sendo 

a dieta tratada com o combo químico a de maior impacto na redução do pH, não houve indícios de acidose, pois o 

pH não chegou a valores abaixo de 5.6 como proposto por Owens et al., 1998.  

  

Tabela 1. Comportamento alimentar e desempenho de vacas leiteiras da raça Holandês, alimentadas com silagens 

de milho tratadas ou não com aditivo químico.   

Item 
Tratamentos1 

EPM P valor COM LUPRO 

Ingestão, min.  219.5 198 8.54 0.09 

Ruminação, min.  511.5 495.5 14.62 0.44 

Nº Refeições, n.  9.2 9 0.33 0.67 

Tempo de refeição, min.  24.7 22.8 1.05 0,23 

CMS, kg/d  19.2 19.5 0.41 0.68 

Leite, kg/d  20.1 20.4 0.37 0.53 

Leite/CMS  1.05 1.07 0.023 0.6 

Gordura, %  3.78 3.83 0.066 0.56 

Proteína, %  3.29 3.38 0.033 0.09 

Gordura, kg  0.752 0.782 0.0154 0.19 

Proteína, kg  0.655 0.685 0.011 0.08 

Glicose 6h, mg/dL  56.9 58.1 0.84 0.34 

ELL (Mcal/kg)  19.9 20.7 0.34 0.12 

ELL (mcal/d)  14 14.5 0.24 0.14 

LC 4% G  19.3 19.9 0.33 0.23 

1 

LUPRO - Silagens de milho tratadas com Lupro-Mix® (35% ácido propiônico; 21% formato de sódio; 20% ácido 

fórmico; 4% propionato de sódio; 20% água) na concentração de 4 L/ton de matéria natural. CON - Silagens de 

milho sem adição de aditivos.  

  

Conclusões  
Vacas leiteiras alimentadas com dietas contendo silagem com aditivo químico tenderam a apresentar menor 

tempo de ingestão, porém o consumo de matéria seca não foi afetado. Na composição do leite desses animais 

houve tendência no aumento do teor de proteína do leite, ponto favorável aos produtores de leite.  
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Estabilidade aeróbia de silagem de cana-de-açúcar utilizando óleo essencial de capim-limão como aditivo  
  

Roberto Cantoia Junior1, Estéfani Capucho2, Thaina Moreira Garcia3, Bruno Santos do Carmo4,  
Nara Rúbia Pereira5, Tiago Antonio Del Valle6, Mariana Campana7, Jozivaldo Prudêncio Gomes de 

Morais8  
  

Resumo: Óleos essenciais têm sido utilizados para manipular o crescimento microbiano em diferentes processos 

fermentativos. Objetivou-se avaliar os efeitos da adição de doses de óleo essencial de capimlimão como aditivo 

na ensilagem da cana-de-açúcar e seu efeito na estabilidade aeróbia. O experimento foi conduzido em 

delineamento em blocos casualizados, com oito repetições. Os tratamentos foram: 0 (CON), 1 (L1), 2 (L2) e 3 

(L3) mL / kg de matéria natural de óleo essencial de capim-limão. Sessenta dias após a ensilagem, os silos foram 

abertos e sub amostras de silagem foram colocadas em baldes plasticos.  Os baldes foram mantidos em sala com 

temperatura controlada (22,1 ± 1,15 ºC; média ± DP) durante 6 dias, onde foram feitas as avaliações. A temperatura 

da silagem foi avaliada a cada oito horas e o pH a cada 24 horas. O tempo de estabilidade aeróbia foi definido 

como o tempo (em horas) necessário para que a temperatura da silagem atingisse 2 
o

C acima da temperatura 

ambiente. As doses de capim limão permitiram aumento linear do tempo de estabilidade aeróbia e reduziu 

linearmente a temperatura da silagem após a exposição aeróbia. O pH das silagem dos silos tratados com óleo 

essencial foi menor apartir de até 96 h de exposição aeróbia.   

   

Palavras–chave: fermentação, pH, temperatura   

  

Aerobic stability of sugarcane silage using lemongrass essential oil as additive   
 

Abstract: Essential oils have been used to manipulate microbial growth in different fermentation processes. The 

objective of this study was to evaluate the effects of the addition of essential oil doses of lemongrass as an additive 

on sugarcane silage and its effect on aerobic stability. The experiment was conducted in a randomized block design 

with eight replications. The treatments were: 0, 1, 2 and 3 mL / kg of natural matter of lemongrass essential oil. 

Sixty days after silage, the silos were opened and a subsample of silage was placed in plastic buckets. The buckets 

were kept in a temperature controlled room (22.1 ± 1.15 ºC; mean ± SD) for 6 days, where the evaluations were 

made. Silage temperature was evaluated every eight hours and pH every 24 hours. Aerobic stability time was 

defined as the time (in hours) required for the silage temperature to reach 2 °C above room temperature. The doses 

of lemongrass allowed linear increase of aerobic stability time and linearly reduced silage temperature after aerobic 

exposure. Silage pH of essential oil treated silos was lower from up to 96 h of aerobic exposure.  

  

Keywords: fermentation, pH, temperature  

  

Introdução  
A cana-de-açúcar é uma forrageira de alto rendimento, que pode ser utilizada para ensilagem (Daniel et al., 

2017). No entanto, o alto nível de carboidratos solúveis e a presença de levedura proporcionam uma fermentação 

tipicamente alcoólica e menor estabilidade aeróbia, em relação a outras culturas tradicionais.   

Óleos essenciais são componentes voláteis de extratos vegetais, que podem conter compostos de citral, 

carvacrol, timol, limoneno e cineol. Na alimentação humana já tem sido utilizados em vários processos, como 

conservação de alimentos. Segundo Lewis (1986), os óleos essenciais contém flavonóides, compostos fenólicos, 

terpenóides e óleos essenciais, tais como citral, β, citral, nerolgeraniol, citronelal, terpinoleno, geranil 

metilheptenona, que são responsáveis por suas atividades biológicas como antibacteriana, antidiarréica, 

antifúngicos, antioxidantes e como promotor de crescimento. Tais efeitos indicam potencial dos óleos essenciais 

inibirem o crescimento de leveduras após a exposição aeróbia da silagem. Desta forma acredita-se que níveis 

crescente de óleo essencial de capim-limão poderiam melhorar a estabilidade aeróbia da silagem. Sendo assim, o 

objetivo deste estudo foi   avaliar a temperatura e o pH após exposição aeróbia da silagem de cana-de-açucar 

tratada com doses de oleo essencial de capim-limão   

 
Material e Métodos  

O experimento foi realizado no Grupo de Estudo e Trabalho Agrícola (GETAP) do Centro de Ciências 

Agrárias (CCA) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em Araras, no período de agosto a outubro de 

2018.  

A cana-de-açúcar foi colhida de diferentes talhões e cultivares do Programa de Melhoramento Genético da 

Cana-de-Açúcar da RIDESA / UFSCar. A cana foi colhida manualmente e processada em um moinho estacionário 

(TRF300
®,

 Trapp, Jaguará do Sul, Brasil). Foram utilizados quatro blocos, definidos como as cultivares de cana 

utilizada (RB985476, RB975952, RB975242 e RB975201). Trinta e dois silos experimentais foram utilizados em 
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delineamento experimental em blocos casualizado, para avaliar os seguintes tratamentos: 0 (CON), 1 (L1), 2 (L2) 

e 3 (L3) mL / kg de matéria natural de óleo de capim limão. As quatro cultivares foram definidas como os blocos. 

A cana-de-açúcar foi ensilada em tubos de PVC (28 cm de diâmetro e 25 cm de altura) para atingir 600 kg / m
3

 de 

densidade. Sessenta dias após a esilagem, os silos foram abertos e 3 kg de amostras foram acondicionadas em 

baldes plástico e mantidas em sala de temperatura controlada (22,1 ± 1,15 ºC; média ± DP) por 6 dias. A 

temperatura do centro de massa de silagem foi avaliada a cada 8 horas, utilizando-se termômetros de espeto (K29-

5030
®

, Kasvi Produtos Laboratoriais, Pinhais, Brasil). O pH da silagem foi avaliado a cada 24 h, utilizando um 

potenciômetro digital (LUCA-210
®

, Lucadema, São José do Rio Preto, Brasil). A estabilidade aeróbia foi definida 

como o número de horas que a temperatura da silagem permaneceu <2 °C acima da temperatura ambiente. Os 

dados de tempo de estabilidade aeróbia foram analisados de acordo com um modelo de delineamento em blocos 

casualizados e os dados de temperatura acima da temperatura ambiente e pH foram analisados como medidas 

repetidas no tempo, utilizando o PROC MIXED do SAS 9.4. Os efeitos de tratamentos (óleo essencial) foram 

analisados quanto ao comportamento linear, quadrático e cúbico utilizando a técnica de regressão polinomial.  

  

Resultados e Discussão  
A utilização do óleo essencial de capim-limão aumentou linearmente (P<0,01) o tempo de estabilidade  da 

silagem e reduziu linearmente(P<0,01) a temperatura geral da silagem após a exposição aeróbia (Tabela 1). Mesmo 

efeito foi observado por Chaves et al. (2012) trabalhando com níveis crescentes de óleos essenciais (canela, 

orégano e laranja doce) na estabilidade aeróbia da silagem de cevada. Observando que os trataments de maior dose 

de enclusão, mantiveram a estabilidade por 2 semanas. Da mesma forma, o óleo essencial de capim-limão 

aumentou linearmente o período de estabilidade da canade-açúcar neste estudo e a temperatura média do maior 

nivel de enclusão do óleo essencial permaneceu abaixo de 2 ºC acima da temperatura ambiente por até 144 horas 

de exposição aeróbia. Embora de forma geral, os tratamentos com menores níveis  de óleo essencial tenham 

apresentado menores valores médios de pH, observa-se que o único tratamento em que o pH aumentou após a 

exposição aeróia, foi no tratamento não contendo óleo essencial do capim-limão. Desta forma, o óleo essencial do 

capim-limão aumenta a estabilidade aeróbia da silagem de cana-de-açúcar.  

As doses de óleo essencial tiveram efeito quadratico sobre o pH das silagens expostas ao ar (Tabela 1). No 

entanto, houve interação (P = 0,01) entre os efeitos de tratamento e tempo. Os maiores valores de pH foram 

observados para L3, até 48 horas após a exposição aeróbia, e para o tratamento CON, a partir de 96 horas de 

exposição ao ar (Figura 1). Nos dois primeiros dias de exposição aeróbia, o efeito quadrático foi conseqüência do 

aumento do pH da silagem observado em maior nível de óleo de capim-limão. Para o tratamento 3 mL pode ser 

explicado por Segundo Foskolos et al. (2016) que relataram que altos níveis de óleos essenciais (eugenol, timol e 

cinamaldeído) inibem as bactérias do ácido láctico e aumentam o pH da silagem.  

  

Tabela 1 Estabilidade aeróbia da silagem de cana-de-açúcar tratada com níveis crescentes de óleo essencial de 

capim-limão.  

Itens 

Tratamentos
1

 

EPM 

P2

 

CON L1 L2 L3 Trat. Tempo 

Tra. X 

Tempo 

L Q D 

Estabilidade 

aeróbia, h  

52,2 60,2 87,0 106 5,85 0,01 - - <0,01 0,64 0,62 

Temperatura , 

°C acima do 

ambiente  

2,50 2,35 1,60 1,02 0,159 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,48 0,57 

pH  4,24 4,06 4,00 4,13 0,031 0,03 0,21 0,01 0,15 0,01 0,81 

1 Tratamentos: 0 (CON), 1 (L1), 2 (L2) e 3 (L3) mL / kg de matéria natural de óleo essencial de capim-limão  

2 Erro padrão da média  

3 Probabilidades: efeito de nível de óleo de capim-limão / tratamento, Efeito de desvio linear (L), quadrático (Q) e 

cúbico / quadrático (D) do nível de capim-limão.  

  

 
 
 
 
 
 
Figura 1 Valores de pH até 6 dias de exposição aeróbia  
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Conclusões  
 A adição de óleo essencial do capim limão reduz o pH e a temperatura da silagem, aumentando o tempo 

de estabilidade da silagem de cana-de-açúcar, após submetida a exposição aeróbia.  
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Resumo: A Agricultura Familiar no Brasil tem sua gênese marcada pela desigualdade, principalmente em relação 

ao acesso à posse da terra. Os reflexos dessa desigualdade perduram, o setor ainda é visto como atrasado, 

ineficiente e tem baixo acesso à assistência técnica, mesmo produzindo 70% dos alimentos direcionados ao 

consumo do mercado interno e 58% de todo o leite nacional, empregando 74% da mão de obra no campo e 

contribuindo com um terço do PIB do agronegócio. A bovinocultura de leite ocupa posição de destaque na 

Agricultura Familiar como atividade geradora de renda. Nesse sentido, a extensão universitária contribui na 

democratização e divulgação de conhecimentos, sendo uma forma de diálogo entre a academia e a sociedade. 

Objetiva-se avaliar os impactos do projeto de extensão “Ações para Desenvolvimento da Agricultura Familiar no 

Município de Pompéu – MG”, analisando ações relacionadas à bovinocultura de leite em um lote do Assentamento 

26 de Outubro. A metodologia baseou-se em práticas participativas, dialógicas e democráticas. Teve-se o desafio 

aos participantes do projeto em desenvolver o senso crítico e a capacidade de adaptação a respeito do conteúdo 

que é lecionado na universidade. O conteúdo abordado nas visitas foi dividido em blocos: nutrição, qualidade do 

leite e sanidade animal. Obteve-se melhoria genética do rebanho com produção de animais com maior valor de 

revenda, redução da contagem de células somáticas (CCS) e contagem bacteriana total (CBT) no leite, 

planejamento para a implantação de pastejo rotacionado e balanceamento da dieta dos animais. Além disso, 

possibilitou-se a troca de experiências e saberes, contribuindo para a formação socialmente comprometida dos 

estudantes para atuação neste ramo da pecuária.  

  
Palavras–chave: assistência técnica, extensão rural, reforma agrária.  

  

University Extension as a tool for development of dairy cattle in Family Farming property  
  

Abstract: Family Farming in Brazil has its genesis marked by inequality, especially in relation to access to land 

tenure. Reflections of this inequality persist, the sector is still seen as inefficient behind schedule and has low 

access to technical assistance, even producing 70% of food for domestic consumption and 58% of all domestic 

milk, employing 74% of the labor force. field and contributing one third of the agribusiness GDP. In this sense, 

university extension contributes to the democratization and dissemination of knowledge, being a form of dialogue 

between academia and society. The objective of this study is to evaluate the impacts of the extension project 

“Actions for the Development of Family Farming in the Municipality of Pompéu - MG”, analyzing actions related 

to dairy cattle in a 26 October settlement. The methodology was based on participatory, dialogical and democratic 

practices. The project participants were challenged to develop critical thinking and adaptability about the content 

taught at the university. The content addressed in the visits were divided into blocks: nutrition, milk quality and 

animal health. Genetic improvement of the herd, reduction of somatic cell count and total bacterial count in milk, 

planning for the implementation of rotational grazing and dietary balance of the animals. In addition, it was 

possible to exchange experiences and knowledge, contributing to the socially compromised formation of students 

to act in this sector of livestock.  

  

Keywords: inequality, education, land reform  

  

Introdução  
A Agricultura Familiar no Brasil tem sua gênese marcada pela desigualdade, principalmente em relação ao 

acesso à posse da terra. Os reflexos dessa desigualdade perduram até os dias atuais, onde encontra-se como um 

setor que ocupa 24% do território demarcado, mesmo representando 84% das propriedades rurais. Afastada das 

políticas públicas de desenvolvimento e crédito rural subsidiado durante a modernização da agricultura nas décadas 

de 1960, 1970 e 1980. Com a justificativa da sua baixa produção e atraso tecnológico, a Agricultura Familiar foi 

vista como atrasada e ineficiente, o que reflete nesta visão arcaica e preconceituosa até os dias atuais. A agricultura 

familiar ocupa menos de um quarto da terra, com baixa tecnificação e precário acesso à assistência técnica, 
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entretanto, o setor é responsável por 70 % do abastecimento do mercado interno, produz 58% do leite nacional, 

emprega 74 % da mão de obra no campo e participou em 2003 em um terço da cadeia do agronegócio, valor 

correspondente à 10,1 % do PIB brasileiro (Guilhoto et al., 2006). Por esses fatores, é evidente a importância da 

agricultura familiar no processo de desenvolvimento rural, sendo inegável sua importância socioeconômica no 

cenário nacional.  

De maneira geral, as propriedades de Agricultura Familiar são marcadas pela pluriatividade e policultura, 

se destacando a bovinocultura de leite como atividades geradoras de renda agrícola. No Brasil a assistência técnica 

voltada ao setor agropecuário é incipiente, estando presente em apenas 22 % dos estabelecimentos. Destes, em 

propriedades cuja assistência técnica é de origem particular, o tamanho médio das propriedades é de 435 ha, 

enquanto a assistência técnica de origem governamental abrange parcelas de propriedades com tamanho médio de 

64 ha. É importante ressaltar que o nível de escolaridade está diretamente relacionado com o acesso à assistência 

técnica. Enquanto os produtores com ensino médio incompleto ou inferior, apenas 16,8 % tem acesso à assistência, 

44,7% dos produtores com ensino superior completo a possuem. (IBGE, 2006). Neste cenário, as universidades 

públicas podem contribuir com a democratização e divulgação de conhecimento e tecnologias envolvendo a 

atividade de pecuária leiteira. Aí se insere a importância da extensão universitária: a principal forma de diálogo 

entre a academia e a sociedade, sendo indissociável da pesquisa e do ensino (de Paula, 2013).   

Objetiva-se avaliar os impactos do projeto de extensão “Ações para Desenvolvimento da Agricultura 

Familiar no Município de Pompeu – MG”, com análise das ações relacionadas à bovinocultura de leite em um lote 

do Assentamento 26 de Outubro.  

  

Material e Métodos  
Realizou-se o estudo de caso das ações do projeto de extensão universitária “Ação para desenvolvimento 

de comunidades de agricultura familiar no município de Pompeu-MG” com vistas a evidenciar a metodologia 

extensionista desenvolvida.   

As atividades do projeto tiveram início em 2012, por meio de uma parceria entre a Escola de Veterinária 

da UFMG e a Prefeitura Municipal de Pompéu – MG. Para o presente trabalho avaliou-se as ações voltadas para 

bovinocultura de leite, iniciadas em março de 2019. O alvo das ações é uma comunidade de Agricultura familiar 

localizada no projeto de assentamento de reforma agrária 26 de outubro.  

 Além da bovinocultura leiteira ser atividade pecuária comum em pequenas criações, Pompeu é um dos 

maiores municípios em relação à produção leiteira do Brasil (IBGE 2012). Buscando atender à essas demandas, 

as ações de extensão desenvolvidas tiveram por base os conceitos definidos pelo Plano Nacional de Extensão 

Rural, sendo a prática guiada pela metodologia descrita por Prado e Ramirez (2011), que se baseia em práticas 

participativas, dialógicas e democráticas.   

  

Resultados e Discussão  
Na agriculta familiar, a força de trabalho empregada é oriunda do grupo doméstico, principalmente se 

tratando das funções de gerencia (Prado e Ramirez, 2011). Por ser o gerente da propriedade e também o principal 

trabalhador, torna-se inviável que o produtor interrompa seus afazeres diários para receber os estudantes. Sendo 

assim, todo o trabalho prático diário foi realizado em conjunto, enquanto as discussões, demonstrações e 

considerações técnicas foram construídas envolvendo a atividade exercida naquele momento. Tem-se assim, o 

resultado imaterial mais significativo do projeto: a troca de saberes e experiências entre produtores e estudantes, 

onde o conhecimento não é transferido verticalmente, senão construído em conjunto.  

Inicialmente foi realizado trabalho de diagnóstico de situação da propriedade (Gonçalves et al., 2019) que 

se propõe a observação de fatores produtivos, ambientais, sociais, mercadológicos e humanos. Desta forma, 

identificou-se as principais demandas do produtor a serem abordadas nas visitas posteriores. Formulou-se o 

cronograma de atividades junto ao produtor, estabelecendo as ações por prioridade no que se refere ao impacto 

econômico, facilidade de investimento financeiro e de mão de obra, bem como o aproveitamento dos recursos 

existentes da melhor forma possível. Por se basear nas demandas do produtor e ser construído em conjunto ao 

mesmo, o cronograma de atividades e ações não foi fixo, sofrendo alterações conforme modificavam as dinâmicas 

de mercado e os interesses do produtor.   

O ensino técnico e profissional nas ciências agrárias, em sua maioria, é marcado por concepção difusionista 

e produtivista, os participantes do projeto foram desafiados a desenvolver senso crítico e capacidade de adaptação. 

Essas habilidades são importantes haja vista que a maioria das tecnologias “modernas” não se aplicam diretamente 

à sistemas menos tecnificados de produção em pequenas extensões territoriais.   

O trabalho foi dividido em três segmentos: nutrição, qualidade do leite e sanidade animal. As orientações 

técnicas foram disponibilizadas de forma que o produtor formulasse, junto à equipe, estratégias de curto, médio e 

longo prazo para aumento da produtividade, dos lucros e da qualidade dos produtos, bem como a otimização da 

mão de obra e dos fatores de produção. Como resultados materiais têm-se a melhoria genética do rebanho, com o 

objetivo de adequação dos bovinos às condições do clima e manejo. Quanto à qualidade do leite tem-se a redução 

da contagem de células somáticas (CCS) de 565 mil células para 452 mil, o que implicou na redução da penalização 
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do produtor de R$ 0.025 à zero. A CBT teve sua redução de 69 mil unidades formadoras de colônia (UFC) para 

22 mil UFC, assim, a contagem que gerava penalização de R$ 0.040, passou a ser responsável pela bonificação de 

R$ 0,040. Considerando também as bonificações por gordura e proteína, no início do projeto o produtor possuía 

saldo positivo de R$ 0.035 no litro de leite, enquanto esse valor passou para R$ 0.117 com o decorrer das ações. 

Outro trabalho realizado foi o planejamento para implantação de pastejo rotacionado. Neste mesmo sentido foi 

realizado balanceamento da dieta dos animais.   

A metodologia adotada no projeto busca adequar a prática de extensão ao produtor, de acordo com o que é 

demandado. Desta forma, ela visa um trabalho educativo, horizontalizado, que retira o agricultor da posição de 

objeto a receber as informações trazidas da academia, e o coloca como protagonista de suas decisões, onde as 

demandas e as soluções das mesmas são resolvidas por ele, e ao aluno-extensionista cabe apenas o papel de 

provocador e facilitador da informação. Para que se cumpra com o proposto, os estudantes devem se qualificar 

para desenvolver ações junto com os produtores, e não para eles. Desta forma, os estudantes se capacitam também 

para a realização de trabalhos que sejam capazes de valorizar o saber dos produtores e não apenas impor a “verdade 

universitária”, que muito se liga ao interesse de grupos industriais e sistemas de produção em larga escala.   

  

Conclusões  
Aos estudantes participantes da ação de extensão, possibilitou-se aplicar os conhecimentos técnicos 

relacionados à bovinocultura de leite adaptando-os às diferentes realidades encontradas em trabalhos envolvendo 

a agricultura familiar, contribuindo para a formação socialmente comprometida dos estudantes.  

Ao produtor rural, tem-se o aumento da qualidade do produto por meio da ação de extensão rural e trocas 

de saberes.  

A metodologia utilizada coloca o produtor como protagonista de suas decisões, facilitando a compreensão 

de sua importância por meio da problematização da realidade. A ação horizontal com base na identificação de 

demandas garante um processo democrático, em contraposição ao modelo difusionista de assistência técnica.  

Faz-se necessário ampliar os projetos de extensão em quantidade e abrangência dos produtores rurais, à via 

de maximizar o desenvolvimento socioeconômico das comunidades de agricultura familiar.  
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Resumo: A ingestão de alimentos sólidos é responsável pela diferenciação e crescimento do epitélio ruminal, e 

pode ser influenciada pelo manejo nutricional adotado em cada propriedade. O objetivo do estudo foi avaliar o 

consumo de concentrado de bezerros em aleitamento do tipo step-down, recebendo sucedâneos lácteos com 

diferentes teores protéicos (22 e 27 %). A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental do Glória da 

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2018. Foram 

utilizados 107 bezerros submetidos ao sistema de aleitamento step-down e distribuídos aleatoriamente aos 

tratamentos. O consumo de concentrado foi mensurado diariamente. Considerou-se significância estatística 

quando P≤0,05 e nesse caso as médias foram comparadas utilizando o teste Scott-Knott. O consumo de 

concentrado de bezerros não foi influenciado pelos teores proteicos dos sucedâneos lácteos. Animais de ambos os 

tratamentos apresentaram aumento de consumo de concentrado com o avançar da idade. O aumento do consumo 

foi mais significativo em torno dos 40 dias de idade, quando a quantidade ofertada de sucedâneo foi reduzida. O 

teor de proteína do sucedâneo não influenciou o consumo de concentrado durante o período aleitamento. 

 
Palavras–chave: consumo, desenvolvimento ruminal, proteína bruta 
 

Starter intake of calves fed with different milk replacers in feeding program step-down  
 

Abstract: The intake of solid foods is responsible for the differentiation and growth of the ruminal epithelium, 

and may be influenced by the nutritional management adopted in each property. The aim of this study was to 

evaluate the starter intake of calves in feeding program step-down receiving milk replacers with different protein 

contents (22 and 27%). The research was conducted at the Experimental Farm of Gloria of the Federal University 

of Uberlândia, Uberlândia-MG, from February 2017 to September 2018. 107 calves was submitted to step-down 

suckling system and randomly distributed to the treatments. Concentrate intake was measured daily. Statistical 

significance was considered when P≤0.05, in which case the averages were compared using the Scott-Knott test. 

Calf concentrate intake was not influenced by the protein content of dairy replacers. Animals from both treatments 

showed increased concentrate intake with advancing age. The increase in consumption was more significant 

around 40 days of age, when the amount of substitute offered was reduced. The protein leve did not influence the 

starter intake during the period of suckling. 
 

Keywords: consumption, crude protein, rumen development 

 

Introdução 
Para alcançar bons resultados, o sistema de aleitamento deve concentrar esforços em prol da saúde, do 

conforto e do desenvolvimento dos animais. Diante disso, o fornecimento de dieta líquida de qualidade é 

indispensável, pois é a principal fonte de alimento para os bezerros mais jovens e irá fornecer suporte ao 

funcionamento do organismo e ao crescimento desses animais nas primeiras semanas de vida. Apesar da dieta 

líquida ser o componente principal da alimentação, é essencial que o bezerro inicie a ingestão de dieta sólida ainda 

no período de aleitamento. Os alimentos sólidos são responsáveis pela formação da microbiota ruminal, e esta, 

dará início aos processos fermentativos gerando produtos relevantes para a diferenciação e crescimento do epitélio 

ruminal. O desenvolvimento do rúmen, por sua vez, será fundamental para a continuação do crescimento do 

bezerro no período de pós aleitamento. Alguns fatores de manejo nutricional como tipo, quantidade, qualidade e 

composição da dieta líquida ofertada podem impactar o consumo de concentrado durante e após o aleitamento, e 

consequentemente afetar o desempenho desses animais. O objetivo do estudo foi avaliar o consumo de concentrado 

de bezerros em aleitamento do tipo step-down, recebendo sucedâneos lácteos com diferentes teores proteicos. 

 

Material e Métodos 
A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental do Glória da Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia-MG, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2018. Foram utilizados 107 bezerros, sendo 35 
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machos e 72 fêmeas, nascidos de vacas mestiças (1/2, 3/4 e 7/8 Holandês x Gir). Os animais foram mantidos em 

bezerreiro argentino, alojados de forma individual e submetidos ao sistema de aleitamento step-down, recebendo 

8 litros de sucedâneo divididos em duas refeições diárias até completarem 40 dias de vida. A partir do 41º dia, a 

dieta líquida foi reduzida para 4 litros divididos em duas refeições, permanecendo assim até o 75º dia de vida, 

quando iniciou-se o desaleitamento. Os animais foram alocados em grupos balanceados de acordo com o período 

de nascimento e com o sexo. Nos grupos homogêneos quanto ao sexo e à época de nascimento os animais foram 

distribuídos aleatoriamente nos dois tratamentos de alimentação: sucedâneo alta proteína (AP) e sucedâneo baixa 

proteína (BP). Os sucedâneos AP e BP possuíam 27 e 22 % de PB, e 14 e 17 % de EE, respectivamente, e a 

principal fonte protéica de ambos era de origem láctea. Os sucedâneos foram diluídos em água a 40°C, na 

proporção de 1 Kg de sucedâneo para oito litros de água. Diariamente foi monitorado o consumo de concentrado 

pela diferença entre o fornecido e as sobras. Como protocolo, todos os dias eram ofertados aos animais de 1 a 40 

dias de idade, e de 41 a 75 dias de idade, 2,0 kg e 2,5 kg de concentrado comercial, respectivamente, pesados em 

balança eletrônica, e acondicionados em sacos plásticos individuais devidamente identificados. As sobras eram 

retiradas do cocho no período da manhã e posteriormente pesadas. Adotou-se uma observação por animal por 

período de cinco dias, sendo utilizada a média dos dados diários em cada período. Dessa maneira, foram utilizados 

15 períodos de avaliações. Os dados foram analisados empregando modelo misto como medida repetida no tempo, 

considerando efeito aleatório dos animais e os efeitos fixos de tratamento de alimentação (sucedâneo AP e BP), 

de período (semanas de idade) e da interação tratamento de alimentação x período, sendo utilizado o peso vivo 

inicial como covariável. Considerou-se significância estatística quando P≤0,05 e, nesse caso, as médias foram 

comparadas utilizando-se o teste Scott-Knott. 
 

Resultados e Discussão 
Os tratamentos não influenciaram o consumo de concentrado durante todo o período de avaliação (Figura 

1). 

 

 

 
Figura 1. Ingestão de concentrado (g de matéria natural/dia) de bezerros durante o período de aleitamento. Barra 

de erros indica o erro padrão da média. 

 

Bezerros alimentados com dietas contendo maior teor de PB podem alcançar maiores taxas de ganho de 

peso e maior desenvolvimento corporal (NRC, 2001). Dessa forma, esperava-se que, animais do grupo AP 

apresentassem consumo de concentrado superior aos animais do grupo BP devido ao possível aprimoramento da 

capacidade ingestiva. No entanto, essa diferença no consumo não foi observada no presente estudo. Hill et al. 

(2006) observaram aumento no consumo de concentrado com o incremento do teor de PB do sucedâneo. Em 

contrapartida, Miqueo et al. (2017), corroborando com este trabalho, não observaram diferenças. 

Observou-se efeito do período sobre o consumo de concentrado (P<0,001), de maneira que com o avançar 

da idade, a ingestão de dieta sólida se elevou (Figura 2). 
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Figura 2.  Ingestão de concentrado de bezerro em programa step-down durante o período de aleitamento. Letras 

distintas diferem para P<0,05. Barra de erros indica o erro padrão da média. 
 

O aumento do consumo de concentrado com o avançar da idade acontece em função da maior capacidade 

ingestiva, do desenvolvimento ruminal, e do aumento dos requerimentos nutricionais para o desenvolvimento. Foi 

observado aumento expressivo do consumo de concentrado de 418,0 g/dia de 36-40 para 41-45 dias idade. O 

resultado encontrado foi uma resposta à redução de sucedâneo ofertado nesse mesmo período, em virtude da 

estratégia de aleitamento step-down, visto que consumo de concentrado e ingestão de dieta líquida possuem uma 

correlação negativa (De Paula et al., 2017). 

 
Conclusões 

O teor de proteína do sucedâneo não influenciou o consumo de concentrado durante o período aleitamento. 
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Resumo: Os sucedâneos lácteos representam uma opção de dieta líquida na fase de aleitamento de bezerros. O 

objetivo do estudo foi avaliar o consumo de dieta líquida de bezerros em aleitamento step-down recebendo 

sucedâneos com diferentes teores proteicos (22 e 27 %). A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental do 

Glória da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia-MG, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 

2018. Foram utilizados 107 bezerros submetidos ao sistema de aleitamento step-down e distribuídos aleatoriamente 

aos tratamentos. O consumo de dieta líquida foi mensurado diariamente. Considerou-se significância estatística 

quando P≤0,05 e nesse caso as médias foram comparadas utilizando o teste Scott-Knott. Não houve efeito do 

tratamento sobre a ingestão de dieta líquida durante todo o período de aleitamento. O aumento do teor de proteína 

bruta do sucedâneo não impactou no consumo, indicando boa qualidade dos ingredientes utilizados. Houve efeito 

do período de avaliação sobre a ingestão de dieta líquida (P<0,001). Os animais conseguiram ingerir todo o volume 

de sucedâneo ofertado após os 21 dias de idade. O teor de proteína do sucedâneo não influenciou o consumo de 

dieta líquida. 

 
Palavras–chave: aminoácidos, consumo, substituto 

 

Liquid diet intake of calves fed with different milk replacers in feeding program step-down  
 

Abstract: Milk replacers represent a liquid diet option in the calf lactation phase. The aim of this study was to 

evaluate the liquid diet intake of calves in feeding program step-down receiving milk replacers with different 

protein contents (22 and 27%). The research was conducted at the Experimental Farm of Gloria of the Federal 

University of Uberlândia, Uberlândia-MG, from February 2017 to September 2018. 107 calves was submitted to 

step-down feeding program and randomly distributed to the treatments. The consumption of liquid diet was 

measured daily. Statistical significance was considered when P≤0.05 and in this case the means were compared 

using the Scott-Knott test. There was no effect of treatment on the intake of liquid diet during the entire 

breastfeeding period. The increase in crude protein content of the substitute did not impact consumption, indicating 

good quality of the ingredients used. There was an effect of the evaluation period on liquid diet intake (P <0.001). 

The animals were able to ingest the entire volume of milk replacer offered after 21 days of age. The protein level 

of milk replacer did not influence the liquid diet intake. 
 

Keywords: aminoacids, consumption, substitute 

 

Introdução 
A expansão e reposição em um sistema produção de leite depende de uma criação eficiente de bezerras 

leiteiras, uma vez que, esses animais representam o futuro do rebanho. Dessa forma, é importante implementar 

adequado manejo nutricional na fase de aleitamento para que bons resultados sejam alcançados. Além de 

estabelecer a quantidade de dieta líquida que será ofertada aos animais durante esse período, é importante definir 

também que tipo de alimento será fornecido. O leite integral representa o alimento padrão, mas destiná-lo aos 

animais em aleitamento implica em reduzir o volume de leite comercializado pela propriedade. Diante disso, 

surgem opções promissoras, como por exemplo a utilização de sucedâneos lácteos. Bezerros alimentados com 

sucedâneos podem alcançar bom desempenho, desde que estes sejam formulados com ingredientes de qualidade e 

de alta digestibilidade. Assim, aumentar o volume de sucedâneo fornecido, aumentar os teores de sólido da dieta 

líquida, e escolher sucedâneos com maior teor proteico, tornam-se medidas que podem potencializar o crescimento 

animal. Em contrapartida, sucedâneos que contém em sua composição grande quantidade de ingredientes de baixa 

digestibilidade, como fontes proteicas de origem vegetal, não proporcionam adequado consumo e altas taxas de 

ganho de peso, podendo comprometer o desenvolvimento dos bezerros. O objetivo do estudo foi avaliar o consumo 

de dieta líquida de bezerros em aleitamento step-down recebendo sucedâneos com diferentes teores proteicos. 
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Material e Métodos 
A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental do Glória da Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia-MG, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2018. Foram utilizados 107 bezerros, sendo 35 

machos e 72 fêmeas, nascidos de vacas mestiças (1/2, 3/4 e 7/8 Holandês x Gir). Os animais foram mantidos em 

bezerreiro argentino, alojados de forma individual e submetidos ao sistema de aleitamento step-down, recebendo 

8 litros de sucedâneo divididos em duas refeições diárias até completarem 40 dias de vida. A partir do 41º dia, a 

dieta líquida foi reduzida para 4 litros divididos em duas refeições, permanecendo assim até o 75º dia de vida, 

quando iniciou-se o desaleitamento. Água e concentrado eram fornecidos à vontade desde o primeiro dia de vida. 

Ao término de cada refeição, as sobras de dieta líquida que ocorriam eram mensuradas e registradas, para 

determinação do consumo. Os animais foram alocados em grupos balanceados de acordo com o período de 

nascimento e com o sexo. Nos grupos homogêneos quanto ao sexo e à época de nascimento os animais foram 

distribuídos aleatoriamente nos dois tratamentos de alimentação: sucedâneo alta proteína (AP) e sucedâneo baixa 

proteína (BP). Os sucedâneos AP e BP possuíam 27 e 22 % de PB, e 14 e 17 % de EE, respectivamente, e a 

principal fonte protéica de ambos era de origem láctea. Os sucedâneos foram diluídos em água a 40°C, na 

proporção de 1 Kg de sucedâneo para oito litros de água. Adotou-se uma observação por animal por período de 

cinco dias, sendo utilizada a média dos dados diários em cada período. Dessa maneira, foram utilizados 15 períodos 

de avaliações. Os dados foram analisados empregando modelo misto como medida repetida no tempo, 

considerando efeito aleatório dos animais e os efeitos fixos de tratamento de alimentação (sucedâneo AP e BP), 

de período (semanas de idade) e da interação tratamento de alimentação x período, sendo utilizado o peso vivo 

inicial como covariável. Considerou-se significância estatística quando P≤0,05 e, nesse caso, as médias foram 

comparadas utilizando-se o teste Scott-Knott. 
 

Resultados e Discussão 
Segundo o NRC (2001), animais com peso vivo de 50 kg e meta de ganho de peso de 600 g/dia precisam 

ingerir 780 g de MS e 185 g de PB, considerando apenas o consumo de dieta líquida. No período de 0 a 40 dias de 

idade, os animais do tratamento AP apresentaram consumo médio de 839,0 g de matéria seca (MS) e 226,5 g de 

proteína bruta (PB), enquanto os valores apresentados pelos animais do tratamento BP foram de 838,8 g e 184,6 g 

respectivamente. Os dois sucedâneos utilizados atenderam as exigências de MS e PB dentro do período 

considerado. Não houve efeito do tratamento sobre a ingestão de dieta líquida durante todo o período de 

aleitamento (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Ingestão de sucedâneo (g de sólidos) de bezerros alimentados com sucedâneos de diferentes teores 

protéicos. Barra de erros indica o erro padrão da média. 

 

Nas primeiras semanas de vida do bezerro, o consumo de dieta líquida pode reduzir concomitantemente ao 

aumento dos níveis nutricionais de proteína, caso este seja obtido pela inclusão de fontes protéicas de origem 

vegetal e de baixa digestibilidade. Isso acontece porque o perfil enzimático do animal nessa fase não é capacitado 

para digerir de maneira eficiente alimentos de origem não láctea. Neste estudo, o aumento do teor de PB do 

sucedâneo não impactou no consumo, indicando boa qualidade dos ingredientes utilizados. Miqueo et al. (2017) 

também não observaram efeito do aumento do teor de PB de 19,5 para 23,7 % sobre o consumo de dieta líquida. 

Não houve interação entre os tratamentos e o período de avaliação, mas houve efeito do período de avaliação sobre 

a ingestão de dieta líquida (P<0,001), em virtude do programa de aleitamento step-down (Figura 2). 
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Figura 2. Ingestão de sucedâneo de bezerros em aleitamento do tipo step-down. Letras distintas diferem para 

P<0,05. Barra de erros indica o erro padrão da média. 

 
Nos primeiros 20 dias de vida os animais ingeriram quantidade de sucedâneo inferior à ofertada. Nos 

períodos de 6-10, 11-15 e 16-20, a ingestão de sucedâneo foi de 87, 92 e 98 % da quantidade ofertada, e a partir 

dos 21 dias de idade, os animais consumiram todo o volume ofertado. Silper et al. 2014 também relataram ingestão 

inferior à quantidade ofertada nas primeiras semanas de vida em situações onde a taxa de alimentação era mais 

elevada (superior a 750g de sólidos/dia). O consumo incompleto nessa fase inicial pode ser um reflexo da 

incapacidade do bezerro de ingerir maior volume de dieta líquida, visto que este foi fracionado em apenas duas 

refeições. Sendo assim, o aumento do número de refeições representa uma alternativa para minimizar essa situação. 

Além disso, é importante considerar que as primeiras semanas de vida são críticas para a saúde do animal, e a 

ocorrência de doenças como a diarréia, pode gerar impactos negativos no consumo alimentar. 

 
Conclusões 

O teor de proteína do sucedâneo não influenciou o consumo de dieta líquida. 
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O acesso aos mercados locais como forma de viabilização da cadeia produtiva do leite à agricultura 
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Resumo: O leite produzido no Brasil é um dos produtos mais importantes do setor agropecuário ao fornecer 

suprimentos à alimentação humana, além de fomentar emprego e geração de renda a população. A inserção da 

agricultura familiar aos mercados locais tem ocorrido por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) que visam 

o fortalecimento e inserção econômica da agricultura familiar quanto ao processamento e comercialização do leite 

e derivados. Nesta perspectiva a discussão abordada neste trabalho está situada na área de produção de leite em 

núcleos familiares e do desenvolvimento no espaço agrário brasileiro ao tentar envolver a inclusão desta 

importante categoria social do meio rural em mercados locais a fim de garantir principalmente a comercialização. 

Além disso, gerar qualidade de vida aos produtores e, assim, mostrar a importância de respeitar sua reprodução 

social e origens culturais. Objetivou-se então a análise da importância dos mercados institucionais para a 

viabilização da cadeia produtiva do leite ante a agricultura familiar. Foi realizada uma revisão bibliográfica de 

caráter analítico a respeito da inserção da agricultura familiar em mercados locais na perspectiva da cadeia 

produtiva do leite. Os problemas relacionados a inserção do leite produzido pela agricultura familiar acontecem 

em detrimento do atual modelo de complexo agroindustrial brasileiro que torna caro todos os custos de produção 

e processamento do leite, acarretando no alto preço pago pelo consumidor. Vinculado aos problemas acima, à falta 

de apoio da legislação, serviços de inspeção e certificação que respeitem as características culturais e o grau de 

tecnificação de cada produção são fatores que compõem a logística que encarece a produção do leite e derivados. 

Conclui-se que é necessário fortalecer os mercados locais que além de beneficiar o produtor, é também uma 

alternativa de baratear o acesso ao produto e seus derivados pela sociedade, sobretudo as de menor renda das 

grandes áreas urbanas.   

  

Palavras–chave: agricultura familiar, bovinocultura leiteira, mercados institucionais.  

  

 Access to local markets as a way to enable the production chain of milk to family farming  
  

Abstract: The milk produced in Brazil is more important in the agricultural sector in the supply of food supplies, 

besides promoting work and income generation. The insertion of family agriculture in local markets has occurred 

through the National School Feeding Program (PNAE) and the Food Acquisition Program (PAA), as well as the 

Municipal Inspection Service (SIM), which aims at supporting and presenting economically. family farming You 

can download and market milk and dairy products. This approach a rural approached this work in the main site in 

the main site in the development of monuments in the rural site in a rural site is a high end of a advertising mainly 

a marketing. In addition, generate quality of life for producers and thus show the importance of their social and 

cultural actions. The objective was then an analysis of the institutional markets for a viability of the milk production 

chain in a family environment. It was a literature review of analytical character and respect for family presentation 

in local markets from the perspective of the milk supply chain. The problems related to pasting milk age in 

agriculture in particular in the current model of complex to agroindustrial Brazil which comes at expensive costs 

of production and processing of milk, has been at a high price provided by the consumer. Linking to services on 

cultural characteristics and the issuing of research and certification services as cultural characteristics and the 

degree of technique of each production are factors that make up a logistics that refers to the production of milk 

and dairy products. In order to make their market share more efficient, their profits, the production of a higher rate 

of access to the product and their investments by the lower income people in large urban areas.  

 
Keywords: dairy cattle, family farming, institutional markets.  
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Introdução  
O leite produzido no Brasil é um dos produtos mais importantes do setor agropecuário ao fornecer 

suprimentos à alimentação humana, além de fomentar emprego e geração de renda a população. Estima-se que 2 

milhões de cidadãos brasileiros estejam inseridos nas atividades produtivas da bovinocultura leiteira.  

O país integra o ranking dos dez maiores produtores de leite mundiais, refugiando um dos maiores rebanhos 

produtivos – cerca de 23 milhões de cabeças-, circunstância que o coloca atrás apenas da Índia.  A atividade leiteira 

no país teve nessa perspectiva crescimento superior a 100% no período compreendido entre 1990 a 2010, com 

participação efetiva das propriedades de agricultura familiar. Estas, representavam na década de 1990 

aproximadamente 40% da produção total de leite, subindo para 50% nos anos 2000 (Bandeira, 2004). Além disso, 

o Censo Agropecuário de 2006 mostrou que o Brasil possuía 1.350 milhões de estabelecimentos alocados na 

atividade, dos quais 930 mil eram inseridos no mercado formal. Estes dados representam aproximadamente 70% 

de estabelecimentos com áreas de até 50 hectares (IBGE, 2006).  

A produção leiteira originada da mão de obra familiar é desenvolvida nestas áreas menores com pouca 

utilização de inovações tecnológicas que não intervêm na sua produtividade e envolve aspectos socioeconômicos, 

o que possibilita o atendimento às necessidades de consumo do mercado. Denota-se então a necessidade de 

sustentação do processo de crescimento da cadeia produtiva do leite, que demanda reconhecimento do poder 

público principalmente através de ações que permitam acesso ao mercado, sobretudo local, como os casos do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), além do 

Serviço de Inspeção Municipal (SIM) que visam o fortalecimento e inserção econômica da agricultura familiar 

quanto ao processamento e comercialização do leite e derivados.   

A discussão abordada neste trabalho está situada na área de produção de leite em núcleos familiares e do 

desenvolvimento no espaço agrário brasileiro ao tentar envolver a inclusão deste grupo social e a atividade leiteira 

em mercados locais a fim de garantir principalmente a comercialização desta. Além disso, gerar qualidade de vida 

aos produtores e, assim, mostrar a importância de respeitar sua reprodução social e origens culturais.  

Objetivou-se então a análise da importância dos mercados institucionais para a viabilização da cadeia 

produtiva do leite ante a agricultura familiar.  

  

Material e Métodos  
Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica de caráter analítico a respeito da 

inserção da agricultura familiar em mercados locais na perspectiva da cadeia produtiva do leite.  

  

Resultados e Discussão  
Há pouca competitividade da produção de leite no geral devido ao alto índice de informalidade nos sistemas 

agroindustriais, dificuldade de coordenação das atividades, exigências do setor industrial por qualidade e 

tecnificação da produção agropecuária e então alta taxa de abandono dos setores produtivos por parte dos pequenos 

produtores.   

A exclusão dos produtores familiares do setor acontece em decorrência do complexo agroindustrial do leite 

e seus variados elos que encarecem os custos produtivos. Há também valores significativos de processamento para 

a indústria, alto custo de distribuição e preços caros pagos pelo consumidor nos grandes centros urbanos.   

Percebe-se então que a logística da produção do leite é um dos principais fatores geradores da problemática 

que envolve o acesso do produto no mercado, na qual todos os setores – produtores, indústria e consumidores – 

são atualmente lesados. O armazenamento também se torna entrave na logística da cadeia produtiva do leite, uma 

vez que na maioria das regiões tem-se o uso de tanques em condições variadas de qualidade, compartilhados por 

toda uma comunidade. As más condições das estradas que dificultam a captação e acarreta em preços pagos 

definidos de acordo com a quantidade de leite produzida, impacta ainda mais nos custos produtivos destinados aos 

produtores de menor escala.  

Vinculado aos problemas acima, à falta de apoio da legislação, serviços de inspeção e certificação que 

respeitem as características culturais e o grau de tecnificação de cada produção são fatores que compõem a logística 

que encarece a produção do leite e derivados. Assim, a formulação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) pelos 

municípios torna-se uma das maneiras de ampliar o acesso aos mercados locais, além de gerar segurança e 

qualidade no processo produtivo do leite, assim como os demais produtos de origem animal.   

Além da implementação do SIM, Para Brito et al. (2018) o fomento às políticas de mercados institucionais, 

como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nos 

últimos anos, e outros incentivos de acesso aos mercados locais como o caso das feiras, proporcionaram maior 

alcance de comercialização dos produtos originados pela agricultura familiar de específicas regiões. Schneider 

(2010), mostra que esta inovação e acesso aos mercados locais são fundamentais na agregação de valor dos 

produtos agrofamiliares, além de reduzir custos de transação e instigar as economias de alvo. É uma produção 

voltada ao provimento local, em que a economia gerada ali permanece. Então, apesar de todas as limitações, os 

mercados locais têm trazido resultados efetivos ao desenvolvimento da agricultura familiar.  
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É importante destacar que os serviços de assistência técnica e extensão rural juntamente com a atuação dos 

gestores públicos podem otimizar o fortalecimento da cadeia produtiva do leite facilitando as relações de mercado, 

atendendo demandas específicas e assim ajudar na inserção dos agricultores familiares nos mercados regionais.   

  

Conclusão  
 Fortalecer os mercados locais além de beneficiar o produtor que é altamente prejudicado na logística da 

cadeia produtiva do leite, é também uma alternativa de baratear o acesso ao produto e seus derivados pela 

sociedade, sobretudo as de menor renda das grandes áreas urbanas.   

A atuação do poder público na construção de políticas e ações que foquem na agricultura familiar e 

promovam o desenvolvimento rural são imprescindíveis neste processo uma vez que fomentam a economia 

regional.  
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Resumo: A reensilagem é uma prática crescente no Brasil e silagem de sorgo é a segunda planta mais utilizada no 

processo de ensilagem. Durante o transporte do material ensilado, ocorre exposição ao ar, podendo prejudicar o 

valor nutritivo do alimento. Uma alternativa para evitar as perdas neste processo e mantendo o valor nutricional 

do alimento é a utilização de inoculantes microbianos. Sendo assim foi avaliado a cinética dos componentes 

nutricionais em silagem de sorgo tratado ou não com inoculante e reensiladas ou não. Para isso foi incubado o 

material por diferentes tempos utilizando quatro vacas fistuladas e avaliando as frações a, b e c sendo a = fração 

solúvel em água; b = fração insolúvel potencialmente degradável; c = taxa de degradação de b. Os dados dos 

parâmetros de cinética de fermentação ruminal, ajustaram-se bem ao modelo proposto por Ørskov e McDonald 

(1979), demontrado pelos elevados coeficientes de determinação (R
2

). O inoculante não tem efeito em silagens 

reensiladas, sendo um desembolso desnecessário. Porém quando as silagens não são reensiladas a sua utilização 

melhorou a degradabilidade ruminal.  

  

Palavras–chave: Inoculante bacteriano, parâmetros de cinética ruminal, reensilagem, sorgo   

  
Ruminal kinetics parameters of the nutritional components of restyled sorghum silages treated with 

microbial inoculant  
  

Abstract: Re-ensiling is a growing practice in Brazil and sorghum silage is the second most used plant in the 

silage process. During transport of the ensiled material, exposure to air occurs, which may impair the nutritional 

value of the food. An alternative to avoid losses in this process and maintaining the nutritional value of the food 

is the use of microbial inoculants. Thus was evaluated the kinetics of the nutritional components in sorghum silage 

treated or not with inoculant and re-silenced or not. For this the material was incubated for different times using 

four fistulated cows and evaluating the fractions a, b and c being a = water soluble fraction; b = potentially 

degradable insoluble fraction; c = degradation rate of b. The data of ruminal fermentation kinetics parameters fit 

well with the model proposed by Ørskov and McDonald (1979), demonstrated by the high determination 

coefficients (R2). The inoculant has no effect on Reensiling silage and is an unnecessary outlay. However, when 

silages are not restyled, their use improved ruminal degradability.  

  

Keywords: Microbial inoculants, fermentation kinetics parameters, re-ensiling, sorghum  

  

Introdução  
O sorgo é a segunda forrageira mais utilizada na produção de silagem no Brasil. A resistência ao déficit 

hídrico é a principal característica da planta de sorgo e é um dos principais motivos para a escolha dessa forrageira 

para a ensilagem. No Brasil, é crescente a prática da comercialização de silagens entre as fazendas. Durante o 

transporte e a reensilagem desse material, ocorre exposição aeróbia da massa ensilada, favorecendo o crescimento 

de leveduras e fungos, que consomem os carboidratos solúveis aumentando a fração fibrosa do alimento (Tabacco 

et al., 2011). O uso de inoculantes microbianos podem ser uma alternativa para reduzir às perdas e mantendo o 

valor nutricional do alimento. Assim, objetivou-se avaliar o efeito do uso de inoculante microbiano e da 

reensilagem sobre a cinética ruminal dos componentes nutricionais de silagens de sorgo  
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Material e Métodos  
A colheita aconteceu no estádio leitoso/pastoso de maturação do grão. A lavoura foi colhida com tamanho 

de partícula entre um e dois centímetros utilizando uma colheitadeira de forragem convencional. Posteriormente 

foi ensilada em tambores metálicos de 200L. A aplicação de inoculante foi realizada no momento da ensilagem 

conforme recomendação do fabricante. Após 56 dias da ensilagem, a silagem foi desensilada e exposta ao ar por 

24 horas. O inoculante utilizado foi composto pela bactéria heterofermentativa facultativa Lactobacillus plantarum 

e por uma bactéria propiônica Propionibacterium acidipropionici, aplicadas conforme as recomendações do 

fabricante. O ensaio in situ foi realizado utilizando quatro vacas da raça Holandês fistuladas no rúmen. Os tempos 

de incubação foram de 0, 6, 12, 24, 48, 96 e 120 horas e utilizados 5 réplicas de cada tratamento correspondentes 

ao tempo zero (t0). Após a incubação, os sacos com as amostras foram lavados por 20 minutos e secos em estufa 

a 55ºC com ventilação forçada por 72 horas, transferidos para um dessecador durante 15 minutos e pesados para 

quantificar a fração solúvel. Nos demais tempos de avaliação foram incubados em triplicata os tratamentos em que 

todos os tratamentos foram incubados ao mesmo tempo. Após retirado do rúmen, os sacos foram lavados e secos 

a 55°C por 72 horas, transferidos para um dessecador por 15 minutos e pesados. Posteriormente, todas as amostras 

foram moídas a 1mm para as análises de matéria seca (MS), cinzas e fibra insolúvel em detergente neutro (FDN). 

O teor de matéria orgânica (MO) foi calculado como a diferença do conteúdo de antes e após a queima completa 

da amostra para a determinação das cinzas. O delineamento experimental foi blocos ao acaso, em esquema de 

parcelas subdivididas, com as fontes de variação: animal (blocos), tratamentos (reensilagem e/ou inoculante - 

parcelas) e tempos de incubação (subparcelas). As médias foram submetidas à análise de interação e caso 

significativa foi desdobrada. Caso não significativa, os fatores foram comparados separadamente pelo teste de F a 

5% de significância. Os parâmetros da cinética de degradação ruminal foram estimados utilizando o procedimento 

PROC NLIN (SAS, 2016). A cinética de degradação da MS, MO e FDN foi estimada pelo modelo descrito por 

Ørskov e McDonald (1979), usando o algoritmo de Marquardt para ajustar a regressão não linear: p = a + b (1 - 

e
ct

) onde p é a quantidade degradada durante o tempo t; a = fração solúvel em água; b = fração insolúvel 

potencialmente degradável; c = taxa de degradação de b.  

  

Resultados e Discussão  
Os dados dos parâmetros de cinética de fermentação ruminal ajustaram-se bem ao modelo proposto por 

Ørskov e McDonald (1979), demontrado pelos elevados coeficientes de determinação (R
2

).   

Não houve interação entre os fatores inoculante e reensilagem para o parâmetro “a” da cinética da 

fermentação ruminal em nenhuma das frações nutricionais avaliadas. O parâmetro “a” para a degradação da MS 

foi 13% maior nas silagens inoculadas e 12% maior para a degradação da MO nas silagens inoculadas. O parâmetro 

“a” na cinética da fermentação da MS e MO não foi influenciado pela reensilagem. O parâmetro “a” para a 

degradação da FDN foi 1,3 vezes maior nas silagens inoculadas. Ao avaliar o efeito do fator reensilagem, o 

parâmetro “a” foi quase 2 vezes maior nas silagens reensiladas.   

Houve interação significativa entre os fatores inoculante e reensilagem para o parâmetro “b” nas cinéticas 

de fermentação da MS e MO. O parâmetro “b” para a cinética de fermentação da MS e da MO foi semelhante 

entre as silagens com e sem inoculante quando as silagens não foram reensiladas. Quando as silagens foram 

reensiladas, aquelas sem inoculante apresentaram um valor 12% maior para o parâmetro “b” na cinética de 

fermentação da MS e 10% maior na cinética da MO. Não houve interação entre os fatores inoculante e reensilagem 

para o parâmetro “b” da cinética da fermentação da FDN assim como não houve efeito significativo dos dois 

fatores isoladamente.  

O parâmetro “c” é a velocidade ou taxa de degradação que a fração “b” é degradada no rúmen. Não houve 

interação entre os fatores inoculante e reensilagem e dos fatores isolados na taxa de degradação “c” das cinéticas 

de fermentação ruminal da MS e da MO. Já para a cinética da fermentação da FDN, houve interação significativa 

entre os fatores inoculante e reensilagem para a taxa de degradação “c”. A taxa de degradação “c” foi 30% maior 

nas silagens com inoculante quando não foram rensiladas. Quando as silagens foram reensiladas, aquelas sem 

inoculante apresentaram taxa de degradação “c” 25% maior.  

A maior fração “a” para as silagens inoculadas pode ser explicada pela ausência de crescimento dos 

microrganismos inoculados, principalmente P. acidipropionici, o que não levou ao consumo de carboidratos 

solúveis. Segundo Tabacco et al. (2011), a exposição de silagens ao ar provoca o consumo dos carboidratos 

solúveis por leveduras e fungos que proliferam na silagem. Isso provavelmente não aconteceu quando as silagens 

desse trabalho foram reensilada após exposição aeróbia por 24 horas. O maior valor do parâmetro “a” para a 

degradação da FDN das silagens inoculadas também foi maior nas silagens reensiladasem relação àquelas não 

reensiladas ocorreu principalmente por causa do baixo valor encontrado no tratamento controle (silagem sem 

inoculante).   
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Tabela 1 - Parâmetros de cinética ruminal dos componentes nutricionais das silagens de sorgo reensiladas e 

tratadas com inoculante microbiano  

Parâmetros 

Tratamentos
1

 

EPM
5

 

Valor de P
6

 

Controle LA + PA 

SIL RE SIL RE I R I x R 

MS 

a (%)
2

 

 

16.24 

 

15.08 

 

16.59 

 

18.80 

 

0.54 

 

0.03 

 

0.53 

 

0.06 

b (%)
3

 61.31 66.73 62.61 59.53 0.88 0.06 0.41 0.01 

c (%/h
-1

)
4

 0.0270 0.0265 0.0275 0.0235 0.0015 0.32 0.09 0.17 

R
2

 0.98 0.97 0.97 0.96     

MO 

a (%) 

 

17.44 

 

17.19 

 

18.34 

 

20.37 

 

0.51 

 

0.02 

 

0.26 

 

0.16 

b (%) 61.88 65.61 60.77 59.22 0.82 0.07 0.40 0.02 

c (%/h
-1

) 0.275 0.0262 0.275 0.0237 0.0015 0.36 0.09 0.36 

R
2

 0.98 0.97 0.98 0.96     

FDN 

 a (%) 

 

0.81 

 

11.24 

 

5.30 

 

6.50 

 

1.21 

 

0.01 

 

<0.01 

 

0.93 

b (%) 73.99 78.10 70.61 73.59 2.21 0.42 0.46 0.91 

c (%/h
-1

) 0.020 0.022 0.026 0.017 0.0018 0.71 0.13 0.03 

R
2

 0.97 0.97 0.98 0.95     

1

LP, Lactobacillus plantarum; PA, Propionibacterium acidipropionici; SIL, silagem; RE, reensilagem; 
2

a, fração 

solúvel; 
3

b, fração insolúvel potencialmente degradável; 
4

c, taxa de degradação; 
5

EPM, erro padrão da média; 
6

I, 

efeito do inoculante; R, efeito da reensilagem; I × R, efeito da interação.   

  

As silagens reensiladas sem inoculante apresentaram valores maiores para o parâmetro “b” na cinética de 

fermentação da MS e da MO. A variação nos resultados dos inoculantes pode ser relacionado ao modo específico 

de ação das bactérias adicionadas. A inoculação com L. plantarum + P. acidipropionici poderia melhorar ou 

mesmo igualar a degradabilidade ruminal das silagens reensiladas em relação àquelas sem inoculante.  Essa 

afirmação é embasada na maior capacidade do ácido propiônico em inibir o crescimento de microrganismos 

aeróbios deletérios (Zhang et al., 2010). Porém, isso não aconteceu provavelmente por causa da morte do P. 
acidipropionici em meio ácido (Filya et al., 2006).   

Segundo Sampaio (1988), forragens de boa qualidade devem apresentar valores de “c” para MS acima de 

0,020 h
-1

. As silagens avaliadas neste estudo atenderam a essa condição com os valores entre 0,027 e 0,032 h
-1

. A 

maior taxa de degradação “c” nas silagens não rensiladas com inoculante e maior nas silagens reensiladas sem 

inoculante justifica o mesmo comportamento de interação das variáveis desaparecimento, digestibilidade após 120 

horas de incubação e degradabilidade efetiva a 0.02 h
-1

 e 0.05 h
1

 da FDN.   

 
Conclusões  

O inoculante não tem efeito em silagens reensiladas, porém quando as silagens não são reensiladas a sua 

utilização melhora a degradabilidade ruminal.  
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Perdas da ensilagem de cana-de-açúcar utilizando doses de óleo essencial de capim-limão como aditivo  
  

Roberto Cantoia Junior1, Thaina Moreira Garcia 2, Estéfani Capucho 3, Gabriela Chinaglia4,  
Rebeca Rodrigues Noernberg5, Tiago Antonio Del Valle6, Mariana Campana7, Jozivaldo Prudêncio  

Gomes de Morais8  
  

Resumo: A utilização de aditivos no processo de ensilagem de cana-de-açúcar visa inibir o crescimento de 

microrganismos indesejáveis, principalmente leveduras, reduzir a produção de álcool e resultando em menores 

perdas durante o processo de ensilagem de cana-de-açúcar. O presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito de 

doses crescentes de óleo essencial de capim-limão (Cymbopogon citratus) sobre as perdas do processo de 

ensilagem de cana-de-açúcar. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados com quatro 

tratamentos: 0 (CON), 1(L1), 2 (L2) e 3 (L3) mL / kg de matéria natural de óleo essencial, com oito repetições. 

Cinco quilos de areia foram colocados no fundo de cada silo para determinar as perdas por efluentes. Os silos 

foram alocados em sala acondicionada a temperatura de 25 °C por 60 dias. O peso dos silos foi registrado usando 

uma balança de sensibilidade de 5 g. O peso total do silo foi monitorado a cada 15 dias após a confecção das 

silagens. A adição de óleos essenciais tendeu a aumentar linearmente as perdas por efluentes e afetou de maneira 

quadrática as perdas por gases e totais. As menores perdas por gases e totais foram observadas com as doses 

intermediárias de óleo essencial. Consequentemente, houve efeito quadrático das doses de óleo essencial sobre a 

recuperação da matéria seca. As doses intermediárias (entre 1 e 2 mL / kg) aumentaram a recuperação da matéria 

seca ensilada.  

  

Palavras–chave: conservação, forrageira, silo  

  

Losses of sugarcane silage using lemongrass essential oil doses as additive  
  

Abstract: The use of additives in the sugarcane silage process aims to inhibit the growth of undesirable 

microorganisms, mainly yeast, to reduce alcohol production and resulting in lower losses during the sugarcane 

silage process. The objective of the present study was to evaluate the effect of increasing doses of lemongrass 

(Cymbopogon citratus) essential oil on sugarcane silage loss. The experiment was conducted in a randomized 

block design with four treatments: 0, 1, 2 and 3 mL / kg of natural essential oil matter, with eight replications. Five 

pounds of sand were placed at the bottom of each silo to determine effluent losses. The silos were placed in a 

conditioned room at 25 ° C for 60 days. The weight of the silos was recorded using a 5 g sensitivity scale. The 

total weight of the silo was monitored every 15 days after silage confection. The addition of essential oils tended 

to linearly increase effluent losses and quadratically affected gas and total losses. The lowest total and gas losses 

were observed with intermediate doses of essential oil. Consequently, there was a quadratic effect of essential oil 

doses on dry matter recovery. Intermediate doses (between 1 and 2 mL / kg) increased the recovery of ensiled dry 

matter.  

  

Keywords: conservation, forage, silo  

  

Introdução  
A cana-de-açúcar apresenta elevada produtividade, sendo um dos principais volumosos utilizados na 

alimentação de inverno de bovinos no Brasil.  Tradicionalmente, a cana-de-açúcar é colhida diariamente, picada e 

fornecida aos animais. Entretanto, o corte diário tem algumas desvantagens, como alta demanda de mão de obra e 

dificuldade de manejo dos canaviais. Neste contexto, o processo de ensilagem facilita a utilização da cana-de-

açúcar, embora o perfil fermentativo não seja o desejável. O processo de fermentação da cana-de-açúcar leva a 

uma extensa atividade de leveduras, que convertem açúcar em CO2, água e etanol (ÁVILA et al., 2009), essa 

conversão resulta em menor valor nutritivo da silagem e elevadas perdas durante a estocagem.   

Diversas tecnologias têm sido avaliadas com o intuito de melhorar a fermentação da cana-de-açúcar durante 

o processo de ensilagem, visando a redução de perdas fermentativas e melhorando a composição bromatológica. 

Têm-se observado que óleos essenciais podem ser utilizados como aditivos no processo de ensilagem, devido a 

sua versátil composição e o grande aspecto antimicrobiano, associados à baixa toxicidade, tornando-os possíveis 

agentes naturais para a conservação de alimentos (OUSSALAH et al., 2006). O capim-limão (Cymbopogon 
citratus) apresenta altos teores de óleo essencial em sua folha, na forma de citral, podendo ser utilizado como um 

agente efetivo do controle de fungos, adequado para a conservação e proteção de alimentos. Neste contexto, a 

hipótese do presente estudo é de que a adição de doses crescente de óleo essencial de capim-limão inibem o 

crescimento de leveduras, reduz as perdas fermentativas e aumentam a redução de matéria seca. o objetivo deste 

estudo foi avaliar o efeito de doses do óleo essencial capim-limão (Cymbopogon citratus) sobre as perdas por 

efluentes, gases e totais, assim como a recuperação da matéria seca da silagem de cana-de-açúcar.   
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Material e Métodos  
O experimento foi conduzido nas dependências do Grupo de Estudos e Trabalhos em Agropecuária 

(GETAP), no Centro de Ciências Agrárias, da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), situado na cidade 

de Araras-SP. A cana-de-açúcar foi colhida de diferentes talhões e cultivares do Programa de Melhoramento 

Genético de Cana-de-açúcar da UFSCar (Variadades RB). A cana foi colhida e desbastada manualmente; picada 

em moinho estacionário (TRF300
®

, Trapp, Jaguará do Sul, Brasil). Foram utilizados quatro blocos, definidos como 

as cultivares de cana-de-açúcar utilizada (RB985476, RB975952, RB975242 e RB975201).Trinta e dois silos 

experimentais foram utilizados em delineamento em blocos casualizados, Os tratamentos foram obtidos pelas 

doses do óleo essencial: 0 (CON), 1 (L1), 2 (L2) e 3 (L3) mL / kg matéria natural com oito repetições. A cana-de-

açúcar foi ensilada em tubos de PVC (28 cm de diâmetro, 25 cm de altura e equipado com válvulas de Bunsen, 

para evitar o escape de gás). Cinco quilogramas de areia foram colocados no fundo de cada silo e separados da 

cana-de-açúcar por uma tela de nylon para permitir a quantificação da produção de efluentes. Os silos foram 

alocados em sala acondicionada a temperatura de 25 ° C por 60 dias.  O peso dos silos vazios e selados na ensilagem 

e na abertura foi registrado usando uma balança de sensibilidade de 5 g (Mettler Toledo, Barueri, Brasil). Além 

disso, o peso total do silo foi registrado a cada 15 dias após a ensilagem. No dia da abertura, a silagem foi 

completamente removida dos silos, os quais foram pesados para determinação das perdas por efluentes.  

  

Resultados e Discussão  
A adição de óleos essenciais tendeu (P = 0,06) a aumentar linearmente as perdas por efluentes (Tabela 1). 

Por outro lado, houve interação (P < 0,01) entre os efeitos de tratamento e tempo de ensilagem, sobre as perdas 

por gases (Figura 1). Desde os 15 dias após a ensilagem, as doses de óleo essencial afetaram de maneira quadrática 

(P < 0,01) as perdas por gases. Desta forma, as menores perdas por gases, ao final de 60 dias de ensilagem, foram 

observadas para as doses intermediárias de óleo essencial (entre 1 e 2 mL / kg). Consequentemente, as perdas 

fermentativas totais foram menores para as doses intermediárias de óleo essencial. As perdas fermentativas totais 

foram de aproximadamente de 20% para CON e L3 e menores que 13% para L1 e L2. No presente estudo, o 

aumento das doses de óleo essencial reduziu a contagem de fungos e leveduras, em função do seu efeito antifúngico 

(Shah et al., 2011). Como a produção de etanol é um dos principais determinantes das perdas fermentativas da 

silagem de cana-de-açúcar, houve uma redução das perdas com adição de óleo essencial em níveis intermediários. 

No entanto, o efeito sobre as perdas foi um efeito quadrático. Altas concentrações de óleo essencial inibem a 

produção de ácidos lático, o que atrasa a redução do pH e favorece a produção de etanol. Consequentemente, as 

perdas por gases aumentaram em silagens tratadas com doses elevadas de óleo essencial do capim-limão.  

    

Tabela 1. Perdas fermentativas de silagens de cana-de-açúcar tratadas com niveis crescente de óleo essencial 

de capim-limão.  
  

Item 

Tratamentos
1

 

EPM 

P2 
CON L1 L2 L3 Trat. L Q D 

Perdas fermentativas, g / Kg MS 

Gás  121 56,2 32,8 74,4 3,09 <0,01 <0,01 <0,01 0,32 

Efluente 86,5 69,1 95,3 123 14,25 0,06 0,06 0,16 0,56 

Total 207 125 128 198 16,1 <0,01 0,72 <0,01 0,81 

Recuperação de MS 689 807 805 791 14,3 <0,01 <0,01 <0,01 0,61 

1 

Tratamentos: 0 (CON), 1 (L1), 2 (L2) e 3 (L3) mL / kg de matéria natural de óleo essencial de capim- limão. 

2 

Erro padrão da média 

3 

Probabilidades: efeito de nível de óleo de capim-limão / tratamento, Efeito de desvio linear (L), quadrático (Q) e 

cúbico / quadrático (D) do nível de capim-limão.  
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Figura 1. Perdas por gases ao longo do processo da ensilagem de cana-de-açúcar tratadas com níveis crescente de 

óleo essencial de capim-limão.   
 

 

 

  

Conclusões  
Doses intermediárias (de 1 à 2 mL /kg) de óleo essencial de capim-limão diminuem as perdas fermentativas 

totais e aumentam a recuperação da matéria seca da silagem de cana-de-açúcar.  
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Resumo: Os mercados mundiais demandam sistemas de produção sustentáveis. A produção de forragem no Brasil 

central sofre influência direta das estações do ano. Os híbridos de sorgo para corte e pastejo podem ser utilizados 

em sistemas integrados e convencionais de produção de leite. Desta forma, objetivou-se avaliar a produção de 

matéria verde (PMV) e a produção de matéria seca (PMS) de trinta híbridos de sorgo para corte e pastejo plantados 

em região de cerrado. Os híbridos foram plantados na Embrapa Cerrados (Planaltina-DF) em 18/12/2017 e 

submetidos a três cortes. Após os cortes, o material foi pesado para determinação da PMV, triturado e colocado 

em estufa de ventilação forçada a 55 ºC por 72 horas, moído e colocado em estufa a 105 ºC por 3 horas para 

determinação do teor de matéria seca (MS) e PMS. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com 

parcelas subdivididas com 30 híbridos e 3 cortes, as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott com nível 

de significância de 5%. A PMV foi diferente (p<0,05) entre os híbridos com variação entre 5.655 a 18.122 Kg ha
-

1

, 17.162 a 32.006 Kg ha
1

 e 8.411 a 32.077 Kg ha
-1

 no 1º, 2º e 3º corte, respectivamente. A PMS foi diferente 

(p<0,05) entre os híbridos com variação de 873 a 2.192 Kg ha
-1

, 2.032 a 3.500 a Kg ha
-1

 e 1.009 a 4.577 Kg ha
-1

 

no 1º, 2º e 3º corte, respectivamente. Os híbridos avaliados apresentaram alta produtividade e os híbridos 

16F27007, 16F24008, 16F24007 e 16F26008 foram os mais produtivos.  

  
Palavras–chave: forragem, híbridos, produtividade, sustentável  

  

Productivity of 30 sorghum hybrids for cutting and grazing in Cerrado region  
 

Abstract: The world markets demand sustainable agricultural production systems. Forage production in central 

Brazil is directly influenced by the seasons. Sorghum hybrids for cutting and grazing can be used in integrated and 

conventional milk production systems. Thus, the objective was to evaluate the green matter production (GMP) and 

dry matter production (DMP) of thirty sorghum hybrids for cutting and grazing planted in the cerrado region. The 

hybrids were planted in Embrapa Cerrados (Planaltina-DF) on 12/18/2017 and submitted to three cuts. After 

cutting, the material was weighed for GMP determination, ground and covered in a forced ventilation oven at 55 

ºC for 72 hours and at 105 ºC for 3 hours for determination of dry matter (DM) and DMP content. The experimental 

design was randomized blocks with split plots with 30 hybrids and 3 cuts. The means were compared by the Scott-

Knott test with a significance level of 5%. The GMP was different (p <0.05) between hybrids with a variation of 

5.655 to 18.122 kg ha
1

, 17.162 to 32.006 kg ha
-1

 and 8.411 to 32.077 kg ha
-1

 in the 1st, 2nd and 3rd cut, respectively. 

The DMP was different (p <0.05) among the hybrids with a variation of 873 to 2.192 kg ha
-1

, 2.032 to 3.500 kg 

ha
-1

 and 1.009 to 4.577 kg ha
-1

 in the 1st, 2nd and 3rd cut, respectively. The evaluated hybrids showed high 

productivity and the hybrids 16F27007, 16F24008, 16F24007 and 16F26008 were the most productive.  

  

Key words: forage, hybrids, productivity, sustainable  

  
Introdução  

A produção agropecuária demanda sistemas e tecnologias sustentáveis que sejam capazes de manter altas 

produtividades por área, preservar os recursos naturais para as próximas gerações e produzir a um baixo custo 

(Santos et al., 2018). A maioria dos sistemas de produção de leite no Brasil utilizam pastagens como fonte de 

alimento volumoso para os animais. Entretanto, às variações sazonais do clima durante o ano influenciam a 

produção de forragem no inverno.  

Os híbridos de sorgo para corte e pastejo podem ser utilizados em sistemas de integração lavourapecuária 

como cobertura do solo para plantio direto, forragem para produção animal na entressafra ou plantio consorciado 

na implementação de pastagens perenes e podem ser utilizados em sistemas convencionais como forragem para 

corte ou pastejo direto.  

Esses híbridos são resultantes do cruzamento interespecífico entre o Capim-Sudão (Sorghum sudanense) e 

o sorgo granífero (Sorghum bicolor), apresentam alta produção de forragem por hectare, bom valor nutritivo e 

germinação, fácil e rápido estabelecimento (RODRIGUES, 2014). Desta forma, objetivouse avaliar a produção de 
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matéria verde (PMV) e a produção de matéria seca (PMS) de trinta híbridos de sorgo para corte e pastejo plantados 

em região de cerrado.   

  

Material e Métodos  
Os híbridos foram desenvolvidos na Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas-MG) e plantados no  

Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (CPAC) da Embrapa Cerrados localizada em PlanaltinaDF. 

O plantio foi realizado em linhas duplas de cinco metros (m) de comprimento espaçadas de 0,5 m no dia 

18/12/2017 em área conduzida sem irrigação. A área experimental foi preparada com uma gradagem e uma 

gradagem de nivelamento. As sementes foram plantadas à três cm de profundidade juntamente com 300 Kg ha
-1

 

de adubo químico com formulação comercial 4:30:16 de N:P:K. Foi realizado um desbaste 10 dias após a 

emergência das plantas para padronizar a população de plantas em 15 plantas por metro linear e 300.000 plantas 

ha
-1

.  Após 15 dias de emergência e imediatamente após os cortes foram realizadas adubações de cobertura com 

75 Kg ha
-1

 de ureia.   

Os cortes foram realizados entre 35 a 45 dias após plantio ou quando as plantas atingiram 1,0 a 1,2 m de 

altura. Foram realizados três cortes na área útil do experimento, definida como os 3 metros centrais das linhas. Os 

cortes foram realizados a 20 cm do solo com o auxílio de uma roçadeira mecânica e o material pesado para 

determinação da PMV ha
-1

. Após a pesagem as plantas foram trituradas, homogeneizadas e, a partir disso, uma 

amostra foi retirada, pesada e colocada por 72 horas em estufa de ventilação forçada a 55 ºC para determinação do 

teor de matéria pré-seca. As amostras pré-secas foram moídas a 1 mm e colocadas em estufa a 105 ºC por três 

horas para determinação do teor de MS e PMS ha
-1

. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 

3 blocos em parcela subdividida 30x3 com 30 cultivares e 3 cortes. Os dados foram testados quanto à normalidade 

pelo teste de Shapiro Wilk, quanto a homogeneidade pelo teste de Bartlett e as médias comparas pelo teste de 

Scott-Knott com 5% de significância.   

  

Resultados e Discussão  
A PMV foi diferente (p<0,05) entre os híbridos com variação de 5.655 a 18.122 Kg ha

-1

 no primeiro corte, 

17.162 a 32.006 Kg ha
-1

 no segundo corte e 8.411 a 32.077 Kg ha
-1

 no terceiro corte (tabela 1), uma diferença de 

68,8, 46,4 e 73,8 % entre os híbridos mais e menos produtivos. Os híbridos mais produtivos nos três cortes foram 

o 16F27007, o 16F24008, o 16F26007, o 16F24007, o 16F26008 e o 201134020. Segundo Rodrigues (2014), estes 

híbridos podem produzir 30 toneladas (t) de MV ha
-1 

corte
-1

 com potencial de produzir 90 t de MV ha
-1

 em sistemas 

viáveis com 3 cortes ao ano, valores similares aos deste trabalho. Penna et al. (2010) encontraram PMV entre 8,52 

a 26,97 t de MV ha
-1

 em 6 híbridos, valores menores que os deste trabalho. A PMV representa a capacidade e a 

dinâmica produtiva da forragem ao longo do tempo. Assim, os melhores híbridos apresentam alta produtividade 

em todos os cortes realizados, fato que indica maior capacidade de suporte do pasto.  

A PMS foi diferente (p<0,05) entre os híbridos com variação de 873 a 2.192 Kg ha
-1

 no primeiro corte, 

2.032 a 3.500 Kg ha
-1

 no segundo corte e 1.009 a 4.577 Kg ha
-1

 no terceiro corte (tabela 1), uma diferença de 60,2, 

41,9 e 77,9 % entre os híbridos mais e menos produtivos. Os híbridos mais produtivos nos três cortes foram o 

16F27007, o 16F24008, o 16F24007, o 16F26008 e o 16F26014. Carneiro et al. (2004) encontraram produção 

média de 5 t de MS ha
-1

 em 16 híbridos, valores superiores aos deste trabalho. Gontijo et al. (2008) obtiveram 

PMS média entre 1,71 a 2,28 t ha
-1

 entre híbridos, produções menores que a do presente trabalho.  

 
Conclusões  

Os híbridos de sorgo para corte e pastejo apresentaram altas PMV e PMS fato que os caracterizam como 

alternativas para utilização em diferentes sistemas produtivos.  

Os híbridos 16F27007, 16F24008, 16F24007 e 16F26008 foram os mais produtivos.  
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Tabela 1: Produção de matéria verde (PMV) e produção de matéria seca (PMS) de 30 híbridos de sorgo para corte 

e pastejo plantados em região de Cerrado.   

Tratamento 

PMV PMS 

1° corte 2° corte 3° corte Média 1° corte 2° corte 3° corte Média 

16F27007 18122a 32006 a 30388 a 26839 1904a 3146 a 3941 a 2997 

201134029 17933a 30351 a 18455 b 22247 2192a 3221 a 2608 c 2674 

BRS 802 17222a 29117 a 13922 b 20087 1851a 3032 a 1833 d 2239 

16F24012 16455a 30440 a 14466 b 20454 1841a 3198 a 1901 d 2314 

16F27012 16111a 23651 b 11422 c 17061 1979a 2542 b 1583 d 2035 

16F24008 16088a 28251 a 27411 a 23917 1972a 2942 a 3959 a 2958 

16F26015 15477a 30351 a 14955 b 20261 1804a 3353 a 1955 d 2371 

16F26007 15211a 30184 a 26211 a 23869 1865a 3116 a 3635 b 2872 

16F24006 15044a 24662 b 16666 b 18791 1647a 2628 b 2533 c 2270 

16F24007 14866a 28717 a 27677 a 23754 2034a 3233 a 4052 a 3107 

16F27006 14611a 26351 a 15688 b 18884 1785a 2967 a 2196 c 2317 

16F26008 14422a 28706 a 26477 a 23202 1892a 3199 a 3760 a 2951 

16F27016 14344a 28806 a 15444 b 19532 1648a 2960 a 2128 c 2246 

201134020 13322a 30928 a 23222 a 22491 1761a 3340 a 3299 b 2800 

16F27020 13144a 26595 a 11677 c 17139 1459a 2896 a 1632 d 1996 

16F26006 13033a 28084 a 15122 b 18747 1743a 2842 a 2109 c 2232 

16F24016 12211b 22395 b 12766 c 15791 1489a 2504 b 1842 d 1946 

16F24005 11633b 26195 a 18622 b 18817 1486a 3095 a 2701 c 2428 

16F26012 11600b 27240 a 9466 c 16102 1455a 2942 a 1404 d 1934 

AS250AG 11511b 27417 a 21866 a 20265 1464a 3191 a 3200 b 2619 

201134028 11255b 21495 b 16511 b 16421 1465a 2354 b 2775 c 2198 

16F26014 11222b 31206 a 32077 a 24836 1432a 3500 a 4557 a 3163 

16F27005 11077b 22517 b 14555 b 16050 1460a 2583 b 2255 c 2100 

16F26020 10277b 23251 b 8655 c 14061 1316a 2683 b 1252 d 1751 

16F027 10077b 26062 a 13322 c 16487 1331a 3142 a 2146 c 2207 

16F24020 9877b 22584 b 11844 c 14769 1147a 2696 b 1710 d 1852 

16F26005 9666b 20506 b 12522 c 14232 1377a 2327 b 1890 d 1865 

16F26016 8788b 21228 b 8411 c 12810 1248a 2450 b 1271 d 1657 

16F024 7188b 17306 b 9599 c 11365 1131a 2032 b 1601 d 1588 

16F026 5655b 17162 b 12377 c 11732 873a 2283 b 2024 c 1727 

Média 12915 26126 17060 18700 1602 2880 2456 1727 

CV % 19,43 19,43 19,43 22,34 19,62 19,62 19,62 20,67 

Médias seguidas de letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Scott-Knott com 5% de significância.  
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Resumo: O objetivo da pesquisa foi avaliar o efeito da aplicação do Lactobacillus buchneri sobre a estabilidade 

aeróbia de silagens de milho armazenadas por 30, 90, 150, 240 e 360 dias. A planta inteira de milho (híbrido 

Impacto Víptera; Syngenta
®

) com aproximadamente 35 % da matéria seca, foi ensilada sem inoculante (controle) 

ou inoculada com L. buchneri CNCM I-4323 numa concentração de 1 × 10
5

 unidades formadoras de colônias (cfu) 

por grama de forragem. Após a ensilagem, os silos experimentais (n = 4; tubos PVC com capacidade de 5 L) 

permaneceram fechados por 30, 90, 150, 240 e 360 dias. Para determinar a estabilidade aeróbica, uma amostra de 

silagem de cada silo experimental foi colocada em um balde de plástico de 5 L de capacidade e mantida em 

temperatura controlada (21–24ºC) por 10 dias. Registradores de dados foram usados para medir a temperatura da 

silagem e o ambiente a cada meia hora. O experimento foi conduzido sob um delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 5 × 2. As médias dos tratamentos foram comparadas pelo procedimento PDIFF 

ajustado para o teste de Tukey da opção LSMEANS do SAS a 5% de probabilidade. O tempo de armazenamento 

influenciou (P≤0,002) todas as variáveis analisadas, notando-se aumento da estabilidade aeróbia conforme o tempo 

de armazenamento aumentou. Houve redução (P≤0,026) da temperatura máxima, do tempo necessário para atingir 

a temperatura máxima (TNTM) e da taxa de aquecimento pela inoculação com L. buchneri; isto foi notado nas 

silagens que permaneceram estocadas por até 150 dias. De maneira geral, maiores tempos de armazenamento 

aumentam a estabilidade aeróbia de silagem de milho.  

  
Palavras–chave: deterioração aeróbia, inoculante, Lactobacillus buchneri, taxa de aquecimento  

  

Corn silage stored for long period has increased aerobic stability  
  

Abstract: The objective was to evaluate the effect of Lactobacillus buchneri on the aerobic stability of corn silages 

stored for 30, 90, 150, 240 e 360 d. The whole-crop corn (hybrid Impacto Víptera; Syngenta
®

) was mechanically 

harvested at approximately 35 % dry matter. The chopped forage was then untreated (with no inoculant) or treated 

with L. buchneri CNCM I-4323 at a rate of 1 × 10
5

 colony forming units (cfu) per gram of forage. Polyvinyl 

chloride tubes with 5 L capacity were used as mini-silos in quadruplicate. Mini-silos remained closed for 30, 90, 

150, 240 e 360 d. To determine the aerobic stability, a silage sample from each mini-silo was placed in a plastic 

bucket of 5 L capacity and kept at controlled temperature (21–24ºC) for 10 d. Data loggers were used to measure 

temperature of silage and ambient every half hour. The experiment was conducted under a completely randomized 

in a factorial arrangement 5 × 2. Treatment means were compared using the PDIFF option adjusted by TUKEY of 

the LSMEANS statement of SAS at P<0.05. The storage time affected all the variables (P≤0.002), and there was 

an increase in the aerobic stability according to the storage time increased. The maximum temperature, time needed 

to reach the maximum temperature and heating rate decreased (P≤0.026) owing L. buchneri inoculation; this result 

was noted mainly in corn silages stored up to 150 d. In general, increased aerobic stability of corn silage was 

obtained from increasing storage time.  

  

Keywords: aerobic deterioration, heating rate, inoculant, Lactobacillus buchneri  
  

Introdução  
A silagem de milho representa a principal fonte de volumoso na alimentação de vacas leiteiras no Brasil 

(Bernardes & Rêgo, 2014). Durante a fase de alimentação, quando há exposição da silagem ao oxigênio, ocorre o 

processo de deterioração aeróbia, que é causado por microrganismos indesejáveis e oportunistas. Visando 

contornar este problema, o Lactobacillus buchneri (bactéria ácido-lática heterofermentativa) é reconhecidamente 

uma ferramenta eficaz em reduzir a proliferação de fungos e leveduras, responsáveis por iniciar a deterioração 

aeróbia (Muck et al., 2018). Outra estratégia que tem sido pesquisada é aumentar o tempo de estocagem da silagem 

(Daniel et al., 2015). Todavia, ainda há lacunas do conhecimento considerando a interação entre o uso de 

inoculante heterofermentativo e tempo de estocagem da silagem, e seu efeito sobre a estabilidade aeróbia.   

Assim, o nosso objetivo foi avaliar o efeito da inoculação com L. buchneri e o tempo de armazenamento 

sobre a estabilidade aeróbia de silagem de milho.  
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Material e Métodos  
O híbrido de milho Impacto Víptera (Syngenta

®

) foi colhido com 2/3 da linha de leite no grão, 

correspondendo a aproximadamente 35 % de matéria seca (MS) em toda a planta. A colheita do milho foi realizada 

de forma mecanizada com a ensiladeira New Pecus
®

 da Nogueira Máquinas, contendo quebrador de grãos, visando 

obterem-se partículas com tamanho médio próximo a 10 mm. Após a colheita, parte do milho (amontoados 

individuais referentes a cada repetição) foi ensilado com L. buchneri CNCM I-4323 (Lallemand Animal 

Nutrition
®

) em uma concentração de 1 × 10
5

 unidades formadoras de colônia (ufc)/g de forragem, e outra parte 

permaneceu sem a adição do inoculante (controle). O inoculante foi diluído em água destilada (5 L/t) e aplicado 

sobre a forragem com auxílio de borrifador manual sob constante homogeneização da forragem. A mesma 

quantidade de água foi aplicada sobre a forragem do tratamento controle. Tubos de PVC com capacidade de 5 L 

foram utilizados como silos experimentais, com quatro repetições por tratamento. A compactação da forragem foi 

realizada com auxílio de soquetes de madeira visando obter-se uma massa específica próxima a 600 kg/m
3

 de 

matéria natural. Posteriormente, os silos foram lacrados com fita adesiva, pesados e armazenados em temperatura 

controlada por 30, 90, 150, 240 e 360 dias.  

Para determinar a estabilidade aeróbia, uma amostra de silagem (aproximadamente 1,5 kg) de cada silo 

experimental foi colocada em um balde de plástico de 5 L de capacidade e mantida à temperatura controlada (21–

24ºC) por 10 dias. Dataloggers foram usados para medir a temperatura da silagem e do ambiente a cada meia hora. 

A quebra da estabilidade aeróbia foi determinada quando a temperatura da silagem aumentou 2 °C ou mais em 

relação à temperatura ambiente. A soma das temperaturas diárias acumuladas foi calculada como a soma da 

diferença entre a temperatura da silagem e a temperatura ambiente após 10 dias (ADITE 10) de exposição aeróbia. 

A taxa de aquecimento foi calculada como a temperatura máxima registrada dividida pelo tempo necessário para 

atingir a temperatura máxima (TNTM). O experimento foi conduzido sob um delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 5 (tempo de armazenagem) × 2 (inoculação bacteriana ou não). As médias dos 

tratamentos foram comparadas usando a opção PDIFF ajustada para o teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

  

Resultados e Discussão  
O tempo de armazenamento influenciou todas as variáveis analisadas (Tabela 1), enquanto a inoculação 

bacteriana afetou a temperatura máxima, o TNTM e a taxa de aquecimento. Não houve interação entre os tempos 

de armazenamento e a inoculação com L. buchneri.  
  

Tabela 1 Análise estatística (p-valor) da influência do tempo de armazenamento (30, 90, 150, 240 e 360 dias) e a 

inoculação com Lactobacillus buchneri sobre a estabilidade aeróbia de silagem de milho.  

Variável Tempo Inoculação Tempo x Inoculação 

Estabilidade aeróbia (horas)  0,002 0,068 0,773 

Temperatura inicial (ºC)  <0,001 0,927 0,060 

Temperatura máxima (ºC)  <0,001 0,026 0,711 

TNTM (horas)  <0,001 0,009 0,232 

Taxa de aquecimento (ºC/horas)  <0,001 0,016 0,473 

ADITE 10 (ºC)  0,002 0,064 0,420 

  

A estabilidade aeróbia aumentou conforme os tempos de armazenamento aumentaram (Figura 1). De forma 

oposta, a taxa de aquecimento diminuiu com o aumento do tempo de armazenamento. Provavelmente este aumento 

na estabilidade aeróbia deve estar associado à maior concentração de ácido acético, uma vez que a população de 

bactérias heterofermentativas continua atuante neste período (Muck et al., 2018).   

A utilização do L. buchneri diminuiu a temperatura máxima, a TNTM e a taxa de aquecimento, 

especialmente em silagens armazenadas por até 150 dias (Figura 1). O uso do L. buchneri é comprovadamente 

eficaz para aumentar a estabilidade aeróbia de uma ampla gama de silagens (Kleinschmit & Kung, 2006). Embora 

neste estudo a estabilidade aeróbia não tenha sido afetada pela inoculação, algumas características associadas à 

deterioração aeróbia foram melhoradas pelo uso desta estratégia. De qualquer maneira, o efeito do inoculante 

parece desaparecer em tempos mais prolongados (> 150 dias) de estocagem, o que deve ser atribuído ao contínuo 

aumento na concentração de ácido acético e 1,2-propanodiol provenientes da população de microrganismos epífita 

(Muck et al., 2018).  
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 Controle  Inoculante 

  

Figura 1 Efeito do tempo de armazenamento e inoculação com Lactobacillus buchneri sobre a estabilidade aeróbia 

de silagem de milho.  

  

Conclusões  
A estabilidade aeróbia da silagem de milho aumenta conforme o prolongamento do tempo de 

armazenamento. O L. buchneri melhorou algumas características associadas à estabilidade aeróbia somente até 

150 dias de armazenamento.   
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Resumo: Lignina e sílica contribuem para a redução da ingestão das forragens. É necessário identificar os fatores 

intrínsecos da cana-de-açúcar determinantes para a baixa degradabilidade ruminal da fibra desta forrageira. 

Objetivou-se avaliar o relacionamento entre a concentração de sílica e lignina sobre a degradabilidade (DEG) da 

matéria seca (MS), fibra em detergente neutro (DEG FDN) e a fibra não degradável (FDNu) da cana-de-açúcar de 

primeiro ciclo cultivada sob irrigação. Foram usadas sete variedades (repetições) e cinco componentes da planta 

da cana-de-açúcar, arranjados em delineamento inteiramente casualizados e submetidos à análise de variância. 

Amostras foram incubadas no rúmen de vacas leiteiras por 24 e 288 horas para determinar as estimativas de DEG 

MS, DEG FDN e a FDNu, cujo relacionamento com a lignina e sílica foi avaliado por meio da análise de 

Correlação de Pearson. Houve forte correlação negativa entre DEG MS em 24 horas e lignina. O mesmo ocorreu 

com a sílica, cuja correlação foi forte e negativa, no entanto, menos influente que a lignina para a liberação da 

fração solúvel. Mesmo em apenas 24 horas de incubação houve correlação negativa entre DEG FDN e sílica, sendo 

esta, mais limitante que a lignina. Sílica e lignina são fatores responsáveis por elevar a FDNu.  

  

Palavras–chave: correlação, fdnu, cinza insolúvel, permanganato, klason  

  

Silica, more than lignin, affects the degradability of sugarcane fiber  
  

Abstract: Lignin and silica contribute to the reduction of forage intake. It is necessary to identify the intrinsic 

factors of sugarcane that determine the low rumen degradability of the fiber of this forage. The objective was to 

evaluate the relationship between the concentration of silica and lignin on the degradability (DEG) of dry matter 

(DM), of the fiber in neutral detergent (NDF DEG) and the non-degradable fiber (uNDF) of sugarcane in the first 

cycle cultivated under irrigation. Seven varieties (repetitions) and five componentes of the sugarcane plant were 

used, arranged in a complete randomized design and submitted to analysis of variance. Samples were incubated in 

the rumen of dairy cows for 24 and 288 hours to determine the estimates of DM DEG, NDF DEG and uNDF, 

whose relationship with lignin and silica was evaluated by Pearson's correlation analysis. There was a strong and 

negative correlation between DEG MS within 24 hours and lignin. The same occurred with silica, whose 

correlation was strong and negative, but less influential than lignin for the release of the soluble fraction. Even in 

only 24 hours of incubation there was a negative correlation between DEG NDF and silica, which is an indication 

of its limiting character for the rapidly degrading fraction of NDF, which was not observed for lignin. The higher 

concentration of silica and lignin were factors responsible for increasing the uNDF in the components of the 

sugarcane plant.  

  

Keywords: correlation, fdnu, insoluble ash, permanganate, klason  

  

Introdução  
Lignina e sílica são alguns dos constituintes da parede celular das plantas que podem contribuir para a 

redução da ingestão das forragens (Raffrenato et al., 2017; Agbagla-Dohnani et al., 2012). Estudos específicos são 

necessários em função da alta variação da concentração destes compostos entre as forragens, o que impossibilita 

a descrição de um efeito comum sobre a digestibilidade da fibra (Huhtanen, 2006).   

A degradabilidade (DEG) da matéria seca (MS) e a DEG da fibra em detergente neutro (FDN) em curtos 

períodos de incubação correspondem a porção solúvel e à fibra com rápida degradação no rúmen, respectivamente. 

A fibra não degradável no rúmen, conhecida como FDNu (“u” do inglês “undegradable”), em 288 horas de 

incubação, diz respeito a fração da FDN com alta resistência à fermentação ruminal, cuja taxa de degradação é 

próxima de zero. Estes parâmetros diferenciam as frações que constituem a fibra dos alimentos e indiretamente, 

caracterizam o potencial de influência sobre o consumo de MS. Como ressaltado por Teixeira et al. (2014), é 

preciso identificar os fatores intrínsecos da cana-de-açúcar determinantes para a baixa degradabilidade ruminal da 

fibra desta forrageira.  
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Objetivou-se avaliar o relacionamento das concentrações de sílica e lignina com a DEG MS, DEG FDN e 

a FDNu da cana-de-açúcar de primeiro ciclo cultivada sob irrigação.  

  

Material e Métodos  
O experimento foi realizado na Unidade de Pesquisa em Nutrição de Gado de Leite, pertencente ao Centro 

de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal do Maranhão, localizado no município de Chapadinha. 

Foram usadas sete variedades (repetições) e cinco componentes da planta da cana-de-açúcar (colmo integral, 

colmo descascado, casca, ponteira e folhas secas). O cultivo ocorreu sob irrigação, com colheita da cana de 

primeiro ciclo aos 16 meses após plantio. As amostras foram pré-secas em estufa  ventilada por  72  horas  a 55 

°C, e para cada um dos componentes de cada variedade, foi determinada a MS (INCT-CA  G-003/1), a FDN 

(INCT-CA  F-002/1), a lignina em oxidação de permanganato (LPer;  

INCT-CA F-006/1) e a lignina Klason (KL; INCT-CA F-007/1), em conformidade aos métodos do Instituto 

Nacional de Ciência e Tecnologia em Ciência Animal (INCT-CA; Detmann et al., 2012). Com o resíduo da LPer 

em mufla por 3 horas à 500 °C foi determinada a cinza insolúvel em permanganato (CIPE), medida indireta da 

concentração de sílica.   

Foram inseridas 5 g de amostra moídas à 5 mm em sacos de tecido não-tecido (TNT, 100 g/m²), medindo 

9 x 11 cm, acomodados em sacos de filó de 30x40 cm contendo dois pesos de chumbo com 150 g cada. Foram 

incubados no rúmen de três vacas leiteiras (Holandês-Gir), com peso vivo de 550 ± 10 kg, por 24 e 288 horas. Os 

animais foram alimentados com dieta completa contendo colmo integral de canade-açúcar (60 %), milho moído 

(20 %) e farelo de soja (15 %) e minerais (5 %). Após 30 minutos imersos em gelo, os sacos foram lavados até 

alcançar o efluente translúcido, com 10 rodadas de renovação de água. Após a pré-secagem do resíduo das 

incubações, a DEG MS e a DEG FDN foram calculadas pelo desaparecimento de MS e FDN proporcional a 

quantidade destas frações antes da incubação. A FDNu foi determinada como a proporção do resíduo de FDN em 

288 horas de incubação ruminal em relação a quantidade de FDN original.   

Os dados foram arranjados em delineamento inteiramente casualizados e submetidos à análise de variância 

pelo teste F, cujas médias foram comparadas pelo teste de Tukey à 5 % de probabilidade. O relacionamento da 

lignina e da sílica com as estimativas de DEG MS, FDN e FDNu foi avaliado por meio da análise de Correlação 

de Pearson.   

  

Resultados e Discussão  
 Houve forte correlação negativa entre lignina e DEG MS em 24 horas de incubação ruminal (Tabela 1). A 

correlação da sílica com esta variável foi semelhante, no entanto, menos influente que a lignina para a liberação 

da fração solúvel.  

 As fracas correlações de lignina e sílica com DEG FDN podem estar atreladas as características intrínsecas 

ao comportamento biológico desta variável. Teixeira et al. (2014) também não encontraram correlação entre DEG 

FDN em 24 horas e lignina, provavelmente uma limitação inerente a natureza da fibra quando submetida a pouco 

tempo de fermentação ruminal. Mesmo nestas condições, foi verificada correlação negativa com as concentrações 

das cinzas insolúveis, uma indicação da atuação da sílica como componente da parede celular limitante para a 

degradação da fração da FDN de rápida degradação.  

  

Tabela 1. Correlação entre DEG MS, DEG FDN (% MS) em 24 horas e FDNu em 288 horas de incubação ruminal 

in situ com lignina Klason e cinza insolúvel em permanganato determinados em sete variedades de cana-de-açúcar 

de primeiro ciclo cultivadas em regime de irrigação.  

Variáveis independentes % 

Variáveis dependentes % 

DEG MS DEG FDN FDNu 

Lignina -0,92 *** -0,24 0,36 * 

Cinzas Insolúveis -0,76 *** -0,39 * 0,39 * 

CV (%) 11,0 36,0 12,0 

*P<0,05; ***P<0,001.  

  

A relação entre sílica e lignina com a FDNu foi positiva e moderada. Os resultados sugerem que ambas têm 

participação semelhante para a redução da FDNu.  Este resultado é coerente com os resultados obtidos por 

Huhtanen (2006), que observou que a lignina não poderia ser utilizada sozinha a fim de predizer a fração 

indegradável.   
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Conclusões  
A lignina é maior limitante para a DEG MS em 24 horas que a sílica.   

A sílica, mais que a lignina, limita a DEG FDN em 24 horas.  

Sílica e lignina são fatores responsáveis por elevar a FDNu.  
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