
   

Archivos de Zootecnia

ISSN: 0004-0592

pa1gocag@lucano.uco.es

Universidad de Córdoba

España

Silveira, A. L. F.; Patiño, H. O.; Medeiros, F. S.; Langwinski, D.; Mallmann, G. M.

EFEITOS ASSOCIATIVOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM ENERGIA E PROTEÍNA DEGRADÁVEL NO

RÚMEN

Archivos de Zootecnia, vol. 57, núm. 218, junio, 2008, pp. 179-186

Universidad de Córdoba

Córdoba, España

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49515018010

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=495
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49515018010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49515018010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=495&numero=15018
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49515018010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=495
http://www.redalyc.org


Arch. Zootec. 57 (218): 179-186. 2008.Recibido:2-8-05. Aceptado: 28-6-07.

EFEITOS ASSOCIATIVOS DA SUPLEMENTAÇÃO COM ENERGIA
E PROTEÍNA DEGRADÁVEL NO RÚMEN*

ASSOCIATIVE EFFECTS OF THE ENERGY AND RUMEN DEGRADABLE PROTEIN
SUPPLEMENTATION

Silveira, A.L.F.1A, H.O. Patiño1B, F.S. Medeiros2, D. Langwinski3 e G.M. Mallmann3

1Departamento de Zootecnia. UFRGS. Av. Bento Gonçalves, 7712. Bairro Agronomia. Porto Alegre. RS.
CEP 91501-970. Brasil. Aandrefinkler@msn.com; Bharold.patino@ufrgs.br
2Médico Veterinário. M. Sc. Aluno de Doutorado do PPG Zootecnia. UFRGS. fsmedeiros@terra.com.br
3Eng. Agrônomo, M. Sc.

PALAVRAS CHAVE ADICIONAIS

Milho. Feno.

ADDITIONAL KEYWORDS

Corn. Hay.

RESUMO
Realizou-se um experimento com o objetivo de

estudar o efeito de níveis crescentes de
suplementação com uréia sobre a digestibilidade
e o consumo de feno de coast cross (Cynodon
dactylon) (9,55% de proteína bruta e 81,32% FDN)
fornecido à vontade e suplementados com 1% do
peso corporal (PC) em milho moído. Foram utiliza-
dos 15 tourinhos Hereford, com nove meses de
idade e 172 kg. Os tratamentos foram:T1: feno +
mistura mineral; T2: T1 + 1% PC milho moído; T3: T2
+ 12,4 g de uréia/100 kg PC; T4: T2 + 25,4 g de uréia/
100 kg PC, e T5: T2 + 38,5 g de uréia/kg PC. A uréia
acrescentada ao suplemento atenuou os efeitos
negativos da suplementação sobre os coeficien-
tes de digestibilidade da matéria orgânica e da
parede celular, tanto da dieta total quanto do
volumoso, sendo que, quando os tratamentos
suplementados foram analisados separadamen-
te, foram observadas respostas lineares e posi-
tivas ao uso da uréia. Com a suplementação,
aumentou o consumo de matéria orgânica (CMO)
total. Entretanto, diminuiu o CMO de feno,
independentemente do nível de uréia. A uréia
aumentou linearmente o CMO digestível e foi efetiva
na diminuição dos efeitos negativos do suplemen-
to energético sobre a digestão.

SUMMARY
The effect of increasing urea supplementation

levels on intake and digestibility of coast cross
(Cynodon dactylon) hay was studied. Hay (9.55%
crude protein and 81.32% FDN) was supplied ad
libitum and supplemented with milled corn at 1%
body weight (PC) to 15 Hereford bulls aged nine
months and weighing 172 kg. Treatments were:
T1: hay + mineral mix, T2: T1 + 1% PC milled corn,
T3: T2  + 12.4 g of the urea/100 kg BW, T4: T2 + 25,4
g of the urea/100 kg PC, and T5: T2 + 38,5 g of the
urea/100 kg PC. The urea addition diminished the
negative associative effects on organic matter
and cell wall digestibility coefficients, as much the
diet as the roughage. When the supplemented
treatments were analyzed separately, lineal and
positive responses to urea use were observed.
With the supplementation, the total organic matter
intake (CMO) increased. However the hay CMO
decreased, independently of urea level. The urea
increased linearly the digestible CMO and was
effective in decrease the negative associative
effects of energetic supplement on digestion.

INTRODUÇÃO

A suplementação é uma prática de mane-
jo que permite contornar o problema da
estacionalidade natural das pastagens
(qualidade e quantidade), propiciando bons

*Parte da dissertação de mestrado do primeiro
autor.
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níveis de produção durante todo o ano. Um
dos principais objetivos da suplementação
em pastejo é otimizar a utilização dos nu-
trientes contidos na forragem, obtendo
maiores desempenhos biológicos e econô-
micos, além de oferecer um produto de melhor
qualidade ao consumidor. Para atingir esse
objetivo, os suplementos utilizados não
devem causar impactos negativos sobre o
consumo e aproveitamento da forragem,
apesar de, via de regra, os efeitos da suple-
mentação energética não serem aditivos.

Até então, a justificativa mais utilizada
para explicar estes efeitos não aditivos da
suplementação energética, era a diminuição
na taxa e magnitude da digestão da fibra
ocasionada pela inibição da celulólise, como
conseqüência da queda do pH ruminal pela
produção de ácido lático (Romney and Gill,
2000). Entretanto, alguns trabalhos men-
cionam que, nesses casos, uma possível
competição por nitrogênio entre as bactérias
celulolíticas e amilolíticas provocaria a
depressão na digestão das frações da
parede celular e, aparentemente, o supri-
mento das exigências de nitrogênio dos
microorganismos ruminais, poderia diminuir
tais efeitos depressivos (Arroquy et al.,
2004; Bodine et al., 2000; El-Shazly et al.,
1961).

O objetivo deste trabalho foi testar a
hipótese de que, suplementando as nece-
ssidades de proteína degradável dos
microorganismos ruminais, em animais ali-
mentados com feno de média qualidade e
suplementados com milho moído, os efeitos
associativos negativos sobre a digesti-
bilidade podem ser diminuídos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi conduzido um ensaio convencional
de digestibilidade e consumo máximo com
uma duração de 15 dias, em cada um dos 2
períodos experimentais, totalizando 6
observações por tratamento, sendo os 10
primeiros dias de adaptação às dietas
experimentais e os 5 dias finais para coleta

de fezes e avaliação do consumo para a
determinação da digestibilidade aparente
da matéria orgânica e das frações nutritivas.
Os animais foram alimentados duas vezes
por dia e, durante o período de adaptação,
o feno foi oferecido inicialmente em torno de
1,5 % do PC, sendo esta oferta aumentada
gradativamente até se atingir o consumo
máximo. Nos dias de coleta de fezes e con-
sumo máximo, os animais receberam feno
suficiente para que as sobras represen-
tassem pelo menos 15 % do feno oferecido
(Rymer, 2000). O suplemento foi sempre
consumido em sua totalidade razão pela
qual suas sobras foram consideradas
desprezíveis. Nos animais que receberam
apenas feno e mistura mineral, esta foi
ofertada pela manhã, na quantidade de 100
gramas por dia.

Foram utilizados 15 tourinhos Hereford,
com idade média de 9 meses e pesando em
média 172 kg. Ao início do experimento,
todos os animais foram dosificados com
abamectina (200 mcg/kg de peso corporal) e
receberam complexo vitamínico ADE
injetável. Os animais foram mantidos em
gaiolas metabólicas individuais de madeira
as quais dispunham de comedouros separa-
dos para volumoso e concentrado, bem
como bebedouro automático.

Os tratamentos foram: T1 (controle): feno
de coast cross + mistura mineral à vontade;
T2: feno de coast cross + 1 % do peso
coporal (PC) de milho moído+mistura mine-
ral; T3: T2 + 12,4 g de uréia/100 kg de PC; T4:
T2 + 25,4 g de uréia/100 kg de PC e T5: T2 +
38,5 g de uréia/100 kg de PC.

Os suplementos foram formulados para
produzir relações entre o consumo de pro-
teína degradável (CPDR) no rúmen e o con-
sumo de matéria orgânica digestível
(CPDR:CMOD) de 7, 9, 11 e 13% através da
incorporação de níveis crescentes de uréia
(tabela I). O volumoso utilizado foi feno de
coast cross (Cynodon dactilon), cuja
composição é apresentada na tabela I.

As amostras de feno, sobras e concen-
trado foram analisadas para matérias seca e



Archivos de zootecnia vol. 57, núm. 218, p. 181.

FENO DE CYNODON DACTYLON E MILHO MOÍDO SUPLEMENTADOS COM URÉIA

nitrogênio (AOAC, 1995), FDN, FDA e lig-
nina (Van Soest e Robertson, 1985).

A degradabilidade ruminal da proteína
bruta foi determinada através da incubação
do feno e da mistura de milho, mais minerais
e enxofre. Para isto as amostras de feno e
milho, mais mistura mineral foram moídas a
3 e 1 mm, respectivamente, e incubadas num
bovino Hereford fistulado no rúmen alimen-
tado com uma dieta composta por feno de
coast cross fornecido à vontade e concen-

trado comercial com 14 % de proteína bruta
(0,6% PC/dia). Foram utilizados sacos de
náilon multi-filamentoso de 9 x 20 cm com
poro de 45 micras. Aproximadamente 5
gramas de cada alimento foram incubadas
em duplicata, de forma seqüencial, com re-
tirada simultânea, nos seguintes horários:
Feno: 0, 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48, 72 e 96 horas
e mistura de milho e minerais: 0, 0,5, 1, 2, 3,
6, 12, 24, 36 e 48 horas. Os sacos foram
lavados em máquina de lavar por duas vezes,
secos em estufa a 60 °C por 72 horas e
pesados. Os resíduos da incubação foram
analisados para MS e PB e os resultados de
degradabilidade da PB ajustados ao modelo
de Ørskov e McDonald (1979). Assumiu-se
que 65% da digestão total do trato gastrin-
testinal ocorre no rúmen (NRC, 1996), então
se calculou os 65% da DMO obtida com o
feno no ensaio de digestibilidade in vivo e
utilizou-se esse dado para estimar a taxa de
passagem que proporcionaria esse valor de
degradabilidade efetiva da MO (tabela I).
Desta maneira, foi estimada uma taxa de
passagem de 2,5% para o cálculo da
degradabilidade efetiva da proteína. A pro-
teína da uréia foi assumida como 100 %
degradável no rúmen. Os valores de
degradabilidade efetiva foram utilizados
para calcular o consumo de proteína
degradável de cada um dos tratamentos.

A excreção fecal metabólica (EFM),
expressa em % PC, foi calculada conforme
proposto por Van Soest (1994):

EFM= MOF - FDNf

Onde:
EFM= excreção de MO fecal metabólica;
MOF= produção de MO fecal total;
FDNf= excreção fecal de FDN livre de cinzas.

Os efeitos associativos foram calcula-
dos de acordo com os valores de digesti-
bilidade do feno e assumindo digesti-
bilidades da matéria orgânica (DMO) do
milho (baseados em Ospina et al., 2003) e da
uréia de 80 e 100%, respectivamente. A

Tabela I. Composição química (% MS) e
parâmetros de degradação da proteína do
feno de coast cross (Cynodon dactylon) e dos
concentrados utilizados no experimento, em
proteína bruta (PB %), fibra em detergente
neutro (FDN %), fibra em detergente ácido
(FDA %), lignina em detergente ácido (LDA
%), equivalente protéico em nitrogênio não
protéico (EPNNP % PB). (Chemical composition
(% MS) and protein ruminal degradation parameters
of Coast Cross (Cynodon dactylon) hay and
concentrates utilized in trial, in the crude protein
(PB %), neutral detergent fiber (FDN %), acid
detergent fiber (FDA %), acid detergent lignin
(LDA %), and equivalent protein in non protein
nitrogen (EPNNP % PB)).

Concentrados
Feno T2 T3 T4 T5

MS 89,50 87,98 88,02 87,94 88,29
MO 93,67 98,27 98,00 98,23 97,94
PB 9,55 9,52 13,26 15,08 18,41
FDN 81,39 16,58 16,18 15,61 14,98
FDA 41,53 4,76 5,20 5,06 4,83
LDA 5,08 0,50 0,50 0,50 0,50
EPNNP - 28,21 36,83 48,32

Parâmetros de degradação da proteína
a (%) 22,7 25,4
b (%) 75,8 400,3
c (%) 0,032 0,003
DE 45,9 61,4

a (%): fração rapidamente solúvel; b (%): fração
insolúvel potencialmente degradável; c: taxa de
degradação; DE (kp= 2,5 %/h): degradabilidade
efetiva da proteína.
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partir destes valores foi calculada a DMO
do feno, dentro dos tratamentos suplemen-
tados.

O delineamento experimental utilizado
foi o de blocos casualizados, utilizando o
peso corporal como critério de bloquea-
mento, com cinco tratamentos, três repeti-
ções por tratamento e repetido em dois pe-
ríodos.

O modelo matemático usado na análise
dos dados foi:

Yijkl= µ + Ti + Bj + Pk + TBij+ TPik + εijkl

Onde:
Yijkl= l-ésima observação associada ao i-ésimo

tratamento, j-ésimo bloco e k-ésimo período;
µ= efeito médio;
Ti= efeito do i-ésimo tratamento;
Bj= efeito do j-ésimo bloco;
Pk= efeito do k-ésimo período;
TBij= efeito da ij-ésima interação entre tratamento

e bloco;
TPik= efeito da jk-ésima interação entre tratamento

e período;
εijkl= l-ésimo erro experimental associado a ijkl-

ésima observação.

As médias foram comparadas pelo teste
de Tukey a 5% de probabilidade.

Para estudar o efeito dos níveis de uréia
suplementar, os dados sobre o tratamento
controle foram excluídos e, os dados restan-
tes, analisados por regressão, usando o
seguinte modelo matemático:

Yij= µ + β1Ti + β 2Ti
2 β3Ti

3 + ε ij

Onde:
Yij= j-ésima observação associada ao i-ésimo

tratamento;
β1= regressor associado ao efeito linear do

tratamento;
β 2T2= regressor associado ao efeito quadrático do

tratamento;
β2T

3= regressor associado ao efeito cúbico do
tratamento;

εij= j-ésimo erro associado a ij-ésima observação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram observadas diferenças nos coefi-
cientes de digestibilidade aparente da
matéria orgânica (DMO) entre os trata-
mentos (p= 0,0013). A DMO foi maior para
os tratamentos suplementados com milho e
uréia (9,5; 9,5 e 14% maiores para T3, T4 e
T5) em relação ao tratamento controle (tabela
II). O tratamento suplementado apenas com
milho (T2) foi semelhante ao controle (T1) e
aos dois níveis menores de uréia (T3 e T4),
entretanto, foi inferior ao maior nível de
uréia (T5). Analisando apenas os trata-
mentos onde houve a suplementação,
encontrou-se um efeito linear da adição de
uréia (p= 0,0009; DMO= 64,08 + 0,143 x; R2=
0,40; dpe= 3,68). Este efeito da utilização de
PDR sobre a DMO já tem sido demonstrado
em vários experimentos (Arroquy et al.,
2004; Bodine et al., 2000; Klevesahl et al.,
2003), assim como a depressão encontrada
no T2 em relação aos outros tratamentos.

A DMO feno estimada do feno foi dife-
rente entre os tratamentos (p= 0,0131), sendo
T1 e T5 maiores que T2, e semelhantes aos
dois menores níveis de uréia (T3 e T4) e,
estes dois últimos, semelhantes ao T2. Re-
tirando o tratamento controle, os trata-
mentos suplementados apresentaram efeito
linear positivo da adição de uréia (p< 0,01),
(DMO feno= 53,43 + 0,228x; R2= 0,38; dpe=
4,41). Os resultados encontrados para a
DMO estimada do feno com os tratamentos
suplementados com milho e uréia, que não
diferiram do controle, expressam uma
reversão do efeito associativo negativo da
suplementação apenas com energia. O efeito
linear positivo da adição de uréia (p< 0,01),
foi semelhante ao observado por Bodine et
al. (2000). Heldt et al. (1999) também
verificaram melhoras na DMO e DFDN
quando elevaram de 0,031 para 0,122% do
PC a quantidade de caseína suplementar em
dois experimentos de suplementação com
diferentes tipos de carboidratos em 0,3% do
PC.

As diferenças observadas na DFDN
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foram significativas (p= 0,0031), sendo o
tratamento suplementado apenas com milho
(T2), inferior ao controle (T1), e aos dois
maiores níveis de uréia adicional (T4 e T5).
O menor nível de uréia (T3) não diferiu dos
demais tratamentos. Desta forma, fica ca-
racterizada a depressão na digestão da
parede celular pela carência de N disponível
no rúmen (T2), que representou um
decréscimo de 7,2 pontos percentuais
(11,9%) em relação ao controle e as reversões
parciais ou totais na DFDN com o uso da
uréia suplementar. Quando os tratamentos
suplementados foram avaliados separada-
mente, a resposta foi linear (p< 0,05; DFDN=

61,69 + 0,137x; R2= 0,37; dpe= 2,68).
A digestibilidade da celulose (DCEL) foi

diferente entre os tratamentos (p= 0,0062).
Os tratamentos suplementados com uréia
(T3, T4 e T5) foram semelhantes ao
tratamento controle (T1), que pode ser con-
siderado o tratamento onde não haveria
problemas para a digestão da parede celular
(Minson, 1990). Neste caso, houve uma
depressão significativa na DCEL de 6,48
pontos percentuais de T2 em relação ao T1.
A depressão na digestão da celulose já
havia sido demonstrada in situ, em ovinos,
por (El-Shazly et al., 1961), utilizando dietas
com alta quantidade de concentrado. Os

Tabela II. Digestibilidades da matéria orgânica (DMO), fibra em detergente neutro (DFDN),
celulose (DCEL) e hemicelulose (DHCEL) da dieta e da MO do feno (DMO feno), consumo
de matéria orgânica (CMO) total, CMO do feno, consumo de fibra em detergente neutro
(CFDN), consumo de matéria orgânica digestível (CMOD) e consumo de proteína degradável
no rúmen (CPDR), expressos em percentagem do peso corporal (% PC), relação CPDR:CMOD
(%) e excreção fecal metabólica (EFM, % do CMO). (Organic matter (DMO), neutral detergent fiber
(DFDN), cellulose (DCEL) and hemicellulose (DHCEL) digestibilities of diet and hay OM (DMO feno), total
organic matter intake (CMO total), CMO of hay, neutral detergent fiber intake (CFDN), digestible organic
matter intake (CMOD) and rumen degradable protein intake (CPDR), expressed in body weight percent
(% PC), CPDR:CMOD ratio (%) and metabolic fecal excretion (EFM % of the CMO)).

Tratamentos Efeito*
T1 T2 T3 T4 T5 EPM L Q

Digestibilidade
DMO (%) 61,17c 63,55bc 67,03ab 66,94ab 69,73a 1,06 <0,005 NS
DMOfeno (%) 61,17a 52,58b 58,32ab 57,62ab 62,59a 1,78 <0,005 NS
DFDN (%) 67,96a 60,72b 64,58ab 65,65a 66,25a 0,98 <0,005 NS
DCEL (%) 68,22a 61,74b 66,35a 66,02a 66,94a 0,87 <0,005 NS
DHCEL (%) 76,98a 66,15c 69,81bc 72,11ab 72,94ab 1,16 <0,005 NS

Consumo
Peso corporal (PC, kg) 165 174 171 172 176 NS NS
CMO total (% PC) 2,05b 2,51a 2,58a 2,51a 2,62a 0,080 NS NS
CMO feno (%PC) 2,05a 1,51b 1,57b 1,49b 1,59b 0,080 NS NS
CFDN (% PC) 1,77 1,46 1,50 1,46 1,53 0,070 NS NS
CMOD (% PC) 1,26b 1,59a 1,73a 1,68a 1,82a 0,056 <0,025 NS
CPDR (%PC) 0,097e 0,128d 0,168c 0,203b 0,242a 0,004 <0,005 NS
CPDR:CMOD (%) 7,67d 8,19d 9,75c 12,02b 13,29a 0,133 <0,005 NS
EFM (% do CMO) 11,12b 13,65a 12,49a 13,21a 10,48ab 0,018 <0,025 NS

a,b cmédias na mesma linha seguidas por letras distintas diferem pelo teste de Tukey (p<0,05).
EPM: erro padrão da média, desviación residual estándar.
*efeito linear ou quadrático: L= linear, Q= quadrático.
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autores conseguiram reverter com a adição
de uréia, os efeitos negativos da suple-
mentação, até o nível de 50% de concentra-
do na dieta. Entretanto, quando a dieta
continha 66% de concentrado, não houve
sucesso na suplementação com uréia. A
digestibilidade da hemicelulose (DHCEL)
foi a fração da parede celular onde
apareceram as maiores diferenças, sendo a
mais afetada pela suplementação com milho.
O tratamento controle apresentou o maior
coeficiente (76,98), e foi semelhante aos
dois tratamentos com maior nível de uréia
(T4 e T5). O tratamento com menor nível de
uréia foi semelhante aos outros tratamentos
com uréia, entretanto, não diferiu do suple-
mentado apenas com milho, sendo os dois,
inferiores ao tratamento controle, 7,2 e 10,8
pontos percentuais, respectivamente. A
DHCEL respondeu linearmente à inclusão
de uréia (p< 0,01; DHCEL= 66,90 + 0,176x;
R2= 0,34; dpe= 3,67). Dentre os componen-
tes da parede celular a hemicelulose foi o
que apresentou maiores respostas à
suplementação com uréia, pois, para cada
grama adicional de uréia a DHCEL aumentou
0,176 pontos percentuais, e a DCEL
aumentou 0,118 pontos percentuais.

A resposta encontrada em termos de
depressão na DFDN, 5 pontos percentuais,
do feno foi similar ao observado por Goetsch
et al. (1991), com feno semelhante ao utili-
zado neste experimento. Os autores
observaram uma queda de 8,5 pontos
percentuais na DFDN do feno para cada 1%
PC de suplementação com milho. Respostas
lineares na DFDN também foram observa-
das por Olson et al. (1999) ao suplementar
PDR em dietas baseadas em feno de baixa
qualidade com ou sem adição de energia.

Segundo Van Soest (1994), as fezes são
compostas de porções da dieta não digeri-
das e excreções metabólicas (EFM). Esta
fração é composta por material microbiano
derivado da fermentação (ruminal e ceco-
cólica) e uma pequena quantidade de
secreções endógenas. Considerando-se os
valores apresentados pelo NRC (1996) de

que apenas 20% da proteína microbiana não
é digestível, pode-se considerar que a maior
parte da fração EFM seja oriunda da
produção de massa microbiana pela fermen-
tação ceco-cólica. A EFM (% do CMO)
constatou-se diferença entre os tratamentos
(p= 0,0121) e os tratamentos suplementados
apresentaram comportamento linear (p<
0,025; EFM:CMO= 13,76 – 0, 068x; R2= 0,23;
dpe= 1,89). Com níveis de consumo se-
melhantes entre os tratamentos com milho
moído, a diminuição linear na EFM pode ser
um indicativo de que, menor quantidade de
alimento potencialmente digestível passou
pelo rúmen sem ter sido digerido, não
gerando, assim, material metabólico para
ser excretado, a partir de sua fermentação no
intestino grosso (Merchen e Bourquin,
1994).

Os dados de consumo devem ser vistos
de forma relativa, e não absoluta, devido ao
curto período experimental. Houve diferença
no consumo de matéria orgânica de feno
(CMO feno; p= 0,0069), sendo o tratamento
sem suplementação superior aos trata-
mentos suplementados, fator que identifica
um efeito associativo substitutivo, com uma
diminuição de 33% no consumo de feno com
a utilização dos suplementos. A adição de
uréia não afetou o consumo de feno. Não
houve diferenças entre os tratamentos para
o consumo de FDN (p= 0,0845), fato que
pode ser devido a variabilidade no consumo
e a baixa substituição do feno pelo concen-
trado.

A suplementação afetou positivamente
o consumo de matéria orgânica digestível
(CMOD; p= 0,001), a qual foi menor para o
controle (T1), do que para os tratamentos
suplementados com milho (tabela II).
Quando analisados por regressão, os
tratamentos apresentaram um aumento li-
near no CMOD com a adição de uréia (p=
0,013; CMOD= 1,61 + 0,0049x; R2= 0,25;
dpe= 0,128). Vários trabalhos têm demons-
trado este efeito de maior CMOD com a
suplementação (Arroquy et al., 2004; Bodine
e Purvis, 2003; Caton e Dhuyvetter, 1997;



Archivos de zootecnia vol. 57, núm. 218, p. 185.

FENO DE CYNODON DACTYLON E MILHO MOÍDO SUPLEMENTADOS COM URÉIA

Goetsch et al., 1991), e também com o ajuste
no fornecimento de proteína degradável
(Klevesahl et al., 2003; Koster et al., 1996).
Neste caso, o maior CMOD pode ser expli-
cado, principalmente, pelo aumento linear
na digestibilidade, já que o consumo não foi
alterado.

CONCLUSÕES

A suplementação de feno de média
qualidade com milho em nível de 1 % do
peso corporal, causa depressão no consu-
mo de feno, bem como nos coeficientes de
digestibilidade da matéria orgânica, da
matéria orgânica estimada do feno, da fibra
em detergente neutro, da celulose e da
hemicelulose.

A suplementação com uréia reverte par-

cial ou totalmente os efeitos negativos da
suplementação energética sobre os coefi-
cientes de digestibilidade.

A adição de uréia às dietas proporciona
aumentos lineares nos consumos de matéria
orgânica digestível quando há deficiência
de PDR.

A adição de uréia à dieta suplementada
com milho propicia menor excreção fecal
metabólica, o que pode ser um indício de
melhores condições de fermentação rumi-
nal.

O nível de uréia de 38,5 g/100 kg de PC
proporcionou uma relação CPDR:CMOD de
13,3%, a qual resultou em melhores respostas
no CMOD. Portanto, para essa dieta, a
exigência mínima de PDR em relação à
digestibilidade da matéria orgânica seria de,
no mínimo, 13,3%.
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