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RESUMO
Foi realizado um experimento convencional de

digestibilidade e consumo para avaliar o efeito de
níveis crescentes de suplementação com milho
moído em uma dieta baseada em feno de azevém
(Lolium multiflorum) (5,87% de proteína bruta;
66,23% de fibra em detergente neutro) fornecido
à vontade sobre o consumo de matéria orgânica
digestível e aparecimento de efeitos associativos.
Os tratamentos avaliados foram: SM: feno + 0,2%
PV de farelo de soja e minerais; BM: SM+ 0,4% PV
de milho; MM: SM + 0,8% PV de milho e AM: SM +
1,2% PV de milho. Os tratamentos foram ajustados
com a inclusão de uréia para que a relação entre
o consumo de proteína degradável no rúmen e o
consumo de matéria orgânica digestível não fosse
limitante (CPDR:CMOD). Foram utilizados 8 novilhos
Angus, castrados, com idade aproximada de 12
meses, peso médio de 260 kg, num delineamento
completamente casualizado. A relação quadrática
observada entre o nível de suplementação com
milho e a digestibilidade da matéria orgânica,
associada ao aumento linear no consumo de
matéria orgânica resultaram em um aumento linear
no CMOD. A resposta linear obtida para o CMOD
evidenciou a maior importância do consumo de
matéria orgânica em relação a digestibilidade como
explicação para as respostas produtivas.

SUMMARY
A conventional digestibility trial was conducted

to evaluate the effect of increasing levels of

cracked corn supplementation to a diet based on
rygrass hay (Lolium multiflorum), (5.87% crude
protein; 66.23 neutral detergent fiber) fed ad
libitun on digestible organic matter intake. Expe-
rimental treatments were SM: hay+0.2% body
weight (BW) of soybean meal + minerals; BM: SM
+ 0,4% BW of cracked corn (CC); MM: SM + 0,8%
BW of CC; AM: SM +1,2% BW CC Treatments were
adjusted to contain a similar ratio between ruminal
degradable protein and digestible organic mater
intake (DIP:DOMI), by the inclusion of urea. Were
used eight, 12 months old, Red Angus steers,
averaging 260 kg were used in a completely
randomized design The quadratic relationship found
between the level of corn intake and the organic
matter digestibility (OMD) associated to the linear
effect over the DOMI, produced a linear increase
in DOMI.

INTRODUÇÃO

Sob condições de pastejo, o principal
fator limitante do nível de produção em
bovinos de corte é a disponibilidade de
energia (Minson, 1990). Alguns trabalhos
têm mostrado que a suplementação com
alimentos energéticos melhora o aproveita-
mento das pastagens e o desempenho dos
animais (Bodine e Purvis II, 2003). Porém,
dados de pesquisa têm demonstrado que a
utilização de suplementos energéticos, for-
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mulados com alimentos ricos em amido,
geram alterações no ambiente ruminal que
prejudicam a disponibilidade de nutrientes
metabolizáveis (Chase e Hibbert, 1987) e,
portanto, o desempenho dos animais, espe-
cialmente em situações onde são utilizados
volumosos de média e baixa qualidade,
sendo estas respostas conhecidas como
efeitos associativos.

Os efeitos associativos negativos,
geralmente, estão associados a alterações
do ambiente ruminal, que influenciam nega-
tivamente a atividade dos microrganismos
celulolíticos e o aproveitamento da fibra
contida nos volumoso (Mould et al., 1983).
Um outro fator importante a ser considera-
do na explicação dos efeitos associativos
da suplementação energética é a otimização
do ambiente ruminal quanto ao suprimento
e relações entre nutrientes chaves para o
crescimento microbiano (amônia, peptídeos,
aminoácidos, minerais, etc.) (El-Shazly, et
al., 1961). Neste sentido, Klevesahl et al.
(2003) mostraram que a adequação da
disponibilidade e relação de nutrientes a
nível ruminal pode reverter os efeitos
associativos negativos da suplementação
energética. Contudo, ainda existem algumas
dúvidas quanto ao nível de suplementação
que, sob condições de um adequado
suprimento de proteína degradável no rúmen
(PDR), permita maximizar o consumo de
energia e, portanto, o desempenho animal.

Este trabalho teve por objetivo avaliar a
resposta animal, medida em termos de con-
sumo de matéria orgânica digestível da die-
ta, frente a níveis crescentes de suple-
mentação energética, sob condições onde a
disponibilidade de PDR não foi um fator
limitante.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi realizado nos laboratórios
de Nutrição de Ruminantes (LANUR) e de
Nutrição Animal Prof. Dulphe Pinheiro
Machado, ambos pertencentes ao Departa-
mento de Zootecnia da UFRGS, no período

de 13 de outubro a 14 de dezembro de 2003.
Foi conduzido um ensaio convencional

de digestibilidade e consumo. Os tratamen-
tos avaliados consistiram na suplementação
de níveis crescentes de milho, através das
dietas definidas a seguir: SM- feno de azevém
+ suplemento protéico e minerais; BM –SM
+ 0,4% do peso corporal (PC) de milho moído
; MM – SM + 0,8% PC de milho moído ; AM
– SM + 1,2% PV de milho moído.

Os suplementos foram formulados para
apresentar uma relação entre o consumo de
proteína degradável no rumem e o consumo
de matéria orgânica digestível (CPDR:
CMOD) de aproximadamente 13%, confor-
me o NRC (1996) preconiza para a otimização
do ambiente ruminal. A formulação dos
suplementos foi feita utilizando-se uma
quantidade fixa de farelo de soja por animal
(0,2% PV) e níveis crescentes de uréia e
milho moído além de minerais. O volumoso
utilizado foi feno de azevém (Lollium
multiflorum) em estádio de floração plena
cuja composição média é apresentada junto
com a dos suplementos na tabela I.

Foram utilizados 8 novilhos da raça
Angus, com idade aproximada de 12 meses,
pesando em média 260 kg. Previamente ao
inicio do experimento, os animais foram
adaptados ao consumo de uréia e concen-
trado energético e receberam aplicação de
complexo vitamínico ADE injetável e
endectocida.

Os animais foram alocados aleatoriamen-
te a gaiolas metabólicas individuais dota-
das de bebedouros automáticos e cochos
separados para volumoso e suplemento.
Cada período experimental teve uma duração
de 16 dias, sendo 10 dias de adaptação e 6
dias de coleta total de fezes e determinação
do consumo voluntário sendo nesta última
fase fornecida uma quantidade de feno su-
ficiente para que as sobras fossem de pelo
menos 15% da oferta diária (Rymer, 2000).

Durante os três dias intermediários da
Fase II do experimento de digestibilidade e
consumo voluntário, amostras de fezes de
aproximadamente 250 g foram coletadas
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diretamente do reto dos animais as 8:30 e
16:30 h. Estas amostras foram pesadas e seu
peso adicionado à produção fecal total. As
amostras foram imediatamente homo-
geneizadas e sub-amostradas em 25 g. Estas
sub-amostras foram então misturadas a 50
ml de água destilada e deixadas em repouso
por 20 minutos, quando então foram realiza-
das as leituras do pH com aparelho digital,
com eletrodos para pH e temperatura.

Os coeficientes de digestibilidade apa-
rente da matéria orgânica, FDN, celulose e
hemicelulose foram calculados conforme
proposto por Rymer (2000). O coeficiente de
digestibilidade verdadeira da matéria
orgânica foi calculado subtraindo-se do
consumo de matéria orgânica a excreção de
fibra em detergente neutro livre de cinzas,
sendo este resultado dividido pelo consu-
mo de matéria orgânica (Mulligan et al.,
2001).

A digestibilidade da matéria orgânica do

feno foi calculada, descontando-se a
indigestibilidade (100 -% NDT) assumida
dos suplementos, com base nos valores
obtidos para o milho por Ospina et al. (2003)
e para o farelo de soja e uréia do NRC (1996),
da produção fecal de matéria orgânica, sendo
este resultado subtraído do consumo de
matéria orgânica do feno e dividido pelo
mesmo segundo metodologia utilizada por
Bodine et al. (2001). A excreção fecal meta-
bólica, em matéria orgânica, como percen-
tagem do PC, foi calculada subtraindo-se a
excreção fecal de FDN livre de cinzas da
excreção fecal total. O resultado foi então
dividido pelo CMO, para ser apresentado
como percentagem deste, dada a proporcio-
nalidade das frações (Van Soest, 1994).

As análises laboratoriais de MS, MO,
LDA e PB foram realizadas segundo AOAC
(1995). As determinações de FDN das so-
bras, feno, suplementos e fezes foram reali-
zadas segundo Van Soest e Robertson

Tabela I. Composição dos suplementos utilizados em cada tratamento, nível de oferta
expresso em percentagem do peso corporal (% PC, em base úmida) e composição química
média do feno e dos suplementos utilizados, matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB),
equivalente protéico em nitrogênio não protéico (EPNNP), fibra em detergente neutro
(FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina em detergente ácido (LDA). (Supplement
composition in each treatment, supplementation level (% BW as feed) and chemical composition of the
hay and supplements, organic matter (MO), crude protein (PB), protein equivalent in non protein nitrogen
(EPNNP), neutral detergent fiber (FDN) acid detergent fiber (FDA) and acid detergent lignin (LDA)).

Feno Nível de suplementação com milho (% PC)
 0 0,4 0,8 1,2

Ingredientes (%)
Milho moído - 0,00 63,43 77,29 83,37
Farelo de soja - 88,42 31,72 19,32 13,89
Uréia fertilizante - 3,98 2,06 1,64 1,46
NaCl - 1,77 0,63 0,39 0,28
Premix mineral - 5,31 1,90 1,16 0,83
Enxofre ventilado - 0,53 0,25 0,19 0,17
Nível de oferta (% PC) - 0,251 0,712 1,173 1,633

Composição (%)      
MO 92,46 88,94 95,63 96,52 96,70
PB 5,87 57,75 28,12 20,43 17,91
EPNNP (% PB) 20,85 21,65 22,10 22,39
FDN 66,23 11,31 14,50 16,19 17,71
FDA 40,83 9,11 5,79 4,76 4,65
LDA 4,33 0,27 0,63 0,38 0,58
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(1985), sendo suplementos e fezes anali-
sados com a adição de amilase.

 O experimento foi conduzido em um
delineamento completamente casualizado
com 2 repetições por tratamento em 3 perío-
dos e submetidos a análise de variância
segundo o seguinte modelo matemático:

Yijk= µ + Ti + Pj + (TP)ij+ εijk

Onde:
Yjk= k-ésima observação no i-ésimo tratamento e

no j-ésimo período;
µ= efeito médio;
Ti= efeito i-ésimo tratamento (i=1, 2, 3, 4);
Pj= efeito do j-ésimo período (j=1, 2);
TPij= efeito da ij-ésima interação entre tratamento

e período;
ε ijk= k-ésimo erro associado a ij-ésima observação.

Posteriormente, os resultados foram
submetidos à análise de regressão linear
conforme o seguinte modelo matemático:

Yij= µ + β1Ti + β2Ti
2 + β3Ti

3 + ε ijk

Onde:
Yik= k-ésima observação associada ao i-ésimo

tratamento;
µ= efeito médio;
β1Ti= regressor associado ao efeito linear do

tratamento;
β2Ti

2= regressor associado ao efeito quadrático do

tratamento;
β3Ti

3= regressor associado ao efeito cúbico do i-
ésimo tratamento;

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

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A inclusão de níveis crescentes de milho
na dieta produziu um efeito quadrático
(p<0,01) sobre os coeficientes de digesti-
bilidade aparentes da matéria orgânica
(DMO), sendo a máxima DMO obtida
(66,11%) no nível de suplementação de 0,59%
PC de milho (figura 1a).

A suplementação de animais consu-
mindo volumoso de média e baixa qualidade
com carboidratos rapidamente fermentáveis
geralmente resulta em efeitos negativos
sobre a digestibilidade da fração fibrosa
(Chase e Hibbert, 1987). Freqüentemente
estas respostas são atribuídas exclusiva-
mente a aspectos relacionadas com a
depressão do pH ruminal, apesar de alguns
trabalhos terem mostrado que a manutenção
artificial do pH ruminal não reverteu os
efeitos negativos da suplementação ener-
gética sobre a digestibilidade da fibra (Mould
et al., 1983). Alternativamente, alguns
trabalhos de digestibilidade in vitro e in
vivo têm demonstrado que a adição de
nitrogênio rapidamente degrádavel no
rúmen atenuam a depressão na digestão da
fração fibrosa da dieta (El-Shazly et al.,

Figura 1. Regressão relacionando o coeficiente de digestibilidade aparente da matéria
orgânica da dieta (DMO) e da matéria orgânica do feno (DMOfeno), expressas em percentagem
(%) e o nível de suplementação com milho, expresso em percentagem do peso corporal (%
PC). (Linear regression of diet apparent organic matter digestibility and hay organic matter digestibility
expressed in percentage (%) and the level of corn supplementation, expressed in percentage of body
weight (%BW)).
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1961; Bodine e Purvis II, 2000; Klevesahl et
al., 2003)

O nível de suplementação com milho
afetou de forma quadrática a digestibilidade
da matéria orgânica do feno (DMOfeno)
(figura 1b) entretanto, para os níveis de
suplementação de até 0,8% PC só foram
observados pequenas depressões na DMO
feno (4,7 pontos percentuais). Estes resul-
tados são similares aos observados em
trabalhos onde dietas com adequado
suprimento de PDR foram suplementadas
com níveis moderados de carboidratos
rapidamente fermentáveis, sem que fossem
detectados efeitos significativos sobre a
digestão da forragem (Bodine et al., 2001;
Klevesahl et al., 2003).

Níveis crescentes de milho deprimiram
linearmente a digestibilidade da fibra em
detergente neutro (DFDN= -5,52 Nível +
56,79; R2= 0,63, epe= 1,96; p<0,01) ; sendo
que a cada 1% PV de milho incorporado a
dieta, a DFDN foi reduzida em 5,5 pontos
percentuais, ocasionando uma redução de
apenas 6,2 pontos percentuais para o maior
nível de suplementação. As reduções ob-
servadas na DFDN concordam com os re-
sultados encontrados em outros trabalhos
(Garcez-Yépez et al., 1997) e foram inferio-
res aos resultados reportados por Goetsch
et al. (1991).

Dos componentes da parede celular
aquele que sofreu a maior depressão na
digestibilidade foi a hemicelulose, pois a
cada aumento de 1% PV de milho moído
incorporado a dieta, esta foi diminuída em
15,6 pontos percentuais (DHEMI= -15,63
Nível + 74,27; R2=0,84, epe= 3,15; p<0,01)
enquanto a celulose foi reduzida em apenas
3,40 pontos percentuais (DCEL= -3,40 Nível
+ 63,05; R2=0,36, epe= 2,10 ;p<0,01). A maior
depressão na digestibilidade da hemice-
lulose pode ser explicada pelo fato que os
polissacarídeos que a constituem serem
sensíveis à hidrólise ácida no abomaso e
duodeno, sendo mais afetados por eleva-
ções nas taxas de passagem do que a
celulose, a qual apresenta maior parte de

sua digestão total no compartimento rumi-
nal (Merchen e Bourquin, 1994).

Apesar do nível de suplementação ter
propiciado um aumento linear no consumo
de matéria orgânica (y= 0,62x + 1,82, R2 =
0,73; epe= 0,17, p<0,01) isto ocorreu às ex-
pensas de uma diminuição linear no consu-
mo de matéria orgânica do feno (CMOfeno)
(figura 2), sendo o coeficiente de substi-
tuição igual a 0,38 (a cada 1 kg de milho
consumido, o CMOfeno foi reduzido em
0,38 kg), revelando efeitos associativos do
tipo substituição-adição. Os efeitos associa-
tivos observados quando uma forragem é
suplementada estão na dependência da
qualidade da forragem, e maiores coeficien-
tes de substituição são observados à medi-
da que a qualidade da forragem aumenta
(Moore et al. 1999). Entretanto, Dixon e
Stockdale, (1999) destacam que a magnitude
dos efeitos associativos observados estaria
mais ligada ao consumo da forragem
fornecida do que a sua digestibilidade, pois,
em situações onde o volumoso é de baixa
qualidade, o principal limitante ao consumo
seria o enchimento ruminal e a adição de
suplementos ricos em grãos traria pouco
efeito sobre ele, permitindo um maior CMO.

O consumo de matéria orgânica digestí-
vel (CMOD), além de ser uma variável que
integra os dois principais componentes do
valor nutricional de um alimento (consumo
e digestibilidade), está estreitamente
correlacionada com o consumo de energia.
No presente trabalho, o CMOD aumentou
linearmente com o fornecimento de níveis
crescentes de milho no suplemento e cada
aumento de 1% PV de milho suplementado
propiciou um incremento de 16,46 g de
CMOD/UTM (figura 2b).

O incremento linear do CMOD observa-
do com níveis crescentes de suplementação
energética foi propiciado pelos maiores in-
crementos observados no CMO, uma vez
que houve depressões significativas sobre
a DMO da dieta nos maiores níveis de
suplementação, porém de magnitude insufi-
ciente para causar prejuízos sobre o CMOD,
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obtido, provavelmente, pelos níveis ade-
quados de PDR na dieta. Isto pode ser
explicado pelo fato do consumo de matéria
seca ser responsável por 60 a 90% das
respostas em consumo de energia, enquanto
a digestibilidade responde por apenas 10 a
40% dessa variação (Mertens,1994).

O pH fecal diminuiu de forma linear
(p<0,01) com o aumento dos níveis de
suplementação com milho, podendo ser um
indicativo da passagem de maiores quanti-
dades de alimento potencialmente digestível
para fora do ambiente ruminal (tabela II).
Paralelamente, foi observada reposta
quadrática na excreção fecal metabólica
(EFM), expressa como percentagem do con-
sumo de MO (p<0,01). Níveis de suple-
mentação com milho entre 0,8 e 1,2% do PC
aumentaram a EFM entre 17 e 70% em relação

ao tratamento sem suplementação, consis-
tentemente com baixos valores de pH fecal.
Isto pode indicar uma intensa atividade
fermentativa no intestino grosso, com a
concomitante produção de proteína micro-
biana (EFM), a qual é perdida pela via fecal.
Bodine e Purvis II (2003) observaram
elevação no pH fecal quando os animais,
suplementados com um nível fixo de con-
centrado energético, receberam uma dieta
balanceada com níveis adequados de PDR,
sugerindo que o adequado balanceamento
da dieta poderia favorecer a digestão rumi-
nal, fazendo com que menores quantidades
de material não digerido deixassem o rúmen.

CONCLUSÕES

Níveis adequados de PDR na dieta
permitem que a suplementação com milho

Tabela II. pH fecal médio (pH fecal) e excreção fecal metabólica expressa como percentual
do consumo de matéria orgânica (EFM). (Average fecal ph (fecal pH) and metabolic fecal excretion
expressed in percentage of organic matter intake (EFM)).

Nível de suplementação com milho (% PC) Efeito*
0 0,4 0,8 1,2 L Q

pH FECAL 7,21 6,66 6,10 5,75 p<0,01 NS
EFM (%CMO) 9,78 9,67 11,48 16,44 p<0,01 p<0,01

*Efeito linear (L), quadrático (Q).

Figura 2. Regressão relacionando os valores observados de consumo de matéria orgânica
do feno (CMOfeno), expresso em percentagem e de matéria orgânica digestível (CMOD)
expresso em gramas por unidade de tamanho metabólico (g/UTM) e o consumo de matéria
seca de milho (CMS milho) expresso em percentagem do peso corporal (%PC). (Linear
regression of observed hay organic matter intake expressed in percentage of body weight (%BW) and
digestible organic matter intake, expressed in grams per metabolic body units (g/UTM) and corn dry matter
intake, expressed in percentage of body weight (%BW)).
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até níveis de 0,8% PC produza apenas
pequena depressão sobre a digestibilidade

do volumoso e aumento no consumo de
matéria orgânica digestível.
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