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RESUMO

Determinou-se a cinética ruminal de seis
vacas leiteiras suplementadas com quatro quilos
de concentrado e pastejando piquetes de capim
elefante (Pennisetum purpureum) (NAP),
braquiária (Brachiaria decumbens) (BRA) ou
colonião (Panicum maximum) (COL) em um
delineamento de quadrado latino (3 x 3). Os
tempos médios de retenção ruminal para a parede
celular dos pastos NAP, BRA e COL foram,
respectivamente, 25,1a; 27,7a e 18,9b h e os da
proteína, 23,0a; 34,7b e 21,6a h. O volume do
líquido ruminal foi de 76,5 L com taxa de diluição
de 14,5%/h. Os animais alimentados com NAP e
COL apresentaram concentrações de acetato
similares (105,4 e 109,7 mmol/l) e superiores aos
alimentados com BRA (96,2 mmol/l). Os valores
de pH e N-NH3 foram semelhantes sendo obser-
vadas médias de 6,23 e 27,7 mg/100 ml respec-
tivamente. Concluiu-se que quando bem maneja-
das, as forragens tropicais tendem a apresentar
parâmetros de cinética ruminal semelhantes.

SUMMARY

Ruminal kinetics of six grazing dairy cows
offered four kg of concentrate as a supplement
of ei ther elephant grass (Pennisetum
purpureum) (NAP), braquiária grass (Bra-
chiaria decumbens) (BRA) or colonião grass
(Panicum maximum) (COL) were determined
in a duplicate latin square design (3x3). Ruminal
retention time for NAP, BRA and e COL were,
respectively, 25.1a, 27.7a and 18.9b h for cell
walls and 23.0a, 34.7b and 21.6a h for protein.
Ruminal volume was 76.5 l with a dilution rate
of 14.5%/h. Animals fed with NAP and COL
showed similar acetate concentrations (105.4
and 109.7 mmol/l) being these values higher
than that obtained from animals fed BRA (96.2
mmol/l). Values of pH and N-NH3 were similar
with averages of 6.23 and 27.7 mg/100 ml,
respectively. It was concluded that when
feeding on  tropical pastures is well managed,
the grasses tend to show similar ruminal kinetic
parameters.
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INTRODUÇÃO

Em gramíneas tropicais, a primeira
limitação da fermentação ruminal é a
quantidade de nitrogênio disponível no
órgão, sendo a concentração ótima
aquela que proporciona máxima
produção de proteína microbiana por
unidade de substrato fermentado ou
máxima taxa de fermentação (Leng,
1990). Em dietas com predomínio de
forragens o pH do fluído ruminal situa-
se entre 6,2 e 7,0, enquanto dietas
baseadas em concentrados resultam
em valores de 5,5 a 6,5, sendo a
digestão da celulose inibida quando o
pH atinge valores inferiores a 6,0, o
que opode prejudicar a digestibilidade
da dieta.

Tendo em vista a grande importância
do entendimento da dinâminca ruminal
sobre o processo digestivo dos
ruminantes, este experimento objetivou
determinar as taxas de passagens das
frações líquida e sólida, o pH ruminal e
as concentrações de ácidos graxos
voláteis e nitrogênio amoniacal no
rúmen de vacas pastejando piquetes
de capim elefante cv. napier (Pennise-
tum purpureum Schum), Brachiaria
(Brachiaria decumbens Stapf.) e
colonião cv. colonião (Panicum maxi-
mum Jacq.) e suplementadas com con-
centrado.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi avaliada a dinâmica ruminal de
vacas a pasto alimentadas com capim
colonião (Pannicum maximum) (COL),
Brachiaria decumbens  (BRA) e
napier (Pennicetum purpureum )
(NAP) em seis piquetes de 1 ha.

Os pastos foram formados simul-
taneamente com prévia correção de
solo conforme recomendações agronô-
micas feitas a partir de análises do
solo. Para cada forragem foram for-
mados dois piquetes os quais tiveram
suas alturas reguladas através da
utilização de carga animal variável
(animais volantes), a fim de conservar
as pastagens a uma altura e índice de
rebrota compatíveis com a boa oferta de
folhas. Para o capim colonião, con-
vencionou-se altura ideal de pastejo de
l,0 a l,5 m, para o capim napier de 1,5 a
1,8 m e para a Brachiaria, 0,2 a 0,6 m.

Participaram da pesquisa seis va-
cas com duas a quatro lactações com-
pletas, previamente fistuladas e
canuladas no rúmen, com 40 dias pós-
parto, produzindo no pico da lactação,
aproximadamente de 25 kg de leite por
dia. Os animais, 7/8 Holandês-Zebu,
permaneceram em regime exclusivo
de pasto durante todas as fases
experimentais, sendo suplementadas
duas vezes ao dia com dois quilogramas
de concentrado por fornecimento
contendo 20,3% de proteína bruta (PB)
constituído de 53,3% fubá de milho,
42,2% farelo de algodão, 4,5% de
minerais e vitaminas.

Duas vacas de características
semelhantes às anteriormente citadas,
foram fistuladas no esôfago (Carvalho
Filho, 1981) para amostragem dos pas-
tos que eram pastejados pelas vacas
fistuladas no rúmen. Durante o perío-
do de amostragem o pasto ingerido era
collido em sacolas de lona fixada ao
pescoço dos animais, havendo furos
pequenos para drenagem do excesso
de saliva.

Aproximadamente 540 g de cada
espécie forrageira pré-seca, selecio-
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nada por cada período, foi mordentado
com dicromato de potássio (Uden et
al., 1980) de forma a se marcar a
parede celular e igual quantidade para
proteína (Ganev et al., 1979). Desse
material, 75 g foram introduzidos no
rúmen de cada vaca, via cânula ruminal,
sendo coletadas amostras as 2, 3, 12,
24, 36 e 48 horas após a introdução do
marcador. Para a determinação da
taxa de passagem da fase líquida,
utilizou-se o Co-EDTA (Uden et al.,
1980) concomitantemente à fibra
mordantada, sendo as determinações
de Co e Cr feitas com a utilização de
espectrofotometria de absorção
atômica. Para os cálculos das taxas de
passagens foram utilizados os dados
de desaparecimento ruminal dos mar-
cadores em função do tempo, obtendo-
se então a taxa de diluição ou de
passagem.

Coletou-se líquido ruminal para
análises de ácidos graxos voláteis
(AGV), nitrogênio amoniacal (N-NH3)
e pH antes do fornecimento de con-
centrado e as três horas após o consu-
mo desse alimento em cada uma das

ordenhas, perfazendo um total de quatro
coletas diárias. O material foi preser-
vado em tubos de 200 ml e congelado
para posterior análise pelo método da
cromatografia gasosa.

O experimento foi realizado em três
períodos, com 22 dias cada, delineado
por quadrado latino balanceado (dois
quadrados 3 x 3) sendo a comparação
das médias feita com o auxílio do pro-
grama Statistical Analisys Systems
(SAS, 1985).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verifica-se na tabela I que a
variação da composição química entre
as forrageiras foi pequena, sendo evi-
denciadas menor concentração de PB
para a BRA em relação ao NAP e
maior proporção de hemicelulose para
o COL em relação às demais gramí-
neas. Tais valores evidenciam que, se
bem manejadas, as gramíneas tropicais
tendem a apresentar bom valor nutriti-
vo, sendo a influência da espécie
forrageira pequena nesse sentido.

Tabela I. Composição bromatológica média (%MS) dos capins napier (NAP), braquiária
(BRA) e colonião (COL) em diferentes pastos amostrados por meio de vacas fistuladas no
esôfago. (Average bromatologic composition (%MS) of napier grass (NAP), braquiária (BRA) and
colonião (COL) from distinct samples obtained from esophagus fistulated cows).

PASTOS MO PB FDN FDA CEL HCEL LIGN

NAP 91,90a 15,42a 76,91a 56,20a 47,31a 20,71a 7,62a

BRA 92,82a 11,86b 76,59a 53,98a 46,26a 22,61a 6,01a

COL 93,65a 14,10ab 78,82a 55,79a 46,53a 27,03b 7,92a

Médias na mesma coluna seguidas de letras diferentes são estatisticamente diferentes pelo teste t
(p<0,05). HCEL= Hemicelulose. MO= Matéria orgânica. PB= Proteína bruta. FDN= Fibra em detergente
neutro. FDA= Fibra em detergente ácido. CEL= Celulose. LIGN= Lignina.
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As taxas de passagem dos alimen-
tos marcados pela fibra e pela proteína
não variaram muito, sendo observados
valores variando de 2,88 a 5,30%
(tabela II). Observou-se semelhança
entre as taxas de passagem das fibras
marcadas dos pastos de NAP e BRA
e das proteínas marcadas dos pastos
de NAP e COL. A fibra mordentada
do COL apresentou maior taxa de
passagem, 5,3 %/hora e a proteína da
BRA a menor 2,9%/h.

As variações das taxas de passa-
gem observadas são reflexos das ca-
racterísticas das fibras, sendo a
densidade volumétrica e a gravidade
específica determinantes para o
comportamento de cada material
(Minson e Tudor, 1982; Welch, 1986).
Além disso, a taxa de passagem para
fora do rúmen está ligada ao tipo da
dieta, ao nível de ingestão e as formas
das partículas (Allen, 2000; Owens e
Goetsch, 1988).

Barbi (1991) sugeriu que a taxa de
passagem ruminal para forrageiras
estaria em torno de 4,16% por hora,
estando tal valor próximo à média ve-
rificada na tabela II (4,13%/h). O
ARC (1984) considera três valores
médios para taxa de passagem, 0,02
para mantença, 0,05 para ganho de
peso e 0,08 para produção de leite
acima de 15 kg. Contudo, produção de
leite média das vacas foi 15 kg/dia e a
taxa de passagem em torno de 4,1%/h,
reforçando a teoria de Pond et al.
(1987) que consideram o valor 0,08
muito alto para forrageiras.

Os tempos médios de retenção
ruminal (TMRR) para os pastos NAP,
BRA e COL marcados pela fibra foram,
respectivamente, 25,1a, 27,7a e 18,9b

horas e para os marcados pela proteí-

na, 23,0a, 34,7b e 21,6ª horas (p<0,05
pelo teste T). A menor permanência
no rúmen do capim COL pode ter
resultado em menor digestibilidade
dessa forrageira, não estando essa re-
lacionada ao menor aporte de nutrientes
pelo animal, pois menores TMRR nor-
malmente estão relacionados a maiores
consumos de alimento (Forbes, 1995).
Alimentado novilhas com feno de capim
gordura, Savastano (1993) verificou
TMRR de 43,6 horas, não constatando
efeito de níveis de concentrado sobre
este parâmetro. As discrepâncias en-
tre os valores de TMRR verificadas
entre o presente experimento e o rea-
lizado por Savastano (1993) demons-
tram a necessidade da obtenção de
mais dados sobre a cinética ruminal a
fim de se predizer de forma mais
adequada o desaparecimento médio
dos alimentos no rúmen. Trabalhando

Tabela II. Taxas de passagem (K1) da fibra
e proteína mordantadas dos capins napier
(NAP), braquiária (BRA) e colonião (COL).
(Passage rate of the fiber and protein mordent of
napier grass (NAP), braquiária (BRA) and colonião
(COL)).

K1 R2 C.V. Probabilidade
Fibra
NAP 3,98 0,54 29,85 0,0003
BRA 3,61 0,59 39,15 0,007
COL 5,30 0,73 37,67 0,0003

Proteína
NAP 4,34 0,63 29,97 0,0001
BRA 2,88 0,4 35,56 0,005
COL 4,64 0,7 25,07 0,0001

K1= Taxa de passagem ruminal (%/h). R2= Coefi-
ciente de determinação, C.V.= Coeficiente de
variação (%).
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vacas suplementadas ou não com con-
centrado pastejando capim elefante
com diferentes idade de corte na épo-
ca de chuvas ou da seca Lopes et al.
(2003) verificaram TMRR médio de
24,7 h sendo tal valor semelhante ao
verificado no presente experimento
(25,1 h). Entretanto a variação repor-
tada por aqueles autores foi de 19,6 a
34,0 h demonstrado haver grande
influência de outras variáveis na taxa
de passagem de uma mesma forragem
em função de diversos fatores.

Apesar de terem sido observadas
diferenças da cinética de degradação
da fase sólida, os parâmetros calcula-
dos para a fase líquida foram similares
para as gramíneas estudadas, sendo o
volume do líquido ruminal de 76,5 l, a
taxa de diluição de 14,5%/h, o tempo
de reciclagem de 7,3 horas, a taxa de
reciclagem 3,5 vezes por dia e a taxa
de fluxo de 10,6 litros/hora.

Apesar de ter trabalhado com
novilhos alimentadas com feno de
capim gordura, Savastano (1993)
verificou maior volume ruminal (87,3
litros vs. 42,3 litros) e tempo de

retenção (13 horas vs. 7,25 horas) em
relação às vacas avaliadas neste ex-
perimento. Além disso o autor reportou
menor taxa de diluição (7,7 vs. 14,5%
por hora), tempo de reciclagem (1,85
vs. 3,47 vezes por dia) e taxa de fluxo
(6,71 vs. 10,57 litros por hora). Essas
diferenças, provavelmente estão liga-
das às peculiaridades dos volumosos
oferecidos, gramíneas frescas e
gramíneas fenadas, e ao nível de con-
sumo; evidenciando a grande influência
do alimento e da fase fisiológica do
animal no enchimento ruminal.

As concentrações dos AGV (mmol/
l) são demonstradas na tabela III.

Os animais alimentados com os
capins NAP e COL apresentaram
concentrações de acetato similares
(105,4 e 109,7 mmol/l), sendo tais va-
lores superiores aos observados para
os animais que pastejaram BRA (96,2
mmol/l) (p<0,05). Quanto à concen-
tração de propionato, a BRA apresen-
tou maior valor do que o COL (40,6 vs.
36,5 mmol/l), não havendo diferença
dessa em relação ao NAP (38,7 mmol/
l). As concentrações de butirato e de

Tabela III. Concentração ruminal (mmol/l) dos ácidos acético, propiônico, butírico e total
de ácidos graxos voláteis em vacas alimentadas com capim napier (NAP), braquiária (BRA)
e colonião (COL). (Ruminal concentration of acetate, propionate, butirate and total volatile fatty acids
in dairy cows fed with napier grass (NAP), braquiária (BRA) and colonião (COL)).

AGV Gramíneas
NAP BRA COL C.V.(%)

Acetato 105,4a (63) 96,2b (60) 109,7a (65) 12,5
Propionato 38,7a (23) 40,6a (25) 36,5b (21) 15,1
Butirato 23,7a (14) 23,7a (15) 23,0a (14) 13,2
Total 167,8a (100) 160,5a (100) 169,2a (100) 13,6

Médias na mesma linha seguidas de letras diferentes são estatisticamente diferentes pelo teste t
(p<0,05). C.V.= Coeficiente de variação.
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AGV total foram semelhantes (p>0,05).
Não houve influência dos horários so-
bre a concentração dos AGV, sendo
os valores percentuais dos ácidos
graxos demonstrados entre parênteses
na tabela III.

Trabalhando com animais alimen-
tados exclusivamente com pastagens
ou suplementados com concentrado,
Black (1990) constatou proporção
molar de AGV's (acetato:propiona-
to:butirato) de 73:20:7 para o primeiro
grupo e 60:30:10 para o segundo, sendo
essa proporção semelhante a verifica-
da no presente experimento. Tra-
balhando com dietas à base de feno de
gramíneas mais concentrado (60 a
80%) Lees et al. (1990) também
encontraram proporções molares
(C2:C3:C4) semelhantes às deste ex-
perimento (61:26:13). Esses resulta-
dos indicam que o fornecimento de
pequenas proporções de concentrado
na dieta (20%), como é o caso do pre-
sente experimento, são suficientes para
aumentar a proporção de propionato.

Considerando-se o volume de líqui-
do ruminal (VLR) médio obtido de 76,5
litros, reciclado 3,47 vezes por dia evi-
dencia-se uma reciclagem diária de
265,6 litros de líquido ruminal por vaca.
Relacionando-se esse valor com as
concentrações médias dos AGV pode-
se inferir que as produções médias
diárias foram de pelo menos 28,6 mo-
les de acetato nas gramíneas NAP e
BRA e 25,6 moles no COL. Para o
propionato tais valores seriam de 10,5
moles nas gramíneas NAP e COL e
9,7 moles no BRA. Já para o butirato a
média geral seria de 6,2 moles. Devido
as pequenas diferenças individuais
entre as proporções molares de acetato,
propionato e butirato e a semelhança

na produção total de AGV estimada
pode-se supor que o suprimento ener-
gético das gramíneas estudadas foi
similar.

Estudando-se a correlação entre as
proporções molares dos AGV, apenas
a proporção molar de acetato corre-
lacionou-se negativamente (-0,93)
(p<0,0001) com a proporção molar de
propionato.

O pH do líquido ruminal nos dife-
rentes horários pré e pós administração
do concentrado consta na tabela IV.

Os valores de pH observados para
as 6, 9 e 15 h foram superiores a 6,1,
evidenciando que na maior parte do dia
o ambiente ruminal apresentou-se
favorável ao desenvolvimento da
microbiota celulolítica (Van Soest,
1994). Isso indica que o fornecimento
de 4 kg de concentrado divididos em
dois fornecimentos diários possui pouca
influência sobre o ambiente ruminal,

Tabela IV. pH do líquido ruminal de vacas
leiteiras alimentadas com capim napier
(NAP), braquiária (BRA) e colonião (COL)
em diferentes períodos do dia. (Ruminal pH of
dairy cows fed with napier (NAP), Braquiaria
decumbens (BRA) and colonião (COL) grasses
at distinct periods of the day).

Período Gramíneas Média
(h) NAP BRA COL

6 6,35aB 6,32aA 6,41aB 6,36A

9 6,13aAB 6,36bA 6,34bB 6,28A

15 6,29aB 6,17aA 6,21aB 6,22A

18 6,00abA 6,20bA 5,90aA 6,02A

Letras minúsculas iguais na mesma linha
(gramíneas) ou maiúsculas iguais na mesma
coluna (períodos) são semelhantes entre si
(p>0,05). Coeficiente de variação= 5,1%.
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sendo verificada média geral de pH
6,23. Os prováveis efeitos de acidifi-
cação ruminal com ingestão de con-
centrados, foram verificados, porém
discretamente, nas gramíneas NAP e
COL. Tais resultados podem estar re-
lacionados a relação volumoso:concen-
trado, uma vez que esta estabeleceu-
se na ordem de 80:20. Portanto, o pH
do fluido ruminal provavelmente não
limitou a degradação da fibra e funções
dos microrganismos ruminais, uma vez
que tal limitação ocorre em diferentes
graus de acordo com o período de
exposição a valores de pH inferiores a
6,1 (Erdman, 1988; Istasse et al., 1986).

Apesar dos horários de 9 e 18 h
(tabela IV) representarem o período
de três horas após o fornecimento do
concentrado, período em que ocorre a
produção máxima de AGV, verificou-
se que a suplementação influenciou o
pH ruminal apenas no período da tar-
de. Tal situação se deveu provavel-
mente em função do maior enchimento
do rúmen no período da manhã, uma
vez que os animais tendem a pastejar
mais nos períodos mais frescos do dia
(Forbes, 1995). Dessa forma, a relação
concentrado volumoso nesse período
foi, provavelmente, menor do que a
ocorrida no período da tarde.

As concentrações de N-NH3 no
líquido ruminal nas diferentes gramí-
neas durante as fases experimentais
estão mostradas na tabela V.

A concentração média de N-NH3
no rúmen das vacas que pastejaram as
diferentes gramíneas foi semelhante,
sendo a média geral de 27,7 mg%.
Esse valor é aproximadamente cinco
vezes superior ao mínimo preconizado
por Sater e Slyter (1974), e pouco
superior aos 20 mg% sugeridos por

Mehrez et al. (1977) para animais em
produção, sendo portanto, suficiente
para garantir a maximização da
fermentação microbiana (Leng, 1990).

Considerando os valores individuais
das concentrações ruminais de N-NH3
e calculando-se o poll ruminal com
base no volume líquido ruminal (VLR)
foram obtidos 23,8; 18,7 e 22,4 g res-
pectivamente para as gramíneas NAP,
BRA, e COL, sendo esses valores
semelhantes entre si pelo teste de
Student (p>0,05).

Pelas médias obtidas (tabela V),
possivelmente não houve efeito da
administração do suplemento protéico
nas concentrações ruminais de N-NH3,

Tabela V.  Concentrações médias de N-NH3
(mg/100 ml) no líquido ruminal nos perío-
dos pré (6 h e 15 h) e pós (9 h e 18 h)
administração do concentrado em vacas
leiteiras alimentadas com capim napier
(NAP), braquiária (BRA) e colonião (COL)
em diferentes períodos do dia. (Average
ruminal N-NH3 (mg/100ml) concentration before
(6h and 15h) and after (9h and 18h) the
administration of concentrate in dairy cows fed
with napier grass (NAP), braquiária decumbens
(BRA) and colonião (COL)).

Período Gramíneas Média
(h) NAP BRA COL

6 24,4 21,4 25,2 23,7a

9 29,1 25,9 23,6 26,2a

15 31,5 30,4 33,7 31,9b

18 29,2 27,0 29,7 28,6a

Média 28,5 26,4 28,1 -  

Médias na mesma coluna (período) seguidas de
letras iguais são semelhantes entre si pelo teste
de Student (p>0,05). Coeficiente de variação=
19,74%.
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uma vez que as variações foram simi-
lares entre os horários indicando que
as gramíneas supriram adequadas
quantidades de nitrogênio para os
microrganismos.

Analisando -se o material coletado
pelas vacas fistuladas no esôfago a
ingestão de proteína bruta (PB) oriun-
da das forragens foi de 2,1 kg. Consi-
derando a degradabilidade efetiva
avaliada pela técnica in situ, 54,8%
(dados não publicados), obteve-se um
total de 1,15 kg de proteína degradada
no rúmen, sendo esse valor ligeiramente
superior ao sugerido pelo NRC (2001)
(1 kg) para os animais em questão.
Utilizando o valor de digestibilidade in
vitro médio da matéria orgânica da
extrusa coletada (60,7%) (dados não
publicados), o valor médio obtido das
três forrageiras seria de 5,51 kg de
MOF/dia. Portanto, a relação g N
degradável/kg de MOF estaria ao re-
dor de 33,4, próximo às recomendações
do AFRC (1987) de 32 g N degradável/
kg MOF da dieta. Assim sendo, a
síntese de proteína microbiana seria de

aproximadamente 1,10 kg por dia, o
que representa 70% do total de proteí-
na exigido pelos animais utilizados
(NRC, 2001), ou seja, pode-se inferir
que os aportes de forragem disponi-
bilisados foram suficientes para suprir
os requisitos de proteína degradável no
rúmen.

CONCLUSÕES

Quando bem manejadas, as forra-
gens tropicais tendem a apresentar
parâmetros de cinética ruminal se-
melhantes.

Entre as gramíneas estudadas a
braquiária apresentou menor taxa de
passagem em relação ao colonião e ao
napier, podendo essa característica
influenciar o consumo dos animais.

A suplementação concentrada de 4
kg/dia para animais pastejando
gramíneas tropicais na época do verão
chuvoso não reduziu o pH ruminal a
níveis que pudessem comprometer a
degradação da celulose.
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