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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito das dietas: aveia, azevém e 

suplemento (AVAZS), aveia, azevém e ervilhaca (AVAZE) e aveia, azevém, ervilhaca e 

suplemento (AVAZES), no consumo de nutrientes, parâmetros ruminais e na síntese de 

proteína microbiana em bovinos. O experimento foi conduzido na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Dois Vizinhos, na Unidade de Ensino e 

Pesquisa (UNEPE) – Bovinocultura de Corte, durante os meses de junho à dezembro de 

2014. O delineamento experimental foi um duplo Quadrado Latino 3 x 3 (3 dietas x 3 

períodos), utilizando-se seis bovinos machos castrados, canulados no rúmen, com peso 

vivo médio de 350 kg.  As amostras de forragem foram coletadas pelo método de 

simulação de pastejo. O consumo dos animais em pastejo foi determinado utilizando óxido 

de cromo. As coletas de líquido ruminal foram realizadas a cada duas horas no último dia 

de cada período experimental. As coletas de urina foram realizadas nos últimos cinco dias 

de cada período. O consumo de carboidratos não fibrosos (CCNF), o consumo de 

nutrientes digestíveis totais (CNDT), consumo de nitrogênio (CN), a retenção de 

nitrogênio (RN), a digestibilidade verdadeira do nitrogênio (DVN), a digestibilidade do 

nitrogênio (DN) e a eficiência de utilização do nitrogênio (EUN) variaram estatisticamente 

(α<0,05) para os bovinos alimentados com as diferentes dietas. O pH e a amônia foram 

superiores (α<0,05) para as dietas sem suplemento, já os açucares totais, peptídeos e α-

amino foram superiores (α<0,05) no tratamento contento leguminosa e suplemento. O pH, 

amônia e os açúcares totais variaram cubicamente em relação as horas do dia, já os 

peptídeos e os α-amino variaram linearmente. Os valores de síntese microbiana não variou 

significativamente (α>0,05). Bovinos mantidos em pastagens temperadas associadas à 

leguminosa e recebendo suplementação apresentam maior CCNF e CNDT. Já os bovinos 

não suplementados apresentam maior CN, melhor RN, maior DN, maior DVN e melhor 

EUN. Animais em pastejo exclusivo apresentam pH e amônia ruminal mais elevados, já 

bovinos recebendo suplementação e em consórcio com ervilhaca possuem teores de 

açúcares totais, peptídeos e α-amino superior as demais dietas. 

 

Palavras-chave: Amônia, consumo de matéria seca, digestibilidade, síntese microbiana 
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ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the effect of diets: oats, ryegrass and supplement (AVAZS), 

oats, rye and vetch (AVAZE) and oats, ryegrass, vetch and supplement (AVAZES), 

consumption of nutrients, ruminal parameters and microbial protein synthesis in cattle. The 

experiment was conducted at the Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 

Câmpus Dois Vizinhos, the Unit of Education and Research (UNEPE) - Cattle Court, 

during the months of June to December 2014. The experimental design was a double Latin 

square 3 x 3 (3 diets x 3 times), using six cattle steers, cannulated in the rumen, with 

average live weight of 350 kg. The forage samples were collected by the grazing 

simulation method. The consumption of grazing animals was determined using chromium 

oxide. The samples of rumen fluid were taken every two hours on the last day of each 

experimental period. Urine samples were taken in the last five days of each period. The 

consumption of non-fibrous carbohydrates (CCNF), the total digestible nutrients (CNDT), 

nitrogen consumption (CN), nitrogen retention (RN), the true digestibility of nitrogen 

(DVN), the digestibility of nitrogen (DN ) and nitrogen use efficiency (NUE) varied 

statistically (α <0.05) for cattle fed different diets. The pH and ammonia were higher 

(α<0.05) for the diets without supplement, since total sugars, peptides and α-amino were 

higher (α <0.05) in treatment satisfaction and legume supplement. The pH, ammonia and 

total sugars varied cubically regarding hours of the day, as the peptides and α-amino varied 

linearly. The values of microbial synthesis did not differ significantly (α> 0.05). Cattle 

kept in temperate grasslands associated with legumes and receiving supplementation have 

higher CCNF and CNDT. The non-supplemented cattle have higher CN, RN best, most 

DN greater DVN and better EUN. Animals exclusively grazing have pH and higher 

ruminal ammonia, since cattle receiving supplementation and intercropping with vetch 

have levels of total sugars, peptides and α-amino superior to other diets. 

 

 

Keywords: Ammonia, dry matter intake, digestibility, microbial synthesis 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de produção de bovinos em todo mundo têm sido repensados não só 

em termos de produtividade, mas principalmente no sentido da qualidade alimentar dos 

consumidores, sustentabilidade ambiental e econômica desses sistemas. O Brasil, em 

especial a região Sul, apresenta grande potencial para intensificação da produção animal a 

pasto pela possibilidade de explorar o potencial produtivo das gramíneas tropicais perenes 

e forrageiras temperadas durante o inverno (Skonieski et al., 2011). 

A sustentabilidade dos sistemas pastoris pode ser melhorada com a utilização do 

consórcio de leguminosas com gramíneas, que reduz os gastos com aplicação de 

fertilizantes químicos ou orgânicos, aumenta a quantidade de forragem, devido à fixação 

de nitrogênio da leguminosa, que será utilizado pela gramínea consorciada, melhora a 

qualidade bromatológica e a diversificação da massa de pasto consumida pelos animais, e 

aumenta também o período de utilização (Barcellos et al., 2008). Outros aspectos 

favoráveis do uso das leguminosas são a melhoria das condições físicas e químicas do solo 

e a ciclagem de nutrientes. 

As forrageiras temperadas, como a aveia e o azevém, apresentam bons índices de 

produção de matéria seca (MS), sendo assim, as espécies mais cultivadas na região sul do 

país. Estas espécies apresentam ótima qualidade nutricional, com elevada digestibilidade e 

altos teores de nitrogênio (N) degradável no rúmen que pode ser perdido e excretado via 

urina. Assim, a suplementação energética disponibiliza maior quantidade de carboidratos 

não fibrosos para o rúmen e com isso aumenta a eficiência do uso do N da pastagem e 

melhora o desempenho dos animais (Silveira et al., 2006) pela oferta suplementar de 

nutrientes. 

Segundo Oliveira et al. (2005) a variação do pH ruminal é influenciado pela 

produção de saliva, que ocorre durante os processos de ingestão e regurgitação, portanto 

animais mantidos em pastejo normalmente apresentam pH ruminal sempre próximo à 

neutralidade, devido aos alimentos volumosos proporcionarem maior taxa de regurgitação, 

no entanto, dietas com um alto teor protéico (32,26%) acarreta em um aumento do pH 

ruminal de 6,34 para 6,60. Já animais recebendo suplementação energética podem ter uma 

queda expressiva no pH ruminal, podendo levar a distúrbios metabólicos ou alterações nos 

parâmetros ruminais, podendo levar a queda de produção. 
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A síntese microbiana é produto do ajuste da energia fermentescível, obtida na 

fermentação de carboidratos no rúmen e do ajuste do nitrogênio na forma de amônia 

presente no rúmen, resultante tanto da fermentação da proteína bruta verdadeira (PBv), 

bem  como do nitrogênio não-protéico (NNP). Quando a hidrólise das proteínas 

alimentares ultrapassar a capacidade de assimilação de nitrogênio pelos microrganismos, 

que acontece com dietas altamente protéicas, ocorre um acúmulo de amônia no líquido 

ruminal, que é absorvido pelo epitélio ruminal, metabolizado no fígado e convertida em 

uréia, podendo ser reciclada pela saliva ou excretada e perdida na urina (AFRC 1993). 

Oliveira et al. (2005) observou que em dietas com baixo (17,06%) e alto (32,26%) 

teores protéicos a produção de proteína microbiana não diferiu estatisticamente, variando 

de 2.087,65a 2.234,95 mg L
-1

, respectivamente, no entanto  influenciou na produção de 

amônia no rúmen, variando de 7,93 para 16,24 mg dL
-1

,em dietas com baixa e alta 

proteína, respectivamente. 

Este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito das dietas: aveia, 

azevém e suplemento (AVAZS), aveia, azevém e ervilhaca (AVAZE) e aveia, azevém, 

ervilhaca e suplemento (AVAZES), sobre o consumo de nutrientes, parâmetros ruminais e 

síntese de proteína microbiana em bovinos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 

2.1 Consumo de bovinos mantidos em pastagem de gramíneas temperadas 

consorciada com leguminosa 

 

 

As pastagens são o principal componente de alimentação dos rebanhos bovinos no 

Brasil. Uma alternativa que vem trazendo retorno para a pecuária no Brasil é o consócio de 

pastagens, em que há inclusão de leguminosas em pastagens de gramíneas, este consórcio 

está sendo muito utilizado, pois proporciona aumentos na qualidade proteica e gera uma 

diversificação da pastagem, ainda podendo diminuir o gasto com a aplicação de 

fertilizantes, devido a incorporação de N promovida pelas leguminosas através da 

reciclagem, e ainda aumentando o período de utilização da pastagem (Skonieski et al., 

2011).  

Na região Sul do país a aveia e o azevém, são as principais pastagens utilizadas no 

inverno que geralmente têm melhorado o desempenho animal por aumentar o consumo 

total de alimento, quando consorciadas com leguminosas. A ervilhaca é utilizada por 

possuir a capacidade, assim como outras leguminosas, de fixar o nitrogênio atmosférico no 

solo, através da simbiose com bactérias presentes nos rizomas das raízes e melhorar a 

qualidade nutricional da massa de foragem ofertada (Ribeiro Filho et al., 2003), devido a 

alta digestibilidade, que resulta em maior taxa de passagem , portanto aumento do CMS 

(Jaturasitha et al., 2009). Hirai et al. (2014) em estudo realizado com aveia e ervilhaca 

consorciada não identificaram variações na produção de massa de forragem, no entanto, a 

carga animal aumentou com a presença da ervilhaca, mostrando que a carga animal 

aumentou devido o maior valor nutricional do consórcio. Roso et al. (2009) mostra que o 

ganho de peso de animais em pastagem de gramíneas e leguminosa consorciada no inverno 

no sul do país aumenta em 24,6% o ganho médio diário (GMD)  em relação ao dos animais 

mantidos na pastagem de azevém exclusivo. 

Oliveira et al. (2005) mostraram que o CMS não difere quando testaram teores 

baixo e alto de PB na dieta de bovinos, obtendo 110,11 e 107,59 g kg PV
0,75

, ou seja 2,33 e 

2,27de CMS %PV, respectivamente. Já Roso et al. (2009) avaliando recria de novilhas em 

pastagem de avezem, com ou sem suplementação, observaram um CMS %PV de  3,5 e 3,6, 
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respectivamente, mostrando que a suplementação em pastagens anuais de inverno não 

altera o CMS. 

Pastagens temperadas consorciadas com leguminosas apresentam valor nutricional 

elevado, em que os teores de digestibilidade e de proteína bruta são ótimos, portanto 

animais que consomem pastagem que contém leguminosa na forma de consórcio com 

gramíneas, apresentam uma alta taxa de passagem (Jaturasitha et al., 2009). 

Para estimarmos o consumo de bovinos existem duas maneiras distintas, sendo a 

primeira através da mensuração do total de alimento fornecido, basicamente utilizado em 

sistemas confinados, e outra através de marcadores, utilizado em sistemas extensivos a 

pasto. Os marcadores são classificados em internos, que estão ligados diretamente ao 

alimento, e externos que podem ser adicionados ao alimento ou dosados separadamente 

para o animal (Lippke, 2002). De acordo com Cavalcante et al. (2006) em sistemas de 

pastejo o método mais utilizado para obtenção do consumo de pasto e da taxa de passagem 

é a dosagem de óxido de cromo como indicador. 

Para Kobt & Lukcey (1972) um marcador ideal deve ser inerte e não tóxico, possuir 

efeito fisiológicos que não altere o metabolismo do trato alimentar, seja uniforme no bolo 

alimentar, não influencie na secreção, digestão, absorção e mantenha normal a mobilidade 

do trato digestivo, não influencie a microflora e que tenha confiança e precisão nas 

mensurações do processo.  

Segundo Morenz et al. (2006) a metodologia do óxido de cromo/digestibilidade in 

vitro, possui vantagens como a relativa simplicidade dos procedimentos analíticos e o 

baixo custo, em relação ao uso de n-alcanos como marcadores, que possuem um maior 

custo e possibilita erros devido ao detalhamento da forma com que se realiza a analise, 

para se obter o valor de CMS. 

 

 

2.2 Consumo de bovinos à pasto recebendo suplementação 

 

 

No estádio vegetativo, pastagens temperadas apresentar altos teores de proteína 

solúvel e nitrogênio não proteico (NNP) (Jaturasitha et al., 2009). Deste modo, animais que 

consomem esta pastagem têm uma alta produção de amônia no rúmen, sendo excretada em 
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forma de ureia na urina. Nesta situação, a suplementação energética, com carboidratos de 

rápida fermentação podem melhorar o desempenho dos animais, pelo fato de melhorar a 

utilização do nitrogênio da forragem, o que gera um aumento na população microbiana, e 

consequentemente um aumento na produção de proteína microbiana (NRC, 2001). Em 

casos onde a suplementação energética é alta pode ocorrer efeitos substitutivos, aditivos ou 

ainda depressivos no consumo da forragem (Maciel et al., 2014). 

A suplementação é necessária para alcançar níveis aceitáveis na produção de 

ruminantes com dietas a base de forragens, sendo que o tipo de pastagem e de suplemento 

variam consideravelmente.  A gramínea temperada tem uma maior digestibilidade e maior 

conteúdo total e solúvel de nitrogênio (N), que representa um maior teor de proteína bruta 

(PB), em relação às pastagens tropicais, deste modo proporcionando maior quantidade de 

amônia para as bactérias ruminais, e de α-amino no intestino delgado, quando adicionado 

uma fonte de carboidrato não fibroso (CNF) (Amaral et al., 2010). 

Jaturasitha et al. (2009) ressaltam que em pastagens temperadas com a inclusão de 

leguminosas, podem provocar aumento do tamanho do fígado, causado pelo aumento da 

proteína disponível na dieta, que quando está em excesso, parte é excretada pelo animal e o 

restante é desviado para o fígado para o metabolismo de síntese de energia. Isso diminui a 

eficiência animal, portanto o uso de suplementação energética é importante para melhorar 

a relação de energia e proteína, aumentando o desempenho animal. 

A relação de energia e proteína tem principal reflexo na síntese microbiana, que é a 

unidade principal de produção de nutrientes para um ruminante. A produção de massa 

microbiana no rúmen é reflexo da energia fermentescível, obtida na fermentação de 

carboidratos fibrosos (CF) e de CNF pelas bactérias ruminais no rúmen e da assimilação do 

nitrogênio na forma de amônia presente no rúmen, resultante tanto da fermentação da 

proteína bruta verdadeira (PBv), bem  como do nitrogênio não-proteico (NNP). Quando a 

hidrólise das proteínas alimentares ou digestão dos carboidratos alimentares ultrapassarem 

a capacidade de assimilação pelos microrganismos, ou seja, quando a quantidade de um 

nutriente for superior a quantidade de outro na dieta, ocorre um acúmulo de um dos 

nutrientes que pode ser reciclado, no caso da proteína, excretado e perdido no caso da 

proteína e da energia, resultando em perdas de desempenho (AFRC 1993; NRC 1996; 

NRC 2001). 

Roso et al. (2009) comentam que o desempenho de animais em pastagem de 

gramíneas temperadas é melhor quando recebem suplemento, em comparação ao daqueles 
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na pastagem exclusiva. Este mesmo autor mostra em seu trabalho que a suplementação dos 

animais em pastejo permitiu aumento de 34,5% no GMD em relação àqueles animais 

mantidos em pastejo de azevém sem suplemento. Isso pode ser explicado pelo fato de 

haver um maior CMS, que é resultado da taxa de adição do consumo do suplemento ao 

consumo de matéria seca do pasto. Esse efeito aditivo do suplemento sobre o consumo 

total de MS pode chegar a 83,3%, permitindo um maior ganho de peso em relação aos 

animais que se alimentam exclusivamente de gramíneas ou gramíneas consorciadas com 

leguminosas. Neste cenário o valor da taxa de substituição do consumo de pasto pelo 

consumo de suplemento é considerado pequeno. Animais que recebem suplemento 

ingerem maior quantidade de matéria seca e, consequentemente, o aporte energético é 

maior.  

O efeito aditivo de consumo ocorre quando há um aumento na administração da 

proteína degradável no rúmen (PDR), que pode estar associada ao aumento na taxa de 

passagem, ocasionada pela presença do concentrado (Maciel et al., 2014).  Suplementações 

fornecidas em 1% do PV podem aumentar a capacidade de suporte da carga animal em até 

32% (Maciel et al., 2014), porém o excesso de concentrado pode gerar uma queda no pH 

ruminal, que também tem forte influência no CMS (Drewnoski & Poore, 2015).  

Em situações em que o fornecimento de suplemento passa a constituir mais de 25% 

da dieta total, pode-se observar, geralmente, redução no consumo total de forragem, 

característica de ingestão denominada de efeito substitutivo e a ocorrência deste efeito 

dependerá da disponibilidade em quantidade e qualidade da pastagem oferecida. No 

entanto, o valor de consumo de FDN em animais que recebem suplemento pode aumentar 

(Drewnoski & Poore, 2015) em até 1,3% do PV d
-1 

(Ribeiro et al., 2005), sendo que o 

recomendado por Mertens (1987) é de 1% do PV d
-1

, para animais em crescimento. 

Bovinos em crescimento quando estão em pastejo, quando suplementados, 

geralmente consomem suplemento em 1% do PV d
-1

 ou superior. Outro fator que a 

suplementação energética pode influenciar é a redução da proteína degradável no rúmen 

(PDR), redução do NDT da dieta, causar efeitos associativos negativos sobre digestão da 

fibra e causar diminuição do pH (Drewnoski & Poore, 2015). 
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2.3 Fermentação ruminal de bovinos mantidos à pasto recebendo 

suplementação energética 
 

 

O desempenho dos animais no inverno em pastagens temperadas de aveia, azevém 

e ervilhaca é alto, porém com o excesso de proteína dessas pastagens o incremento de um 

alimento de fonte energética é interessante, além de evitar o desperdício de nutrientes 

(Silveira et al., 2006). O excesso de proteína na dieta, e a falta de energia, ou o inverso, 

podem levar a alguns desbalanços ruminais, prejudicando o crescimento da microbiota 

(Amaral et al., 2010). Dentre eles, o desbalanço das concentrações de amônia, peptídeos, 

α-amino e de açúcares totais, que é gerado pelo excesso de nitrogênio no rúmen, além da 

excreção de nitrogênio na urina, tornando o sistema de produção oneroso. Com a adição de 

alimento energético, que fornece os esqueletos de carbono para o desenvolvimento 

microbiano, ocorre uma diminuição nessas perdas de N e no dos nutrientes formados no 

rúmen, porém pode ocorrer uma queda no pH ruminal, que também pode alterar os 

metabólitos formados a nível ruminal, quando fornecido concentrado em excesso (Silveira 

et al., 2006).  

Tem sido sugerido que a redução do pH tem impacto sobre a fermentação ruminal, 

que é dependente não somente da diminuição do pH, mas também da quantidade de tempo 

que o pH ruminal fica abaixo do ideal para que a fermentação ruminal esteja em perfeito 

equilíbrio. A combinação de acidez ruminal, resultante da diminuição do pH, o 

preenchimento e o feedback da absorção metabólica de ácidos graxos voláteis (AGV) em 

animais suplementados, causa forte diminuição na ingestão de volumoso (Drewnoski & 

Poore, 2015). 

O excesso de proteína degradável no rúmen (PDR) na dieta acarreta em uma 

quantidade de amônia no ambiente anaeróbico ruminal que excede a capacidade de 

utilização da PDR pela microbiota ruminal. No rúmen, a amônia é absorvida para a 

corrente sanguínea, onde é convertida em ureia para ser eliminada do organismo ou 

reutilizada através da saliva. Esses dois processos geram gasto de energia para eliminar o 

N-amoniacal. Nesse sentido a utilização de fontes de PDR associadas a fontes de 

carboidratos de alta degradabilidade ruminal permite uma maior eficiência no processo 

microbiano de fixação da amônia na forma de glutamato, diminuindo as perdas de 

nitrogênio e energia (Caldas Neto et al., 2008).  
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Na obtenção da concentração de amônia ou N-amoniacal ruminal pode-se avaliar a 

relação energia: proteína da dieta. As elevadas concentrações de amônia estão relacionadas 

ao excesso de proteína degradada no rúmen ou a mínima concentração de carboidratos 

degradados no rúmen. São vários os relatos sobre a mínima concentração da amônia 

presente no rúmen, para que não haja limitação na síntese microbiana. No entanto, o 

excesso de N-amoniacal formado no rúmen, pode acarretar toxicidade e constitui 

desperdício energético, pelo fato de gastar energia na excreção do nitrogênio do organismo 

(Cavalcante et al., 2006).Van Soest (1994) relata que o nível ideal de amônia no fluido 

ruminal é de 10 mg dL
-1

, para uma melhor atividade fermentativa, mas Satter & Slyter 

(1974), ressaltam que esta atividade pode ser limitada se os teores de amônia forem 

menores que 5 mg dL
-1

 

A nutrição proteica em ruminantes, atualmente tem sido abordada considerando as 

exigências dos microrganismos ruminais quanto à PDR e aos esqueletos de carbono, 

proveniente dos carboidratos, para seu máximo crescimento (NRC, 1996). A PDR pode ser 

descrita como a fração que contem o nitrogênio não proteico (NNP) e a proteína 

verdadeira, estas descritas como frações B1, B2 e B3, sendo que as bactérias ruminais 

digerem a PDR resultando em produtos como α-amino e N-amoniacal, que são as fontes 

para crescimento microbiano e formação da proteína microbiana (PMic), que será 

absorvida pelo epitélio do intestino delgado (NRC, 2001). São vários os fatores que afetam 

a degradabilidade da massa ruminal, incluindo o pH, N-amoniacal, taxa de passagem (kp) e 

a taxa de degradação (kd) da massa de forragem presente no rúmen, sendo que mudanças 

bruscas no pH ruminal podem diminuir ou parar a atividade dos microrganismos que 

fazem a digestão, além de níveis baixos de N-amoniacal no rúmen podem limitar a 

fermentação adequada da digesta (Franco et al., 2004). 

Segundo Bailey et al. (2012) a concentração de ureia através do epitélio ruminal é 

parte integrante da reciclagem, visto que a ureia circulante no sangue segue para o lúmen 

ruminal sem gasto de energia. O transporte da ureia também é sensível ao pH do lúmem 

ruminal, sendo que na faixa de 6,2 a 6,6 o transporte passivo é facilitado, portanto quando 

o pH for inferior ou superior aos valores citados, o transporte fica dificultado. Esta 

regulação de curto prazo de ureia na forma de transporte do sangue para o lúmem do órgão 

aumenta a reciclagem de ureia, quando as necessidades microbianas para N são maiores. 

Mould & Orskov (1983), relataram que a atividade fermentativa pode ser prejudicada 
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quando o pH for abaixo de 6,0, já Smith et al. (1972), relata que as variações entre 6,0 e 

6,8 no pH ruminal fornece uma máxima atividade de organismos celulolíticos. 

 

2.4 Síntese microbiana e derivados de purina de bovinos mantidos em pastejo 

recebendo suplementação energética 

 

 

Os ruminantes têm a capacidade peculiar de ingerir, processar e aproveitar 

alimentos fibrosos. Este processo é dependente da fermentação ruminal realizada em 

especial pelas bactérias celulolíticas, que requerem energia e proteína em quantidade e 

qualidade adequada para a sua exigência metabólica para hidrólise e digestão das 

moléculas (Bezerra et al., 2010). 

Após a digestão intestinal dos nucleotídeos de purinas, as bases nitrogenadas 

adenina e guanina são catabolizadas e excretadas proporcionalmente na urina como 

derivados de purina (DP), principalmente na forma de alantoína, mas também como 

xantina, hipoxantina e ácido úrico. Para o método de avaliação da excreção dos DP, 

assume-se que o fluxo duodenal de ácidos nucléicos é predominantemente de origem da 

síntese microbiana ruminal (SMR)(Chen & Gomes, 1992), que está extremamente 

correlacionada com a proteína microbiana (PMic) formada, que por sua vez é responsável 

por mais de 50% dos α-amino absorvidos no intestino delgado (AFRC, 1992). 

Assume-se que há uma alta relação entre a quantidade de proteína microbiana 

formada e a excreção urinária na forma de derivados de purina: alantoína, ácido úrico, 

xantina e hipoxantina (Ojeda et al., 2005). A excreção de xantina e hipoxantina é muito 

pequena em bovinos, e não necessita ser determinada para a estimativa da excreção 

urinária de derivados de purinas, assim pode-se basear apenas em alantoína e ácido úrico 

(Rennó et al., 2008). Leal et al. (2007) em seus experimentos observaram que a excreção 

de alantoína representa 92,2%, do total de derivados de purinas excretados. Estes valores 

sugerem que a excreção de alantoína constitui um bom parâmetro para representar a 

excreção de derivados de purina, visando à estimativa da produção de proteína microbiana. 

Já está confirmada a relação existente entre produção de proteína microbiana e 

excreção urinária de derivados de purinas. Isto porque os ácidos nucléicos são de origem 

predominantemente microbiana, que após a digestão intestinal e posterior absorção, os 
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derivados de purinas dos ácidos nucleicos são proporcionalmente recuperados na urina, 

principalmente na forma de alantoína e ácido úrico (Rennó et al., 2008). 

A coleta total de urina, como forma de tentar avaliar a quantidade de PMic 

formada, pode ser uma prática a ser considerada, mas, no entanto, acaba sendo uma técnica 

difícil de ser realizada devido ao desconforto causado por equipamentos utilizados na 

coleta total de urina em bovinos mantidos em pastejo. Neste contexto, na tentativa de 

simplificar a obtenção de dados experimentais e eliminar o desconforto, tem-se utilizado o 

método de coleta pontual de urina ou spot, que visa determinar os níveis de creatinina 

excretada na urina, a fim de estimar o volume urinário total (Kozloski et al., 2005) 

Oliveira et al. (2007)  e Leal et al. (2007) utilizaram a creatinina como marcador 

para estimativa do volume urinário em vacas leiteiras e machos holandeses castrados, 

respectivamente, com coleta spot de urina, e concluíram que o volume urinário pode ser 

estimado com este tipo de coleta, que possibilita avaliar a excreção de derivados de purina 

e de outros compostos sem a necessidade da coleta total de urina. A excreção diária de 

creatinina por kg de PV é representada por um valor fixo médio calculado de 27 mg kg  

PV
-1

, valor elucidado por vários autores (Rennó et al., 2000; Leal et al., 2007; Braga et al., 

2012). 

Posada et al. (2012) relatam que a creatinina é um produto metabólico não utilizado 

para formar novas moléculas no organismo do animal, portanto é eliminado pelos rins em 

quantidade diária e constante, devido a remoção da água do fosfato de creatina presente 

nos músculos, sendo que essa excreção está intimamente relacionada ao peso corporal. 

Braga et al. (2012) mostraram em seu trabalho com novilhas nelore, com massa 

corporal de 300 kg e um consumo crescente de 10,0; 13,9; 17,5 e 21,0 g kg PV
-1

, uma 

PMic formada de 41,08; 41,87; 61,63 e 65,90 g d
-1

, respectivamente, mostrando um 

resultado linear para a PMic, assim como para  alantoína, acido úrico, e consequentemente 

para total de derivados de purina e purinas absorvidas, comprovando que ao aumentar o 

consumo dos nutrientes, ocorre um aumento na produção de PMic. Oliveira et al. (2007) 

trabalhando com vacas leiteiras e níveis de inclusão de palma forrageira (0,0; 12,0; 25,0; 

38,0 e 51,0), mantendo uma media de 15% de PB na dieta, não encontraram diferença para 

produção de PMic (1.186,91; 1.579,04; 1.514,25; 1.275,30 e 1.324,87 g d
-1

, 

respectivamente), e também para alantoína, acido úrico, derivados de purina e purinas 

absorvidas. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento desta dissertação será apresentado em capítulo único, em forma 

de artigo científico, de acordo com as normas de formatação da Revista Brasileira de 

Zootecnia, conforme anexo A. 

 

CAPÍTULO ÚNICO: AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PASTAGENS 

TEMPERADAS ASSOCIADAS À LEGUMINOSA OU SUPLEMENTAÇÃO 

ENERGÉTICA NA DIETA DE BOVINOS 

 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito das dietas: aveia, 

azevém e suplemento (AVAZS), aveia, azevém e ervilhaca (AVAZE) e aveia, azevém, 

ervilhaca e suplemento (AVAZES), no consumo de nutrientes, parâmetros ruminais e na 

síntese de proteína microbiana em bovinos. O experimento foi conduzido na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Dois Vizinhos, na Unidade de Ensino e 

Pesquisa (UNEPE) – Bovinocultura de Corte, durante os meses de junho à dezembro de 

2014. O delineamento experimental foi um duplo Quadrado Latino 3 x 3 (3 dietas x 3 

períodos), utilizando-se seis bovinos machos castrados, canulados no rúmen, com peso 

vivo médio de 350 kg.  As amostras de forragem foram coletadas pelo método de 

simulação de pastejo. O consumo dos animais em pastejo foi determinado utilizando óxido 

de cromo. As coletas de líquido ruminal foram realizadas a cada duas horas no último dia 

de cada período experimental. As coletas de urina foram realizadas nos últimos cinco dias 

de cada período. O consumo de carboidratos não fibrosos (CCNF), o consumo de 

nutrientes digestíveis totais (CNDT), consumo de nitrogênio (CN), a retenção de 

nitrogênio (RN), a digestibilidade verdadeira do nitrogênio (DVN), a digestibilidade do 

nitrogênio (DN) e a eficiência de utilização do nitrogênio (EUN) variaram estatisticamente 

(α<0,05) para os bovinos alimentados com as diferentes dietas. O pH e a amônia foram 

superiores (α<0,05) para as dietas sem suplemento, já os açucares totais, peptídeos e α-

amino foram superiores (α<0,05) no tratamento contento leguminosa e suplemento. O pH, 

amônia e os açúcares totais variaram cubicamente em relação as horas do dia, já os 
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peptídeos e os α-amino variaram linearmente. Os valores de síntese microbiana não variou 

significativamente (α>0,05). Bovinos mantidos em pastagens temperadas associadas à 

leguminosa e recebendo suplementação apresentam maior CCNF e CNDT. Já os bovinos 

não suplementados apresentam maior CN, melhor RN, maior DN, maior DVN e melhor 

EUN. Animais em pastejo exclusivo apresentam pH e amônia ruminal mais elevados, já 

bovinos recebendo suplementação e em consórcio com ervilhaca possuem teores de 

açúcares totais, peptídeos e α-amino superior as demais dietas. 

Palavras-chave: amônia, consumo de matéria seca, digestibilidade, síntese microbiana 

 

Introdução 

As pastagens são o principal componente da alimentação dos rebanhos bovinos no 

Brasil. Uma alternativa que vem trazendo retorno para a pecuária no país é o consócio de 

pastagens, em que há inclusão de leguminosas em pastagens de gramíneas (Skonieski et 

al., 2011). Na região Sul do país a aveia e o azevém, são as principais pastagens utilizadas 

no inverno, consorciadas com leguminosas como a ervilhaca que tem uma capacidade de 

fixar o nitrogênio atmosférico no solo, através da simbiose com bactérias presentes nos 

rizomas das raízes e melhorar a qualidade nutricional da massa de foragem ofertada 

(Ribeiro Filho et al., 2003). 

No estádio vegetativo, pastagens temperadas podem apresentar altos teores de 

proteína solúvel e nitrogênio não proteico (NNP) (Jaturasitha et al., 2009). Portanto, a 

suplementação é necessária para alcançar níveis aceitáveis na produção de ruminantes com 

dietas a base de forragens, sendo que tipos de pastagem e de suplemento variam 

consideravelmente. A gramínea temperada tem uma maior digestibilidade e maior 

conteúdo total e solúvel de nitrogênio (N), que representa maior teor de proteína bruta 

(PB), proporcionando maior quantidade de amônia para as bactérias ruminais, e de α-



30 
 

 
 

amino no intestino delgado, quando adicionado uma fonte energética ou carboidrato não 

fibroso (CNF) (Amaral et al., 2010). 

Nesta situação, a suplementação energética, com CNF de rápida fermentação pode 

melhorar o desempenho dos animais, pelo fato de melhorar a utilização do nitrogênio da 

forragem, o que gera um aumento na população microbiana, e consequentemente aumento 

na produção de proteína microbiana (NRC, 2001). Em casos onde a suplementação 

energética é alta, podem ocorrer efeitos substitutivos, aditivos ou ainda depressivos no 

consumo da forragem (Maciel et al., 2014). 

Suplementações fornecidas em 1% do PV podem aumentar a capacidade de suporte 

da carga animal em até 32% (Maciel et al., 2014), porém o excesso de concentrado pode 

gerar uma redução no pH ruminal, que também tem forte influência no consumo de 

matéria seca (CMS) (Drewnoski & Poore, 2015). 

A suplementação pode levar a excessos ou déficit de proteína ou energia na dieta, 

que por sua vez, pode levar a alguns desbalanços ruminais, prejudicando o crescimento da 

microbiota (Amaral et al., 2010). Ainda pode ocorrer uma queda no pH ruminal, que tem 

impacto sobre a fermentação e degradação ruminal, que é dependente não somente da 

redução do pH, mas também da quantidade de tempo que o pH ruminal fica abaixo do 

ideal para que a fermentação ruminal esteja em equilíbrio (Drewnoski & Poore 2015). 

São vários os fatores que afetam a fermentação e degradação da massa ruminal, 

porém a mudança brusca no pH ruminal é a principal, podendo diminuir ou parar a 

atividade dos microrganismos que fazem a digestão, além de níveis baixos de N-amoniacal 

no rúmen podem limitar a fermentação adequada da digesta (Franco et al., 2004). Smith et 

al., (1972), relatam que as variações entre 6,0 e 6,8 no pH ruminal fornece uma máxima 

atividade de organismos celulolíticos. 
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Após a fermentação e degradação da massa ruminal, acontece a digestão intestinal 

das bactérias ruminais, onde são excretadas na urina como derivados de purina (DP), 

principalmente na forma de alantoína, mas também como xantina, hipoxantina e ácido 

úrico (Chen & Gomes, 1992). Os DP estão extremamente correlacionadas com a formação 

de proteína microbiana (PMic) formada no rúmem, que por sua vez é responsável por mais 

de 50% dos α-amino absorvidos no intestino delgado (AFRC, 1992). 

Através de uma coleta spot de urina, pode-se determinar os níveis de creatinina 

excretada na urina, e, portanto estimar o volume urinário total (Kozloski et al., 2005), 

possibilitando também avaliar a excreção de derivados de purina e a PMic formada 

(Oliveira et al., 2007 e LEAL et al., 2007), e deste modo entender se a dieta altera o 

crescimento microbiano. 

Este trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito das dietas: aveia, 

azevém e suplemento (AVAZS), aveia, azevém e ervilhaca (AVAZE) e aveia, azevém, 

ervilhaca e suplemento (AVAZES), sobre o consumo de nutrientes, parâmetros ruminais e 

síntese de proteína microbiana em bovinos. 

Material e métodos 

 

O experimento foi conduzido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), Câmpus Dois Vizinhos, localizada no terceiro planalto paranaense, com altitude 

de 520 m, latitude de 25°44” Sul e longitude de 54°04” Oeste, onde o clima é do tipo 

subtropical úmido mesotérmico (Cfa), segundo a classificação de Köppen (Maak, 1968). O 

solo pertence à Unidade de mapeamento Nitossolo vermelho distroférrico, textura argilosa, 

relevo ondulado (Bhering & Santos, 2008), na Unidade de Ensino e Pesquisa (UNEPE) – 

Bovinocultura de Corte, durante os meses de junho à dezembro de 2014. O experimento foi 

conduzido de acordo com a aprovação nº 2015/15 da Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da própria instituição. O delineamento experimental foi um duplo 



32 
 

 
 

Quadrado Latino 3 x 3 (3 dietas x 3 períodos), utilizando-se seis bovinos machos castrados, 

fistulados no rúmen de acordo com a aprovação n° 2013/003 da Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA), com peso vivo médio de 350 kg, mantidos em pastagem cultivada de 

aveia preta (Avena strigosa Schreb.) e azevém (Lolium multiflorum Lam.) suplementados 

(1% do peso vivo, base na matéria seca (MS)) com milho moído (AVAZS); mantidos em 

pastagem de aveia preta, azevém mais ervilhaca (Vicia sativa) suplementados (AVAZES)  

ou não com milho moído (1% do peso vivo, base na matéria seca (MS)) (AVAZE). Ao fim 

de cada período experimental os animais eram pesados, para ajuste do fornecimento do 

concentrado. 

A implantação da pastagem foi realizada pelo sistema de plantio direto sobre 

resíduo de lavoura entre abril e maio de 2014. Foram utilizados 80 kg de semente de aveia, 

40 kg de semente de azevém e 30 kg de semente de ervilhaca por hectare, em conjunto 

com a adubação de base de 300 kg de NPK da fórmula 10-18-20, conforme a análise do 

solo, distribuídos na linha. Durante o experimento foram realizadas adubações de 

cobertura, utilizando-se 100 kg ha
-1

 de ureia, parcelada em três aplicações. O experimento 

foi conduzido em quatro períodos de 18 dias, sendo os primeiros 14 dias destinados à 

adaptação dos animais ao manejo e às dietas e os últimos quatro dias à coleta de dados e 

amostras, durante o período de pleno estádio vegetativo das forrageiras. 

As amostras da pastagem foram coletadas pelo método de simulação de pastejo 

(Euclides et al., 1992) pesadas e posteriormente secas a 55º C em estufa ventilada e moídas 

com peneira de 1mm. A composição química das dietas é apresentada na Tabela 1. O teor 

de MS foi obtido por secagem em estufa a 105º C, durante, pelo ao menos, oito horas; o 

teor de matéria orgânica (MO), por queima em mufla a 600
o
C, por quatro horas; N total foi 

obtido pelo método de Kjeldahl (método 984.13, AOAC, 1995); extrato etéreo por 

extração  com  éter  a  90
o
C por  meio  do  extrator de  gordura  XT4  Ankom®;   fibra  em  
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Tabela 1: Composição química e digestibilidade in vitro das dietas experimentais, 

expressos em g kg
-1

(AVAZS=aveia, azevém e suplemento; AVAZE= aveia , azevém e 

ervilhaca; AVAZES= aveia, azevém, ervilhaca e suplemento). 

Componente
1
 

ALIMENTOS 

VOLUMOSO CONCENTRADO 

AVAZS AVAZE AVAZES MILHO 

MS  231,88 227,22 232,38 886,45 

Composição (g kg
-1)

:  

        MO 853,26 837,31 843,86 849,97 

    FDN 481,66 496,53 482,53 228,95 

    FDA 286,05 270,03 283,79 37,81 

    LDA 24,20 27,87 27,44 5,75 

    EE 22,86 21,49 18,38 20,16 

    CNF 326,87 297,45 315,31 656,07 

    NDT 664,21 646,58 639,64 809,47 

N total 149,35 182,28 174,60 77,10 

Composição (g kg
-1

 

da PB)     

   PIDN 14,31 25,20 22,29 5,39 

   PIDA 5,60 10,66 16,95 5,39 

DIVMS 818,16 830,46 812,23 859,85 

DIVMO 735,57 734,45 722,37 827,48 
1
 MS= matéria seca, MM= matéria mineral, MO= matéria orgânica, EE= extrato etéreo, 

FDN= fibra em detergente neutro, FDA= fibra em detergente acido, LDA= lignina, PB= 

proteína bruta, PIDN= proteína insolúvel em detergente neutro, PIDA= proteína insolúvel 

em detergente acido, NDT= nutrientes digestíveis totais(NRC, 2001), CNF= carboidratos 

não fibrosos (WEISS,1999),DIVMS= digestibilidade in vitro da matéria seca, DIVMO= 

digestibilidade in vitro da matéria orgânica. 

 

detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram determinados pelo 

analisador de fibra Ankom 2000, utilizando as soluções de FDN e FDA preparadas por 

metodologia proposta por Van Soest e descritas por Silva e Queiroz (2002); lignina (LDA) 

determinada por Robertson & Van Soest (1981); N insolúvel em detergente neutro (NDIN) 

e em detergente ácido (NIDA) segundo Licitra et al. (1996); digestibilidade in vitro da MS 

(DIVMS) das amostras do pasto foi determinada por método adaptado de Tilley e Terry 
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(1963). Aproximadamente 0,25g de amostra previamente secas e moídas foram pesadas em 

filtros F57, os quais foram selados e incubados anaerobicamente em jarros de vidro 

contendo líquido ruminal e solução tampão (proporção de 4:1), a 39ºC em banho-maria 

durante 48h, com agitação lenta, utilizando uma Incubadora Artificial. O fluído ruminal foi 

obtido de dois bovinos fistulados no rúmen mantidos em pastagem de Tifton 85 e 

recebendo 1% do peso vivo (com base na matéria seca) de milho moído. Após 48h de 

incubação, os saquinhos foram tratados com solução detergente neutro (Goering& Van 

Soest,1970), através do aparelho Fiber Analyzer-Ankom
2000

 (Ankom
®
, 2000), lavados com 

água corrente e acetona, secos em estufa a 105°C durante pelo menos oito horas e pesados.  

A excreção fecal foi estimada utilizando o marcador externo óxido crômico (Cr3O2) 

fornecido durante 12 dias. A partir do segundo dia do período experimental, os bovinos 

receberam uma dose diária de 10 g de Cr3O2, que foi previamente pesado em cartuchos de 

papel, e colocado diretamente no rúmen, via fístula ruminal, às 11 h. Nos últimos cinco 

dias de fornecimento de cromo, iniciou-se as coletas de fezes, que foram realizadas 

diretamente no reto, duas vezes ao dia (as 7:00 e as 11:00 horas). Posteriormente, as 

amostras de fezes foram armazenadas em sacos plásticos, identificadas congeladas a -10
o 

C. Para a análise, as amostras de fezes foram secas em estufa de ventilação forçada de ar a 

55
o 
C por 72 h e moídas (peneira de 1 mm).  

As amostras fecais foram analisadas quanto a concentração de cromo, sendo 

pesado, aproximadamente 1g de amostra parcialmente seca em cadinho de porcelana, e 

queimado em mufla a 600
o 

C, durante duas horas, após a queima, adicionou-se 3mL de 

uma solução contendo ácido fosfórico a 85%, com sulfato de manganês a 10 % e 4 ml de 

solução de bromato de potássio a 4,5%, e posteriormente levados a um banho-maria de 

areia e cobertos com um vidro relógio, onde permaneceram até a efervescência. Após 

esfriar, o material foi dissolvido em um balão volumétrico de 100 ml contendo 25 ml de 
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uma solução contendo 4000 ppm de Ca, e completando o volume com água destilada. 

Após, foram transferidos para potes identificados e levados para leitura por 

espectrofotometria de absorção atômica no comprimento de onda de 357,9 nm, ajustado 

para 0% de absorbância. 

Para realizar o cálculo do CMS utilizou-se a equação: CMS =  PF x (1 − DIVMS), 

onde a PF é a produção fecal, que é resultado da relação entre a concentração de cromo 

fornecida, já conhecida, e a concentração de cromo presente nas fezes obtida em análise 

laboratorial, pelo método de espectrofotometria de absorção atômica, proposto por 

Willians et al. (1962) e a DIVMS é obtida pela analise laboratorial pelo método de Tilley 

& Terry (1963). 

As amostras de líquido ruminal foram coletadas nos últimos quatro dias do período 

experimental com intervalos de oito horas, avançando duas horas a cada dia, obtendo-se 

amostras a cada duas horas ao longo de um período de 24 horas. Logo após a coleta 

realizou-se a leitura do pH do líquido ruminal  e duas alíquotas de 10 ml foram 

acidificadas, uma com 1,0 ml de ácido sulfúrico a 20%, e outra com 1,0 ml de ácido 

tricloroacético (TCA) a 50%, centrifugadas (3500 rpm ) durante 20 minutos e congeladas 

para posterior análise. Foram determinados os teores de N amoniacal (Weatherburn, 1967), 

de açúcares totais solúveis (Dubois et al., 1956), de α- amino (Palmer & Peters, 1969).  

As amostras de urina foram coletadas nos últimos quatro dias do período 

experimental, uma vez ao dia (as 07:00 horas), na forma spot. Posteriormente, foram 

acidificadas com 40 ml de ácido sulfúrico (0,0036N) em 10 ml de urina em um balão 

volumétrico de 50 ml, identificadas e congeladas para posterior análise. 

As concentrações de creatinina (CRE) das amostras de urina foram determinadas 

colorimetricamente utilizando-se Kit comercial (LABTEST, Lagoa Santa. MG, Brasil), 
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para obtenção da produção diária de urina (PU) através da equação: PU =  
PV x EDCRE

CRE
, onde 

PV é o peso vivo do animal, EDCRE representa excreção diária de creatinina por kg de PV 

(valor médio obtido por vários autores: Rennó et al., 2000; Leal et al., (2007); Braga et al., 

(2012)) e CRE indica o nível de creatinina (mg L
-1

). 

As purinas absorvidas (PA) foram calculadas a partir da excreção de derivados de 

purinas (DP) na urina (soma do total de alantoína e do total de acido úrico), por intermédio 

da equação: PA =  0,85DP +  0,385PV0,75, em que 0,85 é a recuperação das purinas 

absorvidas como derivados urinários de purinas e 0,385 PV
0,75

, a contribuição endógena 

para a excreção de purinas (Verbic et al., 1990).Os níveis de alantoína (ALA) na urina 

foram obtidos através da técnica proposta por Fujihara et al. (1987), descrita por Chen & 

Gomes, (1992), e de ácido úrico através de kit comercial (LABTEST). 

A síntese microbiana ruminal (SMR) foi estimada a partir das purinas absorvidas, 

descrita por Chen & Gomes (1992), por intermédio da equação: SMR =
70PA

0,83 x 0,116 x 1000
em 

que 70 é o nitrogênio de purinas, PA são as purinas absorvidas; 0,116, a relação N 

purina:N total das bactérias; e 0,83, representa a digestibilidade das purinas microbianas. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, pelo procedimento 

Mixed do S.A.S em nível de α=0,05 de significância, incluindo no modelo os efeitos dos 

animais, períodos, tratamentos, tempo e interação tempo x tratamento. Adicionalmente, as 

médias foram comparadas pelo teste T e o teste do contraste em relação aos tratamentos e 

os parâmetros ruminais foram analisados por regressão em relação ao tempo de coleta das 

amostras, conforme o modelo: 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝐴𝑖 + 𝑃𝑗 + 𝐷𝑘 + 𝐴(𝑃 ∗ 𝐷)𝑖𝑗𝑘 + 𝑇𝑙 +

(𝐷 ∗ 𝑇)𝑘𝑙 + 𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙, onde: Yij(k)= variáveis dependentes, μ = média das observações, Ai= 

efeito dos animais, Pj = efeito dos períodos, Dk= efeito dos tratamentos, A(𝑃 ∗ 𝐷)ijk = 
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efeito aleatório entre unidades experimentais, (𝐷 ∗ 𝑇)kl = efeito da interação tratamentos 

com tempo e eijkl= erro residual. 

Resultados e Discussão 

 

O consumo de matéria seca (CMS) foi similar entre as dietas testadas (α>0,05) 

(tabela 2), no entanto, esperava-se uma diferença para os animais suplementados, o que 

não aconteceu, possivelmente devido à ocorrência do efeito substitutivo no consumo do 

volumoso pelo concentrado. Isto é observado em pastagens com elevado valor nutritivo e 

boa disponibilidade, portanto não limitam a produção animal (Maciel et al., 2014). Goes et 

al. (2005) testando pastagem de Brachiaria, e Roso et al. (2009) testando pastagem de 

azevém, tambem encontraram efeito substitutivo em bovinos mantidos em pastejo e 

suplementados. 

O consumo de carboidratos não fibrosos (CCNF) e o consumo de nutrientes 

digestíveis totais (CNDT) diferiram estatisticamente (α<0,05) entre as dietas testadas 

(tabela 2). O CCNF dos bovinos alimentados com AVAZE foi menor, já para AVAZS e 

AVAZES foi maior. O maior CNDT ocorreu para a dieta AVAZS e o menor para a dieta 

AVAZE, sendo que a dieta AVAZES não diferiu das anteriores.  

O maior CNDT ocorreu para as dietas que continham suplemento (AVAZS e 

AVAZES), visto que a quantidade de NDT presente no milho e nas pastagens é de em 

média 809,47 e 650,14, respectivamente, portanto as dietas que continham suplemento 

apresentaram um maior CNDT, em relação à dieta sem suplementação, mostrando que 

efeito substitutivo de consumo da pastagem pelo concentrado se manifestou, e portanto 

alterando o CNDT. Em trabalho realizado por Oliveira et al. (2005), que avaliaram níveis 

alto e baixo de PB (11,45 e 16,54%)  na dieta de bovinos, com massa corporal de 506,4 kg, 

onde se tinha um NDT de 64,26% e 66,26%, respectivamente, obteve-se um CNDT de 
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7537,70 e 7600,02, respectivamente para as dietas testadas, mostrando que os resultados 

estão próximos aos encontrados nesta pesquisa. 

 

Tabela 2: Estimativa do consumo de matéria seca (CMS), consumo de matéria orgânica 

(CMO), consumo de fibra em detergente neutro (CFDN), consumo de nutrientes 

digestíveis totais (CNDT) e consumo de carboidratos não fibrosos (CCNF) de novilhos nas 

dietas experimentais testadas (AVAZS=aveia, azevém e suplemento; AVAZE= aveia, 

azevém e ervilhaca; AVAZES= aveia, azevém, ervilhaca e suplemento). 

Variáveis 
 DIETAS     

AVAZE AVAZS AVAZES 

 

Erro Padrão Valor P 

CMS
1
 11,01 12,00 11,77 

 
0,84 0,6984 

CMO
1
 9,22 10,22 9,97 

 
0,71 0,6087 

CFDN
2
 5446,37 4892,77 4803,44 

 
442,5 0,5339 

CNDT 
2, 3 

 6351,36 B 7396,54 A 6915,95 AB 
 

267,64 0,0351 

CCNF
2
 3288,01 B 5074,88 A 4905,43 A 

 
294,01 0,0048 

 

1
Valores expressos em kg d 

-1
. 

2
 Valores expressos em g d 

-1
. 

3
 CNDT = CNDT do alimento subtraído do NDT perdido nas fezes. 

Médias com letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste t 

(α=0,05). 

 

O CNDT encontrado por Chizzotti et al. (2008), nos diferentes níveis (0; 15,5; 31 e 

46,5) de NNP testados no primeiro experimento foram de 7180, 6910, 7200 e 6630 (g d
-1

), 

e no segundo experimento de 6280, 6750, 6710 e 6720 (g d
-1

), respectivamente. Estes 

resultados corroboram com os encontrados nesta pesquisa. 

A suplementação promoveu maior CCNF (AVAZS e AVAZES) devido a 

concentração de CNF do milho ser superior ao das pastagens temperadas consumidas, e 

pelo mesmo motivo do efeito de substituição provocado pela inclusão da suplementação 

energética. O CCNF encontrado por Chizzotti et al. (2008), nos diferentes níveis (0; 15,5; 

31 e 46,5) de NNP testados no primeiro experimento foram de 4120, 4090, 4340, 4180 (g 
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d
-1

), e no segundo experimento de 3800, 4120, 4430, 4290 (g d
-1

), respectivamente. Estes 

resultados corroboram com os encontrados nesta pesquisa. 

O consumo de nitrogênio (CN), a retenção de nitrogênio (RN) e a digestibilidade 

verdadeira do nitrogênio (DVN) foi superior estatisticamente (α<0,05) para a dieta 

AVAZE, sendo as demais (AVAZS e AVAZES) menores, já para as variáveis 

digestibilidade de nitrogênio (DN) e eficiência de utilização do nitrogênio (EUN) foram 

mais elevados estatisticamente (α<0,05) para AVAZE, porem não diferindo da dieta 

AVAZES, que por sua vez não diferiu do tratamento AVAZS (tabela 3). 

 

Tabela 3: Consumo de nitrogênio (CN), retenção de nitrogênio (RN), digestibilidade de 

nitrogênio (DN), digestibilidade verdadeira do nitrogênio (DVN) e eficiência de utilização 

do nitrogênio (EUN) de bovinos alimentados com as dietas experimentais (AVAZS=aveia, 

azevém e suplemento; AVAZE= aveia, azevém e ervilhaca; AVAZES= aveia, azevém, 

ervilhaca e suplemento). 

Variáveis
1 DIETAS 

AVAZE AVAZS AVAZES 

CN 321,03 A 247,14 B 272,31 B 

RN 232,36 A 158,10 B 178,87 B 

DN 69,75 A 60,74 B 64,06 AB 

DVN 91,68 A 83,97 B 84,13 B 

EUN
2 

0,70 A 0,61 B 0,64 AB 
1
 Valores expressos em g d

-1
. 

2 
Valores relativos.

 

Médias com letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente pelo teste t 

(α=0,05). 

 

Cappellozza et al. (2014a) trabalhando com novilhas de corte, com massa corporal 

de 200 kg observaram CN de 184,00 e 177,60 (g d
-1

), para os tratamentos proteico e 

energético, respectivamente. Cappellozza et al. (2014b), observaram valores superiores, 

quando esteve avaliando o CN de bovinos com massa corporal inicial de 494 kg, que 
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identificaram um consumo de 259,20 e 241,60 (g d
-1

), para os mesmos tratamentos 

proteico e energético. Essa diferença no CN pode ser explicada pela diferença na exigência 

das categorias animais (NRC, 1996). Portanto, a diferença no CN só será possível pelo tipo 

de dieta ofertada e não pela categoria animal. 

O NNP em pastagens temperadas tende a ser maior devido possuir um teor mais 

elevado de PB, além da sua maior digestibilidade, que implica em mais N de rápida 

solubilização. Chizzotti et al. (2008) mostram que, indiferente da quantidade de nitrogênio 

não proteico (NNP) existente na dieta, o CN não é influenciado, pois testando níveis (0; 

15,5; 31 e 46,5) de NNP, observaram no primeiro experimento em animais de massa 

corporal de 300 kg um CN de 206,40, 196,80, 196,80, 177,60 (g d
-1

). No segundo 

experimento com animais de 350 kg, observaram para os níveis crescentes de NNP um CN 

de 193,60, 204,80, 206,40, 193,60 (g d
-1

), para os níveis crescentes de NNP. Valores 

inferiores aos obtidos neste trabalho, mas notadamente, mostrando que a quantidade de 

NNP presente na dieta não tem influencia no CN dos animais, portanto esse fator não 

esteve influenciando esta diferença. 

Costa et al., (2011) observando o CN, RT e EUN encontraram para bovinos com 

peso médio de 335 kg e alimentados com dietas com níveis de substituição da 

suplementação de ureia pela albumina (ureia, 2/3 ureia + 1/3 albumina, 1/3 ureia + 2/3 

albumina e albumina) encontram diferença estatística (α<0,10), sendo que para CN 

obtiveram valores de 113,10; 159,66; 159,29; 180,97 e 181,97 g d
-1

, na RN 21,33; 56,62; 

62,45; 89,69 e 78,37 g d
-1

 e na EUN de 0,180; 0,348; 0,390; 0,481 e 0,415 (%), 

respectivamente para as dietas testadas. Os resultados obtidos por Costa et al., (2011) são 

inferiores aos encontrados neste trabalho, mas retrata da mesma forma que a EUN aumenta 

(0,415) quando ocorre o incremento maior de proteína verdadeira (albumina) em relação o 
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controle (0,180). Além disso consegue-se observar que o aumento no CN esta 

correlacionado com a RN e consequentemente com a EUN. 

Segundo Maciel et al., (2014) a proteína degradável no rúmen (PDR), proveniente da 

pastagem ou de qualquer outro alimento, sendo em excesso, pode estar associada a um 

aumento na taxa de passagem, pela falta de carboidratos fermentescíveis, já os animais que 

recebem suplementação em excesso podem gerar uma diminuição no pH ruminal, que 

pode diminuir o CMS, e consequentemente o consumo dos demais nutrientes. 

Dados obtidos por Drewnoski & Poore (2015) comprovam que animais consumindo 

feno de festuca e suplementados a 1% do PV consomem uma maior quantidade de MS, e 

consequentemente, maior consumo de nutrientes, em relação aos animais não 

suplementados. No entanto, em seu trabalho, que continha dietas sem suplemento e com 

suplemento, o CN foi de 85 e 138 (g d
-1

), sendo estes valores menores que a metade dos 

obtidos neste trabalho. Já no trabalho realizado por Oliveira et al. (2005), que avaliaram 

níveis alto e baixo de PB (11,45 e 16,54%) na dieta de bovinos, com massa corporal de 

506,4 kg, consegue-se calcular um CN de 214,89 e 303,54 g d 
-1

, respectivamente, valores 

que se aproximam mais dos resultados obtidos. 

As diferenças encontradas no consumo CNDT, CCNF, CN, RN, DN, DVN, EUN, 

tiveram influencia nos parâmetros ruminais dos bovinos. O pH e a  amônia ruminal foram 

mais elevados (α<0,05), para os animais alimentados com a dieta AVAZE do que AVAZS 

e AVAZES, que foram semelhantes entre si. Os açúcares totais e os α-amino do fluído 

ruminal, variaram significativamente (α<0,05) entre as dietas experimentais, sendo que a 

dieta AVAZES foi superior a dieta AVAZE e AVAZS, que foram semelhantes entre si. Os 

peptídeos foram mais elevados (α<0,05) para AVAZES, porem não diferindo da dieta 

AVAZS, que por sua vez não diferiu do tratamento AVAZE (tabela 4). 
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Tabela 4: Parâmetros ruminais de bovinos alimentados com as dietas experimentais 

(AVAZS=aveia, azevém e suplemento; AVAZE= aveia , azevém e ervilhaca; AVAZES= 

aveia, azevém, ervilhaca e suplemento). 

Variáveis
1 DIETAS 

  AVAZE AVAZS AVAZES 

 

Valor P 

pH 6,67 A 6,43 B 6,31 B 

 

<0,0001 

Amônia  16,77 A 9,05 B 8,21 B 

 

<0,0001 

Açúcares totais 100,83 B 100,67 B 147,44 A 

 

<0,0001 

Peptídeos  59,41 B 65,36 AB 74,57 A 

 

0,0013 

α-amino 6,07 B 6,36 B 6,99 A 

 

<0,0001 
 

 
1
Amônia, açúcares totais, peptídeos e α-amino expressos em mg dL

-1
. 

Médias com letras diferentes na mesma linha diferem estatisticamente (α=0,05). 

 

Oliveira et al. (2005) avaliaram níveis alto e baixo (11,45 e 16,54) de PB na dieta de 

bovinos, observaram pH de 6,44 e 6,60, respectivamente para as dietas testadas, resultados 

próximos aos encontrados neste estudo. Silveira et al. (2006), avaliando  novilhos mantidos  

em pastagem temperada de aveia e azevém com diferentes tipos de suplementação, 

observaram variação no pH superior para os animais mantidos em pastejo exclusivo (7,05) 

do que animais recebendo suplementação com silagem de grão úmido de sorgo (6,71). 

França et al. (2012) trabalhando com pequenos ruminantes obtiveram valor de pH em torno 

de 6,9 a 7,05, avaliando dietas com relação volumoso:concentrado de 60:40 e inclusão de 

resíduo de panificação, indicando que o desenvolvimento dos microrganismos celulolíticos 

não foi influenciado. Mould & Orskov (1983), relataram que a atividade fermentativa pode 

ser prejudicada quando o pH for abaixo de 6,0. 

Smith et al. (1972), relatam que as variações entre 6,0 e 6,8 no pH ruminal fornece 

uma máxima atividade de organismos celulolíticos. Por conseguinte, nas dietas testadas 

que apresentaram resultado significativo para o pH (α<0,05), não afetou negativamente a 

taxa de crescimento microbiano.  
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A concentração de amônia no rúmen (tabela 4) decrescem de 16,77 para 9,05 e 8,21 

mg dL
-1

 à medida que ocorre fornecimento de concentrado na dieta, que é explicado pela 

maior quantidade de carboidratos fermentescíveis presente no concentrado, que permite 

um maior crescimento microbiano, pela sincronização e utilização da amônia e dos 

esqueletos de carbono, o que acaba diminuindo a concentração da amônia no fluido 

ruminal e a perda de amônia para o ambiente (NRC, 1996; NRC, 2001). 

No entanto, Mehrez et al. (1977) afirmam que a concentração entre 19 e 23 mg dL
-

1
de amônia no fluido ruminal, representa o máximo da atividade de fermentação no rúmen. 

Já Van Soest (1994) relata que o nível ideal de amônia no fluido ruminal é de 10 mg dL
-1

, 

para uma melhor atividade fermentativa, mas podendo ser limitada se os teores de amônia 

forem menores que 5 mg dL
-1 

(Satter & Slyter, 1974), portanto valores próximos aos 

encontrados por Mehrez et al. (1977) e Van Soest (1994) foram encontrados em animais 

que receberam suplementação, com ou sem a presença de leguminosa. Estes resultados 

sugerem que a dieta na qual não continha suplementação (AVAZE) resultou em um 

acúmulo maior de amônia ruminal, indicando um possível excesso de amônia para os 

microrganismos ruminais ou estes não foram capazes de utilizar o N, por possíveis dois 

motivos, primeiro a energia estava limitando ou segundo o crescimento microbiano não 

acompanhou a solubilização do N (Chizzotti et al., 2014). 

Silveira et al. (2006), avaliando novilhos mantidos em pastagem temperada com 

diferentes tipos de suplementação, obtiveram concentrações de amônia de 11,80 e 9,0 mg 

dL
-1

, para animais em pastejo exclusivo e em pastejo com suplementação com grão de 

sorgo, respectivamente. Oliveira et al. (2005) avaliando níveis alto e baixo (11,45 e 16,54) 

de PB na dieta de bovinos, com massa corporal de 506,4 kg, observaram teores de amônia 

de 8,13 e 14,55, mostrando que em dietas altamente proteicas os níveis de amônia são 

superiores aos de dietas onde o suplemento é energético, ou com baixo teor de PB. 
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Resultados inversos foram obtidos por França et al. (2012) que trabalhando com pequenos 

ruminantes avaliando dietas com relação volumoso: concentrado de 60:40 e níveis de 

inclusão de resíduo de panificação, verificaram concentrações de amônia entre 11,38 a 

24,20 mg dL
-1

, e mostrando que ao retirar todo milho da dieta e incluindo o resíduo de 

panificação, que possui um teor de PB superior ao do milho, ocorreu uma diminuição nos 

teores de amônia.  

As concentrações de açúcares totais (tabela 4) foram superiores e significativos 

(α<0,05) no rumem dos animais alimentados no tratamento no qual continha leguminosa e 

suplemento (AVAZES), já os demais não diferiram entre si. O fato de os açúcares totais 

apresentarem uma maior concentração no fluido ruminal para esta dieta se resume ao fato 

de que esta dieta possui uma quantidade de CNF maior que na dieta AVAZE, que no 

rúmen são digeridos e quebrados em unidades de açúcares (glicose). 

Silveira et al. (2006) trabalhando com bovinos em pastagem temperada e com 

diferentes fontes de suplementação energética observou a produção de açúcares totais no 

fluido ruminal na proporção de 42,6; 37,9; 46,5; e 38,4, para as dietas aveia e azevém, 

aveia e azevém e suplementados com silagem de planta inteira, aveia e azevém e 

suplementados silagem de grão úmido de sorgo ou aveia e azevém e suplementados com 

grão seco de sorgo, respectivamente, portanto encontrando valores bem inferiores aos 

obtidos neste trabalho, mas fato que pode ser explicado devido o amido do grão de sorgo 

ter uma menor solubilidade e degradabilidade ruminal, em relação ao milho moído. 

As concentrações de peptídeos (tabela 4) foram superiores e significativos (α<0,05) 

no tratamento que continha leguminosa e suplemento (AVAZES), mas não diferindo do 

tratamento em que continha somente suplemento (AVAZS) e este por sua vez não sofreu 

influencia do tratamento sem suplementação, mas com consórcio com a ervilhaca 
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(AVAZE). Os α-amino foram superiores estatisticamente das demais (α<0,05) na dieta na 

qual continha leguminosa e suplemento (AVAZES). 

Resultados publicados por Volden et al. (2002), mostram que os teores encontrados 

para peptídeos de cadeia curta foram de em média 170 mg L
-1

, e para peptídeos de cadeia 

longa em torno de 100 mg L
-1

,que representa uma concentração total de peptídeos de 270 

mg L
-1

, ou seja 27 mg dL
-1

, nas primeiras quatro horas após a alimentação das vacas 

leiteiras consumindo 20 kg MS d
-1

. Já Robinson et al. (1999) observaram concentração 

média de peptídeos no liquido ruminal de 124 mg L
-1

, ou 12,4 mg dL
-1

, numa escala de 

tempo maior, trabalhando com vacas leiteiras recebendo 21 kg MS d 
-1

. Estas diferenças 

são explicadas pelas diferentes dietas estudadas e pelos diferentes métodos analíticos de 

determinação dos teores de peptídeos. Os resultados obtidos pelos autores mostram que os 

teores de peptídeos são inferiores aos obtidos neste trabalho. 

Silveira et al. (2006) trabalhando com bovinos em pastagem hibernal e com 

diferentes fontes de suplementação energética não verificaram diferença estatística para a 

produção de peptídeos e α-amino no fluido ruminal, sendo que obteve teores de peptídeos 

na ordem de 35,9; 32,6; 30,2 e 38,7 mg dL
-1

, e teores de α-amino na ordem de 27,6; 27,5; 

28,2 e 28,6, para as dietas aveia e azevém, aveia e azevém e suplementados com silagem 

de planta inteira, aveia e azevém e suplementados silagem de grão úmido de sorgo ou aveia 

e azevém e suplementados com grão seco de sorgo, respectivamente. No entanto, estes 

valores de peptídeos encontrados pelos autores são inferiores, mas as concentrações de α-

amino são superiores. 

O pH ruminal no decorrer das horas variou cubicamente (figura 1) para todas as 

dietas, mostrando que ocorre uma diminuição significativa do pH nas primeiras quatro 

horas após a alimentação, estabilizando entre a 6ª e 10ª hora, e aumentando após 10 horas 

da alimentação. Silveira et al. (2006) também verificaram efeito cúbico para o pH. 
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Caldas Neto et al. (2008) verificaram efeito quadrático para o pH no decorrer de 

oito horas após a alimentação. Queiroz et al. (2011) também verificaram efeito quadrático 

para o pH após 10horas da alimentação. No entanto, provavelmente se os autores tivessem 

avaliado por um período de 24 horas, a resposta para a variável pH poderia ser cúbico. 

 

 

Figura 1: Variação do pH ruminal  ao longo de um período de 24 horas, em bovinos 

alimentados com pastagens temperadas associadas à leguminosa ou suplementação 

energética. 

 

A relação entre os parâmetros ruminais e o espaço temporal (24 h) é apresentada na 

figura 2 (a, b, c, d). Como não houve interação (α>0,05) entre tempo e tratamento para 

estas variáveis, é apresentada a variação média de todos os tratamentos. As concentrações 

de amônia (figura 2 a) e açúcares totais (figura 2 b) variaram cubicamente (α<0,05), já as 

concentrações de peptídeos (figura 2 c) e α-amino (figura 2 d) variam linearmente 

(α<0,05), no decorrer das horas. 

Chizzotti et al. (2014) nos diferentes níveis (0, 15,5, 31 e 46,5) de NNP testados 

obtiveram resultado quadrático para a variável  amônia. Caldas Neto et al. (2008) 

verificaram efeito quadrático para a concentração de amônia avaliando oito horas após o 
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fornecimento de concentrado. Silveira et al. (2006) avaliando bovinos alimentados com 

pastagem de aveia e azevém, suplementados com diferentes fontes energéticas obteve 

resultado quadrático para as variáveis amônia, açúcares totais e α-amino, já para a curva de 

peptídeos, não houve ajuste.  

 

 

Figura 2: Variação das concentrações de amônia (a), açúcares totais (b), peptídeos (c) e α-

amino (d) no fluído ruminal, ao longo de um período de 24 horas, em bovinos alimentados 

com pastagens temperadas associadas à leguminosa ou suplementação energética. 

 

Volden et al. (2002), explica em seu estudo que algumas condições dietéticas, como 

a composição da dieta e o nível de alimentação podem afetar o taxa de degradação de 

pequenos peptídeos e afetar a utilização de α-amino livres no rúmen. 
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As excreções diárias da produção de urina, creatinina, alantoína, acido úrico, 

purinas absorvidas, síntese de N e síntese de PM (tabela 5) não apresentaram efeito 

significativo em relação às dietas testadas (α>0,05).  

 

 

Tabela 5: Valores de creatinina (mg dL
-1

), produção urinária (L d
-1

), alantoína (mg kg
0,75

 e 

mmol d
-1

) , acido úrico (mg kg
0,75

 e mmol d
-1

), purinas absorvidas (mmol d
-1

) síntese de N e 

síntese de proteína microbiana (PM) (g d 
-1

) das dietas experimentais (AVAZS=aveia, 

azevém e suplemento; AVAZE= aveia , azevém e ervilhaca; AVAZES= aveia, azevém, 

ervilhaca e suplemento). 

Variáveis 
DIETAS 

   AVAZE AVAZS AVAZES 

 

Erro Padrão Valor P 

Creatinina  531,71 722,78 608,09 

 

90,54 0,3702 

Produção urinaria  18,82 14,88 16,18 

 

1,73 0,3153 

Alantoína
1 

53,76 57,29 46,23 

 

8,84 0,6780 

Alantoína
2
 165,59 179,33 135,8 

 

27,45 0,5463 

Ácido úrico
1
 1370,4 1762,94 1746,85 

 

139,1 0,1391 

Ácido úrico
2
 12,18 15,67 15,52 

 

1,24 0,1393 

Purinas absorvidas  181,96 196,42 159 

 

23,9 0,5603 

Síntese de N  132,29 142,8 115,6 

 

17,38 0,5603 

Síntese de PM  826,85 892,54 722,51 

 

108,61 0,5603 
1
Valores expressos em mg kg

0,75
. 

2
 Valores expressos em mmol d

-1
. 

 

Isso não era esperado, visto que as bactérias ruminais se multiplicam através da 

quantidade de amônia e carboidratos fermentescíveis presentes no rúmen. Possivelmente, 

um fator foi limitante em cada dieta, sendo que amônia pode ter limitado o crescimento na 

dieta AVAZES, e os açúcares totais nas demais dietas (AVAZE e AVAZS), ou ainda o 

nível de ingestão de MS pode ter sido o limitante, pois segundo Braga et al. (2012), que 

verificaram que as excreções médias de alantoína, ácido úrico, purinas absorvidas e a 

produção de nitrogênio microbiano aumentaram de forma linear (α<0,05) com os níveis de 

consumo de MS. Este mesmo autor explica que o aumento nos níveis de ingestão resulta 
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em uma maior síntese proteína microbiana ruminal. Van Soest (1994) descreve que o 

aumento da excreção urinária decompostos nitrogenados varia em função do consumo de 

MS e PB na dieta. 

Braga et al. (2012) em seu estudo com novilhas nelore com massa corporal média 

de 267 kg, testando um CMS de 10,0; 13,9; 17,5 e 21,0 g kg
-1

PV
0,75

, observaram síntese de 

N de 41,08; 41,87; 61,63 e  65,90 g d
-1

, respectivamente para as dietas testadas, mostrando 

um aumento linear (α<0,05) com os níveis de consumo de MS, que não reflete somente no 

aumento do desempenho metabólico de síntese de N ruminal, mas também no aumento 

linear (α<0,05) das excreções de alantoína, ácido úrico, purinas totais e purinas absorvidas. 

Portanto, como não houve variação significativa no CMS e CMS PV
0,75

 (α>0,05), não se 

obteve variação na síntese de N e consequentemente na síntese de PM.  

Leal et al. (2007) não observaram diferença estatística, estudando dois níveis de 

ureia: 0 e 100% em substituição ao farelo de soja; e dois níveis de oferta de concentrado: 

0,75 e 1,25% do PV, em novilhos holandeses com massa corporal de 445 kg, observou 

uma produção na síntese de N de 131,8; 155,3; 155,7 e 131,3 g d
-1

, respectivamente para as 

dietas testadas. Valores mais próximos aos encontrados neste estudo que em comparação 

com o estudo de Braga et al. (2012).  

Oliveira et al. (2007) não observaram diferença estatística na síntese de N quando 

avaliaram cinco níveis de palma forrageira (0,; 12; 25; 38e 51% na MS da dieta) de vacas 

holandesas com massa corporal media de 583 kg, e observaram teores de síntese de N de 

189,90; 252,64; 242,28; 204,04 e 211,98 g d
-1

, respectivamente para as dietas testadas. 

Rennó et al. (2008) testou as rações que foram formuladas à base de feno de capim 

tifton 85 (Cynodon spp) e concentrado, na relação 50:50, contendo 12% de PB, com níveis 

crescentes de ureia: 0; 0,65; 1,3 e 1,95% na MS, sendo 12,70; 24,96; 37,51e 45,95% da PB 

na forma de compostos nitrogenados não proteicos, e  não identificaram diferença 
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estatística para a síntese de N, sendo que obteve 70,36; 62,38; 65,59 e 56,44 g d 
-1

, 

respectivamente para os tratamentos utilizados. 

Conclusão 

 

 

Bovinos mantidos em pastagens temperadas associadas à leguminosa e recebendo 

suplementação apresentam maior consumo de carboidratos não fibrosos e nutrientes 

digestíveis totais. Bovinos mantidos em pastagens temperadas associadas à leguminosa e 

não suplementados apresentam maior consumo de nitrogênio, retenção de nitrogênio, 

maior digestibilidade de nitrogênio, maior digestibilidade verdadeira do nitrogênio e  

melhor eficiência de utilização do nitrogênio. 

Bovinos mantidos em pastagens temperadas exclusivas mantêm pH e as 

concentrações de amônia mais elevados. Pastagens temperadas em consórcio com 

ervilhaca mais suplementação promovem maiores concentrações de açúcares totais, 

peptídeos e α-amino no fluído ruminal de bovinos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Bovinos mantidos em pastagens temperadas associadas à leguminosa e recebendo 

suplementação apresentam maior consumo de carboidratos não fibrosos e nutrientes 

digestíveis totais. Já bovinos mantidos em pastagens temperadas associadas à leguminosa 

não suplementados apresentam maior consumo de nitrogênio, retenção de nitrogênio, 

maior digestibilidade de nitrogênio, maior digestibilidade verdadeira do nitrogênio melhor 

eficiência de utilização do nitrogênio. Portanto o melhor aproveitamento do N ingerido é 

para animais sem suplementação. 

Os animais que recebem dietas sem suplementação mantem uma concentração de 

pH e amônia mais elevados em relação as dietas contendo suplementação, já a dieta 

suplementada e com consorcio com ervilhaca possui um teor de açúcares totais, peptídeos 

e α-amino superior as demais dietas. Dessa maneira a melhor dieta para manter os 

parâmetros ruminais em níveis altos, que serão posteriormente aproveitados pelo animal é 

a dieta em que há consorcio com a leguminosa e suplementação energética. 

Dietas que contem gramíneas temperadas e suplementação, dietas contendo 

gramíneas temperadas consorciadas com leguminosa e suplementação, e gramíneas 

temperadas consorciadas com leguminosa, não exercem influencia sobre os DP a síntese de 

PM. 
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5. APÊNDICES 

 

Apêndice A: Dados utilizados para análise estatística do consumo de nutrientes por dia (tabela 2). 

animal nº piquete período tratamento CMS (g/dia) CMO (g/dia) CFDN (g/dia) CNDT real (g/dia) CCNF (g/dia) 

327 1 1 AVAZS 9906,69 8458,31 3614,71 6138,39 4774,70 

363 2 1 AVAZE 11188,48 9245,08 5652,10 6533,44 3012,43 

369 3 1 AVAZES 11265,21 9370,07 4667,92 6741,48 4367,03 

336 4 1 AVAZES 8774,72 7306,50 3565,42 5285,04 3505,09 

346 5 1 AVAZE 8448,89 6981,35 4268,14 4811,72 2274,81 

364 8 1 AVAZS 7204,00 6150,75 2689,13 4572,84 3392,17 

363 1 2 AVAZS 14671,04 12397,78 6325,93 9172,24 5647,19 

369 2 2 AVAZE 10927,41 9136,18 5005,40 6653,30 3311,83 

327 3 2 AVAZES 13818,36 11727,01 5234,26 8545,00 6015,00 

364 4 2 AVAZES 12145,97 10298,31 4755,38 7349,26 5054,22 

336 5 2 AVAZE 13656,15 11417,62 6255,33 8079,06 4138,85 

346 8 2 AVAZS 14906,36 12591,85 6503,54 9463,71 5633,56 

369 1 3 AVAZS 9958,10 8523,09 3843,36 5984,49 4531,84 

346 3 3 AVAZES 14042,24 12063,63 6205,30 7618,45 5826,79 

363 4 3 AVAZES 10552,74 9036,81 4392,38 5956,42 4666,24 

364 5 3 AVAZE 11849,49 10066,73 6237,14 6421,32 3792,06 

327 7 3 AVAZE 9993,34 8489,83 5260,13 5609,36 3198,06 

336 8 3 AVAZS 15382,22 13221,76 6379,99 9047,56 6469,83 

 

 

 



58 
 

 
 

Apêndice B: Dados utilizados para análise estatística do balanço de N (tabela 3). 

animal n° piquete período tratamento CN (g/d) RN (g/d) DN (g/kg) DVN (g/kg) EUN 

327 1 1 AV+AZ+SUPL 183,44 72,17 39,34 82,63 0,39 

363 2 1 AV+AZ+ERV 384,42 279,49 72,71 93,17 0,73 

369 3 1 AV+AZ+ERV+SUPL 298,20 242,41 81,29 89,91 0,81 

336 4 1 AV+AZ+ERV+SUPL 226,93 162,11 71,44 89,21 0,71 

346 5 1 AV+AZ+ERV 290,29 229,35 79,01 93,62 0,79 

364 8 1 AV+AZ+SUPL 136,24 75,76 55,61 80,93 0,56 

363 1 2 AV+AZ+SUPL 336,08 242,73 72,22 88,05 0,72 

369 2 2 AV+AZ+ERV 362,08 307,45 84,91 94,36 0,85 

327 3 2 AV+AZ+ERV+SUPL 349,75 252,31 72,14 89,55 0,72 

364 4 2 AV+AZ+ERV+SUPL 321,01 220,21 68,60 88,73 0,69 

336 5 2 AV+AZ+ERV 452,50 354,20 78,28 94,30 0,78 

346 8 2 AV+AZ+SUPL 345,59 263,43 76,23 89,57 0,76 

369 1 3 AV+AZ+SUPL 183,41 114,17 62,25 81,63 0,62 

346 3 3 AV+AZ+ERV+SUPL 253,46 122,47 48,32 72,99 0,48 

363 4 3 AV+AZ+ERV+SUPL 184,52 85,02 46,08 76,05 0,46 

364 5 3 AV+AZ+ERV 237,01 124,00 52,32 85,88 0,52 

327 7 3 AV+AZ+ERV 199,89 108,70 54,38 89,83 0,54 

336 8 3 AV+AZ+SUPL 298,08 185,85 62,35 83,57 0,62 
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Apêndice C: Dados utilizados para análise estatística dos parâmetros ruminais (tabela 4). 

Animal nº piquete período tratamento horário pH amônia açúcares totais α-amino peptídeos 

327 1 1 AVAZS 0 h 7,16 10,68 150,69 5,64 90,46 

327 1 1 AVAZS 2 h 6,51 15,34 86,31 6,58 105,93 

327 1 1 AVAZS 4 h 6,6 12,94 127,83 5,39 115,05 

327 1 1 AVAZS 6 h 7,08 20,57 73,88 5,83 82,42 

327 1 1 AVAZS 8 h 6,55 20,76 79,03 5,59 114,85 

327 1 1 AVAZS 10 h 6,5 15,58 110,85 6,57 77,58 

327 1 1 AVAZS 12 h 6,69 17,73 106,01 5,48 80,38 

327 1 1 AVAZS 14 h 6,62 15,64 127,22 6,13 79,73 

327 1 1 AVAZS 16 h 6,18 36,75 119,95 4,99 75,40 

327 1 1 AVAZS 18 h 6,52 . . 4,64 73,70 

327 1 1 AVAZS 20 h 6,98 4,39 77,82 4,82 76,59 

327 1 1 AVAZS 22 h 7,35 8,92 73,88 4,32 76,07 

364 8 1 AVAZS 0 h 7,3 10,04 98,43 5,11 110,82 

364 8 1 AVAZS 2 h 6,77 15,58 92,06 4,66 106,48 

364 8 1 AVAZS 4 h 6,42 15,42 75,39 6,00 72,68 

364 8 1 AVAZS 6 h 6,43 6,88 117,22 5,86 . 

364 8 1 AVAZS 8 h 6,3 9,16 126,92 6,23 91,24 

364 8 1 AVAZS 10 h 6,54 2,20 81,46 6,60 53,63 

364 8 1 AVAZS 12 h 6,53 3,13 71,45 5,81 81,07 

364 8 1 AVAZS 14 h 6,91 20,07 148,44 6,65 73,74 

364 8 1 AVAZS 16 h 7 5,16 69,94 6,35 68,57 

364 8 1 AVAZS 18 h 6,58 5,22 143,28 5,19 36,93 

364 8 1 AVAZS 20 h 7,23 8,64 91,76 5,16 86,01 

364 8 1 AVAZS 22 h 6,91 12,93 79,64 4,66 19,35 

363 2 1 AVAZE 0 h 7,21 28,41 31,45 6,00 . 
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363 2 1 AVAZE 2 h 7,19 21,98 23,57 5,75 84,76 

363 2 1 AVAZE 4 h 6,96 29,35 77,52 5,66 76,19 

363 2 1 AVAZE 6 h 7,19 23,56 59,94 6,20 18,84 

363 2 1 AVAZE 8 h 6,76 32,08 86,91 7,24 13,70 

363 2 1 AVAZE 10 h 6,89 23,22 63,88 7,55 8,26 

363 2 1 AVAZE 12 h 6,92 18,53 76,00 5,18 37,63 

363 2 1 AVAZE 14 h 6,9 16,82 89,34 5,58 20,48 

363 2 1 AVAZE 16 h 7,04 17,69 69,94 5,83 36,98 

363 2 1 AVAZE 18 h 6,77 10,68 37,51 4,94 25,22 

363 2 1 AVAZE 20 h 7,08 6,22 56,30 4,89 24,93 

363 2 1 AVAZE 22 h 6,75 16,65 63,57 4,84 59,83 

346 5 1 AVAZE 0 h 7,18 18,59 47,51 7,42 27,18 

346 5 1 AVAZE 2 h 7 20,45 64,79 5,88 29,07 

346 5 1 AVAZE 4 h 6,98 31,49 94,19 . . 

346 5 1 AVAZE 6 h 6,97 19,15 70,24 6,45 59,25 

346 5 1 AVAZE 8 h 6,84 29,93 60,24 5,43 50,70 

346 5 1 AVAZE 10 h 6,56 31,37 111,76 6,48 35,30 

346 5 1 AVAZE 12 h 6,91 28,28 64,18 7,69 97,30 

346 5 1 AVAZE 14 h 6,82 27,61 152,98 6,57 89,88 

346 5 1 AVAZE 16 h 6,44 32,21 132,37 6,00 103,09 

346 5 1 AVAZE 18 h 6,65 22,08 100,25 5,95 98,36 

346 5 1 AVAZE 20 h 7,02 23,66 90,55 7,92 83,40 

346 5 1 AVAZE 22 h 7,02 23,07 69,94 7,55 164,75 

369 3 1 AVAZES 0 h 7,36 5,30 41,75 6,82 130,98 

369 3 1 AVAZES 2 h 6,42 . . 6,83 111,14 

369 3 1 AVAZES 4 h 6,27 13,93 59,94 6,58 137,36 

369 3 1 AVAZES 6 h 5,51 2,34 123,89 7,96 . 
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369 3 1 AVAZES 8 h 6,12 6,85 134,49 6,25 189,29 

369 3 1 AVAZES 10 h 6,19 8,41 146,31 5,54 144,27 

369 3 1 AVAZES 12 h 5,58 22,23 123,89 6,55 130,38 

369 3 1 AVAZES 14 h 6,66 3,24 101,46 6,92 119,05 

369 3 1 AVAZES 16 h 6,52 . . 6,73 92,91 

369 3 1 AVAZES 18 h 6,25 8,12 168,74 5,36 84,96 

369 3 1 AVAZES 20 h 6,77 5,70 119,64 6,57 82,94 

369 3 1 AVAZES 22 h 6,5 13,68 138,43 6,21 94,80 

336 4 1 AVAZES 0 h 7,03 14,21 80,55 6,43 98,70 

336 4 1 AVAZES 2 h 6,72 7,36 80,24 5,96 96,15 

336 4 1 AVAZES 4 h 6,42 7,85 59,03 5,54 109,18 

336 4 1 AVAZES 6 h 6,75 9,38 85,09 6,10 87,79 

336 4 1 AVAZES 8 h 6,09 24,43 140,86 5,91 108,26 

336 4 1 AVAZES 10 h 6,01 16,23 136,92 8,46 187,41 

336 4 1 AVAZES 12 h 6,58 14,83 120,55 . . 

336 4 1 AVAZES 14 h 6,54 15,80 84,79 7,13 88,40 

336 4 1 AVAZES 16 h 6,58 7,50 105,40 6,57 106,24 

336 4 1 AVAZES 18 h 6,64 3,58 82,06 6,33 76,59 

336 4 1 AVAZES 20 h 6,98 7,52 159,22 6,23 54,21 

336 4 1 AVAZES 22 h 6,71 9,46 60,24 6,77 . 

363 1 2 AVAZS 0 h 6,12 4,96 122,98 4,82 49,86 

363 1 2 AVAZS 2 h 6,67 4,49 108,73 5,18 68,03 

363 1 2 AVAZS 4 h 5,96 3,30 95,70 5,80 82,04 

363 1 2 AVAZS 6 h 6,65 5,32 117,52 5,88 65,33 

363 1 2 AVAZS 8 h 6,67 6,19 170,26 5,43 55,01 

363 1 2 AVAZS 10 h 6,23 11,47 145,41 6,23 61,61 

363 1 2 AVAZS 12 h 6,35 9,45 83,88 6,88 65,62 
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363 1 2 AVAZS 14 h 6,39 8,68 155,41 4,96 78,89 

363 1 2 AVAZS 16 h 6,52 6,80 153,59 5,29 71,90 

363 1 2 AVAZS 18 h 6,65 4,80 119,34 5,14 66,73 

363 1 2 AVAZS 20 h 6,48 5,08 154,19 5,78 . 

363 1 2 AVAZS 22 h 6,96 14,35 98,73 7,99 36,00 

346 8 2 AVAZS 0 h 6,47 9,38 187,73 5,19 48,12 

346 8 2 AVAZS 2 h 6,51 9,96 57,72 5,78 61,44 

346 8 2 AVAZS 4 h 6,39 4,37 132,34 6,85 54,38 

346 8 2 AVAZS 6 h 6,74 6,99 85,15 6,68 72,67 

346 8 2 AVAZS 8 h 6,27 8,94 69,61 6,58 . 

346 8 2 AVAZS 10 h 6,34 5,81 82,41 7,96 64,55 

346 8 2 AVAZS 12 h 6,4 3,16 105,27 6,23 66,31 

346 8 2 AVAZS 14 h 6,7 3,16 65,34 6,48 103,03 

346 8 2 AVAZS 16 h 6,64 7,47 68,08 8,64 66,33 

346 8 2 AVAZS 18 h 6,5 3,45 79,36 7,84 60,01 

346 8 2 AVAZS 20 h 6,72 1,49 86,37 8,04 . 

346 8 2 AVAZS 22 h 7,08 5,93 79,06 6,68 44,99 

336 2 2 AVAZE 0 h 6,44 14,14 44,00 5,88 84,62 

336 2 2 AVAZE 2 h 6,62 23,21 102,53 6,16 74,36 

336 2 2 AVAZE 4 h 6,43 19,10 49,79 6,58 75,94 

336 2 2 AVAZE 6 h 6,14 31,21 84,85 6,31 100,82 

336 2 2 AVAZE 8 h 6,53 18,71 100,70 6,26 144,65 

336 2 2 AVAZE 10 h 6,53 26,97 140,02 4,89 74,19 

336 2 2 AVAZE 12 h 6,3 18,31 81,19 4,87 66,81 

336 2 2 AVAZE 14 h 6,2 21,34 97,96 5,64 72,34 

336 2 2 AVAZE 16 h 6,53 11,44 146,76 . . 

336 2 2 AVAZE 18 h 6,91 7,22 127,42 5,34 58,94 
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336 2 2 AVAZE 20 h 6,84 9,71 54,98 5,21 132,27 

336 2 2 AVAZE 22 h 6,61 18,40 108,32 5,38 53,14 

369 5 2 AVAZE 0 h 6,71 18,08 75,40 6,95 64,46 

369 5 2 AVAZE 2 h 6,69 16,31 77,23 7,08 62,13 

369 5 2 AVAZE 4 h 6,59 13,70 84,15 7,10 53,34 

369 5 2 AVAZE 6 h 6,26 8,11 250,01 8,16 84,36 

369 5 2 AVAZE 8 h 6,43 32,52 149,71 7,77 145,93 

369 5 2 AVAZE 10 h 6,48 20,44 134,63 7,24 59,51 

369 5 2 AVAZE 12 h 6,19 20,83 150,04 7,39 . 

369 5 2 AVAZE 14 h 6,67 20,03 178,23 7,12 73,88 

369 5 2 AVAZE 16 h 6,58 13,84 166,75 . . 

369 5 2 AVAZE 18 h 6,51 15,97 142,50 5,06 65,48 

369 5 2 AVAZE 20 h 6,7 16,24 173,97 7,42 46,44 

369 5 2 AVAZE 22 h 6,7 18,35 119,55 6,98 55,10 

327 3 2 AVAZES 0 h 6,35 3,02 99,23 7,87 93,69 

327 3 2 AVAZES 2 h 6,31 3,26 252,63 5,53 66,35 

327 3 2 AVAZES 4 h 5,68 1,68 264,11 5,63 42,96 

327 3 2 AVAZES 6 h 6,12 11,29 270,01 6,78 88,38 

327 3 2 AVAZES 8 h 5,61 7,04 510,60 6,75 85,08 

327 3 2 AVAZES 10 h 5,65 4,43 292,30 7,79 47,72 

327 3 2 AVAZES 12 h 6,43 3,79 181,78 6,16 43,09 

327 3 2 AVAZES 14 h 5,49 3,35 203,12 7,67 118,29 

327 3 2 AVAZES 16 h 6,55 7,90 276,56 6,45 98,69 

327 3 2 AVAZES 18 h 6,76 3,58 148,25 6,80 59,09 

327 3 2 AVAZES 20 h 6,97 2,21 217,23 6,33 63,55 

327 3 2 AVAZES 22 h 6,61 5,54 161,97 6,73 40,00 

364 4 2 AVAZES 0 h 6,15 6,42 70,52 7,60 68,19 
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364 4 2 AVAZES 2 h 6,29 9,08 68,39 8,36 . 

364 4 2 AVAZES 4 h 6,2 5,15 164,46 8,96 133,45 

364 4 2 AVAZES 6 h 6,36 18,04 63,82 8,83 74,10 

364 4 2 AVAZES 8 h 6,16 16,46 126,92 5,66 86,84 

364 4 2 AVAZES 10 h 5,83 12,39 136,67 8,96 117,55 

364 4 2 AVAZES 12 h 5,89 8,57 105,27 5,41 . 

364 4 2 AVAZES 14 h 6,46 11,00 86,07 8,89 . 

364 4 2 AVAZES 16 h 6,3 9,38 181,83 7,00 . 

364 4 2 AVAZES 18 h 6,72 3,91 82,41 8,41 120,85 

364 4 2 AVAZES 20 h 6,73 3,67 54,06 7,89 127,67 

364 4 2 AVAZES 22 h 6,9 13,74 142,77 8,47 115,84 

336 1 3 AVAZS 0 h 6,15 6,99 110,15 8,22 31,11 

336 1 3 AVAZS 2 h 5,91 13,79 89,42 8,49 44,27 

336 1 3 AVAZS 4 h 5,35 5,88 101,92 8,04 37,32 

336 1 3 AVAZS 6 h 6,1 14,37 84,54 8,02 48,31 

336 1 3 AVAZS 8 h 5,96 16,83 77,23 7,57 47,94 

336 1 3 AVAZS 10 h 5,67 13,31 103,75 8,39 61,10 

336 1 3 AVAZS 12 h 5,42 17,38 163,49 8,73 80,23 

336 1 3 AVAZS 14 h 6,08 8,30 88,51 7,62 47,06 

336 1 3 AVAZS 16 h 5,83 6,05 96,43 9,33 . 

336 1 3 AVAZS 18 h 5,83 7,96 121,43 9,01 42,11 

336 1 3 AVAZS 20 h 6,19 7,99 176,92 8,11 . 

336 1 3 AVAZS 22 h 6,37 10,29 64,12 7,82 46,04 

369 8 3 AVAZS 0 h 6,06 4,03 32,72 10,32 42,74 

369 8 3 AVAZS 2 h 5,81 5,56 51,62 5,54 76,23 

369 8 3 AVAZS 4 h 5,7 3,99 49,79 6,26 55,13 

369 8 3 AVAZS 6 h 5,89 4,93 55,89 5,88 41,92 
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369 8 3 AVAZS 8 h 6,38 6,71 87,90 5,51 60,82 

369 8 3 AVAZS 10 h 6,09 2,60 22,36 5,90 51,79 

369 8 3 AVAZS 12 h 5,78 5,30 101,92 5,91 50,85 

369 8 3 AVAZS 14 h 6,54 6,22 85,46 5,81 50,02 

369 8 3 AVAZS 16 h 6,39 5,06 69,30 4,87 45,40 

369 8 3 AVAZS 18 h 6,44 4,28 160,20 5,98 53,25 

369 8 3 AVAZS 20 h 6,47 4,37 84,54 5,13 55,96 

369 8 3 AVAZS 22 h 6,25 11,70 114,14 4,77 52,91 

327 7 3 AVAZE 0 h 6,6 16,92 157,49 4,79 72,66 

327 7 3 AVAZE 2 h 6,48 11,83 117,43 4,57 61,45 

327 7 3 AVAZE 4 h 6,63 13,40 70,19 4,86 72,34 

327 7 3 AVAZE 6 h 6,72 5,49 90,82 5,49 63,31 

327 7 3 AVAZE 8 h 6,6 17,21 115,93 6,52 76,00 

327 7 3 AVAZE 10 h 6,65 11,41 72,88 5,53 66,67 

327 7 3 AVAZE 12 h 6,67 4,04 71,68 6,10 50,66 

327 7 3 AVAZE 14 h 6,74 7,75 140,75 6,73 63,30 

327 7 3 AVAZE 16 h 6,69 8,43 83,34 4,79 52,89 

327 7 3 AVAZE 18 h 6,9 7,95 123,11 5,06 48,92 

327 7 3 AVAZE 20 h 6,81 8,66 138,95 5,18 60,85 

327 7 3 AVAZE 22 h 6,71 13,72 121,61 5,19 67,62 

364 5 3 AVAZE 0 h 6,4 8,74 69,29 4,74 16,82 

364 5 3 AVAZE 2 h 6,52 11,29 121,61 5,56 22,17 

364 5 3 AVAZE 4 h 6,67 11,70 115,63 4,42 27,01 

364 5 3 AVAZE 6 h 6,16 6,93 201,83 6,35 24,47 

364 5 3 AVAZE 8 h 6,24 8,93 178,55 5,96 12,20 

364 5 3 AVAZE 10 h 6,11 6,42 95,90 6,62 23,28 

364 5 3 AVAZE 12 h 6,5 5,44 108,46 6,41 29,65 
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364 5 3 AVAZE 14 h 6,53 6,15 88,73 5,86 22,80 

364 5 3 AVAZE 16 h 6,2 6,04 92,31 6,70 19,80 

364 5 3 AVAZE 18 h 6,94 7,54 67,80 5,66 24,85 

364 5 3 AVAZE 20 h 6,61 8,44 96,20 5,85 56,47 

364 5 3 AVAZE 22 h 6,3 7,68 83,94 5,81 50,33 

363 3 3 AVAZES 0 h 6,22 8,22 141,94 6,01 31,91 

363 3 3 AVAZES 2 h 5,78 6,22 101,58 5,86 19,40 

363 3 3 AVAZES 4 h 5,98 4,91 194,62 5,85 40,10 

363 3 3 AVAZES 6 h 5,81 4,36 132,38 8,17 20,79 

363 3 3 AVAZES 8 h 5,89 9,68 229,25 7,12 42,23 

363 3 3 AVAZES 10 h 6,18 6,38 111,75 6,41 35,83 

363 3 3 AVAZES 12 h 6,07 8,33 138,95 5,26 23,09 

363 3 3 AVAZES 14 h 6,33 6,74 164,97 5,71 25,11 

363 3 3 AVAZES 16 h 6,53 6,69 185,00 6,47 28,37 

363 3 3 AVAZES 18 h 6,45 5,07 165,86 6,11 31,81 

363 3 3 AVAZES 20 h 6,64 7,69 237,56 7,69 37,03 

363 3 3 AVAZES 22 h 6,21 10,79 106,66 7,42 32,66 

346 4 3 AVAZES 0 h 6,31 7,47 160,18 7,10 60,78 

346 4 3 AVAZES 2 h 6,02 6,12 146,43 7,64 28,12 

346 4 3 AVAZES 4 h 6,26 4,94 79,16 7,35 36,13 

346 4 3 AVAZES 6 h 6,19 11,26 188,29 8,21 63,37 

346 4 3 AVAZES 8 h 5,7 12,86 197,26 8,73 36,61 

346 4 3 AVAZES 10 h 6,32 7,22 199,86 8,19 51,04 

346 4 3 AVAZES 12 h 6,04 7,19 121,02 8,37 31,09 

346 4 3 AVAZES 14 h 6,13 7,42 129,69 7,57 50,33 

346 4 3 AVAZES 16 h 6,46 5,85 150,32 7,54 18,65 

346 4 3 AVAZES 18 h 6,39 4,07 141,52 7,90 18,59 
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346 4 3 AVAZES 20 h 6,58 4,71 171,02 7,64 28,31 

346 4 3 AVAZES 22 h 6,09 7,93 211,01 7,47 33,54 

 

 

Apêndice D: Dados utilizados para análise estatística da síntese microbiana (tabela 5). 

animal nº piquete período tratamento 

CRE 
1
(mg/L) 

PU 

(L/dia) 

ALA(mg/ 

kgPV) 

ALA(mmol

/d) 

AU 

(mg/d) 

AU 

(mmol/d) 

PA 

(mmol/d) 

SM de 

N (g/d) 

SM de  

PB (g/d) 

327 1 1 AVAZS 593,02 21,40 69,75 291,34 2584,18 22,97 306,02 222,49 1390,58 

363 2 1 AVAZE 345,67 27,34 52,88 164,49 1772,37 15,75 184,36 134,04 837,72 

369 3 1 AVAZES 564,48 16,26 21,07 63,67 764,90 6,80 90,38 65,71 410,71 

336 4 1 AVAZES 497,89 15,73 61,05 157,35 1459,37 12,97 171,83 124,92 780,78 

346 5 1 AVAZE 615,22 13,60 28,08 77,37 882,01 7,84 100,87 73,34 458,37 

364 8 1 AVAZS 1533,30 5,63 53,79 152,97 1747,78 15,53 172,35 125,31 783,18 

363 1 2 AVAZS 529,60 16,98 81,13 240,09 2114,93 18,80 250,07 181,81 1136,31 

369 2 2 AVAZE 574,00 15,71 70,71 209,89 579,17 5,15 212,86 154,76 967,23 

327 3 2 AVAZES 895,88 13,20 29,40 114,45 2265,33 20,13 151,26 109,97 687,32 

364 4 2 AVAZES 846,72 10,11 24,01 67,65 2171,59 19,30 102,83 74,76 467,27 

336 5 2 AVAZE 337,74 24,78 64,13 176,68 1480,65 13,16 189,81 138,00 862,48 

346 8 2 AVAZS 562,90 14,87 32,29 88,97 1928,00 17,13 118,64 86,25 539,09 

369 1 3 AVAZS 583,51 15,27 67,37 197,57 834,66 7,42 204,05 148,35 927,22 

346 3 3 AVAZES 442,39 18,92 63,45 174,80 1900,02 16,89 191,38 139,14 869,62 

363 4 3 AVAZES 401,16 22,88 78,39 236,87 1919,89 17,06 246,33 179,09 1119,34 

364 5 3 AVAZE 602,54 14,12 55,27 154,72 2117,30 18,82 176,29 128,17 801,08 

327 7 3 AVAZE 715,12 17,37 51,47 210,41 1390,90 12,36 227,60 165,47 1034,20 

336 8 3 AVAZS 534,36 15,16 39,41 105,07 1368,11 12,16 127,40 92,62 578,89 
1
 creatinina (CRE), produção urinaria (PU), alantoína (ALA), acido úrico (AU), purinas absorvidas (PA), síntese microbiana (SM). 
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6. ANEXOS 

Anexo A: Normas para publicação de artigos científicos da revista Brasileira de Zootecnia. 
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