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RESUMO 
 
Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a produção de leite, o consumo de 
matéria seca, o comportamento ingestivo, a digestibilidade da matéria seca e a 
cinética ruminal de vacas mestiças em lactação alimentadas com rações cuja fibra 
em detergente neutro da silagem de milho foi substituída pela FDN de silagem de 
sorgo forrageiro. Foram utilizadas oito vacas distribuídas em dois quadrados 
latinos balanceados 4x4. Cada período experimental teve duração de 21 dias, 
sendo 14 dias de adaptação e sete dias de coleta de dados. As rações 
experimentais foram isoproteicas, formuladas para conter 38% de FDN, sendo 
33% de FDN de forragem. Foram utilizados níveis crescentes de substituição da 
FDN da silagem de milho por FDN da silagem de sorgo nas proporções de 0, 33, 
66 e 100%. O experimento foi conduzido na Fazenda Escola, Unidade de 
Produção de Leite, da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal 
de Goiás, localizada no município de Goiânia-GO, no período de julho a outubro 
de 2012. Foram utilizadas oito vacas em lactação, com idade entre três e oito 
anos, oriundas do cruzamento das raças Jersey x Holândes, com peso médio de 
530 Kg, sendo quatro destas vacas com cânula no rúmen. Os teores de matéria 
seca da silagem de milho e sorgo eram respectivamente de 27,6 e 29,5%. A 
degradabilidade in vitro da FDN da silagem de milho em 30 e 48 horas foi superior 
a silagem de sorgo. Os níveis de substituição propiciaram efeito linear crescente 
para consumo de matéria seca e de FDNf  (kg/d), FDN e FDNi. Os tempos de 
ruminação e mastigação, expressos em min/d e os tempos de ingestão em min/d, 
min/kg de MS e min./kg de FDN, não foram influenciados pelos níveis de 
substituição. Os níveis de substituição propiciaram efeito linear decrescente para 
ruminação em min/Kg de MS e min/kg de FDN e para mastigação em min/kg de 
FDN e efeito linear crescente para mastigação em min/kg de MS. Os níveis de 
substituição proporcionaram efeito linear decrescente para digestibilidade da MS 
no trato total. Nenhuma das variáveis relacionadas à produção e a composição do 
leite foram influenciadas pela substituição progressiva da FDN de silagem de 
milho FDN por de silagem de sorgo, sendo a média da produção de leite das 
vacas de 26,15 kg/dia, teor de gordura de 3,69% e proteína de 3,10%. Os “pool 
size” ruminais de MN, MS e FDNi não foram afetados pelos níveis de substituição 
da FDNf. Houve efeito linear crescente para taxa de passagem da FDNi e 
tendência para a taxa de desaparecimento da MS. Os níveis de substituição 
propiciaram efeito linear decrescente para a taxa de renovação. Não houve efeito 
dos níveis de substituição para o “mat” ruminal e para o pH médio do fluído 
ruminal. O estágio de maturidade dos volumosos o tamanho das partículas das 
silagens e a relação volumoso:concentrado das dietas são fatores que afetaram 
as respostas. Nas condições do trabalho a silagem de milho pode ser substituída 
pela silagem de sorgo na alimentação, sem perda na produtividade animal. 
 

Palavras-chave: forragem, FDN, leite 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate milk production, consumption of dry 
matter, ingestive behavior the digestibility and ruminal kinetics of crossbred 
lactating cows fed rations whose fiber neutral detergent (NDF) corn silage was 
replaced by NDF silage forage sorghum. It was 8 cows divided in two 4x4 Latin 
square balanced. Each experimental period lasted 21 days, with 14 days of 
adaptation and seven days of collection. The experimental isonitrogenous diets 
were formulated to contain 38 % total NDF and 33 % NDF of forage. Increasing 
levels of substitution of corn silage for NDF silage sorghum (0, 33 , 66 and 100 % 
replacement ) were used . The in vitro NDF degradability of corn silage at 30 and 
48 hours was higher than sorghum silage. The cud and chewing time expressed in 
min/times of intake in min/d, min / kg DM and min/Kg of NDF was not affected by 
the replacement levels. Replacement levels propitiated linear effect for rumination 
min / kg DM and min / kg of NDF and chewing on min / kg of NDF and increased 
linearly to chew on min / kg of DM. Replacement levels propitiated linear 
increasing effect for dry matter and NDF (kg/d). The NDF and NDFi showed linear 
increase. Replacement levels provided linear effect for DM digestibility in the total 
tract. None of the related production and milk composition variables were 
influenced by the progressive replacement of NDF corn silage NDF for sorghum 
silage. The "pool size" of ruminal MN, MS and NDFi were not affected by the 
replacement levels of NDF. There was a trend of linear increase to the rate of DM 
disappearance and the passing rate of the NDFi. Replacement levels propitiated 
linear effect for the renewal fee. There was no effect of the substitution for "mat" 
and average ruminal pH of ruminal fluid. Under the conditions of this study corn 
silage can be replaced by sorghum silage feeding without loss in animal 
productivity. 
 

Keywords : forage, NDF , milk 
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CAPÍTULO 1 –IMPORTÂNCIA DA FRAÇÂO DE FDN E A UTILIZAÇÃO DE 
SILAGEM DE MILHO E SORGO 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os ruminantes têm alta capacidade de digestão de compostos fibrosos, 

transformando-os em produtos de alto valor nutricional (leite e carne) para os 

seres humanos. Altas concentrações de compostos fibrosos são encontradas 

principalmente nas forragens (acima de 30% de fibra em detergente neutro), o 

que determina que este grupo de alimentos apresente baixa concentração de 

energia e alto valor de enchimento ruminal, determinando uma limitação para o 

consumo de matéria seca. 

O principal desafio na nutrição de vacas leiteiras de alta produção é 

formular dietas com alta densidade energética e manter o teor adequado de 

fibra na ração que assegure à manutenção da saúde ruminal e o teor de 

gordura do leite. 

O limite de inclusão de forragens na ração de vacas leiteiras é 

determinado principalmente pela qualidade, sendo esta determinada pelo valor 

nutricional e potencial de consumo voluntário. Vacas leiteiras têm alta demanda 

de energética, assim uma forrageira de alto conteúdo energético pode 

minimizar o déficit de energia e propiciar a formulação de dietas com alto 

conteúdo de forragens, reduzindo o uso de concentrados por unidade de leite 

produzido (ZEBELI, 2011). 

Vários fatores podem influir nos determinantes da qualidade da 

forragem, desde características intrínsecas relacionadas à genética da planta, 

a fatores como desenvolvimento da cultura desde o plantio até o momento da 

colheita, estádio de maturidade do vegetal, processamento das partículas do 

material, forma de armazenamento e manejo alimentar adotado (TAFAJ et al., 

2007). 

No Brasil cerca de 82,7% dos produtores de leite utilizam  silagem 

de milho, sendo que a silagem de sorgo é a segunda forrageira mais utilizada 

na alimentação dos animais. Este fato pode ser explicado devido ao bom 

padrão dos volumosos para o processo de ensilagem, valor nutricional e 
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produtividade (BERNARDES & REGO, 2014).    

 Geralmente, a silagem de sorgo tem de 80 a 90% do valor 

energético da silagem de milho por unidade de matéria seca. A silagem de 

sorgo tem menor valor energético devido a menor partipação de grãos na 

planta, e menor digestibilidade dos grãos e dos colmos (WEIDNER & GRANT, 

1994). 

Em relação à produção, o custo de implantação da lavoura de sorgo 

é inferior a do milho, devido ao menor custo com sementes. Em relação à 

produtividade uma série de fatores deve ser levada em consideração, como 

qualidade do solo, índice pluviométrico, adubação, temperatura e ainda a 

opção de colher a rebrota no caso do sorgo (cerca de 40% da produção da 

safra) (BEAN & MARSALIS, 2012). 

Devido às características climáticas do Brasil com duas estações 

bem definidas (seca e chuvosa), os pecuaristas se preparam de diferentes 

formas para suplementar seus animais durante o período de estiagem. De 

acordo com levantando realizado por BERNARDES E RÊGO (2014), a silagem 

de milho é a forragem suplementar mais utilizada por produtores brasileiros, 

seguida pela silagem de sorgo, silagens de capins tropicais e a cana-de-

açúcar.  

A silagem de milho culturalmente é tida como a melhor silagem para 

vacas leiteiras em lactação. Isto provavelmente se deve as suas características 

nutricionais, principalmente devido à digestibilidade de sua energia e proteína 

(NASCIMENTO et al., 2008).  

Todavia a silagem de sorgo apesar de ter menor digestibilidade 

quando comparado à silagem de milho, tem entre suas características melhor 

resistência à seca, maior produção de matéria seca por hectare, podendo 

assim reduzir o custo de alimentação e por conseqüência o de produção 

(NASCIMENTO et al., 2008). 

Alguns trabalhos demonstraram (DADO & ALLEN, 1996; OBA & 

ALLEN, 2000) que animais alimentados com forragens de digestibilidades 

distintas da FDN, porém com concentração de FDN semelhantes, 

apresentaram resultados diferentes quanto ao consumo de matéria seca e 

produção de leite.  Assim a digestibilidade da FDN influencia o desempenho 

animal independente da concentração do FDN (ALLEN, 2000). 
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DANN et al. (2008) avaliando dietas com diferentes níveis de 

silagem de milho e sorgo, obteve maiores valores de digestibilidade para a 

silagem de milho.  Todavia outros autores já obtiveram valores de 

digestibilidade superiores para a silagem de sorgo (COLOMBINI et al., 2012 

;NASCIMENTO et al., 2008) 

A busca do entendimento na melhor forma de utilização destas 

forragens é de grande interesse por parte de produtores e técnicos, pois 

interfere no desempenho animal e na gestão econômica da atividade. 

Devido às diferenças esperadas na degrabilidade ruminal e 

digestibilidade da fração fibrosa das rações contendo silagem de sorgo 

forrageiro, quando comparadas aquelas contendo silagem de milho, há 

expectativa que este trabalho contribua para elucidar alguns dos mecanismos 

determinantes das repostas sobre o consumo de matéria seca, a produção de 

leite e o comportamento ingestivo observadas em trabalhos de pesquisa e a 

campo quando ocorre à substituição da silagem de milho por silagem de sorgo 

em rações de vacas em lactação.  
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

2.1 Importância da FDN 

 

A adequada alimentação de bovinos leiteiros depende do 

atendimento das exigências nutricionais para se alcançar eficiência produtiva, o 

que requer a obtenção de dados sobre as demandas do animal para o 

desempenho de funções específicas como manutenção, produção, crescimento 

e gestação.  

As rações de vacas leiteiras são compostas por mais de 2/3 de 

carboidratos, sendo estes agrupados em fração cuja taxa de degradação é 

lenta e que ocupa espaço no rúmen, denominada de fibra em detergente 

neutro (FDN); e os de taxa de degradação rápida, denominados de 

carboidratos não fibrosos (CNF) (BATAJOO & SHAVER, 1994). 

As vacas leiteiras necessitam de teor mínimo de 25% de FDN na 

ração para manter a atividade de mastigação e a motilidade ruminal. O tempo 

de mastigação é um determinante importante do fluxo de saliva para rúmen, o 

que contribui para manter o potencial hidrogeniônico (pH) da digesta ruminal, 

favorável à digestão da fibra, diminuindo a probabilidade de ocorrência de 

distúrbios metabólicos, mantendo o teor de gordura do leite (AMETAJ et al., 

2010;. ZEBELI et al., 2011). 

 Além disso, através da atividade de mastigação ocorre a redução do 

tamanho das partículas da digesta, aumentando a superfície específica para o 

ataque de microrganismos, favorecendo a passagem de partículas, 

contribuindo assim, para alterar a taxa de desaparecimento da matéria 

orgânica no rúmen e o consumo de matéria seca (TAFAJ et al., 2007;. STORN 

& KRISTENSEN, 2010). 

Embora favoreça a manutenção da saúde ruminal e a manutenção 

do teor de gordura do leite, variações no teor e na digestibilidade de FDN da 

ração podem apresentar efeitos importantes sobre o consumo de matéria seca, 

ingestão de energia e, consequentemente, sobre a produção de leite 

(RAFFRENATO & AMBURGH, 2010). 

De acordo com a teoria de regulação fisiológica ou física do 

consumo proposta por Conrad (1966), os ruminantes consomem o suficiente 
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para atender a exigência nutricional de energia (regulação metabólica do 

consumo) ou atingem um limite máximo de consumo ditado pelo enchimento do 

trato digestivo, determinado pelo teor de carboidratos de degradação lenta da 

FDN contidos na ração (regulação física do consumo). De acordo com 

MERTENS (2000), a capacidade de consumo de FDN varia de 0,78 a 1,30% do 

peso vivo, sendo afetado pela ordem de parto e pelo estádio da lactação.  

Dietas com alto teor de forragem geralmente têm o consumo limitado 

pelo enchimento do trato digestivo e nas dietas com baixa proporção de 

forragem a regulação metabólica é prevalente. Porém na maioria dos casos o 

efeito de enchimento de uma dieta está mais relacionado ao teor de FDN do 

que a sua energia (MERTENS, 2010). 

Em dietas com baixo teor de FDN, a ingestão de matéria seca 

poderá variar muito entre as vacas, pois dependerá da sua demanda 

energética. Já para dietas com alto teor de FDN, a variação no consumo de 

matéria seca será menor, pois todas as vacas serão afetadas pelo efeito de 

enchimento (MERTENS, 2010).  

Dietas com maior teor de FDN proporcionalmente ao CNF são 

caracterizadas por baixa digestibilidade e limitação física de consumo 

(PITTROFF & KOTHMANN, 2001). Sabe-se que o teor elevado de FDN limita a 

concentração energética na dieta e pode reduzir o consumo de matéria seca 

pelo animal (SNIFFEN et al., 1993). Já as dietas com menor proporção de 

FDN/CNF são de alta digestibilidade, determinando o aumento na síntese de 

proteína microbiana, todavia podem causar acidose e redução do teor de 

gordura do leite (ZEBELI et al., 2008b,c). 

O NRC (2001) sugere o teor mínimo de 25% de FDN na matéria 

seca da dieta total, sendo que pelo menos 75% da FDN deve ser oriundo de 

forragem. Determinar o mínimo de FDNf não tem ainda fundamentação teórica 

e sim prática, pois pode variar de acordo com a origem e o processamento das 

fontes de carboidrato fibroso o que tem reflexos em parâmetros ruminais e nos 

resultados de produção.  

Tendo em vista a importância da correta utilização de forragens para 

pecuária leiteira, é relevante desenvolver pesquisas que avaliem diferentes 

fontes e teores de FDNf nas dietas de vacas leiteiras, na tentativa de encontrar 

o ponto ótimo de FDN na dieta, para otimizar o consumo de matéria seca com 
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máximo desempenho produtivo, culminando em melhores resultados 

econômicos e garantia da sustentabilidade da atividade. 

 

2.2 Fibra fisicamente efetiva (peFDN)  

A peFDN refere-se aos constituintes e características estruturais da 

FDN (tamanho de partícula), que atuam para manter os parâmetros de 

funcionalidade ruminal. O tamanho de partícula tem influência sobre a digestão 

ruminal e os processos metabólicos (NRC, 2001; TAFAJ et al., 2007). Assim a 

peNDF é uma ferramenta importante para avaliar a adequação de fibra 

alimentar para vacas leiteiras. 

 A peFDN contribui para o estabelecimento de uma camada de 

partículas grosseiras, de baixa densidade, com fibra longa, estando no 

sobrenadante na região intermediária do rúmen, determinando a natureza 

bifásica do conteúdo ruminal (“mat”) (MERTENS, 2010).  

As partículas do concentrado com grandes quantidades de substrato 

degradável são retidas no “mat” (TAFAJ et al., 2004). Dessa forma, o mat 

ruminal não é apenas um lugar de fermentação da fibra, mas também um local 

onde ocorre a fermentação do concentrado, onde a possíveis mudanças na 

composição química e na microbiota do mat ruminal de vacas leiteiras. 

Na tentativa de entender o efeito da formação de mat ruminal e os 

processos de fermentação, TAFAJ et al. (2004, 2006a,b) investigaram a 

composição e o metabolismo das diferentes fases da digesta no rúmen de 

vacas leiteiras. Estes autores estratificaram o conteúdo ruminal em partículas 

associadas ao líquido ruminal (PARL), esta proporção de fluido está ligada a 

partículas da digesta encontrado no saco dorsal do rúmen. Em contraste, o 

conteúdo do saco ventral consiste de partículas de menor tamanho que fica 

livre sobre o líquido ruminal (LRL) (TAFAJ et al, 2004). 

Vários estudos têm demonstrado diferenças entre PARL e LRL em 

relação à concentração de microrganismo (ÖLSCHLÄGER, 2007; WITZIG, 

2009) e sobre o metabolismo (TAFAJ et al, 2004.; STORN & KRISTENSEN, 

2010), incluindo a concentração de ácidos graxos de cadeia curta(AGCC) e 

valores de pH. 
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Foi demonstrado que no PARL a concentração de AGCC, bactérias 

fibrolíticas e de contagens de protozoários são mais altas que no LRL, porém a 

concentração ácido carbônico é muito mais baixa, as proporções de butirato 

são menores, e o pH aproximadamente 0,7 unidades menor do que no LRL 

(TAFAJ et al, 2004; ÖLSCHLÄGER, 2007 e ZEBELI et al, 2008a). 

Para a função ruminal normal, é necessário que existam 

mecanismos de neutralização dos ácidos produzidos pela fermentação da 

digesta. De acordo com ALLEN (1997), a principal via de remoção de íons 

hidrogênio do rúmen ocorre através dos mecanismos de absorção de ácidos 

graxos voláteis.   

A saliva secretada pelas glândulas salivares também auxilia na 

neutralização dos ácidos da digesta, porém em menor proporção. O poder 

tampão da saliva é explicado pelas concentrações de bicarbonato e fosfatos e 

por conter 0,1 a 0,2% de uréia, promovendo a reciclagem de nitrogênio para 

crescimento microbiano. O fluxo salivar também interfere na taxa de passagem 

de líquidos e partículas do rúmen para o omaso. 

A produção total de saliva em vacas leiteiras é dependente do 

consumo de matéria seca. A quantidade de saliva produzida está relacionada 

ao tempo de mastigação e ruminação, itens relacionados à fibra fisicamente 

efetiva. Rações contendo valores de peFDN menor que  21% da MS, 

consequentemente resultam em menor formação da parte sólida no rúmen, 

menor tempo de mastigação e ruminação, menor produção de saliva, maior 

produção de ácidos, menor tamponamento e pH ruminal mais ácido. Nestas 

condições, podem ocorrer a depressão do teor de gordura no leite (DGL) e 

causar distúrbios metabólicos como a acidose (ZEBELI et al., 2012). 

 As partículas fibrosas quando estão na região cranial do rúmen, 

próximo à cárdia, estimulam receptores de tensão que desencadeiam o 

processo de ruminação, em conseqüência do enchimento ruminal. A ruminação 

tem como objetivo reduzir o tamanho das partículas da digesta, facilitando a 

atividade microbiana no rúmen, aumento da superfície de contato bactéria-

substrato e hidratação das partículas e a passagem das partículas pelo orifício 

retículo-omasal (ÖLSCHLÄGER, 2007). 
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2.3 Fibra em Detergente Neutro Efetiva (FDNe) 

   

A efetividade permite comparar diversas fontes (subprodutos e 

forragens) de FDN numa mesma escala. O fator de efetividade é medido 

empiricamente, utilizando variáveis que respondem ao perfil de carboidratos da 

dieta, tais como mastigação, camada de fibra longa do rúmen (mat), motilidade 

ruminal, teor de gordura no leite, pH ruminal e perfil de ácidos graxos voláteis 

no rúmen (MERTENS, 1997).  

A efetividade da fibra está ligada às características tanto macro-

físicas como “químicas” do alimento. O conteúdo de FDN efetivo de um 

alimento (eFDN) é calculado multiplicando seu teor de FDN analisado 

quimicamente pelo fator de efetividade daquela fibra (ef) (MERTENS, 1997). 

O conceito de efetividade da fibra foi proposto por MERTENS 

(1997). O autor propõe que o fator de efetividade de um alimento é medido em 

estudos de curta duração.  

Nos experimentos de avaliação da FDNe são  utilizadas rações 

controle positivo, formuladas com teor adequado de FDN de forragem e rações 

de controle negativo, com baixa proporção de FDN de forragem e de maior 

potencial acidogênico. Na dieta teste, com o subproduto fibroso que se quer 

avaliar, são adicionados quantidade suficiente deste alimento para elevar o 

conteúdo de FDN da dieta para teor similar ao teor de FDN de forragem da 

dieta controle positivo (MERTENS, 1997). 

De acordo com o mesmo autor a forragem padrão, da qual a FDN de 

forragem se origina, é a silagem de alfafa, por ser uma forrageira típica do 

meio-oeste norte americano. A resposta em porcentagem de gordura no leite 

tem sido utilizada para definição da efetividade da FDN do alimento, pois a 

resposta animal em porcentagem de gordura no leite ocorre tanto devido à 

variação na FDN dietética oriunda de forragem quanto à variação na FDN 

oriunda de concentrados. 

A resposta em porcentagem de gordura no leite por unidade de 

aumento na FDN do alimento teste, proporcionalmente a resposta por unidade 

de aumento no FDN de silagem de alfafa, define o fator de efetividade da FDN 

naquele alimento (MERTENS, 1997). 
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Logo, a efetividade da FDN de um determinado alimento seria a 

resposta induzida por este alimento proporcionalmente a resposta induzida 

pela silagem de alfafa. Quando se descreve que a efetividade da FDN de um 

alimento e 0,70, por exemplo, significa que cada unidade de FDN neste 

alimento e capaz de induzir uma resposta em porcentagem de gordura que é 

70% da resposta que seria induzida por uma unidade de FDN de silagem de 

alfafa. A porcentagem de gordura no leite é muito utilizada como variável 

resposta porque responde tanto a inclusão de FDN de forragem, quanto à 

inclusão de FDN de concentrados a dieta (MERTENS, 1997). 

 

2.4  Efeitos do uso de diferentes fontes de fibra no teor de sólidos do leite  

2.4.1 Gordura 
Vários fatores dietéticos podem afetar significativamente a 

composição do leite ou seja, a nutrição oferece os meios que podem alterar a 

composição do leite. Entre os componentes do leite a gordura e a proteína 

estão mais sujeitos a alterações devido a manipulação dietética. Nos mercados 

lácteos, algumas empresas pagam aos produtores bonificações para aqueles 

que produzem leite com maiores quantidades de componentes sólidos do leite 

(g/100 g). 

Assim, em algumas situações os nutricionistas procuram formular 

dietas para maximizar a produção de leite com alto teor de gordura do leite, 

visando a maior remuneração por litro de leite produzido. 

Os alimentos volumosos interferem na produção de sólidos do leite 

principalmente para a formação de gordura no leite. Pelo menos metade da 

quantidade da gordura sintetizada na glândula mamaria é proveniente dos 

ácidos graxos voláteis oriundos da fermentação ruminal da fibra. 

Os principais são o ácido acético e o ácido butírico. Qualquer fator 

que afete a digestão da fibra ou a atividade das bactérias celuloliticas 

invariavelmente vai afetar a produção destes dois ácidos graxos voláteis, 

comprometendo a curto prazo o conteúdo de gordura no leite e á longo prazo, 

produção e saúde dos animais. 

Tradicionalmente a diminuição do teor de gordura do leite tem sido 

atribuída a uma diminuição da disponibilidade de precursores para a síntese 
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dos ácidos graxos de cadeia curta na glândula mamária. A gordura do leite é 

constituída por dois grupos principais de ácidos graxos, sendo cerca de 50 a 

70% dos ácidos graxos de cadeias de carbono longas (igual ou superior a 16 

C). De 30 a 50% são outros ácidos graxos com menos de 14 C (ácidos graxos 

de cadeia curta e média). Os ácidos graxos de cadeia longa são originados a 

partir de fontes alimentares ou de mobilização do tecido adiposo e são 

absorvidos pelas células mamárias e incorporado na gordura do leite 

(PALMQUIST et al., 1993).  

Os ácidos graxos de cadeia curta são sintetizados pela glândula 

mamaria a partir de precursores tais como acetato e butirato. Geralmente 

quando ocorre a depressão do teor de gordura do leite este fenômeno é devido 

a diminuição dos ácidos graxos com cadeia inferior a 16 C (PALMQUIST et al., 

1993). Isto indica que a supressão da gordura do leite é caracterizada por uma 

diminuição na síntese de ácidos graxos pela glândula mamária. 

Em revisão ERDMAN et al. (1999) apresentaram dados de diversos 

estudos da Universidade de Maryland e da Universidade de Cornell e 

observaram que a supressão do teor de gordura no leite foi provavelmente 

relacionada com a quantidade de ácidos graxos trans sintetizados no rúmen, 

absorvidos no intestino delgado e incorporados em gordura do leite. Ácidos 

graxos trans são intermediários metabólicos normais da biohidrogenação 

encontrados no rúmen (JENKINS, 1993). 

Devido a biohidrogenação dos ácidos graxos insaturados pode ser 

incompleta e também porque o fluxo da digesta a partir do rúmen não mantém 

a composição lipídica constante em todas as circunstâncias, o fluxo de ácidos 

graxos trans para o duodeno pode aumentar sob determinadas condições de 

alimentação. 

GRIINARI et al. (1997) demostraram que a infusão duodenal de uma 

mistura de ácido linoleico conjugado (CLA - C18: 2 cis-9 trans-11 e C18:2 cis-

12 trans-10) provocou uma depressão curvilínea na concentração de gordura 

no leite. Além da absorção e incorporação de ácidos graxos trans na gordura 

do leite, a glândula mamaria tem a capacidade de dessaturar ácidos graxos. A 

presença da enzima de estearato no tecidos mamários permite a conversão do 

ácido esteárico em ácido oléico (BAUMAN et al., 1998). Assim, os ácidos 

graxos trans do leite pode ser proveniente de absorção destes ácidos graxos 
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através do trato digestivo, e também da dessaturação de ácidos graxos pela 

glândula mamária. 

 ERDMAN (1999) demostrou uma relação negativa (r = -0,53) entre a 

produção de leite e o conteúdo de ácidos graxos trans e gordura do leite. À 

medida que as concentrações de ácidos graxos trans no leite aumentavam, o 

teores de gordura no leite dimuniam. PIPEROVA et al. (1998) demonstraram 

que dietas ricas em grãos elevavam a quantidade de ácidos graxos insaturados 

e diminuiam atividade da acetil-CoA carboxilase e enzimas sintase dos ácidos 

graxos. Estas dietas também reduziram a mRNA de acetil-CoA carboxilase 

(PIPEROVA et al., 1998). Assim os ácidos graxos trans não só diminuem a 

atividade das enzimas lipogênicas, mas também inibem a transcrição do gene 

de acetil-CoA carboxilase.  

O aumento na quantidade de carboidratos fermentável no rúmen 

afeta o conteúdo de gordura do leite. O processamento dos grãos ricos em 

amido melhora a digestão no rúmen, aumenta a concentração de AGCC totais, 

principalmente por causa do aumento no propionato, e diminui o pH médio do 

rúmen(SANTOS, 2011). Portanto, aumentar o teor de energia fermentável na 

dieta pode diminuir percentualmente  o conteúdo de gordura do leite, porém se 

a produção for aumentada o rendimento total diário de gordura pode ser 

melhorado. 

A alta fermentabilidade dos carboidratos no rúmen é um fator 

importante, pois causa redução no pH ruminal, alterando a sua microbiota e as 

vias de biohidrogenação, reduzindo a produção de ácidos graxos de cadeia 

curta e média e formando ácidos graxos “trans” específicos, que culminam na 

alteração do teor de gordura do leite. Portanto, consideração cuidadosa deve 

ser dada para a taxa de fermentação de fontes de amido na solução de 

questões relacionadas à DGL.  

 

2.4.2 Proteína 

De todos os constituintes, a proteína normalmente tem maior valor 

dentro dos sistemas de pagamento de leite, podendo receber bonificação até 

duas vezes maior que a remuneração recebida pelo teor de gordura.  
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Isto conduziu ao interesse considerável na produção de proteínas do 

leite. Em contraste com a gordura de leite, o impacto da nutrição no conteúdo 

de proteína do leite não está bem definido. Em geral, o teor de proteína do leite 

tende a aumentar com o aumento da ingestão de energia a partir de 

carboidratos. 

 A variação no teor de proteína do leite é mais baixa do que a 

variação do teor de gordura do leite. Na maioria dos casos, um aumento 

significativo na relação de proteína para gordura só se realiza por meio de 

dietas alimentares que estimulam uma redução no teor de gordura do leite que 

é geralmente antieconômico.  

 

2.5 Digestibilidade da FDN 

 

A determinação da digestibilidade da FDN é um parâmetro 

importante na nutrição animal. Em alguns trabalhos publicados tem sido 

demonstrado que a digestibilidade da FDN influencia o desempenho animal 

independente da concentração de FDN. Ensaios com animais que receberam 

ração com teores similares de FDN e forrageiras que diferiam na digestibilidade 

in vitro da FDN, foram relatados aumentos significativos em consumo de 

matéria seca (CMS) e na produção de leite (OBA & ALLEN, 2000). O 

desaparecimento da FDN do rúmen devido a aumento da taxa de digestão ou 

passagem pode reduzir preenchimento físico do rúmen ao longo do tempo e 

permitir maior consumo voluntário (MERTENS, 1997).  

Ao avaliarem dados publicados na literatura OBA & ALLEN (1999) 

observaram que o aumento em uma unidade de digestibilidade in vitro ou in 

situ da FDN foi associado com ao aumento de 0,17Kg/dia no consumo de 

matéria seca e aumento de 0,25 Kg/dia de leite corrigido para 4% de gordura. 

Os dados de digestibilidade in vitro não permitem inferir com certeza 

sobre o valor energético da forragem, porém este dado será útil para o manejo 

nutricional dos rebanhos leiteiros. Com a digestibilidade in vitro da FDN é 

possível classificar as forragens por sua qualidade. Os efeitos positivos do 

aumento da DIVFDN são maiores para as vacas mais produtivas, pois 

provavelmente este grupo de animais são mais sensíveis a limitação de 
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consumo por enchimento físico do rúmen, ao contrario das vacas de baixa 

produção. Assim forragens com maior DIVFDN devem ser direcionadas para 

vacas de alta produção procurando minimizar os efeitos de enchimento físico 

do rúmen (OBA & ALLEN, 2005).   

OBA & ALLEN (2000) conduziram um trabalho para avaliar a 

importância da digestibilidade da FDN e ao fornecerem para vacas em lactação 

uma ração que incluía silagem de milho de maior DIVFDN (55,9%) e alta 

proporção de forragem (55,9% da MS) e observaram a produção de leite não 

diferiu daquela observada quando vacas foram alimentadas com silagem de 

milho com menor DIVFDN (46,5%) em uma dieta que continha milho seco 

moído em 29,2 % da MS da dieta (33,7 contra 33,5 kg/dia). 

A utilização de forragens com maior DIVFDN pode permitira a 

redução de custo de alimentação, quando aumentamos a participação de 

forragem na dieta, principalmente quando o preço do grão está alto e a 

produção de leite é mantida, criando assim oportunidades otimizar a receita da 

atividade ou mesmo superar momentos de crise causadas pela alta no preço 

dos cereais. 

 

2.6 Utilizações da silagem de milho e sorgo 

 
Devido às características climáticas do Brasil com duas estações 

bem definidas de seca e chuvas, os pecuaristas se preparam de diferentes 

formas para suplementar seus animais durante o período de estiagem. De 

acordo com levantando realizado por BERNARDES E RÊGO (2014), a silagem 

de milho é a forragem suplementar mais utilizada por produtores brasileiros, 

seguida pela silagem de sorgo, silagens de capins tropicais e a cana-de-

açúcar.  

A silagem de milho culturalmente é tida como a melhor silagem para 

vacas leiteiras em lactação. Isto provavelmente se deve as suas características 

nutricionais, principalmente devido à digestibilidade de sua energia e proteína 

(NASCIMENTO et al., 2008).  

Todavia a silagem de sorgo apesar de ter menor digestibilidade 

quando comparado à silagem de milho, tem entre suas características melhor 

resistência à seca, maior produção de matéria seca por hectare, podendo 
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assim reduzir o custo de alimentação e por conseqüência o de produção 

(NASCIMENTO et al., 2008). 

Alguns trabalhos demonstraram (DADO & ALLEN, 1996; OBA & 

ALLEN, 2000) que animais alimentados com forragens de digestibilidades 

distintas da FDN, porém com concentração de FDN semelhantes, 

apresentaram resultados diferentes quanto ao consumo de matéria seca e 

produção de leite.  Assim a digestibilidade da FDN influencia o desempenho 

animal independente da concentração do FDN (ALLEN, 2000). 

DANN et al. (2008) avaliando dietas com diferentes níveis de 

silagem de milho e sorgo, obteve maiores valores de digestibilidade para a 

silagem de milho.  Todavia outros autores já obtiveram valores de 

digestibilidade superiores para a silagem de sorgo (COLOMBINI et al., 2012 

;NASCIMENTO et al., 2008) 

Devido às diferenças esperadas na degrabilidade ruminal e 

digestibilidade da fração fibrosa das rações contendo silagem de sorgo 

forrageiro, quando comparadas aquelas contendo silagem de milho, há 

expectativa que este trabalho contribua para elucidar alguns dos mecanismos 

determinantes das repostas sobre o consumo de matéria seca, a produção de 

leite e o comportamento ingestivo observadas em trabalhos de pesquisa e a 

campo quando ocorre à substituição da silagem de milho por silagem de sorgo 

em rações de vacas em lactação 
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3 METODOLOGIA  

3.1 Local e data 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Escola, Unidade de 

Produção de Leite, da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás, localizada no município de Goiânia-GO, no período de julho 

a outubro de 2012. 

3.2 Animais 

 

Foram utilizadas oito vacas em lactação, com idade entre três e oito 

anos, oriundas do cruzamento das raças Jersey x Holândes, com peso médio 

de 530 Kg, sendo quatro animais com cânula no rúmen. 

Os animais foram selecionados de acordo com os dias pós-parto e 

produção de leite. Em todos os animais foi aplicado 500mg de somatrotopina 

bovina sintética (bST) de 14 em 14 dias. 

As vacas foram alojadas em baias individuais do tipo tie stall, 

equipadas com comedouros e bebedouros individuais. As rações experimentais 

eram fornecidas como ração total em dois tratos diários (oito e 16 horas), 

permitindo sobras de 5%. 

O trabalho obedeceu a todos os preceitos éticos recomendados pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e obteve aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

sob protocolo nº 016/13. 

 

3.3 Tratamentos 

 
As silagens foram confeccionadas com os seguintes cultivares  

Impacto®; Feroz®; Maximum® (milho) e Volumax® (sorgo), foram plantadas na 

Fazenda Escola da Universidade Federal de Goiás na safra 2011/2012. Foi 

realizado plantio convencional das culturas, aplicação herbicida aos 15 dias 

pós-plantio (Milho -Calisto®; Sorgo- Atrazine®) e de inseticida (Ampligo®) 35 

dias após o plantio. A adubação de plantio foi com 120 Kg de P2O5 e a 

cobertura com 120kg de nitrogênio e 150 kg de potássio respectivamente nas 
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formas de MAP, Uréia e Cloreto de Potássio. Para a colheita foi utilizado a 

ensiladeira JF C120, regulada para corte teórico médio de partículas de 7 

milímetros. A colheita da silagem de milho foi realizada 98 dias após o plantio, 

em que a linha de leite encontrava-se na metade do grão. A silagem de sorgo 

foi colhida 110 dias após o plantio, a consistência do grão estava em transição 

de pastoso para farináceo. As silagens foram armazenadas em silo tipo 

trincheira cobertas por lona plástica sem a adição de inoculantes. A abertura do 

silo aconteceu 90 dias após o seu fechamento, onde a silagem foi retirada 

diariamente de forma manual com auxílio de forcado. 

O período experimental constitui de 84 dias, divididos em quatro 

períodos de 21 dias, sendo 14 dias para adaptação e sete de coleta de dados. 

Os tratamentos consistiram de quatro níveis de substituição da FDN 

de silagem de milho por silagem de sorgo nas proporções de: 0; 33; 66 e 

100%.  

O NRC (2001) foi utilizado para o balanceamento das dietas, com 

teores de nutrientes equivalentes do concentrado (milho, farelo de soja e 

núcleo mineral), para atender às necessidades de vacas produzindo 25 kg/dia 

de leite, com teores de 38% de FDN e 15,5% de proteína bruta na ração total.  

 

 

3.4 Amostragens e análises laboratoriais 

 
3.4.1 Alimentos 

 

As amostras das dietas e dos ingredientes foram coletadas do 15º 

ao 17º dia e as sobras do 16º ao 18º de cada período experimental nos 

períodos da manhã e tarde. As amostras foram congeladas e, ao final de cada 

período, foi formada uma amostra composta por animal e por ingredientes. 

Posteriormente as amostras foram secas em estufa de ventilação forçada de 

65º C por 72 horas. 

Os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), matéria mineral 

(MM) e extrato etéreo (EE) foram determinados das silagens, dos ingredientes 

e da ração total foram determinados segundo metodologias descritas por 



29 

 

SILVA E QUEIROZ (2002). 

A avaliação da distribuição de partículas, das dietas oferecidas e das 

sobras, foi determinada conforme KONONOFF et al. (2003). Cerca de 500g 

das dietas oferecidas e as sobras foram colocadas em separador de partículas 

modelo Penn State (Penn State Particle Size Separator, University Park, PA), 

e, em seguida submetidas à oito seqüência de cinco movimentos horizontais. A 

cada seqüências  de cinco movimentos, as peneiras eram submetidas a 

rotação de 90º. Ao final das oito seqüências, as frações retidas nas peneiras de 

19 mm, 8 mm, 1,18 mm e a bandeja de fundo foram pesadas e usadas para 

calcular a porcentagem de partículas retidas em cada peneira.   

 

3.4.2 Comportamento ingestivo 
 

No 15º dia dos períodos experimentais foi realizada a observação 

visual das vacas para avaliação do comportamento ingestivo, sendo 

observações realizadas a cada 5 minutos, durante 24 horas, para a 

determinação do tempo despendido com as atividades de ingestão, ruminação 

e ócio (MEZARRILA et. al., 2011).  

O tempo total despendido em cada atividade (min/d) foi calculado 

multiplicando-se o número total de observações em cada atividade por cinco 

minutos. Posteriormente, as somatórias dos tempos com cada atividade foram 

divididas pelo consumo de matéria seca e consumo de FDN para determinação 

das variáveis minutos de atividade/kg de MS e FDN. 

 

3.4.3 Produção e composição do leite 

 

As vacas foram ordenhadas diariamente as 6:00 e 15:00 horas. A 

avaliação da produção e a amostragem do leite para determinação da 

composição do leite foi realizada do 15º ao 17º dia de cada período 

experimental. Amostras de leite foram coletadas em frascos contendo bronopol 

e posteriormente encaminhadas para o Laboratório de Qualidade de Leite do 

Centro de Pesquisa em Alimentos da Escola de Veterinária e Zootecnia, para 

determinação das variáveis teor de gordura, proteína, lactose, sólidos totais 

(técnica de infravermelho próximo). Os teores médios de gordura e proteína 
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foram calculados dividindo a produção total do componente no período, pela 

produção total de leite no mesmo período. 

 

3.4.4 Mat ruminal 

 

A consistência do “mat” ruminal foi avaliada 2, 4 e 6 horas após a 

alimentação da manhã no 19º dia dos períodos de coleta (WEIDNER & 

GRANT, 1994). Duas horas antes das medições, foi inserido um peso de metal 

de 454 g amarrado a um cordão de náilon foi inserido no saco ventral do 

rúmen, através da cânula e atravessando a camada flutuante da digesta,. Após 

o período de estabilização da camada flutuante do rúmen, a extremidade 

externa do cordão de náilon foi fixada a um peso externo de 1362 g, sendo 

computadas as distâncias de ascendência do peso interno a cada um minuto, 

por nove minutos. As taxas de ascensão médias do peso interno foram 

calculadas para os tempos de 2, 4 e 6 horas após a alimentação. 

  

3.4.5 pH ruminal 

 

Amostras de cinco pontos do conteúdo ruminal foram retiradas do 

rúmen imediatamente antes da alimentação da manhã e posteriormente a 

intervalos de quatro horas no 18º dia. A partir do 19º dia, os horários de 

amostragem foram adiantados em duas horas, totalizando nos dois dias 12 

horários de coleta. As amostras do conteúdo ruminal foram prensadas em 

quatro camadas de tecido de algodão até se obter o volume aproximado de 

500 mL, o pH do fluido foi determinado imediatamente após a coleta.  

 

3.4.6 Esvaziamento ruminal 

 

O conteúdo ruminal foi evacuado completamente 2 horas antes da 

primeira alimentação no 20º dia e 2 horas após a primeira alimentação do 21º 

dia de cada período (DADO E ALLEN, 1995). Para facilitar à coleta de 

subamostra, o conteúdo foi prensado com as mãos utilizando uma peneira com 

malha de 4mm para separação de sólidos e líquidos. Foram retiradas 5% 

subamostra do peso total de sólidos e líquidos foram retiradas, reconstituídas e 
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em seguidas congeladas. Após as amostragens, o conteúdo ruminal foi 

imediatamente retornado ao rúmen. As amostras de digesta ruminal foram 

secas em estufas a 65ºC por 72 horas, com a finalidade de avaliar o pool size 

médio e a taxa de desaparecimento da MS. A massa de conteúdo ruminal foi 

obtida somando-se os pesos das frações de sólidos e líquidos. As taxas de 

desaparecimento (ki/h) da MS no rúmen foram calculadas de acordo com a 

seguinte equação (RINNE ET AL., 2002). 

 

 Ki/h =  1/24 x (consumo de MS, kg/d) 

  (conteúdo ruminal de MS, kg) 

 

 

 

3.4.7 Degradabilidade in vitro 

A determinação da degradabilidade in vitro da FDN (DIVFDN) foi 

realizada em amostras de silagem de milho e de sorgo que foram coletadas 

durante o período experimental. As amostras de silagem de cada período 

foram secas em estufa de ventilação forçada a 65ºC durante 72 horas. As 

amostras foram moídas em moinho tipo “Willey” com peneira de crivo de 1mm 

no Laboratório de Análise de Alimentos do Departamento de Produção Animal 

da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 

A DIVMS das silagens de milho e sorgo foi determinada nos tempos 

30 e 48 horas de incubação a 39ºC, seguindo a metodologia de HOLDEN 

(1999). Os sacos de tecido não-tecido (TNT – 100 g/m2) foram identificados, 

colocados em estufa a 105ºC, e posteriormente colocados em dessecador por 

40 minutos, tendo seu peso registrado. Foram colocados 500mg das silagens e 

posteriormente selados e colocados nos jarros do fermentador artificial DAISYII. 

Aos frascos do fermentador foram adicionadas soluções tampões 

A e B (compõem a solução tampão de Kansas), que foram pré-aquecidas 

(39ºC). Posteriormente, foram misturados 266 mL da solução B a 1330 mL da 

solução A (1:5). A exata quantidade de A em relação a B foi ajustada para 

obter pH final de 6,8 a 39ºC. Foram adicionados 1596 mL da solução resultante 

no jarro de digestão.  
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O líquido ruminal foi obtido de dois animais que estavam sendo 

alimentados com silagem de milho e sorgo na proporção 50:50 (ad libitum) e 

consumindo concentrado (50 % milho; 46% farelo de soja e 4% núcleo mineral) 

que foi fornecido nas quantidades de 3Kg de manhã e 3 Kg à tarde. Os animais 

foram adaptados a dieta 14 dias antes da colheita.  A colheita do líquido 

ocorreu diretamente através da fistula ruminal, o conteúdo foi espremido em 

pano limpo até conseguir um volume aproximado de 2000 mL, acondicionando 

em garrafa térmica pré-aquecida a aproximadamente 39º C. 

 O material foi enviado ao laboratório e processado em liquidificador 

pré-aquecido com infusão de CO2 e misturado à velocidade alta durante 30 

segundos. Após a mistura, o líquido foi filtrado em tecido de algodão e 

adicionado (400 mL) em cada jarro, contendo a solução tampão (1596 mL). 

Todo procedimento foi realizado com infusão constante de CO2, sendo então 

incubados nos tempos de 30 e 48 horas. 

Após a incubação, os saquinhos foram lavados até a água ficar 

límpida no recipiente. Em seguida, os saquinhos foram colocados em estufa a 

105ºC por 12 horas e, após 40 minutos no dissecador, foram pesados com os 

resíduos para se determinar a matéria seca (MS) e o coeficiente de 

digestibilidade in vitro da MS, tendo sido calculados pela diferença do alimento 

incubado e pelo resíduo, após a incubação. 

Posteriormente os saquinhos foram tratados com solução de FDN 

sendo determinado a FDN indigestível e calculado a digestibilidade in vitro da 

FDN utilizando a fórmula: 

 
DIVMS= ((FDN do alimento incubado – FDN do resíduo)/ FDN do alimento 

incubado) x 100 

 

3.4.8 FDN indigestível 

 

A análise dos teores da FDN indigestível foi avaliada na: silagem de 

milho e sorgo, concentrado, sobras dos alimentos e no conteúdo ruminal. Estes 

inóculos, após secos em estufa a 65º C por 72 horas, e moídos em peneiras de 

1mm, foram acondicionados em sacos de tecido não-tecido (TNT – 100 g/m2) 
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com dimensões de 4 ×5 cm. As amostras foram acondicionadas nos sacos na 

proporção de 20 mg de MS/cm2 de superfície (Nocek,1988). Em seguida, os 

sacos contendo as amostras foram incubados por 240 horas no rúmen de duas 

vacas mestiças (Holandês × Jersey) alimentadas com silagem de sorgo e 

concentrado, conforme sugerido por CASALI et al.(2008). 

Após serem retirados do rúmen, os sacos foram lavados com água 

corrente até total clareamento e imediatamente transferidos para estufa de 

ventilação forçada (60°C), onde foram mantidos por 72 horas. Em seguida os 

sacos foram secos em estufa não-ventilada (105°C por 45 minutos), 

acondicionados em dessecador (20 sacos/dissecador) e pesados (DETMANN 

et al., 2001) para obtenção da MS não-digerida.  

Posteriormente, os sacos foram tratados com solução de detergente 

neutro (MERTENS, 2002) por 1 hora, em equipamento analisador de fibra 

Ankon®, lavados com água quente e acetona, secos e pesados, conforme 

procedimento anterior, para quantificação da FDN não-digerida. Previamente 

ao processo de incubação, os sacos foram lavados em detergente neutro 

(MERTENS, 2002) e secos de forma similar ao procedimento anterior para 

obtenção das taras. 

A taxa de ingestão da FDNi é um bom estimador da taxa de 

passagem, considerando-se que a mesma só pode desaparecer do rúmen por 

passagem, uma vez que sua digestibilidade seria nula. Apartir dos dados de 

FDNi dos alimentos e do conteúdo ruminal foi possível calcular a taxa de 

passagem da FDN digestível que é igual à da FDNI .  

Kp FDNI (h
-1)= (Consumo diário de FDNI (Kg)/ Conteúdo ruminal de 

FDNI (Kg))/ 24 

O tempo médio de retenção da FDN no rúmen foi calculado como o 

inverso da taxa de passagem. O tempo de renovação do rúmen (TR) foi 

calculado pela fórmula:  

TR= Conteúdo de MS ruminal (Kg)/ Conteúdo de MS por hora (Kg) 

 

3.4.9 Digestibilidade in situ 
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Para determinação da digestibilidade in vivo da ração total, foi 

utilizado o dióxido de titânio como marcador externo. O marcador era fornecido 

via cânula ruminal nas vacas fistuladas e fornecidas diretamente na boca dos 

animais não fistulados, após contenção em tronco apropriado. O dióxido de 

titânio era administrado em cápsulas antes das refeições na dose de 7,5 

g/vaca/dia duas vezes ao dia, totalizando 15 g/vaca/dia, sendo iniciado sete 

dias antes do período da coleta (11º ao 19º dias dos períodos experimentais).  

As amostras de fezes eram tomadas no 18º dia dos períodos 

experimentais em intervalos de quatro horas, no 19º dia a coleta foi atrasada 

em duas horas respeitando o mesmo intervalo realizado. Ao final de cada 

período foi realizada uma amostra composta de cada animal, o material 

coletado foi pesado e separado por animal é armazenados a -15°C e 

posteriormente foi analisado no Laboratório de Nutrição Animal da UFG. As 

amostras foram pré-secas em estufa de ventilação forçada, a 65°C por 72 

horas, processadas em moinho com peneira de 1mm (VALENTE et al., 2011) e 

acondicionadas em sacos plásticos para posteriores análises laboratoriais.  

A concentração de dióxido de titânio foi determinada segundo 

MYERS et al. (2004). Uma amostra de 0,5 g de fezes foi digerida, por 2 horas, 

a 400ºC, em tubos para determinação de proteína (macro). Após a digestão, 10 

mL de H2O2 (30%) foram adicionados lentamente e o material do tubo 

transferido para um béquer e completado com água destilada até 100 g. Logo 

após esse procedimento, o material do béquer foi transferido para balões de 

100 mL e mais 3 gotas de H2O2 (30%) foram adicionadas. Na digestão foram 

utilizados 15 mL de ácido sulfúrico e 5 g da mistura digestora para proteína. 

Uma curva padrão foi preparada com as seguintes concentrações: 0, 2, 4, 6, 8 

e 10 mg de dióxido de titânio. As leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro ajustado ao comprimento de onda de 410 nm. 

A digestibilidade da MS seca no trato total foi determinada utilizando 

a seguinte equação (SCHENEIDER & FLATT, 1975): 

 

Digestibilidade = 100 – 100 x Indicador no alimento (% MS) 
   Indicador nas fezes (% MS) 
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3.5 Análise estatística 

 

Os dados de comportamento ingestivo, consumo de matéria seca, 

digestibilidade, cinética ruminal, produção e composição do leite foram 

submetidos à análise de variância por análise de regressão considerando os 

níveis de substituição (0%; 33%; 66%; ou 100%) da FDNf da silagem de milho 

pela silagem de sorgo ao nível de 5% de probabilidade e utilizando o software 

R (2007) e de acordo com o seguinte modelo:  

Yijkl= μ+ + Ti +Qj+ Ak/Qj+ Pi+Eijkl 

 

Yijkl é a resposta variável ao i-ésimo tratamento, j-ésimo quadrado 

latino, k-ésimo animal dentro de j-ésimo quadrado latino e l-ésimo período 

dentro de j-ésimo quadrado latino; μ, média geral; Ti = efeito do tratamento i; 

Qj, efeito de quadrado latino j = 1 e 2; Ak/Qj, efeito do animal k dentro do 

quadrado latino j, k = 1, 2, 3, e 4; Pi = efeito do período i e Eijkl, erro aleatório 

associado a cada observação. 

Os valores obtidos de pH do fluido ruminal e consistência do  

“mat” ruminal, foram analisados segundo o modelo: 

Yikl = μ + Ti + Ak + Pi + Eikl, em que: 

Yijkl = é a observação referente ao i-ésimo tratamento,  k-ésimo animal dentro 

de quadrado latino e i-ésimo período; μ = média geral; Ti = efeito do tratamento 

i, i = 1, 2, 3 e 4; Ak = efeito do animal k dentro de quadrado latino, k = 1, 2 ,3 e 

4; Pi = efeito do período i, i = 1, 2, 3 e 4; Eikl = erro aleatório associado a cada 

observação. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Composição química e tamanho de partícula 

 

O teor de matéria seca, proteína e de matéria mineral apresentaram 

valores similares entre os volumosos. Os teores de fibra em detergente ácido 

tiveram diferença de três pontos percentuais, já os teores de FDN dos 

volumosos foram diferentes em cerca de sete pontos percentuais, assim as 

dietas foram ajustadas em diferentes proporções de volumosos e concentrado 

objetivando manter os mesmos teores de FDN. O teor de fibra em detergente 

neutro indigestível (FDNi) foi 3,6% superior à silagem de sorgo (SS) quando 

comparada a silagem de milho (SM). A composição química e a distribuição de 

partículas por tamanhos das silagens de milho e sorgo são apresentadas na 

Tabela 1. 

O tamanho médio das partículas foi de 12,3 e 8,9 milímetros, 

respectivamente para a SM e SS. As diferenças observadas na distribuição de 

partículas por tamanho decorrem da diferença física entre as forragens. A 

silagem de milho apresenta as brácteas que recobrem a espiga, que por sua 

vez é ausente na silagem de sorgo, podendo contribuir para elevar o tamanho 

médio das partículas da silagem, quando não há um ajuste adequado entre a 

faca e a contra-faca da ensiladeira. 

Na distribuição das partículas a SM apresentou cerca de 77,6% das 

partículas nas peneiras com diâmetro superior a 8mm, contra 44,3 % da SS. A 

silagem de milho superou a amplitude recomendada de 3 a 8% na peneira de 

19 mm, porém, atendeu a distribuição de partículas nas outras peneiras 

(HEINRICHS & KONONOFF, 2002). 

A composição percentual dos ingredientes na MS, a composição 

química e a distribuição de partículas por tamanhos das rações são 

apresentados na Tabela 2. Os teores de matéria seca (MS), proteína bruta 

(PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), 

matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE) foram determinados nas dietas 

(Tabela 2), segundo metodologia descrita pelo AOAC (1997). 
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Tabela 1- Composição química com base na matéria seca, tamanho teórico 

médio e distribuição de partícula por tamanho da silagem de milho 

(SM) e silagem de sorgo (SS) 

Item 
Forragens 

SM SS 

Composição, % MS 

  MS, % 27,6 29,5 

PB, %  6,4 6,7 

FDN, %  51,4 58,5 

FDA, %  31,4 34,2 

MM,%  4,3 4,4 

FDNi,%  14,9 18,5 

TMP1, mm  12,3 8,9 

DP2, % 

  > 19 mm 17,1 6,9 

8 a 19 mm 58,8 37,4 

1,18 a 8 mm 24,5 54,3 

< 1,18mm 0,2 1,5 

MS- Matéria seca. PB- Proteína bruta. FDN- Fibra em detergente neutro. FDA- Fibra em 

detergente ácido. MM- Matéria mineral. FDNi – Fibra em detergente neutro indigestível. TMP
1
- 

Tamanho médio das partículas. DP
2
- Distribuição das partículas. 

 

  

A composição percentual dos ingredientes na MS, a composição 

química e a distribuição de partículas por tamanhos das rações são 

apresentados na Tabela 2. Os teores de matéria seca (MS), proteína bruta 

(PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), 

matéria mineral (MM) e extrato etéreo (EE) foram determinados nas dietas 

(Tabela 2), segundo metodologia descrita pelo AOAC (1997).  

O teor de matéria seca (MS) sofreu pequena variação de 35,1 a 

38,1%. As dietas foram balanceadas com o propósito de terem as mesmas 

proporções de proteína bruta (PB) e FDN, de modo que as diferenças nas 

respostas encontradas ocorressem devido às fontes de FDN. O teor de FDNf 
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foi similar entre as dietas, sendo em média de 32,7%. 

 

Tabela 2- Participação dos ingredientes, composição química com base na MS 

e distribuição do tamanho de partícula das dietas 

 
FDN de Silagem de Sorgo, % da FNDf1  

Item 0 33 66 100 

Ingredientes, % da MS 
    

Silagem de milho 63,5 42,5 20,9 - 

Silagem de sorgo - 18,5 37,5 56,0 

Milho grão 16,9 18,0 19,2 20,3 

Farelo de soja 18,2 19,4 20,7 21,9 

Uréia 0,1 0,1 0,2 0,2 

Núcleo mineral 1,3 1,4 1,5 1,6 

Relação Volumoso:Concentrado (%) 64:36 61:39 58:42 56:44 

Composição, % MS 
    

MS, % 35,1 35,3 35,5 38,1 

PB, %  15,5 15,6 16,0 15,7 

FDN, %  38,4 38,7 39,1 39,3 

FDNf, %  32,6 32,7 32,7 32,8 

FDA, %  19,2 19,6 20,2 19,8 

MM,%  4,8 5,0 5,1 5,2 

EE2, %  2,1 2,1 2,4 2,3 

TMP3, mm 10,3 9,8 8,6 8,3 

DP4, % 
    

> 19 mm 15,4 13,7 10,9 8,4 

8 a 19 mm 41,7 38,8 30,9 31,2 

1,18 a 8 mm 37,9 41,9 50,0 53,0 

< 1,18mm 5,0 5,6 8,1 7,4 

FNDf
1
- Fibra em detergente neutro de forragem. EE

2
- extrato etéreo. TMP

3
- Tamanho médio 

das partículas. DP
4
- Distribuição das partículas. 

 Desta forma as dietas foram formuladas com 15,8% de proteína 

bruta e 38,2% de FDN, o teor de FDN foram superiores aos calculados para 

balanceamento das dietas, porém foram mantidas as mesmas proporções 

entre os tratamentos. As variações ocorridas decorrem da grande variabilidade 
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da FDN dos volumosos ao longo do desenvolvimento do experimento. 

O tamanho médio das partículas foi de 8,3; 8,6; 9,8 e 10,3 

milímetros, respectivamente para as dietas 0, 33, 66 e 100% SM. 

A distribuição das partículas nas dietas é representada na Tabela 2. 

Quanto maior a participação de milho nas dietas maior é a concentração de 

partículas superiores a oito milímetros. Nas dietas 0 e 33% SM o tamanho 

médio das partículas é inferior as dietas com 66 e 100% SM. 

A meta é reter entre 2 a 8% na peneira de 19 mm e obter valores 

inferiores a 20% na peneira de fundo (HEINRICHS & KONONOFF, 2002). Os 

dados observados indicam uma distribuição excessiva de partículas na peneira 

de 19 mm nas dietas de 33, 66 e 100% SM. 

4.2 Degradabilidade in vitro 

A degradabilidade in vitro da silagem de milho em 30 e 48 horas 

após incubação tiveram médias superiores para a silagem de milho em 

comparação a silagem de sorgo (Tabela 3).  

A maior degradabilidade da silagem de milho deve estar relacionada 

à maior participação da fração degradável, em detrimento a silagem de sorgo 

que possui maior participação da fração indigestível. O estádio de maturidade 

fisiológica das plantas no momento da colheita influencia na degradabilidade 

das silagens. 

COLOMBINI et al. (2012) avaliando a degradabilidade in situ em  24 

e 48 horas da silagem de milho e duas variedades de silagens de sorgo,  não 

encontrou diferença estatística entre os tratamentos. 

 

Tabela 3- Degradabilidade in vitro da FDN da silagem de milho e sorgo 

Item 
Forragens 

SM SS 

Degradabilidade in vitro da FDN, % 
  30 h 17,71 15,30 

48 h 38,23 31,03 

 
 

4.3 Consumo de matéria seca e digestibilidade 
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As médias dos consumos de MS, FDNtotal, FDNf e da 

digestibilidade da MS são apresentadas na Tabela 5. Os níveis de substituição 

propiciaram efeito linear crescente (P<0,01 e P<0,02) para consumo de matéria 

seca e de FDNf  (Kg/d) e , segundo as equações Y= 18,1769 + 0,0199X e Y= 

5,9309 + 0,0068X. 

O aumento no consumo de matéria seca (CMS) pode estar 

relacionado à redução no tamanho de partícula, que pode elevar a taxa de 

passagem e contribuir para o aumento no CMS. Outro fator que pode ter 

contribuído no maior CMS é a relação volumoso:concentrado da dieta, sendo 

que no estudo as dietas com maiores níveis de substituição possuía menor 

participação de alimento volumoso na sua composição (VAN SOEST, 1994). 

Ainda as variações podem ter ocorrido devido às diferentes degradabilidades 

das silagens em decorrência do grau de maturidade fisiológica das plantas. 

Outros autores (COLOMBINI et al., 2012, NASCIMENTO et al., 

2008, MIRON et al., 2007) avaliando o consumo de silagem de milho e de 

sorgo não encontraram diferença no consumo de matéria seca. 

Contudo SANTOS et al. (2011), DANN et al. (2008) e DIAS et al. 

(2001) encontrou superioridade no consumo de MS da silagem (kg de MS/dia) 

e da dieta total (kg de MS/dia) pelos animais tratados com silagem de milho, 

em relação àqueles que receberam a silagem de sorgo. 
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Tabela 5- Consumo de matéria seca e digestibilidade da MS das rações em que a FDN de silagem de milho foi progressivamente 

substituída por FDN de silagem de sorgo 

 
FDN de Silagem de Sorgo, % da FNDf1

  Probabilidade3  

Item 0 33 66 100 Equação PLinear Pajuste R2 

Consumo MS, Kg/d 17,9 19,1 19,8 19,8 Y= 18,1769 + 0,0199X 0,01 0,52 0,85 

Consumo de FDNf, Kg/d 5,8 6,3 6,4 6,6 Y= 5,9309 + 0,0068X 0,02 0,73 0,86 

Consumo de FDN total, Kg/d 6,9 7,4 7,6 7,8 Y= 6,9863 + 0,0094X 0,01 0,75 0,89 

Consumo de FDNi, Kg/d 1,6 1,7 2,0 2,0 Y= 1,5971 + 0,0044X 0,01 0,53 0,88 

Digestibilidade, % da MS 73,62 69,03 65,53 65,25 Y= 72,6227 - 0,0857X 0,03 0,96 0,89 

FDNf
1
-Fibra em detergente neutro de forragem; R²- Coeficiente de determinação; Probabilidade

3
- efeito significativo (P < 0,05)
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O consumo de FDN e FDNi apresentou efeito linear crescente 

(P<0,01), conforme as equações Y= 6,9863 + 0,0094X e Y= 1,5971 + 0,0044X, 

de acordo com os aumentos nos níveis de substituição. 

O consumo de FDN variou de 6,9 nos animais recebendo 0% de 

FDNf de SS, a 7,8 Kg/dia nos animais que consumiram 100% de FDNf de SS, 

o que correspondeu a 1,3 e 1,47% do peso vivo (PV), valores superiores a 

ingestão de 1,2% PV citado por MERTENS (1992) como limitante para o 

consumo de MS. 

Os níveis de substituição proporcionaram efeito linear decrescente 

(P<0,03) para digestibilidade da MS no trato total, conforme a equação Y= 

72,6227 - 0,0857X. Os resultados encontrados são opostos aos obtidos no 

estudo de NASCIMENTO et al. (2008), em que a silagem de sorgo teve 

digestibilidade superior a silagem de milho.   

A não padronização do tamanho de partícula pode ter influenciado 

os resultados de digestibilidade, já que segundo BUXTONTON & KOLVER, 

(1997), citados por BEZERRA et al. (2002) as menores partículas alimentares 

são digeridas a taxas mais rápidas porque apresentam maior área de superfície 

exposta por volume de tecido. Assim se a silagem de milho tivesse redução no 

tamanho médio das partículas, provavelmente a digestibilidade seria 

potencializada. 

SANTOS et al. (2011) e MIZUBUTI et al. (2002) comparando a 

digestibilidade de diferentes volumosos não encontrou diferença significativa 

entre os tratamentos de silagem de milho e de sorgo. 

 

4.4 Comportamento ingestivo 

 

Os níveis de substituição não afetaram os tempos ruminação e 

mastigação, expressos em min/d e os tempos de ingestão em min/d, min/kg de 

MS e min./kg de FDN (Tabela 4). Do mesmo modo MIRON et al.(2007) não 

encontraram diferença nos tempos de ingestão em min/kg para vacas 

alimentadas com SM e SS. 

Os níveis de substituição propiciaram efeito linear decrescente para 

ruminação em min/Kg de MS e min/Kg de FDN conforme as equações Y= 28,2 

- 0,05X e Y= 80,5 - 0,15X.  
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Esta diferença no tempo de ruminação pode estar relacionada ao 

menor tamanho das partículas da silagem de sorgo ocasionando menor tempo 

de ruminação, pois de acordo com ZEBELI et al. (2012), as menores partículas 

são digeridas mais rápidamente porque apresentam maior superfície de ataque 

aos microorganismos, tendo seu tamanho reduzido, não mais estimulando os 

receptores responsáveis por ativar o mecanismo de ruminação. 

Os níveis de substituição proporcionaram efeito linear crescente 

(P<0,05) em min/Kg de MS e decrescente (P<0,05) em min/Kg de FDN para 

mastigação de acordo com as equações Y= 46,1 + 0,06X e Y=131- 0,16X. A 

atividade de mastigação foi diferente entre as dietas devido aos diferentes TMP 

das dietas. 

Portanto as diferenças encontradas no comportamento ingestivo 

decorrem provavelmente dos diferentes tamanhos médios de partículas das 

silagens de milho e sorgo e não com a fonte de FDN. 
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Tabela 4- Comportamento ingestivo de vacas alimentadas com rações em que a FDN de silagem de milho foi substituída 

progressivamente por FDN de silagem de sorgo 

 

FDN de Silagem de Sorgo, % da FNDf1  Probabilidade3  

Item 0 33 66 100 Equação PLinear Pajuste R2 

Ingestão 

    

    

Min/d 319 337 333 347 Y= 334,0 0,11 0,70 - 

Min/kg de MS 17,8 17,6 16,8 17,5 Y= 17,4 0,66 0,77 - 

Min/kg de FDN 50,9 50,4 48,1 50,1 Y= 49,9 0,65 0,77 - 

     

    

Ruminação 

    

    

Min/d 483 512 489 437 Y= 504, 1393 - 0,4821X 0,07 0,11 0,43 

Min/kg de MS 27,0 26,8 24,7 22,1 Y=  28,1919 - 0,0525X 0,01 0,67 0,90 

Min/kg de FDN 77,1 76,6 70,6 63,1 Y=  80,5167 - 0,1498X 0,01 0,67 0,90 

     

    

Mastigação 

    

    

Min/d 802 849 823 784  0,47 0,23 - 

Min/kg de MS 44,8 44,5 41,6 39,6 Y= 46, 1205 - 0,0577X 0,05 0,88 0,95 

Min/kg de FDN 128,0 127,0 118,8 113,1 Y= 131, 7618- 0,1641X 0,05 0,88 0,94 

FDNf
1
-Fibra em detergente neutro de forragem; R²- Coeficiente de determinação; Probabilidade

3
- efeito significativo (P < 0,05)
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4.5 Produção e composição do leite 

Não houve efeito dos níveis de substituição na produção de leite e leite 

corrigida para 3,5% de gordura, porcentagem e produção de gordura, 

porcentagem e produção de proteína e porcentagem e produção de lactose são 

apresentadas na Tabela 6. Nenhuma das variáveis relacionadas à produção e 

a composição do leite foram influenciadas pela substituição progressiva da 

FDN de silagem de milho, por FDN de silagem de sorgo, inferindo que a 

formulação de rações com teores de FDNf equivalentes e utilizando diferentes 

combinações destes volumosos permitiram, nas condições destes trabalho, 

manter a produtividade e o teor de sólidos do leite. 

COLOMBINI et al. (2012) utilizando dietas de silagem de milho e 

sorgo com teores de FDN de 36,5 %, também não encontraram diferença na 

produção de leite corrigida a 4% de gordura. SANTOS et al. (2011) avaliando 

dietas com teores de FDN de 59 e 51% respectivamente para SS e SM, não 

encontraram diferença na produção de leite. Em outro estudo MIRON et al. 

(2007) comparando silagem de milho com duas variedades de silagem de 

sorgo encontraram diferença na produção de leite diária para uma variedade e 

não achou para a segunda.  

  

Tabela 6- Produção e composição do leite de vacas onde parte da FDN da 

silagem de milho foi substituída pela silagem de sorgo 

 

FDN de Silagem de Sorgo, % da 

FNDf1 Probabilidade3 

Item 0 33 66 100 PLinear
 PAjuste 

Leite, Kg/d 25,02 26,77 26,53 26,30 0,37 0,50 

Leite Corrigido 3,5%, Kg/d 25,99 27,51 27,59 27,27 0,35 0,60 

Gordura % 3,73 3,65 3,69 3,70 0,92 0,76 

Gordura, kg/d 0,93 0,98 0,99 0,97 0,39 0,73 

Proteína % 3,11 3,04 3,19 3,08 0,90 0,51 

Proteína, kg/d 0,78 0,80 0,85 0,81 0,39 0,54 

Lactose % 4,46 4,45 4,70 4,50 0,57 0,47 

Lactose, kg/d 1,11 1,17 1,24 1,18 0,26 0,46 

 FDNf
1
-Fibra em detergente neutro de forragem; Probabilidade

3
- efeito significativo (P < 0,05) 
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NASCIMENTO et al. (2008) e DIAS et al. (2001) avaliando a silagem 

de milho e silagem de sorgo  em dois graus de maturidade, encontraram maior 

produção de leite corrigido a 4% de gordura nas vacas que receberam SM, 

sendo que a maturidade do grão de sorgo não interferiu significativamente na 

produção. 

A produção em % e em relação à produção em Kg/d de gordura, proteína e 

lactose não foi alterado devido aos níveis de substituição, corroborando com os 

resultados dos trabalhos de COLOMBINI et al. (2012) e MIRON et al. (2007) 

com exceção da produção de proteína em Kg/d que foi superior nestes estudos 

para dieta com silagem de milho.  No trabalho de MIRON et al. (2007) também 

foi encontrado maior produção de gordura no leite na dieta com silagem de 

sorgo forrageiro provavelmente devido  a maior concentração de FDN na dieta. 

 

 

4.6 Cinética ruminal 

 

As médias do “pool size” de MN, MS e FDNi no rúmen, bem como  a 

taxa de desaparecimento da MS (Ki) e a taxa de passagem da FDNi no rúmen 

(Kp), são apresentadas na Tabela 7. Os “pool size” ruminais de MN, MS e FDNi 

não foram afetados pelos níveis de substituição da FDNf, apresentando valores 

médios de 66,56; 10,02 e 2,69 Kg/dia. 

Houve tendência de efeito linear crescente (P<0,06) para a taxa de 

desaparecimento da MS (Ki MS, %/hora) de acordo com a equação 

Y=7,32+0,0001X.  

Os níveis de substituição proporcionaram efeito linear crescente 

(P<0,02) para a taxas de passagem da FDNi (Kp FDNi, %/hora) com a inclusão 

de FDNf de SS, conforme equação  Y= 2,40 + 0,0001X . No estudo de SILVA 

et al. (2006), não foi encontrada diferenças na taxa de passagem das dietas de 

silagem de milho e de sorgo tratadas com e sem inoculante, registrando valor 

médio de 4,72%/h. 

Os níveis de substituição propiciaram efeito linear decrescente 

(P<0,02) para a taxa de renovação, segundo a equação Y= 13,9456-0,0147X. 

Foi verificado redução do tempo de retenção da fase sólida da digesta ruminal 
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com elevação do consumo de matéria seca. 
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Tabela 7- “Pool size” ruminal e cinética ruminal vacas alimentadas com rações em que a FDN de silagem de milho foi substituída 

progressivamente por FDN de silagem de sorgo 

 

FDN de Silagem de Sorgo, % da FNDf1  Probabilidade3  

Item 0 33 66 100 Equação PLinear PAjuste R2 

“Poool size” ruminal 
    

    

MN, kg 67,90 66,29 64,61 67,43 Y= 66,55 0,77 0,57 - 

MS, Kg 10,23 9,96 9,73 10,15 Y= 10,01 0,77 0,56 - 

FDNi, Kg 2,72 2,84 2,60 2,62 Y= 2,69 0,25 0,64 - 

Ki MS, %/hora 6,89 8,14 8,09 7,86 Y= 7,32 + 0,0001X 0,06 0,08 0,40 

Kp FDNi, %/hora 2,44 2,55 3,17 3,24 Y= 2,40 + 0,0001X 0,02 0,62 0,89 

TR, hora 14,59 12,68 12,63 12,96 Y= 13,9456 - 0,0147X 0,02 0,06 0,46 

FDNf
1
-Fibra em detergente neutro de forragem; R²- Coeficiente de determinação; Probabilidade

3
- efeito significativo (P < 0,05); MN- matéria natural. Ki MS- 

Taxa de desaparecimento da matéria seca. Kp FDNi- Taxa de passagem da FDNi. TR- Taxa de renovação do conteúdo ruminal.
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4.7 “Mat” ruminal 

 

A taxa de ascensão em 2, 4 e 6 horas não apresentou efeito em 

decorrência dos tratamentos, para os diferentes níveis de substituição, em que 

a média foi de aproximadamente 0,1 cm/s-1 (Tabela 8).  

Tabela 8- Consistência do mat ruminal de vacas alimentadas com rações em 

que a FDN de silagem de milho foi substituída progressivamente por 

FDN de silagem de sorgo. 

 
FDN de Silagem de Sorgo, % da FNDf1 Probabilidade3 

Item 0 33 66 100 PLinear PAjuste
 

Taxa ascensão, cm, s-1 

2 horas 0,08 0,08 0,10 0,12 0,15 0,87 

4 horas 0,09 0,08 0,07 0,11 0,49 0,41 

6 horas 0,10 0,09 0,08 0,12 0,32 0,22 

Média 0,09 0,08 0,08 0,12 - - 

Deslocamento, cm 

2 h após alimentação 
    

  

1 minuto 13,2 8,9 11,6 11,3  

2 minutos 18,2 17,3 21,7 18,8  

5 minutos 30,8 35,1 36,2 44,3  

9 minutos 42,4 43,3 38,6 67,2  

  
  

4 h após alimentação 
    

  

1 minuto 15,6 14,1 14,6 17,3   

2 minutos 23,4 20,0 20,4 25,8   

5 minutos 37,1 30,9 31,2 44,1   

9 minutos 37,5 41,4 39,6 58,0   

    

6 h após alimentação       

1 minuto 13,4 13,1 13,2 15,1   

2 minutos 21,7 19,2 24,0 24,6   

5 minutos 41,1 32,6 33,6 44,1   

9 minutos 51,7 39,3 43,9 65,6   

FDNf
1
-Fibra em detergente neutro de forragem; Probabilidade

3
- efeito significativo (P < 0,05) 
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LIMA et al. (2012) realizando a substituição parcial da FDN da 

silagem de milho pela FDN da cana-de-açúcar e alfafa, avaliou a consistência 

da camada flutuante da digesta ruminal em vacas em lactação. Sendo 

encontrada redução na consistência da camada flutuante nas dietas com 

silagem milho independente da quantidade de FDN total (22 e 28%), quando 

comparada as dietas de cana e alfafa. A alteração na consistência do “mat” 

ruminal foi atribuída ao aumento na massa de FDN indigestível no rúmen nas 

dietas de cana-de-açúcar e alfafa. 

 

 

4.8 pH ruminal 

 

Não houve efeito dos níveis de substituição sobre o pH médio do 

fluído ruminal, cujos valores médios variaram de 6,05 a 6,17 (Tabela 9). SILVA 

et al. (2006) avaliando dietas contendo SM e SS com e sem inoculante,  

também não encontraram diferença significativa no pH, que variou de 5,58 a 

6,14. 

 

Tabela 9- pH ruminal de vacas onde parte da FDN da silagem de milho foi 

substituída pela silagem de sorgo 

 
FDN de Silagem de Sorgo, % da FNDf1 

Tratamento 0 33 66 100 

pH 6,05 6,03 6,06 6,17 
FDNf

1
-Fibra em detergente neutro de forragem 

 

DANN et al. (2008) utilizando diferentes níveis de silagem de milho e 

sorgo na dieta, encontraram menor valor de pH ruminal para as dietas com 

silagem de milho.  

Na figura 1 são apresentados os valores de pH em horas ao longo 

do dia, é notável dois picos de redução de pH que ocorrem após os horários de 

refeição (8 e 16 horas), em que nas dietas de 0 e 33% SS o pH chega a atingir 

valor de 5,4. O baixo valor de pH nestas duas dietas devem estar relacionados 

a alta degradabilidade do amido da SM em detrimento a da SS, com aumento 

da taxa de produção de ácidos graxos voláteis (AGVs) em detrimento a 
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absorção do mesmo pela parede ruminal.  

 

 

Figura 1- pH ruminal 
 

ZEBELI et al. (2012) avaliaram que o pH menor que 5,8 durante 5 a 

6 horas/dia devem ser evitados pois indica situação desfavorável a digestão da 

fibra devido ao ambiente pouco propício para as bactérias celulolíticas, além de 

aumentar os riscos de acidose subclínica e conseqüências como depressão no 

consumo de matéria seca e na produção de leite. 

 

 

Alimentação 

Alimentação 
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5. CONCLUSÃO 
 
 

A fonte de FDNf  influenciou o comportamento ingestivo nos 

parâmetros de ruminação e mastigação expressos  min/Kg de MS e min/Kg de 

FDN, não ocorrendo diferenças nos tempos de ingestão.  

Os níveis de substituição propiciaram efeito positivo linear crescente, 

para consumo de matéria seca, FDNf (Kg/d), FDN e FDNi. A digestibilidade da 

MS no trato total foi afetada negativamente linear decrescente, pelos níveis de 

substituição.  

Os níveis de substituição propiciaram efeito linear decrescente para 

a taxa de renovação e crescente para a taxa de passagem da FDNi. 

A substituição da FDNf da silagem de milho pela silagem de sorgo 

não afetou as variáveis relacionadas à : produção e a composição do leite; 

“pool size” ruminais de MN, MS e FDNi; “mat” ruminal e o pH médio do fluído 

ruminal. 

Nas condições deste trabalho, a silagem de sorgo pode substituir a 

silagem de milho sem redução no desempenho animal, sendo uma alternativa 

viável. Devido a falta de informações técnicas a capacidade de utilização da 

silagem de sorgo para vacas leiteiras ainda e contestada, porém dados deste 

trabalho trazem seguridade ao uso de silagem de sorgo, possibilitando a 

redução dos custos de produção sem afetar a produtividade animal. 
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