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RESUMO 

O potencial de produção animal cresce num ritmo acelerado e a produção de alimentos está 

sempre sendo desafiada a suprir essa necessidade tanto no contexto nutricional quanto 

econômico. As plantas forrageiras constituem a base da dieta dos ruminantes na grande 

maioria dos sistemas de produção das regiões tropicais. A disponibilidade de forragem é 

variável durante o ano, dependendo de condições climáticas. Isto gera a necessidade de se ter 

forragem conservada sendo a silagem a forma mais utilizada. A ensilagem de capins tropicais 

é uma alternativa à ensilagem de culturas tradicionais podendo ser utilizada o excedente 

produzido na época das águas. No entanto, o processo fermentativo pode ser alterado por 

alguns fatores, dificultando a confecção de silagens de boa qualidade, havendo assim a 

necessidade do uso de aditivos como meio de melhora da qualidade nutricional e fermentativa 

desses tipos de silagens. Dessa forma, o presente trabalho visou utilizar aditivos sequestrantes 

de umidade: farelos de soja, canola, girassol e algodão, na confecção de silagens de 

Brachiaria brizantha com o objetivo de melhorar o valor nutritivo, valor fermentativo, 

degradabilidade e digestibilidade dessas silagens, obtendo assim, informações sobre materiais 

alternativos para a confecção de silagens de qualidade. O experimento foi realizado uma parte 

em silos experimentais de PVC e estimados os parâmetros bromatológicos, as perdas por 

efluentes, perdas por gases, N-NH3, pH, acidez titulável, frações proteicas e a degradabilidade 

da massa ensilada, e outra parte em silos experimentais com capacidade para 200 kg para 

avaliar o desempenho de ovinos alimentados com essas silagens, através de consumo e 

digestibilidade total dos nutrientes, parâmetros metabólicos e ruminais destes animais. As 

silagens de Brachiaria brizantha com aditivos sequestrantes de umidade foram eficientes em 

manter as concentrações dos metabólicos plasmáticos e parâmetros de perfil ruminal dentro 

dos níveis de referência, aumentar a fração A prontamente solúvel e diminuir a fração C da 

proteína consequentemente melhorando a degradabilidade ruminal, e diminuindo as perdas da 

silagem. Portanto sendo recomendado o seu uso como alternativa para a nutrição de 

ruminantes.  
 

 

Palavras-chave: aditivos, farelo de soja, farelo de canola, farelo de girassol, farelo de algodão, 

Brachiaria brizantha. 
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ABSTRACT 

 

The animal production potential grows fast and food production is always being 

challenged to meet this need in the nutrition as well as in the economic context. Forage 

plants are the basis of the diet of ruminants in most production systems in tropical regions. 

 Forage availability varies during the year depending on weather conditions. It turns 

necessary to have stored forage to supplement the animals. Silage is the most widely used 

form of stored forage. The tropical grasses ensiling is an alternative to traditional silage 

crops because it can be used the surplus produced in the rainy season. However, the 

fermentation process can be altered by many factors, making difficult the production of 

good quality silage so there is the need of using additives as a means of improving the 

nutritional and fermentative quality of these types of silages. Thus, this study aimed to use 

moisture sequestering additives: soybean, canola, sunflower and cotton meal, in the 

production of B. brizantha silage in order to improve the nutritional value, fermentative 

value, degradability and digestibility of these silages, thus obtaining information about 

alternative materials for the production of good quality silage. The experiment was carried 

out a part in experimental PVC silos and estimated the bromatologic parameters, effluent 

and gas losses, N-NH3, pH, titratable acidity, protein fractions and silage degradability, 

and the other part in experimental silos with a capacity of 200 kg to evaluate the 

performance of sheep fed with these silages through intake and total tract digestibility of 

nutrients, metabolic and rumen parameters of these animals. The silages of Brachiaria 

brizantha with sequestering moisture additives were effective in keeping concentrations of 

plasma metabolic and ruminal profile parameters within the reference levels, increasing 

the readily soluble A fraction and decreasing the C protein fraction consequently 

improving the ruminal degradability, and reducing the silage losses. Therefore it is 

recommended its use as an alternative to ruminant nutrition. 

 

Key words: additives, agro-industry, soybean meal, rapeseed meal, sunflower meal, 

cottonseed meal, Brachiaria brizantha. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Buscando atender as exigências na produção animal principalmente em 

ruminantes, e as demandas regulatórias dos principais mercados consumidores mundiais, os 

principais centros de pesquisa em produção animal vem buscando constantemente opções 

alternativas na nutrição animal. 

Sabe-se que a melhor forma para alimentar ruminantes com volumoso é por meio 

da forragem utilizada pelos animais em pastejo, por ser a alternativa mais econômica e 

porque, dessa forma, respeita seu comportamento e hábito natural. Porém, ocorre que no 

Brasil, em decorrência de fatores climáticos sazonais, têm-se baixas produções no período da 

seca e no período das águas o crescimento das plantas em determinados meses é 

intensificado
1
.  

No inverno seco e frio, as forrageiras tropicais reduzem ou cessam seu 

crescimento, gerando a necessidade de se produzir forragem conservada, para suplementar os 

animais nesse período de baixa produção das pastagens. Essa suplementação pode ser feita 

utilizando áreas de capineiras, cana-de-açúcar, feno ou silagem, sendo essa última uma das 

opções mais utilizadas no Brasil. A ensilagem é uma prática de conservação de forragem 

muito utilizada, com o seu objetivo de conservar a máxima quantidade de matéria seca, 

nutrientes e energia da cultura, para posterior alimentação dos animais
2
. 

Para aumentar o estoque de forragem para seca a silagem de gramíneas tropicais é 

indicada como alternativa. Dessa forma, uma das estratégias mais viáveis é a ensilagem do 

excedente produzido no período chuvoso, que ultrapassa a capacidade de consumo de matéria 

seca do rebanho, resultando em excedente de produção, com perda do valor nutritivo e 

senescência da forragem.  Ensilar o excedente de produção da época das águas, além de 

fornecer volumoso para o período da seca, permite o aproveitamento do potencial forrageiro 

através do manejo intensivo das pastagens
3
. 

As gramíneas do gênero Brachiaria têm capacidade de produzir forragem com 

bom valor nutricional, e tornam-se uma das principais opções de forrageiras para a produção 

animal no cerrado brasileiro.  
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Essa forrageira, além de ser utilizada para pastejo, apresenta características 

nutricionais adequadas para confecção de silagens. No entanto, a alta umidade e baixo teor de 

carboidratos solúveis no momento do corte das gramíneas tropicais, são fatores que inibem o 

adequado processo fermentativo, dificultando a confecção de silagens de boa qualidade. Estes 

fatores influenciam negativamente o processo fermentativo impedindo o rápido decréscimo 

do pH a níveis adequados e permitindo assim fermentações secundárias indesejáveis
4
. 

Estudos têm sido feitos com o objetivo de encontrar alternativas para aumentar o 

teor de matéria seca e o aporte de carboidratos solúveis no material a ser ensilado através do 

uso de aditivos, que proporcionam a silagem de melhor qualidade. Sabe-se que estes reduzem 

os riscos do processo de ensilagem e melhoram o valor nutritivo da silagem
5
.  

De acordo com Bergamaschine et al.,
6
 um bom aditivo para a ensilagem de 

gramíneas tropicais deve apresentar alto teor de matéria seca, ótima capacidade de absorção 

de água, elevado valor nutritivo, boa palatabilidade e alto teor de carboidratos solúveis, além 

de fácil manipulação e boa disponibilidade no mercado. Tais aditivos limitam a ação de 

bactérias do gênero Clostridium e elevam o teor de açúcares na massa ensilada, facilitando o 

estabelecimento das bactérias ácido láticas
7
. 

Através da redução do teor de água na forragem, ocorre a concentração dos 

carboidratos solúveis, diminuição de fermentações clostrídicas, diminuição mais efetiva do 

pH e da produção de efluentes. Esse processo pode ser favorecido pela aplicação de 

sequestrantes de umidade, o que é prática usual no Brasil, principalmente na ensilagem de 

gramíneas tropicais. Além de corrigir a MS, alguns materiais fornecem carboidratos solúveis 

e estimulam a fermentação, alguns exemplos destes são: polpa cítrica; coprodutos da indústria 

de mandioca, maracujá, oleaginosas, biodiesel, resíduos de colheita de soja e algodão
8
. 

Na alimentação animal, podem ser utilizadas a maioria das tortas ou farelos da 

indústria de oleaginosas utilizados no Brasil, porém, cada um com suas particularidades 

quanto aos cuidados no fornecimento aos animais
9
. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1.  Silagem de forrageiras tropicais 
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O potencial de produção animal cresce em ritmo acelerado e a produção de 

alimentos está sempre sendo desafiada a suprir essa necessidade tanto no contexto nutricional 

quanto econômico. As plantas forrageiras constituem a base da dieta dos ruminantes na 

grande maioria dos sistemas de produção das regiões tropicais. No período das águas ocorre 

aproximadamente 80% do potencial anual de produção forrageira e no período da seca 20% 

desse potencial. As consequências da estacionalidade ocorrem em virtude dos fatores 

climáticos assim como: precipitação, luminosidade e temperatura, por esse motivo, mesmo 

com o desenvolvimento de novas cultivares de plantas forrageiras é difícil evitá-las. Sendo 

assim, há a necessidade de se encontrar alternativas para a alimentação desses animais por 

meio de volumosos
10

. 

Nussio et al.
11

 afirmaram que a ensilagem de capins tropicais é uma alternativa à 

ensilagem de culturas tradicionais e tem como vantagens o uso de culturas perenes e o 

aproveitamento do excedente produzido na época das águas. 

O uso de silagem de gramíneas tropicais, mesmo não sendo uma prática recente, 

vem ganhando espaço. Isto está sendo possibilitado pela melhoria nas práticas de manejo 

dessas espécies e os avanços nas pesquisas que comprovam a sua composição bromatológica, 

qualidade nutricional, e digestibilidade e pela recente oferta de alternativas que proporcionam 

maior facilidade para a compactação e fermentação, assim como, a presença no mercado de 

máquinas adequadas para o processo de ensilagem desse material
12

. 

Entretanto, o uso do excedente da produção de capins de épocas de maior 

produção na forma de silagem tem que ser visto de forma técnica, pois a conservação de 

gramíneas tropicais (C4) usadas para pastejo, sob a forma de silagem, apresenta algumas 

dificuldades. As mais importantes são: maior concentração de componentes de parede celular 

quando comparadas as espécies temperadas, baixa concentração de carboidratos solúveis e 

alta umidade no momento do melhor valor nutritivo
13

. O uso desse tipo de gramínea para a 

ensilagem favorece a ocorrência de perdas durante as fases do processo, de forma que nem 

todo o potencial produtivo da planta possa ser convertido em silagem de qualidade satisfatória 

e disponível para os animais
14

. 

A escassez de carboidratos solúveis reduz a possibilidade de ação das bactérias 

ácido láticas, e consequentemente resulta em menor quantidade de ácido lático. A diluição dos 

ácidos na água presente na forragem natural acentua o problema, dificultando a redução do 

pH. Desta forma, silagens de capim acabam sendo propensas a fermentações secundárias, com 
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maiores perdas de MS e crescimento de microrganismos indesejáveis, principalmente os 

clostrídeos
15

. 

Capins ensilados com umidade superior a 70% possuem altos teores de perdas por 

efluentes e obtenção de silagens de baixa qualidade. Duas formas de amenizar este problema 

são: adicionando sequestrantes de umidade, com o objetivo de elevar o teor de MS da massa 

ensilada, e realizar o emurchecimento (pré-secagem) da forragem, antes de levá-la ao silo
8
. 

A pecuária brasileira é fundamentada em pastos de gramíneas C4 dos gêneros 

Brachiaria, Panicum e Cynodon que apresentam potencial de produção próximo de 17 

toneladas de MS/ha/ano. A conveniência de colheita associada à elevada disponibilidade de 

massa verde sazonal torna a ensilagem desses vegetais bastante promissora
16

. 

 

2.1.1 Brachiaria brizantha  

 

Entre os capins tropicais, o grupo elefante já foi razoavelmente estudado, 

entretanto, poucas são as informações ligadas a ensilagem de outras gramíneas tropicais
16

. 

Plantas do gênero Brachiaria possuem vastas explorações como pastagens e também têm 

mostrado adequação para a ensilagem. Essas possuem maior teor de MS no estádio de 

maturidade em que são colhidas quando comparadas as plantas do gênero Pennisetum, e a 

larga utilização em pastagens no território nacional tem apontado para conveniências 

logísticas da utilização dessas, para a confecção de silagens
14

. 

Cerca de 90 espécies estão inclusas no gênero Brachiaria. Este gênero tem seu 

principal centro de origem e diversificação no leste da África, com grande diversidade 

morfológica e fenológica. Apesar de possuir essa grande variabilidade, poucos cultivares são 

utilizados comercialmente. As plantas deste gênero adaptam-se a variadas condições de solo e 

clima, sua expansão aconteceu devido a adaptação de diversas cultivares a condições de solos 

com baixa e média fertilidade, proporcionando boas produções de forragem. Atualmente 

existem três cultivares sendo utilizadas comercialmente: Marandu, Xaraés e Piatã
17

. 

A Brachiaria brizantha cv. Xaraés foi coletada na região de Cibitoke, no Burundi, 

África, entre 1984 e 1985. É uma planta cespitosa, de altura média de 1,5 m, colmos verdes de 

6 mm de diâmetro e pouco ramificados. Apesar do porte ereto (crescimento em touceiras), 

apresenta colmos finos com nós que podem enraizar em contato com o solo, gerando novas 

plantas. A bainha apresenta pelos claros, rijos, ralos, mas densos apenas nos bordos; lâmina 
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foliar de coloração verde-escura, com até 64 cm de comprimento e 3 cm de largura, com 

pilosidade curta na face superior, e bordos ásperos (cortantes).  

A inflorescência é racemosa, com 40 ou 50 cm de comprimento, tem eixo de 14 

cm de comprimento, com sete ramos (racemos) quase horizontais, com pelos nas 

ramificações. O ramo basal mede, em média, 12 cm de comprimento. As espiguetas são 

unisseriadas, em número médio de 44, com pelos longos, claros, translúcidos na parte apical, 

e arroxeadas no ápice
18

. 

O capim-xaraés é indicado para as regiões de clima tropical de Cerrados (com 

mais de 800 mm de chuvas por ano), com até cinco meses de estação seca e para regiões de 

clima tropical úmido, podendo ser cultivado em todos os Estados da região Centro-Oeste e 

Sudeste, além do oeste baiano e da área de Mata Atlântica desse estado, mas com restrições 

na Amazônia legal (norte de Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Acre e sul do Pará) por conta 

da suscetibilidade à cigarrinha das pastagens. É indicado também para solos de média 

fertilidade, e de textura arenosa ou argilosa
18

. 

 

2.2.  O processo de ensilagem 

 

O ato de se conservar silagem através da ensilagem tem o objetivo de fornecer 

alimento durante os períodos de escassez, quando a taxa de crescimento das plantas 

forrageiras não atende a necessidade dos animais
19

. 

Através da ensilagem deve acontecer o máximo aproveitamento da forrageira 

quando está em seu melhor estádio de desenvolvimento, que é quando concilia produtividade 

e valor nutritivo, com o mínimo de perdas de matéria seca (MS) e de energia, conservando o 

valor nutritivo e as características desejáveis para alimentação dos animais o mais próximo 

possível aos da matéria-prima original. Para que isso ocorra é necessário um processo de 

fermentação eficiente. A composição e a digestibilidade da forrageira original da silagem 

estão ligados ao seu valor nutritivo o que deve ser mantido durante o processo de 

fermentação
20

. 

O processo de ensilagem limita o desenvolvimento microbiano pela associação de alguns 

fatores, assim como, o ambiente anaeróbio com a fermentação natural dos açúcares da forragem a 

ácidos orgânicos, que consequentemente reduzem o pH, inibindo o desenvolvimento de outros 

microrganismos anaeróbios indesejados 
21

. O corte das plantas forrageiras destinadas a ensilagem deve 

ser feito quando estas se encontram no seu ponto de equilíbrio entre produção de massa e qualidade 

nutricional isto é, quando alcança seu estádio vegetativo
22

. Após o corte da planta, a forragem passa a 
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ser substrato para desenvolvimento de alguns microrganismos que podem degradar nutrientes que 

seriam utilizados pelos animais
23

. Para que isso não ocorra e para que o processo de fermentação que 

acontece na ensilagem se desenvolva em condições adequadas é importante estar atento a alguns 

pontos essenciais. Se alguns cuidados básicos não forem tomados, provavelmente o produto será de 

baixa qualidade e, em alguns casos, poderá conter microrganismos nocivos à saúde animal. 

As enzimas presentes na forrageira no momento do corte, capazes de promover a 

proteólise possuem atividade mais intensa quando o pH do meio está entre 6 e 7
24

, a 

disponibilidade de água também possui influência sobre a sua ação
25

. Enterobactérias que 

estão presentes em intestinos de mamíferos e têm maior desenvolvimento em pH próximo a 7, 

juntamente com os clostrídios que são considerados os principais microrganismos aeróbios 

prejudiciais à qualidade da silagem, produzem nitrogênio amoniacal, ácido acético e ácido 

butírico, por causa da alta umidade, alto poder tampão e baixo teor de carboidratos solúveis, 

(menor que 5%), com base na MS
26,27

. Os clostrídios, promovem a contaminação da 

forrageira na forma de esporos, seu desenvolvimento se dá em condições de anaerobiose, são 

sensíveis aos baixos valores de pH, e à escassez de águas quando as silagens possuem mais de 

28% de MS
28

. 

Cerca de 80% do nitrogênio total (NT) estão presentes na proteína das forragens 

verdes, o nitrogênio não proteico (NNP) é composto principalmente de aminoácidos livres e 

amidas. O nitrogênio na forma de amônia (N-NH3) geralmente é menor que 1% do NT. Após 

o corte da forrageira, inicia a proteólise, ocorrendo o aumento do NNP para aproximadamente 

40% do NT, nas primeiras 24 horas de ensilagem. Este conteúdo pode atingir 70% na abertura 

do silo
29

. A amônia formada no processo de ensilagem, inibe o consumo pelos animais, 

apresenta baixa eficiência na utilização do nitrogênio para síntese proteica pelos 

microrganismos do rúmen e impede o rápido decréscimo do pH da massa ensilada
30

. Sendo 

assim, em silagens bem conservadas, os aminoácidos constituem a maior parte da fração de 

NNP e a amônia está presente em baixas concentrações
31

.  

Mesmo o processo de ensilagem não sendo complexo, existem alguns fatores que 

afetam a qualidade da silagem e a segurança no seu uso. O desenvolvimento descontrolado de 

microrganismos, provocando aquecimento na massa ensilada, pode causar perdas nutricionais 

e afetar a saúde dos animais. As soluções baseiam-se em cuidados no ato da ensilagem, assim 

como, tratamentos mecânicos e aplicação de diferentes aditivos
32

, além de cuidados 

associados a cada fase do processo. 

Praticamente existem três eventos importantes para se obter silagens de qualidade, 

sendo eles: rápida remoção do ar através da compactação; rápida produção de ácido lático, 
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para consequente abaixamento do pH; e cuidados com a conservação da silagem após a 

abertura do silo
33

. 

O processo de fermentação da silagem pode ser divido em três diferentes fases: 

aeróbica - quando ocorre a presença de ar na massa ensilada; anaeróbica - ausência de ar na 

massa ensilada e estabilidade
34

. Fatores intrínsecos e extrínsecos à planta determinam o 

padrão de fermentação durante a ensilagem, assim como: teor de MS, teor de carboidratos 

solúveis (CS), e baixo poder tampão. Os fatores associados ao meio são: ambiente em 

anaerobiose, através da adoção de técnicas de ensilagem, desde o ponto de colheita, tamanho 

de partícula, rápido enchimento do silo, compactação para expulsão do oxigênio da massa 

ensilada até a vedação do silo evitando a infiltração de ar e da água
35

. 

 

2.2.1 Teor de MS 

 

As perdas de nutrientes através do efluente produzido por gramíneas ensiladas 

com elevado teor de umidade assim como: proteína bruta, carboidratos e minerais ocorrem em 

quantidades significativas, interferindo negativamente na qualidade da silagem. O teor de 

matéria seca (MS) é um fator intrínseco à planta e possui grande influência nessas perdas do 

processo de ensilagem, e deve estar entre 28 e 35% no material a ser ensilado para que sejam 

evitadas
35

. 

 

2.2.2 Tamanho de partículas 

 

A picagem da forrageira a ser ensilada promove melhor compactação da 

forrageira, diminuição da fase aeróbia e consequente favorecimento do processo fermentativo. 

Segundo McDonald
28

, o tamanho de partícula inferior a 20-30 mm pode favorecer a 

disponibilidade de carboidratos solúveis (CS) e, consequentemente, estimular o crescimento 

das bactérias láticas, porém, pode também aumentar as perdas por efluentes em forragens com 

menor teor de MS quando associado ao menor tamanho de partícula da forragem com maior 

grau de compactação
36

. 
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2.2.3 Compactação e Densidade da silagem 

 

A compactação correta resulta no aumento da densidade da silagem, e acaba 

reduzindo a porosidade e o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis, que causam a 

elevação da temperatura e decomposição da silagem
37

, mas é preciso tomar cuidado com o 

contrário, pois, a compactação em excesso pode favorecer a produção de efluente que resulta 

em perdas quantitativas e qualitativas, além de reduzir a quantidade de carboidratos solúveis 

necessários para a fermentação adequada
21

. Dessa forma é necessária uma medida ideal de 

compactação, segundo
38

 a perda de MS tem relação linear inversa com a densidade, desta 

forma, sugere-se densidade acima de 550 kg/m3 na matéria natural
39

 e acima de 240 kg/m
3
 na 

matéria seca
40

.  

Alguns fatores influenciam a densidade da forragem ensilada: peso, pressão e 

tempo de compactação, espessura da camada de forragem adicionada ao silo, taxa de 

enchimento do silo, teor de MS e tamanho de partículas
39

. 

 

2.2.4 Vedação 

 

Após a fase de enchimento do silo se faz necessária a vedação do mesmo, que 

quando não é realizada adequadamente, permite a penetração de O
2
 na massa ensilada, 

favorecendo o desenvolvimento de microrganismos aeróbios que são responsáveis pela 

deterioração da silagem. A vedação deve ser feita rapidamente e de forma vigorosa sem que 

restem entradas de água ou oxigênio
41

.  

 

2.2.5 Fermentação 

 

Na ausência de oxigênio começa o desenvolvimento de microrganismos 

anaeróbios, que utilizam os açúcares do meio para produzir os ácidos orgânicos que 

contribuem para o abaixamento do pH, sendo o ácido lático o de maior importância, essa fase 

é a fase de fermentação. O processo de fermentação pode ser afetado por alguns fatores, assim 

como, o teor de matéria seca da forrageira, tamanho de partículas, exclusão do ar, conteúdo de 

carboidratos na forrageira e população bacteriana natural ou suplementar
42

.
 
Com o pH entre os 

valores de 3,8 e 4,5, ocorre limitação do desenvolvimento dos microrganismos anaeróbios que 
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se tornam inativos e, nessas condições, se não houver entrada de ar ou água, a forragem 

conserva-se por tempo indeterminado.  

Na fase aeróbia a presença de O
2
 favorece o crescimento de microrganismos como 

fungos, leveduras e algumas bactérias aeróbias estritas e facultativas. Esses componentes 

oxidam os carboidratos. Essa fase geralmente varia entre quatro e seis horas. É necessário um 

processo de compactação e vedação bem eficiente para evitar o excesso de oxigênio, que 

induzirá maior taxa de fermentação aeróbia, que causará a temperatura inicial acima de 44º C, 

induzindo a fermentação indesejável. Consequentemente ocorrerá a diminuição do valor 

nutritivo da forragem, devido, principalmente às perdas de digestibilidade de proteína 

resultantes da reação de Maillard
42

. 

Na fase de ausência de oxigênio, inicia o desenvolvimento das bactérias 

anaeróbias. Inicialmente, atuam enterobactérias e bactérias heterofermentativas, que 

produzem ácidos orgânicos, predominantemente ácido acético. Depois, com a queda do pH 

tornam-se dominantes as homofermentativas, bactérias produtoras de ácido lático. Esta fase 

vai até que o pH alcance valores abaixo de 5,0
43

. 

 

2.2.6 Estabilidade 

 

O processo de fermentação necessita aproximadamente de 15 a 25 dias para 

atingir a estabilização, essa é a fase estável ou de estocagem, nesse momento poucas reações 

ocorrem se o silo permanecer bem vedado evitando a entrada de ar. Algumas enzimas ácido 

tolerantes continuam sua atividade, causando leve hidrólise de carboidratos estruturais. A 

população de bactérias láticas cai pelo baixo pH. As leveduras ácido tolerantes sobrevivem 

em estado de dormência, enquanto clostrídeos e enterobactérias sobrevivem através da 

formação de esporos
44,16

. 

 

 

2.3.  Perdas de silagem 

 

 As perdas de um alimento ensilado podem ser quantificadas através do 

desaparecimento de MS ou energia durante o processo de ensilagem. As perdas de energia se 

dão principalmente pela respiração residual durante o enchimento do silo e após a sua 

vedação; tipo de fermentação; produção de efluente; fermentação secundária; e a deterioração 
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pós abertura do silo. Essas perdas atingem valores entre 7 e 40%
28

. As maiores perdas por 

fermentação, tanto em relação ao teor de MS como de energia, são promovidas pela atuação 

de microrganismos clostrídicos que produzem: ácido butírico, água e dióxido de carbono 

(CO
2
)
28

. Segundo Woolford
45

, a perda de matéria seca da silagem pelo efluente envolve 

valores entre 5 a 10%.  

O efluente é composto por açúcares, ácidos orgânicos, proteínas e outros 

componentes provenientes do material ensilado
28

. O maior volume de efluente ocorre no 

período inicial da ensilagem. Isso foi verificado em um estudo sobre o fluxo de efluente 

realizado por Bastiman
46

. 

Uma forma de reduzir as perdas de nutrientes por gases e efluentes, é a adição de 

aditivos com alto poder higroscópico e com carboidratos solúveis CS que aumentam os teores 

nutricionais e beneficiam a fermentação lática durante o processo de conservação da 

forrageira
47

. 

 

2.4.  Aditivos 

 

Produtos denominados aditivos são adicionados às forrageiras que não apresentam 

características ideais para serem ensiladas com objetivo de melhorar a fermentação e reduzir 

as perdas. Os aditivos são utilizados a fim de: favorecer a conservação melhorando a 

fermentação evitando a produção de ácido butírico, reduzir as perdas de matéria seca, 

preservar os nutrientes durante ou após a fermentação, fornecer substratos fermentáveis para 

bactérias ácido lácticas e melhorar o valor nutritivo da silagem
6,36

. 

Nussio e Schmidt
48

 classificaram os aditivos mais usados no Brasil dividindo-os 

em três grupos distintos: aditivos químicos, aditivos microbianos e sequestrantes de umidade. 

Os aditivos químicos têm maior utilização em silagens de cana-de-açúcar, enquanto os 

sequestrantes de umidade em forragens úmidas, bem como os capins tropicais e de clima 

temperado. Já os aditivos microbianos são utilizados de inúmeras maneiras. 

Os inoculantes microbianos, basicamente, dividem-se em dois grupos principais 

de microrganismos: as bactérias homofermentatitivas (capazes de maximizar a produção de 

ácido lático e acelerar a queda no pH das silagens), e as bactérias heterofermentativas 

(capazes de produzir outros ácidos além do lático, com foco em elevar a estabilidade das 

silagens expostas ao ar)
8
. 
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Mais importante do que a escolha de um aditivo adequado, independente da 

cultura a ser ensilada, é a correta aplicação do mesmo durante o processo.  

 

2.4.1Aditivos sequestrantes de umidade 

 

Aditivos sequestrantes de umidade são bastante utilizados no Brasil, 

principalmente para ensilagem de gramíneas tropicais. Além de corrigir a MS, alguns 

materiais fornecem carboidratos solúveis e estimulam a fermentação
8
. Alguns exemplos 

desses aditivos estão citados a seguir: polpa cítrica; subprodutos da indústria de mandioca, 

maracujá; biodiesel; resíduos de colheita de soja e algodão; tortas e farelos. Por diluição, 

quanto maior a qualidade do sequestrante usado, menor o teor de FDN e maior a 

digestibilidade da MS, o que leva ao maior consumo e desempenho de ruminantes
8. 

A redução 

do teor de água na forragem concentra os carboidratos solúveis, diminui a ocorrência de 

fermentações clostrídicas, favorece o abaixamento do pH, reduz a quebra de proteína em 

amônia e diminui a produção de gases e efluentes
49

. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 Gerais 

 

Determinar a qualidade, degradabilidade e digestibilidade de silagens de 

gramíneas tropicais enriquecidas com aditivos sequestrantes de umidade em dietas de ovinos. 

4.2 Específicos 

 

 Determinar a qualidade, o perfil nutricional e fermentativo das silagens; 

 Determinar a degradabilidade das silagens; 

 Determinar a digestibilidade total das silagens; 

 Determinar parâmetros de fermentação ruminal; 

Determinar o perfil metabólico de ovinos alimentados com silagens de gramíneas 

tropicais com aditivos sequestrantes de umidade. 
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CAPÍTULO 2 - PARÂMETROS FERMENTATIVOS, FRACIONAMENTO 

PROTEICO E DEGRADABILIDADE DE SILAGENS DE BRACHIARIA BRIZANTHA 

COM ADIÇÃO DE ADITIVOS SEQUESTRANTES DE UMIDADE 

 

RESUMO 

Através do presente trabalho, objetivou-se avaliar silagens de Brachiaria brizantha cv. Xaraés 

aditivadas com farelos como aditivos sequestrantes de umidade. Os tratamentos utilizados 

foram silagem de Bracharia brizantha cv. Xaraés sem adição de coproduto (SX), silagem de 

Bracharia brizantha cv. Xaraés com adição de farelo de soja (FS), canola (FC), girassol (FG) 

e algodão (FA) ao nível de 24% de inclusão no momento da ensilagem. O experimento foi 

realizado em silos experimentais de PVC. Após 60 dias da ensilagem os tubos foram abertos e 

foram estimados a composição bromatológica, as perdas por efluentes, perdas por gases, N-

NH3, pH, acidez titulável, frações proteicas e a degradabilidade da massa ensilada. Todas as 

silagens aditivadas apresentaram maiores teores de MS, PB, MM e menor teor de FDN e FDA 

em relação à silagem sem aditivo. Quanto aos parâmetros fermentativos, FA elevou os teores 

de pH e N-NH3, o FS elevou os teores de acidez titulável e todas as silagens aditivadas foram 

eficientes em diminuir as perdas por gases e efluentes. As silagens aditivadas tiveram 

aumento nos teores de fração proteica A, e FS, FC e FA, na degradabilidade da fração 

prontamente solúvel (a). A adição de aditivos na ensilagem da Bracharia brizantha, 

especialmente FS, FA e FC, não afeta a degradabilidade ruminal quanto à fração 

potencialmente degradável (b), mas melhora a velocidade de passagem (c) da fração b em 

relação ao controle. 

Palavras-chave: farelo de algodão, farelo de girassol, farelo de canola, farelo de soja 

 

 

FERMENTATIVE PARAMETERS, PROTEIN FRACTION AND DEGRADABILITY 

OF BRACHIARIA BRIZANTHA SILAGES WITH ADDITION OF MOISTURE 

SEQUESTERING ADDITIVES  

ABSTRACT 
 

This study aimed to evaluate silage of Brachiaria brizantha cv. Xaraés added with meals as 

moisture sequestering additives. The treatments were silage of Bracharia brizantha without 

addition of meal (SX), silage of Bracharia brizantha with addition of soybean meal (SBM), 

canola (FC), sunflower (FG) and cotton (FA) at the level of 24% of inclusion at the time of 

ensiling. The experiment was carried out in experimental PVC silos. After 60 days of ensiling 

the tubes were opened and were estimated the chemical composition, the losses by effluent 

and gas, N-NH3, pH, titratable acidity, protein fractions and degradability of silage. All 

treated silages had higher DM, CP, MM and lower NDF and ADF content in relation to the 

silage without additive. As for the fermentative parameters, FA increased the pH levels and 

N-NH3, FS increased the acidity levels and all treated silages were efficient in reducing 

effluent and gas losses. The treated silages increased the A protein fraction contents, and FS, 

FC and FA increased the degradability of readily soluble fraction (a). The addition of 
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additives in silage of Bracharia brizantha, especially FS, FA and FC did not affect ruminal 

degradability as the potentially degradable fraction (b), but improves the passage rate (c) of 

fraction b when compared with control. 
 

Key words: cottonseed meal, sunflower meal, rapeseed meal, soybean meal 

 

INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se que a melhor forma para alimentar ruminantes com volumoso é por meio 

da forragem utilizada pelos animais em pastejo, por ser a alternativa mais econômica e 

porque, dessa forma, respeita seu comportamento e hábito natural. Porém em decorrência de 

fatores climáticos sazonais, têm-se baixas produções no período da seca e no período das 

águas o crescimento das plantas em determinados meses é intensificado (Azevedo et al., 

2014) gerando a necessidade de se produzir forragem conservada.  

Nussio et al. (2009) afirmaram que a ensilagem de capins tropicais é uma 

alternativa à ensilagem de culturas tradicionais e tem como vantagens o uso de culturas 

perenes e o aproveitamento do excedente produzido na época das águas. No entanto, a alta 

umidade e baixo teor de carboidratos solúveis no momento do corte das gramíneas tropicais, 

são fatores que inibem o adequado processo fermentativo, dificultando a confecção de 

silagens de boa qualidade. Estes fatores influenciam negativamente o processo fermentativo, 

mas podem ser corrigidos através do uso de aditivos no momento da ensilagem, 

proporcionando uma silagem de melhor qualidade.  

Existe hoje em dia uma gama de produtos, coprodutos e resíduos, bem como os 

farelos, que possuem potencial para alimentação animal e podem ser utilizados também como 

aditivos nutricionais e sequestrantes de umidade. O conhecimento do valor nutricional desses 

aditivos, bem como suas associações a outros alimentos, possibilita a sua utilização com mais 

eficiência na dieta de animais, para que possam ser utilizados como fontes estratégicas de 

alimentos em período crítico de escassez de volumoso, ou em substituição a alimentos 

tradicionais (SILVA et al., 2014). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a inclusão de farelos com a função de 

aditivos sequestrantes de umidade na ensilagem de Bracharia brizantha, bem como os seus 

efeitos sobre o valor nutritivo, fermentativo e degradabilidade ruminal. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento a campo foi conduzido na fazenda experimental do Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia Goiano, campus Rio Verde, a 748 m de altitude, 17° 48’ de 

latitude sul e 50
o
 55

’
 de longitude oeste. O estabelecimento do experimento se deu a partir da 

semeadura da Brachiaria brizantha cv. Xaraés, em uma área de 0,3 ha. O solo foi classificado 

como Latossolo Vermelho distrófico, com 530 g kg
-1

 de argila; 250 g kg
-1

 de Silte e 220 g kg
-

1
 de areia. As características químicas do solo, na camada de 0-20 cm, antes da semeadura 

foram: pH em água: 5,6; Ca: 4,04 cmolc dm
-3

; Mg: 2,0 cmolc dm
-3

; Al: 0,0 cmolc dm
-3

; Al+H: 

6,6 cmolc dm
-3

; K: 65 mg dm
-3

; CTC: 7,05 cmolc dm
-3

; P: 8,07 mg dm
-3

; Cu: 3,7 mg dm
-3

; Zn: 

1,8 mg dm
-3

; V: 48,4 %; M.O: 35,6 g Kg
-1

.  

O preparo da área foi realizado com gradagem seguida da niveladora. Na 

semeadura da forrageira foi aplicado 80 kg ha
-1 

de P2O5, utilizando como fonte o superfosfato 

triplo. Em seguida foi realizada a semeadura a lanço do capim. Após 40 dias da semeadura foi 

realizado corte de padronização seguido de adubação nitrogenada (80 kg de N/ ha) em 

cobertura. 

Para todos os tratamentos o corte da forragem para a ensilagem ocorreu 45 dias 

após o corte de padronização ou crescimento a 20 cm do nível do solo utilizando roçadeira 

costal. Foi feita a coleta de uma amostra do capim para determinação da composição químico 

bromatológica. A forragem foi picada em picadeira estacionária, em partículas de tamanho 

médio de 2 cm, e então transportada ao local devidamente preparado, com piso forrado com 

lona plástica com a finalidade de evitar o desperdício e contaminação do material. Em 

seguida, o material foi homogeneizado com os aditivos de cada tratamento. 

 O delineamento utilizado foi o inteiramente ao acaso, com quatro repetições. Os 

tratamentos do experimento são: T1. (SX) silagem de Brachiaria brizantha cv. Xaraés; T2. 

(FS) silagem de Brachiaria brizantha cv. Xaraés + 24% de farelo soja; T3. (FC) silagem de 

Brachiaria brizantha cv. Xaraés +24% de farelo de canola T4. (FG) silagem de Brachiaria 

brizantha cv. Xaraés + 24% de farelo de girassol e T5. (FA) silagem de Brachiaria brizantha 

cv. Xaraés + 24% de farelo de algodão. Esse material foi armazenado em silos experimentais 

de PVC medindo 10 cm de diâmetro e 40 cm de comprimento. Foi ensilado média de 2,5 a 

3,0 Kg de material, segundo Holmes & Muck (1999) os benefícios da compactação adequada 

sobre as características fermentativas e perdas em silagens de milho são obtidos com valores 

mínimos de 225 kg de MS/m
3
. Após isso os silos foram vedados. 
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As análises laboratoriais dos aditivos, do capim e das silagens produzidas foram 

realizadas no Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal do IF Goiano. Foram 

avaliados: matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), 

cálcio (Ca) e fósforo (P), somente para as silagens, através do método descrito por Silva e 

Queiroz (2002). Os teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido 

(FDA) e lignina foram avaliados pelo método sequencial descrito por Robertson e Van Soest 

(1981). 

A composição químico-bromatológica dos aditivos e do capim utilizado na 

produção da silagem estão apresentadas na Tabela 1.  

 

 TABELA 1 - Composição químico-bromatológica dos aditivos e do capim utilizados na produção das 

silagens 
Variáveis (%)

*
 Capim-Xaraés Farelo de 

Soja 

Farelo de canola Farelo de 

Girassol 

Farelo de 

Algodão 

MS  19.20 87.50 87.10 91.10 90.10 

PB  13.40 45.00 36.30 28.63 43.00 

EE  

MM 

FDN  

FDA 

LIG  

1.00 

8.50 

70.10 

40.20 

4.64 

3.00 

6.50 

12.22 

10.13 

4.18 

2.54 

6.20 

30.08 

22.14 

7.78 

1.18 

5.70 

45.44 

30.54 

8.89 

0.63 

6.24 

23.00 

14.92 

6.89 
*MS : matéria seca; PB : proteína bruta; EE: extrato etéreo; MM: matéria mineral; FDN:  fibra em detergente neutro, FDA:  fibra em  

detergente ácido, LIG:  lignina 

 
 

 

Para estimar as perdas por efluentes, no fundo dos silos foi colocado 1 kg de areia seca 

para a drenagem do efluente produzido, bem como uma tela fina de plástico e um pano de 

algodão para evitar o contato da forragem com a areia. Foram pesados silo+tampa+areia 

seca+tela, antes da ensilagem, e os silos cheios e vedados, para determinação quantitativa das 

perdas por gases e das perdas por efluente, com base nas diferenças gravimétricas. 

A abertura dos silos ocorreu 60 dias após a ensilagem. Neste dia, primeiramente foram 

realizadas as pesagens dos silos, os silos foram abertos, descartando-se a porção superior e a 

inferior de cada um dos silos. A porção central do silo foi separada e homogeneizada em 

recipientes plásticos de que foram retiradas três amostras: uma colocada em copos 

descartáveis para a determinação do pH e acidez titulável, outra amostra contendo 200 g 

aproximadamente para posterior determinação do teor de nitrogênio amoniacal como 

porcentagem do nitrogênio total (N-NH3 (%Ntotal)), e uma terceira amostra representativa de 

aproximadamente 1 kg, colocada em sacos de papel e levadas para estufa de ventilação 

forçada a 55ºC durante 96 horas, para a determinação da matéria pré-seca. Em seguida essas 

amostras foram moídas em moinho do tipo Willey, com peneira de malha de 1 mm e 
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armazenadas em potes plásticos, para posterior avaliação da composição bromatológica já 

descritas acima. 

As medições de pH e acidez titulável foram realizadas pelo método descrito por Silva 

e Queiroz (2002), a partir da silagem in natura após abertura dos silos, com potenciômetro 

Beckman Expandomatic SS-2. A leitura do pH foi tomada de acordo com o procedimento 

descrito a seguir: uma fração de 9 g de silagem fresca, diluída em 60 mL de água destilada, 

deixando em repouso por 30 minutos, com posterior leitura do pH com o uso de peagâmetro. 

A mesma amostra foi utilizada para medir a acidez titulável através da titulação usando 

solução de NaOH 0,1 N, com agitações lentas e frequentes, registrando-se o volume gasto do 

NaOH 0,1 N para elevar a 7 o pH da solução.  Para a determinação do teor de N-NH3, 

utilizou-se a metodologia descrita por (AOAC, 1990). 

As perdas das silagens, sob as formas de gases e efluente, foram quantificadas por 

diferença de peso, pelas equações adaptadas a partir de Santos et al. (2008a). As perdas por 

gases foram obtidas pela seguinte equação: PG (% da MS) = [(PsChf – PsCha)/(MVFE × 

MSFE)] × 100, em que: PG – perdas por gases; PsChf – peso do silo cheio no fechamento da 

ensilagem (kg); PsCha – peso do silo cheio na abertura (kg); MVFE – matéria verde da 

forragem ensilada (kg); MSFE – matéria seca da forragem ensilada (%). 

A produção de efluente foi calculada pela equação a seguir, baseada na diferença de 

peso da areia colocada no fundo do silo por ocasião do fechamento e abertura dos silos: PE 

(kg/t de MV) = [(PVf – Ts) – (PVi – Ts)]/MFi × 100, em que: PE – perdas por efluente; PVf – 

peso do silo vazio + peso da areia na abertura (kg); Ts – tara do silo; PVi – peso do silo vazio 

+ peso da areia no fechamento (kg); MFi – massa de forragem no fechamento (kg). 

Para as análises de frações proteicas foi utilizada a metodologia descrita por Sniffen et 

al. (1992), em que a fração A (nitrogênio não proteico, NNP) foi obtida a partir da adição de 

50 ml de água a uma amostra de 0,5 g durante 30 minutos, após, foram adicionados 10 ml de 

ácido tricloroacético (TCA) a 10% por 30 minutos. O mesmo foi filtrado e, em seguida, o 

resíduo foi seco numa estufa a 105ºC durante 8 horas. Uma subamostra com 0,1 g do resíduo 

foi removido para a determinação de nitrogênio residual. O cálculo da fração A foi feito pela 

diferença de nitrogênio total menos o residual. Em seguida, uma amostra com 0,1 g foi 

incubada com tampão borato-fosfato (NaH2PO4H2O a 12,2 g L-1 + para Na2B4O710H2O 8,91 

g L
-1

 + 100 m de L
-1

 de álcool butílico terciário), para determinação do nitrogênio residual. O 

nitrogênio solúvel (NPN + proteína solúvel) foi obtido pela diferença entre o total e residual 

em TBF. A fração B1 foi obtida pela diferença entre o nitrogênio total e a fração A. Fração 
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B2 foi determinada pela diferença entre a fração insolúvel em TBF e a fração de nitrogênio 

insolúvel em detergente neutro (NIDN). A fração B3 resultou da diferença entre o NIDN e 

nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA). Fração C foi de determinada por nitrogênio 

insolúvel em detergente ácido (Van Soest et al., 1991).  

Para degradabilidade ruminal “in situ”, as amostras das silagens foram incubadas em 

três bovinos da raça holandês preto e branco ± 350 kg de PV, com cânulas implantadas no 

rúmen. As amostras incubadas foram moídas em peneiras de porosidade de 5 mm. 

Posteriormente, cerca de 2g foram pesadas e colocadas em sacos de nylon com 5 cm x 6 cm e 

diâmetro de poros de 50 micra. 

As amostras foram incubadas em triplicata por animal por tempo de incubação. Os 

tempos de incubação foram 0, 6, 12, 24 e 72 horas. Após cada tempo de incubação, os sacos 

contendo as amostras foram retirados do rúmen, lavados em água corrente até que a água de 

enxágue se tornasse clara. Em seguida, foram colocados em estufa de ventilação forçada, à 

55ºC, por 72 horas. Uma vez secos, foram pesados para determinação da degradabilidade da 

MS.  

A perda de peso que foi observada em cada tempo de incubação foi considerada como 

degradabilidade potencial (Dp). Posteriormente, os dados foram ajustados, utilizando-se, para 

a descrição matemática da cinética da degradação ruminal, o modelo de degradação 

percentual do alimento Dp (t) = a+ b (1 – e 
–ct

), sugerido por Ørskov e Mcdonald (1979), em 

que “a” corresponde à fração solúvel, “b” à fração potencialmente degradável e “c” é a taxa 

constante de degradação. 

Para a análise estatística das curvas de degradabilidade, foi utilizado o modelo 

identidade, em que se realiza o teste de razão de verossimilhança baseada em um teste F, 

considerando um nível de significância de 5%. No caso os tratamentos foram considerados 

com variáveis dummy, e os seguintes modelos foram testados: 

1-modelo completo: variável dummy aplicada a todos os parâmetros do modelo; 

2-modelo simples: sem aplicação de variável dummy; 

3-Modelo A: variável dummy aplicada aos parâmetros b e c; 

4-Modelo b: variável dummy aplicada aos parâmetros a e c; 

5-Modelo c: variável dummy aplicada aos parâmetros a e b; 

 Para as demais variáveis do estudo, foi realizado o procedimento de análise de 

variância e teste de comparação de médias com 5% de significância. Em virtude do baixo 

coeficiente de variação foi utilizado o teste de Tukey para comparação da média, por controlar 
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o erro tipo I. Todas as análises foram realizadas empregando a plataforma estatística R (R-

CORE, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A composição químico-bromatológica das silagens analisadas está apresentada na 

Tabela 2.  

 

TABELA 2 - Análise químico-bromatológica de silagens de Brachiaria brizantha com adição de 24% 

de aditivos sequestrantes de umidade 
Variáveis (%)

*
 SX

**
 FS FC FG FA CV (%) 

MS 18.62 
d
 35.27 

b
 27.74 

c
 35.97 

ab
 36.50 

a
 1.60 

MM 1.50 
c
 7.15 

b
 8.49 

a
 7.19 

b
 7.15 

b
 1.14 

PB 8.70 
e
 30.14 

a
 25.15 

c
 22.10 

d
 28.10 

b
 1.28 

FDN 60.63 
a
 53.46 

c
 53.46 

c
 57.37 

b
 58.10 

b
 1.57 

FDA 36.01 
a
 29.64 

d
 30.93 

c
 34.16 

b
 34.22 

b
 0.56 

EE 1.15 
b
 2.20 

a
 1.25 

b
 1.26 

b
 1.16 

b
 4.29 

LIG 4.26 
c
 4.37 

c
 7.83 

a
 8.09 

a
 6.80 

b
 3.25 

Cálcio 0.15 
d
 0.22 

c
 0.46 

a
 0.27 

b
 0.16 

d
 3.67 

Fósforo 0.16 
e
 0.44 

d
 0.76 

b
 0.89 

a
 0.56 

c
 1.65 

*MS:  matéria seca; MM: matéria mineral; PB: proteína bruta; FDN:  fibra em detergente neutro; FDA:  fibra em detergente ácido; EE: 

extrato etéreo;LIG: lignina; Ca: cálcio; P: fósforo 
**SX: silagem de Brachiaria brizantha, FS: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de soja, FC: silagem de Brachiaria brizantha 

+ 24% de farelo de canola, FG:  silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de girassol e FA: silagem de Brachiaria brizantha + 24% 

de farelo de algodão. CV: coeficiente de variação. 
Médias seguidas de letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste de Tuckey.  

 
Todas as silagens de Brachiaria brizantha com os aditivos avaliados apresentaram 

maior teor de MS, MM, PB e fósforo em relação à SX. Os teores de FDN e FDA das silagens 

aditivadas apresentaram-se inferiores à SX. Apenas o farelo de soja foi capaz de aumentar 

significativamente o EE das silagens analisadas. Com exceção de FS, as demais silagens 

apresentaram elevados teores de lignina em relação à silagem de Brachiaria brizantha 

(Tabela 2). O aditivo farelo de algodão não melhorou a silagem de Brachiaria brizantha 

quanto aos níveis de cálcio. 

A silagem de gramíneas tem sido utilizada para minimizar o custo da dieta de 

ruminantes no Brasil. Entretanto, apresenta baixo teor de matéria seca e nutrientes por causa 

das perdas por gases e efluentes gerados pelo excesso de umidade e a baixa concentração de 

carboidratos solúveis dos capins que favorecem o crescimento de microrganismos 

indesejáveis (McDonald, 1991; Santos et al., 2008b). Dessa forma, o uso de aditivos no 
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processo de ensilagem, além de sustentável, pode corrigir estes problemas e melhorar o 

desempenho animal.  

O incremento de MS e PB, assim como aos menores teores de FDN e FDA nas 

silagens de Brachiaria brizantha aditivadas, deve-se a composição químico-bromatológica de 

cada aditivo (Tabela 1). Da mesma forma, os altos teores de lignina dos farelos de canola, 

girassol e algodão refletiram nas silagens aditivadas (Tabela 2).  

Os parâmetros fermentativos e perdas por gases e efluentes das silagens de Brachiaria 

brizantha com ou sem aditivos estão apresentados na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Parâmetros fermentativos e perdas por gases e efluentes de silagens de Brachiaria 

brizantha com adição de 24% de aditivos sequestrantes de umidade 
Variáveis 

 

SX
*
 FS FC FG FA CV (%) 

Ph 4.79 
b
 4.94 

b
 4.93 

b
 5.25 

ab
 5.72 

a
 5,71 

Acidez titulável  

(meq NaOH/100g MS) 

7.35 
b
 12.27 

a
 7.90 

ab
 6.65 

b
 4.70 

b
 26,84 

N-NH3 (%) 1.86 
bc

 2.64 
b
 1.42 

c
 2.42 

b
 3.99 

a
 15,87 

Perda por gases (%) 14.51 
a
 5.39 

b
 4.97 

b
 4.62 

b
 6.01 

b
 14,84 

Perda por efluentes 

 (kg/t de MV ensilada) 

30.58 
a
 6.98 

c
 14.01 

b
 11.14 

bc
 7.68 

c
 10,72 

* SX: silagem de Brachiaria brizantha, FS: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de soja, FC: silagem de Brachiaria brizantha + 

24% de farelo de canola, FG:  silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de girassol e FA: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de 
farelo de algodão.  CV – coeficiente de variação. Médias seguidas de letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste de Tuckey;  

 

 
 

Dentre as silagens avaliadas, apenas o FA aumentou os valores de pH e nitrogênio 

amoniacal. Com exceção de FS, as demais silagens apresentaram acidez titulável similar à 

SX. As silagens com aditivos melhorou a perda por gases e efluentes em relação à SX (Tabela 

3). 

Uma silagem de boa qualidade apresenta valores de pH entre 3,8 e 4,5, que caracteriza a 

fermentação adequada (Nussio et al., 2009), pois bactérias proteolíticas são inibidas, 

reduzindo a proteólise e, consequentemente, a produção de nitrogênio amoniacal (Santos et al, 

2008). 

Entretanto, todas as silagens avaliadas apresentaram valores acima de 4,7, sendo o 

farelo de algodão o que promoveu o maior pH (Tabela 3), indicando possível atividade de 

microrganismos responsáveis pela fermentação secundária (McDonald, 1991). Isso pode ter 

ocorrido pelo alto nível de inclusão do FA ou a presença de componentes como o gossipol 

que podem ter prejudicado o processo de fermentação da silagem de Brachiaria brizantha cv. 

Xaraés.  
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Os teores de pH obtidos por Jayme Jr et al., (2011), utilizando na silagem de capim-

piatã diferentes doses de aditivos oleaginosos, demonstraram, que a adição de 15% de torta de 

dendê foi eficiente em diminuir o pH para 3,6. De acordo com Azevedo (2011), silagem de 

capim-xaraés emurchecida por 4h e aditivada com 15% farelo de milheto aumentou MS, PB e 

NDT, reduzindo o pH de 5,0 para 4,0 quando comparada com as silagens sem aditivos.  

Portanto, os valores mais elevados de pH encontrados neste trabalho podem ser explicados em 

função do elevado poder tampão, o alto teor de proteína bruta e o baixo conteúdo de 

carboidratos presente no capim-xaraés.  

Entretanto, o pH não pode ser considerado isoladamente para avaliar o processo de 

fermentação de uma silagem, pois a inibição de fermentações secundárias depende mais da 

velocidade de abaixamento do mesmo, da concentração iônica e da umidade do meio do que 

do pH final do produto (Woolford, 1984). 

Resende et al. (2011), ao adicionar farelo de babaçu à silagem de cana de açúcar, não 

observaram diferença nos valores de pH porque tiveram possivelmente maior produção de 

ácido lático. 

A pureza e qualidade de silagens podem ser mensuradas pela acidez titulável, uma 

vez que avalia ácidos formados durante a fermentação ou pelo tipo de processamento que 

influencia sabor, odor, cor e estabilidade. A acidez titulável está diretamente relacionada com 

os ácidos que podem interferir na relação do pH, especialmente o ácido lático (Silva e 

Queiroz, 2002; Nussio, et al. 2002).  

Apesar do maior teor de nitrogênio amoniacal apresentado pela FA em relação às 

demais silagens, está dentro dos valores aceitáveis (8 a 10%), uma vez que este parâmetro é 

produto de fermentações clostrídicas (Itavo et al., 1998; Brito et al., 1998). Um baixo teor de 

N-NH3/NT na silagem, inferior a 10% do nitrogênio total, indica que o processo de 

fermentação não resultou em quebra excessiva da proteína em amônia (Muck, 1988; Van 

Soest, 1994). Carvalho et al. (2008) adicionando 21% de farelo de cacau em silagens de 

capim elefante observou aumento nos teores de N-NH3, porém se mantiveram dentro dos 

teores normais de uma silagem de qualidade. 

A redução de perdas por gases deve-se a redução de microrganismos produtores 

de gás, como as enterobactérias e bactérias do gênero Clostridium, que se desenvolvem em 

silagens mal fermentadas (Moraes, 2007). Neste estudo, as silagens com aditivos 

sequestrantes de umidade tiveram diminuição na perda por gases e efluentes em relação à SX 

(Tabela 3), o que pode ser explicado pelo incremento da matéria seca (Tabela 2). Avaliando 
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silagens de capim-Tânzania adicionadas de polpa cítrica Igarasi (2002) identificou melhores 

características fermentativas (pH, N-amoniacal),e diminuição nas perdas por  gases e 

efluentes quando comparadas ao controle. 

O excesso de umidade presente implica em riscos de fermentações indesejáveis, já que 

a menor pressão osmótica favorece o desenvolvimento de bactérias do gênero Clostridium 

(Ferrari Jr et al., 2009). Por outro lado, o elevado teor de MS acima de 40% dificulta ou 

impede a expulsão do oxigênio por meio do processo de compactação, com consequente 

superaquecimento da massa, provocando, assim, menor disponibilidade de nitrogênio pela 

aderência à parede celular (Corrêa e Santos, 2006). Os aditivos utilizados mantiveram o teor 

de MS abaixo de 40%. 

Segundo Nussio et al. (2002), as perdas por efluentes podem ser evitadas utilizando 

forragens naturalmente secas, misturando-se culturas mais secas as mais úmidas, usando 

aditivos absorventes ou adotando o emurchecimento na ensilagem. O uso de aditivos 

absorventes ou sequestrantes de umidade é considerado uma das técnicas mais recomendadas 

para o controle da produção de efluente em silagens. A redução de efluentes é resultado da 

elevação da MS das silagens em função dos aditivos utilizados, lembrando que a redução das 

perdas por efluente representa minimização das perdas de nutrientes por percolação junto ao 

efluente produzido durante a ensilagem. 

As frações proteicas das silagens avaliadas estão apresentadas na Tabela 4. 

 

TABELA 4 - Frações proteicas de silagens de Brachiaria brizantha com adição de 24% de aditivos 

sequestrantes de umidade 
Frações 

(%NT) 

SX
*
 FS FC FG FA CV (%) 

A 79.91 
c
 82.31 

b
 85.08 

a
 84.14 

a
 83.91 

a
 0.76 

B1 5.81 
b
 9.09 

a
 7.44 

ab
 7.11 

ab
 5.48 

b
 18.14 

B2 1.16 
c
 4.03 

b
 1.98 

c
 3.15 

b
 5.47 

a
 14.54 

B3 1.32 
b
 1.44 

b
 0.62 

c
 0.03 

d
 2.31 

a
 16.28 

C 11.90 
a
 3.12 

cd
 4.86 

bc
 5.56 

b
 2.84 

d
 14.53 

* SX: silagem de Brachiaria brizantha, FS: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de soja, FC: silagem de Brachiaria brizantha + 

24% de farelo de canola, FG:  silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de girassol e FA: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de 
farelo de algodão. CV – coeficiente de variação. 

Médias seguidas de letras diferentes, na linha, diferem (P<0,05) pelo teste de Tuckey.  

 

 

As silagens aditivadas apresentaram maior teor de nitrogênio não proteico (fração A) 

que a SX. Ao analisar a fração solúvel (B1) que é a fração rapidamente degradável no rúmen, 

FS foi superior à SX e semelhante às demais silagens. A fração de degradabilidade 

intermediária (B2) foi superior em FA. FG e FS apresentaram fração b2 superior a SX. A 

fração b2 de FC foi semelhante a SX. Para a fração b3 FA foi superior a todos os outros 
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tratamentos, FS foi semelhante a SX enquanto FC e FG foram inferiores. SX apresentou 

maior e FA menor teor quando se analisa a fração C. 

As silagens aditivadas apresentaram maior teor de nitrogênio não proteico (fração A) 

que a silagem de Brachiaria brizantha cv. Xaraés. Com a fermentação da massa ensilada, boa 

parte da proteína é convertida em nitrogênio não proteico, em decorrência da proteólise (Pires 

et al., 2009). De acordo com Russel et al. (1992), fontes de NNP são essenciais para o 

funcionamento do rúmen, uma vez que os microrganismos ruminais que fermentam 

carboidratos estruturais, utilizam amônia como fonte de energia. Os teores de NNP da silagem 

de Brachiaria brizantha estão relacionados a idade de corte do capim que foi de 45 dias após 

o primeiro corte. 

Para a fração solúvel (B1), FS foi superior à silagem de Brachiaria brizantha e 

semelhante às demais (Tabela 4). Além disso o FS apresentou melhor degradabilidade 

ruminal em relação aos outros tratamentos (Tabela 6, Figura 1). Assim, entende-se que houve 

melhor sincronização entre fermentação de carboidratos e proteínas no rúmen favorecendo 

adequado crescimento microbiano e, consequentemente, melhor utilização de nutrientes. Estes 

resultados podem ser ainda correlacionados com o menor teor de FDA e lignina presentes na 

FS quando comparada às outras silagens (Tabela 2). 

A fração de degradabilidade intermediária (B2) foi superior para FA (Tabela 4). A 

fração B3 representa a porção de lenta degradabilidade e está associada à parede celular da 

planta. O farelo de algodão, seguido do farelo de soja e silagem de Brachiaria brizantha cv. 

Xaraés foi o que proporcionou maiores quantidades em relação a  FC e FG (Tabela 4). Esses 

resultados demonstram que o farelo de algodão se destacou com maiores teores de proteína 

lentamente disponível no rúmen. De acordo com Sniffen et al. (1992), as frações B1 e B2 são 

mais rapidamente degradadas no rúmen que a fração B3 e atendem a exigência de nitrogênio 

dos microrganismos ruminais. Entretanto, caso essa degradação seja muito rápida, pode 

ocorrer acúmulo de peptídeos que escapam para o intestino, já que a utilização de peptídeos é 

considerada limitante a degradação de proteínas.  

A fração C corresponde a porção indigestível da proteína que está associada a lignina. 

O uso dos aditivos reduziu os teores dessa fração, aumentando assim a disponibilidade para o 

ambiente ruminal. Andrade et al. (2010), adicionando farelo de mandioca, casca de café e 

farelo de cacau a silagens de capim-elefante, observaram que o farelo de mandioca aumentou 

o teor de carboidratos não fibrosos da silagem, enquanto a casca de café e o farelo de cacau 

aumentaram a fração não digerível dos carboidratos. 
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TABELA 5 - Teste de razão de verossimilhança para análise identidade dos modelos de 

degradabilidade utilizando função de Orskov 
Parâmetro p

1
 ln

2
 F

3
 Valor-p

4
 

Completo 15 -738.1892 - - 

Simples 3 -891.0062 47.833 < 0.00001 

A 11 -769.1041 8.2577 < 0.00001  

B 11 -777.2621 10.81 < 0.00001 

C 11 -787.4249 14.24 < 0.00001 
1número de parâmetros do modelo;  2log da função de verossimilhança; 3estatística F para teste de identidade; 4 valor de probabilidade 
associado à estatística F  

 

Os resultados da análise de identidade entre as curvas (Tabela 5), demonstram a 

existência de diferença significativa entre o modelo completo com todos os modelos 

reduzidos, indicando a necessidade de modelar cada um dos parâmetros da curva de Orskov 

como um parâmetro distinto para cada tratamento. 

 

TABELA 6 - Estimativas dos parâmetros da curva de Orskov para os diferentes tratamentos, 

considerando o modelo completo (selecionado pelo teste de identidade) 
Parâmetro

*
 Estimativa

**
 Erro-padrão Intervalo de Confiança p-valor

***
 

Fração solúvel: a (%) 

FA 6.262
 a
 2.169 2.047 : 10.341 0.004 

FC 4.161 
ab

 1.959 0.362 : 7.837 0.035 

FG 4.087 
ab

 2.253 -0.179 : 8.242 0.071 

FS 6.473 
a
 2.344 1.931 : 10.923 0.006 

SX -3.549 
b
 2.119 -7.690 : 0.478 0.095 

Fração potencialmente degradável: b (%) 

FA 44.325 
bc

 2.497 39.407 : 49.246 < 0.00001 

FC 43.093 
bc

 2.943 37.610 : 49.720 < 0.00001 

FG 40.440 
c
 2.574 35.373 : 45.510 < 0.00001 

FS 58.381 
a
 2.558 53.358 : 63.418 < 0.00001 

SX 52.998 
ab

 2.404 48.264 : 57.737 < 0.00001 

Velocidade de passagem: c (%/hora) 

FA 0.062 
ab

 0.008 0.048 : 0.078 < 0.00001 

FC 0.034 
c
 0.007 0.021 : 0.047 < 0.00001 

FG 0.066 
ab

 0.009 0.051 : 0.082 < 0.00001 

FS 0.085 
a
 0.008 0.072 :  0.100 < 0.00001 

SX 0.056 
bc

 0.006 0.045 :  0.068 < 0.00001 
* SX: silagem de Brachiaria brizantha, FS: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de soja, FC: silagem de Brachiaria brizantha + 
24% de farelo de canola, FG:  silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de girassol e FA: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de 

farelo de algodão.  **valores seguidos de mesma letra são estatisticamente semelhantes; ***valor de probabilidade associado ao teste de 
significância do parâmetro; 

 
 

Com relação aos parâmetros da curva de Orskov, para a fração solúvel (a) SX e FG 

não são significativos (P>0,05). Pode-se verificar que as frações prontamente solúveis (a), 

potencialmente degradável (b) e a velocidade de taxa de passagem foram maiores em FS. FG 

teve o menor teor de fração potencialmente degradável e FC menor taxa de velocidade de 

passagem (Tabela 06). 
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FIGURA 1 - Curvas de degradabilidade segundo o modelo de Orskov para os diferentes tratamentos:        

silagem de Brachiaria brizantha (linha verde), farelo de soja (linha vermelha), farelo de algodão (linha 

preta contínua), farelo de canola (linha preta pontilhada) e farelo de girassol (linha preta tracejada) 

 

Na figura 01, observa-se que há um destaque de FS com relação aos outros 

tratamentos, que mostrou degradabilidade superior em todos os tempos avaliados. Destaca-se 

também, o comportamento da curva de SX, que com exceção de FS, a SX ultrapassa em 

algum momento os demais tratamentos superando a degradabilidade destes.  No início a 

degradabilidade de SX é maior que FG e FC, depois, próximo a 12 horas a degradabilidade de 

SX é maior que FA. A degradabilidade de FG é inferior a todos os outros tratamentos em 

quase todos os tempos avaliados. A curva de FG não tem ponto de inflexão, talvez ela 

precisasse de mais tempo para que sua fração potencialmente degradável fosse maior. 

O conhecimento do perfil de degradação de forragens é importante para determinar o 

manejo alimentar. A degradabilidade ruminal in situ é uma das técnicas utilizadas para a 

avaliação de alimentos para ruminantes. É uma técnica que quantifica o desaparecimento das 

frações de nutrientes dos alimentos em função do tempo pelo processo de degradação no 

próprio rúmen (Pedreira et al., 2014; Rêgo et al., 2010). 

Com relação a degradabilidade ruminal os resultados mostram que o uso dos aditivos 

sequestrantes de umidade na ensilagem de Brachiaria brizantha, especialmente FS, FA e FC, 

não afeta a fração potencialmente degradável, mas melhora a velocidade de passagem da 
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fração b em relação à silagem de Braquiaria brizantha (Tabela 6, Figura 1). A baixa 

degradabilidade de FG (Figura 1) pode estar relacionada à menor qualidade das fibras, ou 

seja, dos componentes da parede celular, considerando-se a maior porcentagem de FDA e 

lignina observada nesse aditivo (Tabela 1). Bezerra et al., (2015) observaram aumento da 

fração potencialmente degradável quando acrescentou farelo de milho em silagens de capim-

elefante. 

A silagem de Brachiaria brizantha com farelo de soja apresentou a melhor degradabilidade 

ruminal. A adição de farelo algodão e canola melhorou a degradabilidade nas primeiras horas 

enquanto o farelo de girassol foi o que apresentou a menor degradabilidade ruminal. 

 

CONCLUSÃO 

 

O uso dos aditivos sequestrantes de umidade aumentou a fração A prontamente 

solúvel e diminuiu a fração C consequentemente melhorando a degradabilidade ruminal com 

exceção do farelo de girassol. A inclusão dos aditivos diminuiu as perdas por gases e 

efluentes.   
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CAPÍTULO 3 – EFEITO DE SILAGENS DE GRAMÍNEA TROPICAL COM 

ADITIVOS SEQUESTRANTES DE UMIDADE NA DIETA DE RUMINANTES 

 

RESUMO  
 

O presente trabalho teve o objetivo de avaliar consumo e digestibilidade total dos nutrientes, 

parâmetros metabólicos e ruminais de ovinos alimentados com silagens de Brachiaria 

brizantha cv. Xaraés aditivadas com aditivos sequestrantes de umidade. Os tratamentos 

utilizados foram, silagem de Brachiaria brizantha com adição de farelo de soja (FS), canola 

(FC), girassol (FG) e algodão (FA) ao nível de 24% de inclusão no momento da ensilagem. O 

delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino 4x4. FA limitou o consumo de MS 

com relação aos outros aditivos. A digestibilidade da MS não foi afetada pela adição dos 

aditivos. Houve maior concentração de acetato ruminal em todos os tratamentos avaliados 

quando comparadas aos outros AGVs determinados. 
 
Palavras-chave: ácidos graxos voláteis, aditivos, fermentação ruminal 

 

 

EFFECT OF TROPICAL GRASS SILAGES WITH MOISTURE SEQUESTERING 

ADDITIVES IN DIET OF RUMINANTS 

 

ABSTRACT 
 

This study aimed to evaluate intake and nutrients total digestibility, metabolic and ruminal 

parameters of sheep fed with Brachiaria brizantha silage cv. Xaraés added with moisture 

sequestering additives. The treatments were silage of Brachiaria brizantha with addition of 

soybean meal (SBM), canola (FC), sunflower (FG) and cotton (FA) at the level of 24% 

inclusion at the time of ensiling. The experimental design was a 4x4 Latin square. FA limited 

the DM intake when compared with the other additives. The DM digestibility was not affected 

by the additives. There was a higher concentration of ruminal acetate in all the treatments 

when compared to the other AGVs. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A estacionalidade na produção de forragem faz com que a exploração pecuária 

com base na produção das gramíneas requeira a utilização de estratégias que atendam a 

exigência animal durante todo o ano (Faria et al., 2010). 

Para suprir a demanda de forragem nos períodos de escassez, a ensilagem é uma 

prática de conservação de alimento muito utilizada destacando-se por manter grande parte do 

valor nutritivo do material ensilado (Rêgo et al., 2011). Gramíneas cultivadas sob condições 
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tropicais apresentam alta produtividade em períodos chuvosos. Uma alternativa para os 

sistemas de produção é a ensilagem do excedente dessas gramíneas. 

Durante o processo de ensilagem, substâncias denominadas aditivos podem ser 

adicionadas para melhorar a fermentação lática, as fermentações secundárias, e favorecer a 

atividade de microrganismos desejáveis para que assim ocorra a conservação do valor 

nutritivo (Pereira Neto et. alo., 2009). O uso de aditivos sequestrantes de umidade é uma 

prática utilizada no Brasil, principalmente para a ensilagem de gramíneas tropicais. Eles 

atuam corrigindo a matéria seca, fornecendo carboidratos solúveis e estimulando a 

fermentação da massa ensilada.  

O presente trabalho objetivou avaliar a inclusão de aditivos sequestrantes de 

umidade na ensilagem de gramíneas, bem como os efeitos sobre a digestibilidade aparente 

total de nutrientes, parâmetros de fermentação ruminal e metabólicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento a campo foi conduzido na fazenda experimental do Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia Goiano, campus Rio Verde, a 748 m de altitude, 17° 48’ de 

latitude sul e 50
o
 55

’
 de longitude oeste. O estabelecimento do experimento se deu a partir da 

semeadura da Brachiaria brizantha cv. Xaraés, em uma área de 0,3 ha. O solo foi classificado 

como Latossolo Vermelho distrófico, com 530 g kg
-1

 de argila; 250 g kg
-1

 de silte e 220 g kg
-1

 

de areia. As características químicas do solo, na camada de 0-20 cm, antes da semeadura 

foram: pH em água: 5,6; Ca: 4,04 cmolc dm
-3

; Mg: 2,0 cmolc dm
-3

; Al: 0,0 cmolc dm
-3

; Al+H: 

6,6 cmolc dm
-3

; K: 65 mg dm
-3

; CTC: 7,05 cmolc dm
-3

; P: 8,07 mg dm
-3

; Cu: 3,7 mg dm
-3

; Zn: 

1,8 mg dm
-3

; V: 48,4 %; M.O: 35,6 g Kg
-1

.  

O preparo da área foi realizado com gradagem seguida da niveladora. Na 

semeadura da forrageira foi aplicado 80 kg ha
-1 

de P2O5, utilizando como fonte o superfosfato 

triplo. Em seguida foi realizado a semeadura a lanço do capim. Após 40 dias do plantio foi 

realizado corte de padronização seguido de adubação nitrogenada (80 kg de N/ ha) em 

cobertura. 

Para todos os tratamentos o corte da forragem para ensilagem ocorreu 45 dias 

após o corte de padronização ou crescimento a 20 cm do nível do solo utilizando roçadeira 

costal. A forragem foi picada em picadeira estacionária, em partículas de tamanho médio de 2 

cm, e então transportada ao local devidamente preparado, com piso forrado com lona plástica 

com a finalidade de evitar o desperdício e contaminação do material. Em seguida, o material 
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foi homogeneizado com os aditivos de cada tratamento e armazenado em silos experimentais 

(com capacidade para 200 Kg). Os aditivos utilizados foram: farelos de soja, canola, girassol e 

algodão ao nível de 24% com base na matéria natural da Brachiaria brizantha cv. Xaraés e 

misturados de forma homogênea manualmente. O material ensilado foi compactado 

manualmente e os silos foram vedados com lona para silo e fechados com tampas de rosca. 

As análises laboratoriais dos aditivos, do capim e das silagens produzidas foram 

realizadas no Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal do IF Goiano. Foram 

avaliados: matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), 

cálcio (Ca) e fósforo (P), somente para as silagens, através do método descrito por Silva e 

Queiroz (2002). Os teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido 

(FDA) e lignina foram avaliados pelo método sequencial descrito por Robertson e Van Soest 

(1981). 

A análise químico-bromatológica dos aditivos e do capim utilizados na produção 

da silagem estão apresentadas na Tabela 1.  

 

TABELA 1 - Composição químico-bromatológica dos aditivos e do capim utilizados na produção das 

silagens 
Variáveis

*
 

(%) 

Capim-Xaraés Farelo de 

Soja 

Farelo de canola Farelo de 

Girassol 

Farelo de 

Algodão 

MS 19.20 87.50 87.10 91.10 90.10 

PB  13.40 45.00 36.30 28.63 43.00 

EE  1.02 3.00 2.54 1.18 0.63 

MM 8.50 6.50 6.20 5.70 6.24 

FDN 70.10 12.22 30.08 45.44 23.00 

FDA 40.20 10.13 22.14 30.54 14.92 

LIG  4.64 4.18 7.78 8.89 6.89 

*MS: matéria seca; PB:  proteína bruta; EE:  extrato etéreo; MM:  matéria mineral; FDN: fibra em detergente neutro, FDA: fibra em 

detergente ácido 

 

Após 60 dias de fermentação, os silos foram abertos, amostras de silagem dos 

silos foram coletadas e colocadas em sacos de papel. Posteriormente esses materiais foram 

pesados e levados para estufa de ventilação forçada a 55ºC durante ± 96 horas para a 

determinação da matéria pré-seca. As amostras foram moídas em um moinho do tipo Willey, 

em peneira com malha de 1 mm, para serem analisadas.  

A composição químico-bromatológica das silagens de Brachiaria brizanta 

tratadas com aditivos estão apresentadas na Tabela 2. 
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TABELA 2 – Composição químico-bromatológica das silagens de Brachiaria brizantha com adição 

de 24% de aditivos sequestrantes de umidade 
Variáveis(%)

*
 FS

**
 FC FG  FA 

MS  35,27 27,65 35,97 36,50 

PB  30 25 22 28 

EE  2,05 2,060 2,080 2,020 

MM  

 

7,06 

 

8,55 

 

6,18 

 

7,10 

 

FDN  

 

53,56 

 

54,71 

 

57,91 

 

58,06 

 

FDA 

 

29,69 

 

30,85 

 

33,76 

 

34,19 

 

LIG 

 

4,39 

 

7,95 

 

8,13 

 

6,90 

 

Ca 

 

0,22 

 

0,47 

 

0,28 

 

0,17 

 

P  

 

0,44 0,75 0,89 

 

0,56 

*MS: matéria seca; PB: proteína bruta; EE: extrato etéreo; MM matéria mineral; FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em detergente 

ácido; LIG: lignina; Ca: cálcio; P: fósforo. ** FS: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de soja, FC: silagem de Brachiaria 

brizantha + 24% de farelo de canola, FG:  silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de girassol e FA: silagem de Brachiaria 
brizantha + 24% de farelo de algodão. 
 

 

Para o experimento de digestibilidade o delineamento experimental utilizado foi o 

quadrado latino 4X4 inteiramente ao acaso, sendo quatro animais e quatro tratamentos: T1. 

(FS) Silagem de Brachiaria brizantha + farelo de soja 24%; T2. (FC) Silagem de Brachiaria 

brizantha + farelo de canola 24%; T3. (FG) Silagem de Brachiaria brizantha + farelo de 

girassol 24%; T4. (FA) Silagem de Brachiaria brizantha + farelo de algodão 24%.  

Foram utilizados quatro ovinos machos, castrados com pesos entre 30 e 35 Kg. Os 

animais permaneceram em baias individuais (cobertas, equipadas com comedouros e 

bebedouros), receberam água à vontade, durante todo o período experimental. O experimento 

constituiu um total de 60 dias sendo que cada animal permaneceu em cada tratamento durante 

15 dias, sendo 10 dias de adaptação à dieta e cinco dias de coleta.  

As dietas foram fornecidas duas vezes ao dia, foram pesadas diariamente e 

ajustadas de acordo com o peso médio dos animais, de forma a permitir 10% de sobras. O 

consumo de ração foi determinado, descontando-se as sobras diárias do total fornecido. A 

dieta foi fornecida na proporção de 70% de volumoso (silagens), 30% de concentrado, 

mantendo, dessa forma, uma dieta isoproteica e isocalórica. 

Em cada período experimental foram coletas amostras das fezes durante quatro 

dias. Foi utilizado o óxido crômico, em duas doses diárias de 1 g cada, direto no rúmen, como 
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indicador externo, para estimar a produção fecal. O fornecimento do óxido crômico começou 

no 1º dia do experimento e se estendeu até o 15º dia. As análises de óxido crômico foram 

realizadas de acordo com Silva (1990). 

As coletas de fezes foram realizadas às 8 e 19 h. Essas amostras foram 

armazenadas a –20º C, secas em estufa ventilada a 55ºC e moídas em peneira de 1 mm; com 

base nos  pesos secos foram feitas amostras compostas por animal. Determinou-se nas fezes 

os teores de MS, MO, PB, EE, FDN, FDA e EE conforme metodologia descrita 

anteriormente.   

A determinação do pH e a concentração de nitrogênio amoniacal ruminal foram 

feitas no 15º dia do período experimental. Coletou-se líquido ruminal imediatamente antes da 

alimentação matinal e às 2, 4 e 6 horas após o trato. As amostras foram tomadas manualmente 

através de uma bomba a vácuo na região de interface líquido/sólido do ambiente ruminal e 

filtradas por uma camada tripla de gaze, sendo imediatamente submetidas à avaliação do pH 

través de um potenciômetro.  

Amostras com 50 mL de líquido ruminal foram acidificadas com 1 mL de ácido 

sulfúrico 1:1 e guardadas a -5° C para futuras análises de N-NH3. O nitrogênio amoniacal foi 

determinado por destilação com óxido de magnésio, usando-se ácido bórico com indicador 

misto de cor como solução receptora (vermelho de metila + verde de bromocresol) e 

titulando-se com HCl 0,01N. 

Uma alíquota de 4 mL de líquido ruminal foi separada e congelada para posterior 

análise dos teores dos ácidos graxos voláteis. A metodologia utilizada para essas análises foi 

Identificação e Quantificação dos Ácidos: Lático, Acético, Propiônico e Butírico por HPLC 

(Cromatografia Líquida de Alto desempenho), e foi realizada Cromatógrafo Líquido de Alto 

Desempenho (HPLC), marca SHIMADZU, modelo SPD-10A VP acoplado ao  Detector Ultra 

Violeta (UV) utilizando um comprimento de ondas: 210 nm. 

 

Para a avaliação do perfil metabólico, no 11° dia de cada período experimental 

foram coletadas, de todos os animais, amostras de sangue da veia jugular, mediante o sistema 

vacutainer utilizando heparina sódica como anticoagulante com exceção da glicose. As 

amostras foram centrifugadas a 2.500 rpm e as alíquotas de plasma congeladas a -20ºC até sua 

análise. 
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 Foram dosados metabólitos representativos do metabolismo energético (glicose), 

proteico (ureia e proteínas totais) e mineral (cálcio e fósforo), usando kits comerciais da 

marca Doles® por meio do equipamento Genius WP 21B®.  

Para as variáveis de perfil metabólico e digestibilidade aparente dos nutrientes 

avaliados, foi realizado o procedimento de análise de variância seguido por teste de Tuckey de 

comparação de médias com 5% de significância.  

Para os valores observados de pH e concentração de N-NH3 no líquido ruminal, os 

tratamentos foram dispostos em esquema de parcelas subdivididas, em que as parcelas foram 

o período experimental, enquanto o tipo de volumoso e os tempos de amostragem, as 

subparcelas. 

Foi utilizada a análise de regressão para as concentrações de pH e N-NH3 do 

líquido ruminal em função do tempo, após a alimentação da manhã (0, 2, 4, e 6 horas), para 

cada tratamento. Todas as análises foram realizadas empregando a plataforma estatística R 

(R-CORE,2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os parâmetros plasmáticos dos ovinos alimentados com as silagens de Brachiaria 

brizantha com adição de 24% de aditivos sequestrantes de umidade estão apresentados na 

Tabela 3.  

 

TABELA 3 - Parâmetros plasmáticos de ovinos alimentados com silagens de Brachiaria brizantha 

com adição de 24% de aditivos sequestrantes de umidade 
 

Parâmetros plasmáticos 

 

FS 

 

FC 

 

FG 

 

FA 

 

CV(%) 

Glicose (mg/dl)  76.00 
b
 70.00 

d
 82.00 

a
 75.00 

c
 0.42 

Ureia (mg/dl) 29.00 
a
 26.00 

b
 25.00 

c
 23.00 

d
 1.49 

Proteína Total (g/dl) 7.90 
a
 8.00 

a
 8.00 

a
 7.56 

b
 1.15 

Cálcio (mg/dl) 12.60 
c
 12.00 

d
 13.20 

b
 14.00 

a
 1.08 

Fósforo (mg/dl) 6.00 
d
 6.90 

c
 7.10 

b
 7.30 

a
 1.06 

* FS: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de soja, FC: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de canola, FG:  

silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de girassol e FA: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de algodão, CV: 
coeficiente de variação. Médias seguidas de letras diferentes nas linhas diferem (P<0,05) pelo teste Tukey. 

 

 

Todos os parâmetros plasmáticos avaliados apresentaram diferença entre os 

tratamentos (Tabela 3). O tratamento FG apresentou maior nível glicose plasmática, assim 
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como FS para ureia e FA para cálcio e fósforo. A proteína total foi similar para FS, FC, FG, 

mas superior à FA. (Tabela 3). O FC apresentou os menores valores de glicose e cálcio 

enquanto o FA apresentou os menores valores para ureia e proteína total. O menor valor de 

fósforo foi observado para FS. 

O perfil metabólico em ruminantes pode ser usado para monitorar a adaptação 

metabólica e diagnosticar desequilíbrios metabólico-nutricionais, Russel (1991), 

principalmente quando novos produtos são adicionados à dieta. Nesse sentido, torna-se 

indispensável sua utilização para manter a saúde e a produção dos animais (González et al., 

2000). 

As variações da concentração sanguínea de um metabólito podem ser provocadas 

pelo excesso ou deficiência de um nutriente na alimentação. A glicose está ligada a via 

metabólica de energia, demonstrando dessa forma através da glicose plasmática o aporte de 

energia da ração (Contreras et al., 2000). Apesar de estatisticamente diferentes entre 

tratamentos, a glicose plasmática manteve-se dentro dos valores de referência determinados 

por Contreras et al. (2000) (43,2 – 79,8 mg/dL), com exceção do FG que foi de 82 mg/dL, 

mas que se manteve próximo ao limite máximo. Esses resultados demonstram que não houve 

déficit energético na dieta utilizada. 

A avaliação do status proteico de ovinos pode ser abordada mediante a 

determinação da concentração plasmática de proteínas totais e de ureia. A diminuição 

plasmática de proteínas totais pode ocorrer em função de deficiência na alimentação, quando 

descartadas causas patológicas. Todos os tratamentos proporcionaram proteína total dentro 

dos valores de referência (6,6 – 9,0 g/dL) (Contreras et al., 2000), demonstrando que a dieta 

não foi deficiente em proteína. 

Os demais parâmetros plasmáticos: cálcio (7,48 – 13 mg/dL) e fósforo (2 – 9,6 

mg/dL), também, apresentaram-se dentro dos valores de referência em todos os tratamentos 

(Gonzáles et al., 2000). O balanço entre fósforo e cálcio é essencial para a manutenção das 

funções orgânicas. 

O perfil ruminal dos ovinos alimentados com silagem de Brachiaria brizantha 

com adição de 24% de aditivos sequestrantes de umidade está apresentado na Tabela 4.   
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TABELA 4 - Perfil ruminal de ovinos alimentados com silagens de Brachiaria brizantha com adição 

de 24% de aditivos sequestrantes de umidade 

Horas FS FC FG FA 

pH 

0 7.20 
a
 6.63 

b
 7.16 

a
 7.25 

a
 

2 7.04 
a
 6.75 

b
 7.06 

a
 7.03 

ab
 

4 6.90 
ab

 6.65 
b
 6.79 

ab
 6.9 

a
 

6 6.56 
a
 6.53 

a
 6.86 

a
 6.81 

a
 

Equação 7.1900-0.0330x-0.0115x
2
 

R
2
 63.70 

N-NH3/NT (%) 

0 1.46 
a
 1.86 

a
 1.92 

a
 1.74 

a
 

2 2.10 
a
 2.22 

a
 2.02 

a
 2.16 

a
 

4 1.56 
b
 2.02 

a
 1.98 

ab
 1.68 

ab
 

6 1.32 
b
 1.82 

ab
 2.08 

a
 1.64 

ab
 

Equação 
1.5340+0.2820x-

0.0560x
2
 

1.6506+0.3251x-

0.0506x
2
 

1,9340+0,022x 
1.8070+0.1335x-

0.0287x
2
 

R
2
 48.39 47.80 49.3 52.40 

N-NH3 (mg/100ml) 

0 12.75 
a
 16.24 

a
 16.76 

a
 15.19 

a
 

2 18.33 
a
 19.38 

a
 17.63 

a
 18.86 

a
 

4 13.62 
b
 17.63 

a
 17.28 

a
 14.66 

b
 

6 11.52 
c
 15.89 

b
 18.16 

a
 14.37 

b
 

Equação 
13.3945+2.4623x-

0.4802x
2
 

14.4128+2.8394x

-0.4419x
2
 

16.8873 

+0.1921x 

15.7809+1.1539x-

0.2477x
2
 

R
2
 42.83 50.97 51.22 49.55 

Lactato (%) 

0 0.11 
a
 0.08 

a
 0.05 

a
 0.03 

b
 

2 0.19 
ab

 0.28 
a
 0.09 

b
 0.30 

a
 

4 0.09 
b
 0.31 

a
 0.11 

b
 0.32 

a
 

6 0.11 
a
 0.08 

a
 0.04 

b
 0.03 

b
 

Equação 

 

0.1281+0.0172x-

0.0037x
2
 

0.0903+0.1595x-

00266x
2
 

0.0440+0.0458x-

0.0075x
2
 

0.0290+0.2143x-

0.0355x
2
 

R
2
 66.70 86.34 63.54 80.00 

Acetato (%) 

0 0.21 
a
 0.10 

b
 0.10 

b
 0.09 

b
 

2 0.21 
a
 0.17 

a
 0.10 

b
 0.18 

a
 

4 0.10 
c
 0.24 

a
 0.13 

c
 0.17 

b
 

6 0.20 
a
 0.10 

b
 0.10 

b
 0.08 

b
 

Propionato (%) 

0 0.0071 
a
 0.0062 

a
 0.0043 

a
 0.0062 

a
 

2 0.0079 
a
 0.0078 

a
 0.0046 

b
 0.0080 

a
 

4 0.0056 
bc

 0.0084 
a
 0.0049 

c
 0.0086 

a
 

6 0.0066 
a
 0.0056 

a
 0.0043 

b
 0.0062 

a
 

Butirato (%) 
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0 0.000121 
b
 0.000132 

b
 0.000147 

a
 0.000135 

b
 

2 0.000113 
b
 0.000178 

a
 0.000106 

b
 0.000111 

b
 

4 0.000096 
b
 0.000386 

a
 0.000398 

a
 0.000112 

b
 

6 0.000121 
b
 0.000113 

b
 0.000183 

a
 0.000135 

b
 

Equação 

0.000123-

0.000013x+0.000002

x
2
 

0.000086+ 

0.00013x-

0.000019x
2
 

0.00013+0.00006

6x-0.000008x
2
 

0.000133-

0.000008x+0.00000

1x
2
 

R
2
 54.52 66.82 59.20 65.40 

*FS: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de soja,  FC: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de canola, FG:  
silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de girassol e FA: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de algodão.  

Médias seguidas de letras diferentes nas linhas diferem (P<0,05) pelo teste Tukey.  

 

Houve efeito de hora para o pH ruminal. Entretanto, não houve interação entre 

hora e tratamento. Já N-NH3, N total, lactato, butirato obtiveram efeito de hora e interação 

entre hora e tratamento (P<0,05). Não houve efeito de hora para acetato e propionato 

(P>0,05). 

Para o pH ruminal, observou-se comportamento quadrático em função da hora 

com ponto máximo de pH de 7,17 a ser atingido com 1,5h após a alimentação. Para a zero, 

duas e quatro horas após a alimentação os maiores valores de pH foram para FS, FG e FA, 

entretanto as duas horas o pH do FA foi estatisticamente semelhante ao FC que obteve o 

menor valor. Para quatro horas FG foi estatisticamente semelhante ao FC. 

Quanto aos parâmetros de fermentação ruminal, o pH do líquido ruminal varia 

entre 6 e 7 para atividade proteolítica do rúmen, sendo que em um pH próximo de 6,5 ocorre 

atividade máxima para a maioria dos microrganismos. Dessa forma, a manutenção destas 

condições favoráveis é fundamental para as atividades dos microrganismos celulolíticos 

(Coelho da Silva; Leão, 1979). Neste estudo, além dos tratamentos não terem influenciado o 

pH do líquido ruminal (Tabela 4), este manteve as características consideradas ideais para a 

atividade proteolítica.  Santos et al. (2012), avaliando efeito da adição de coprodutos de 

oleaginosas na dieta de ovinos, não observou mudanças no pH ruminal, que se manteve 

próximo a 6,2. 

Com relação ao nitrogênio amoniacal como porcentagem do nitrogênio total 

somente o FG apresentou comportamento linear em função do tempo. Para os demais 

tratamentos os pontos de inflexão das curvas foram (2,51;1,88) para FS, (3,21;2,17) para FC e 

(2,32;1,96) para FA. Para as horas zero e dois não houve diferença entre os tratamentos, e 

para quatro e seis horas após a alimentação os menores valores foram para FS. Os maiores 

teores ocorreram em FC na hora quatro e em FG na hora seis.  
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O pico de N-NH3/NT no rúmen ocorreu após 2 h da alimentação para todos os 

tratamentos avaliados, porém, até as duas horas não houve diferença entre os tratamentos. 

Após as duas horas observou-se diferença entre os tratamentos, entretanto, essa diferença não 

afetou os níveis de ureia plasmática quanto aos valores de referência (Tabela 3). Sabe-se que a 

ureia é sintetizada no fígado a partir de N-NH3 proveniente do catabolismo das proteínas e 

pela absorção através da parede ruminal e metabolização (Forbes; France, 1993; Rocha, 

2002). Isto permite que o animal gaste energia para metabolizar o N-NH3 em ureia, evitando 

sua toxicidade (Swenson; Reece, 1996). Santos et al. (2012) também encontraram picos de N-

NH3 ruminal entre uma e duas horas após a alimentação quando acrescentou coprodutos de 

oleaginosas na dieta de ovinos. 

Quanto ao teor de nitrogênio amoniacal no rúmen somente o FG apresentou 

comportamento linear. Os pontos de inflexão para os demais tratamentos foram: (2,56;17,55) 

para FS, (3,21;18,97) para FC e (2,39;17,12) para FA. Para as horas zero e dois não houve 

diferença entre os tratamentos, e para quatro horas após a alimentação os menores valores 

foram para FS e FA, e as seis horas para FS. Os maiores teores ocorreram na hora quatro em 

FC e na hora seis em FG.  

Cerca de 60 a 90% do nitrogênio consumido pelos animais é convertido em 

amônia pela atividade bacteriana ruminal (Kozloski, 2009). As concentrações médias de N-

NH3 no líquido ruminal, para todas as silagens foram suficientes para o crescimento 

bacteriano, conforme o valor mínimo citado por Preston (1986), de 5 mg N-NH3/100 ml. No 

entanto, o nível de amônia deve ser superior a 10 mg/100 ml para que haja aumento da 

digestão ruminal da matéria seca (Leng, 1990). Observa-se que as silagens aditivadas tiverem 

o mínimo recomendado para o aumento da digestão. 

O teor de lactato ruminal apresentou comportamento quadrático para todos os 

tratamentos avaliados. Os pontos de inflexão foram respectivamente: (2,32;0,1480) para FS, 

(2,99;0,3294) para FC, (3,05;0,1139) para FG e (3,01;0,3524) para FA. Na hora zero, o menor 

valor de lactato foi para FA. Na hora dois o menor valor foi para FG. Na hora quatro os 

menores valores foram para FS e FG. Na hora seis o menor valor foi para FG e FA. Para todas 

as horas o FC foi o tratamento que esteve entre os que apresentaram a maior produção de 

lactato. 

Com relação ao teor de acetato ruminal na hora zero o maior valor foi para FS. Na 

hora dois FS, FC e FA apresentaram os maiores valores. Na hora quatro a maior produção de 

acetato foi para FC, e na hora seis para FS.  
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Para o teor de propionato não houve diferença entre os tratamentos na hora zero. 

Duas, quatro e seis horas após alimentação o menor valor foi para FG. Para hora quatro o 

maior valor foi para FA e FC. 

O teor de butirato ruminal apresentou comportamento quadrático em todos os 

tratamentos avaliados. Os pontos de inflexão das curvas foram: (3,25;0,000102) para FS, 

(3,42;0,000308) para FC, (4,10;0,000266) para FG e (4,00;0,000117) para FA. Na hora zero e 

seis o maior valor foi para FG. Na hora dois o maior valor foi para FC e na hora quatro foi FG 

seguido por FC.  

Com relação a produção de ácidos graxos voláteis (AGV´s), de acordo com NRC 

(2007), o perfil de produção no rúmen varia em resposta à dieta. Assim, o tipo de dieta é um 

dos principais determinantes da população microbiana que afetará o perfil de AGV’s. Em 

dietas ricas em forragem, um pH ruminal relativamente alto favorecerá a digestão da fibra 

pelas bactérias e a produção de acetato irá predominar. Isto foi observado neste estudo, pois as 

silagens mantiveram um pH entre 6 e 7, com maiores proporções de acetato em relação ao 

propionato e butirato (Tabela 4). 

O acetato é a fonte de energia mais importante para ruminantes. É o principal 

AGV utilizado para a lipogênese, pois o tecido adiposo contém quantidades satisfatórias de 

acetil-CoA sintetase, amplamente distribuída nos tecidos dos ruminantes (Kozloski, 2009). De 

forma geral a adição da FS foi mais eficiente na produção de acetato para as dietas avaliadas 

(Tabela 4) 

O lactato é um importante produto da fermentação bacteriana ruminal. Porém, 

quando em excesso está associada à disfunção metabólica – a acidose ruminal (Kozloski, 

2009). Os tratamentos FC e FA obtiveram valores superiores de lactato aos demais entre 2 e 4 

horas de fermentação ruminal.  

Quanto ao propionato ruminal o FG produziu as menores concentrações entre 

duas e seis horas após a alimentação, entretanto este farelo produziu os maiores teores de 

butirato nas horas 0, 4 e 6. 

As médias de consumo e digestibilidade dos nutrientes das silagens de Brachiaria 

brizantha estão apresentadas na tabela 5.  

 

 

 

 



43 
 

 
 

TABELA 5 - Consumo e Digestibilidade dos Nutrientes de ovinos alimentados com silagens de 

Brachiaria brizantha com adição de 24% de aditivos sequestrantes de umidade 

Variáveis
*
 FS FC FG FA CV 

MS
***

 

CONS (g/dia) 1277 
b
 1175 

c
 1321 

a
 951 

d
 1.8 

DIG (%) 92.53 
a
 92.27 

a
 89.95 

a
 88.80 

a
 3.16 

PB 

CONS (g/dia) 234.8 
a
 176.56 

c
 194.10 

b
 167.58 

d
 1.2 

DIG (%) 71.17 
a
 66.24 

b
 67.40 

ab
 65.01 

b
 2.91 

MM 

CONS (g/dia) 50.00 
ab

 49.01 
b
 50.52 

a
 37.92 

c
 1.29 

DIG (%) 33.69 
b
 30.58 

c
 28.29 

c
 38.02 

a
 4.42 

EE 

CONS (g/dia) 41.73 
a
 34.54 

b
 34.84 

b
 26.27 

c
 3.35 

DIG (%) 87.90 
a
 89.48 

a
 88.88 

a
 91.40 

a
 2.21 

FDN 

CONS (g/dia) 390.35 
b
 333.34 

c
 433.63 

a
 315.33 

d
 1.33 

DIG (%) 57.24 
b
 55.58 

b
 61.30 

a
 42.48 

c
 2.85 

FDA 

CONS (g/dia) 214.48 
b
 186.99 

c
 250.93 

a
 182.89 

d
 1.65 

DIG (%) 47.59 
c
 51.46 

b
 61.62 

a
 44.38 

d
 2.84 

*Variáveis: CONS: consumo; DIG: digestibilidade 

** FS: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de soja,  FC: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de canola, FG:  

silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de girassol e FA: silagem de Brachiaria brizantha + 24% de farelo de algodão.  
MS: matéria seca; PB: proteína bruta; MM: matéria mineral; EE: extrato etéreo; FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em detergente 

ácido. 

Médias seguidas de letras diferentes nas linhas diferem (P<0,05) pelo teste Tukey. 

 

 

Ao avaliar MS, PB, MM, EE, FDN e FDA, o consumo foi significativo para todos 

os nutrientes. Quanto à digestibilidade, apenas para MS os tratamentos foram similares 

(P>0,05) (Tabela 5). FG apresentou maiores consumos de MS, MM, FDN e FDA; enquanto 

consumos de PB e EE foram mais elevados para FS em relação às demais silagens (P<0,05).   

Quanto à digestibilidade, FA foi maior para MM, FG para FDN e FDA. No 

entanto, a digestibilidade de EE foi similar para todas as silagens (P>0,05).  

Quanto aos teores de nutrientes, pode-se observar que a composição 

bromatológica do capim-xaraés e do farelo de girassol (Tabela 1) apresentaram os menores 

valores de proteína bruta (13,4% e 28,63%, respectivamente) podendo indicar menor 
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disponibilidade de proteína para os microrganismos ruminais e para digestibilidade intestinal 

da proteína (Sniffen et al., 1992) e de fibra insolúvel em detergente ácido (40,2% e 30,54%, 

respectivamente). No entanto, após o processo de ensilagem, FG apresentou valores similares 

de FDA aos demais tratamentos (Tabela 2). 

A adição de 24% de aditivos resultou em suplementação de proteína acima das 

exigências nutricionais. Isto levou a maior teor de nitrogênio amoniacal (N-NH3) das silagens 

de capim-xaraés (Tabela 4).  A concentração de amônia pode ser usada como indicador da 

eficiência de sua utilização no rúmen. Altas concentrações de amônia ruminal resultam em 

maior absorção líquida de nitrogênio amoniacal (N-NH3) pelas paredes do rúmen, conversão 

em ureia e consequentes perdas através da excreção urinária (Assis et al., 2004). Os níveis 

plasmáticos de ureia para os tratamentos FA, FG e FC mantiveram-se dentro dos valores de 

referência determinados por Contreras et al., (2000) que é de 11,20 a 28 mg/dl.  Para o 

tratamento com FS o teor de ureia plasmática foi maior que o valor de referência o que pode 

indicar o excesso de proteína na dieta. 

A quantidade e qualidade da proteína dietética pode modificar o consumo pelos 

ruminantes e alterar o mecanismo físico e fisiológico do controle da ingestão (Roseler et al., 

1993; Allen, 1996). Assim, as diferenças encontradas no consumo de PB entre os tratamentos 

(Tabela 5) também foi encontrada nos níveis de proteína total plasmática (Tabela 3), mas se 

mantiveram dentro dos níveis de referência. 

A fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) representa a fração de carboidratos 

estruturais dos alimentos (parede celular) e tem sido relacionada à regulação da ingestão de 

alimentos, taxa de passagem e atividade mastigatória dos ruminantes. Dietas com elevada 

concentração de fibra, limitam a ingestão e reduzem o desempenho animal (Van soest e 

Mertens, 1984). Apesar dos tratamentos FG e FA terem apresentado valores similares de FDN 

e superiores às demais silagens (Tabela 2), somente FA limitou o consumo de matéria seca 

(Tabela 5) em relação aos demais aditivos. Entretanto, a digestibilidade da MS não foi afetada 

(Tabela 6). Pode ser que estas dietas com menor ingestão total de MS tenham atendido as 

exigências energéticas do animal em níveis mais baixos de ingestão, uma vez que os níveis 

plasmáticos (Tabela 3) e a produção de AGV´s (Tabela 4) estão equiparados aos demais 

tratamentos. Lavezzo e Ferrari Jr. (2001) não observaram alterações no consumo e na 

digestibilidade da MS quando adicionaram farelo de mandioca à silagem de capim-elefante. 
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 Segundo o NRC (2006), o potencial de ingestão de alimentos pelos animais é 

resultado da combinação de sua demanda por energia e por sua capacidade física de ingerir a 

dieta, ambas relacionadas com o tamanho corporal e com o peso a maturidade esperado. 

Sabe-se que o desempenho animal depende da ingestão de nutrientes digestíveis e 

metabolizáveis, sendo que 60 a 90% das diferenças de desempenho são causadas pelo 

aumento de ingestão e, 10 a 40% às diferenças de digestibilidade (Mertens e Ely, 1982). 

Além disso, a ingestão de matéria seca é um dos mais importantes parâmetros na 

avaliação dos alimentos, pois além de estar relacionada ao enchimento do rúmen, é importante 

meio do fornecimento das quantidades necessárias de nutrientes requeridos pelos ruminantes. 

O consumo de matéria seca de FS, FC e FG atenderam as exigências mínimas do NRC (1985) 

que é de 1.150,0 g/dia. Já FA não conseguiu suprir a recomendação mínima de 1.015,0 g/dia 

(NRC 2007), recomendada para cordeiros com 25kg de PV. Ressalta-se que algumas dietas 

possuem em suas composições  ingredientes que podem interferir na ingestão, o que pode ter 

ocorrido no caso do FA, entretanto sem prejuízo na digestibilidade de MS (Tabela 5). 

 

CONCLUSÃO 

 

A silagens de capim com aditivos sequestrantes de umidade foram eficientes em 

manter as concentrações dos metabólicos plasmáticos e parâmetros de perfil ruminal dentro 

dos níveis de referência. Quanto a digestibilidade dos nutrientes FG teve desempenho igual ou 

melhor que FS que é um dos alimentos mais nobres e mais utilizados na alimentação de 

ruminantes.  Considerando os dados observados, recomenda-se o uso de aditivos 

sequestrantes em silagens de Brachiaria brizantha cv. Xaraés.  

 

REFERÊNCIAS  
 

 

ALLEN, M. S. Physical constraints on voluntary intake of forage by ruminants. Journal of 

Animal Science, Champaign, v. 74, n. 12, p. 3063-3075, Dec. 1996. 

ASSIS, A. J.; CAMPOS, J. M. S.; QUEIROZ, A. C.; VALADARES FILHO, S. C.; 

EUCLYDES, R. F.; LANA, R. de P.; MAGALHÃES, A. L. R.; MENDES NETO, J.; 

MENDONÇA, S.de S. Polpa cítrica em dietas de vacas em lactação. 2. Digestibilidade dos 

nutrientes em dois períodos de coleta de fezes, pH e nitrogênio amoniacal do líquido ruminal. 

Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 33, n. 1, p. 251-257, 2004. 



46 
 

 
 

COELHO DA SILVA, J. F.; LEÃO, M. I. Fundamentos de nutrição dos ruminantes. 

Piracicaba: Livroceres, 1979. 380 p. 

CONTRERAS, P., WITTWER, F., BOHMWALD. H. (2000) Uso dos perfis metabólicos no 

monitoramento nutricional dos ovinos. In: González. F.H.D., Barcellos, J.O., Ospina, H., 

Ribeiro, L.A.o. (Eds.) Perfil metabólico em ruminantes: seu uso em nutrição e doenças 

nutricionais. Porto alegre, Brasil, Gráfica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

FARIA, D.J.G.; GARCIA, R.; TONUCCI, R.G.; TAVARES, V.B.; PEREIRA, O.G.; 

FONSECA, D.M. da. Produção e composição do efluente da silagem de capim-elefante com 

casca de café. Revista Brasileira de Zootecnia, v.39, n.3, p.471-478, 2010 

FORBES, J. M.; FRANCE, J. Quantitative aspects of ruminat digestion and metabolism. 

Wallingford: CAB International, 1993, 515 p. 

GONZÁLEZ, FHD,  BARCELLOS, J, PATIÑO, HO, RIBEIRO, LA. Perfil 

metabólico em ruminantes: seu uso em nutrição e doenças nutricionais.Porto Alegre: Ed. 

UFGRS, 2000. 168p. il. 

KOZLOSKI, G. V. Bioquímica dos ruminantes. Santa Maria: Ed. UFSM, 2009, 216p. 

LAVEZZO, W.; FERRARI JUNIOR, E. Silagem de capim-elefante (pennisetum purpureum 

schum.) emurchecido ou acrescido de farelo de mandioca. Valor nutritivo. B. Ind˙str.anim., N. 

Odessa, v.58, n.2, p.125-134, 2001. 

 LENG, R.A. Factors affecting the utilization of "poor-quality" forages by ruminants 

particularly under tropical conditions. Nutrition Research and Review, v.3, p.277-303, 

1990.     

Mertens, D.R.; Ely, A. 1982. Using neutral detergent fiber to formulate dairy rations. In: Proc. 

gainut conf. for the feed industry. Georgia: Athens University of Georgia, p.116-126.  

MERTENS, D.R. Using Fiber and Carbohydrate Analyses to Formulate Dairy rations. In: 

Informational Conference with Dairy and Forages Industries, Us Dairy Forage Research 

Center, 1996. 

MIZUBUTI, IY; Ribeiro, ELA; Pereira, ES; Pinto, AP; Franco, ALC; Syperreck, MA; Dórea, 

JRR; Cunha, GE; Capelari, MGM; Muniz, EB. Cinética de fermentação ruminal in vitro de 

alguns co-produtos gerados na cadeia produtiva do biodiesel pela técnica de produção de gás. 

Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 32, suplemento 1, p. 2021-2028, 2011.  

PEREIRA NETO, M.; MACIEL, F.C.; VASCONCELOS, R.M.J. Produção e uso de silagens. 

Natal: EMPARN, 2009. 

PRESTON, T.R. Analytical methods for characterizing In: Feed resources for 

ruminants. Better utilization of crop residues and by products in animal feeding: research 

guidelines.2. A practical manual for research workers. Rome: FAO, 1986. p.106. 

RÊGO, A. C.; PAIVA, P. C. A.; MUNIZ, J. A.; VAN CLEEF, E.; H. C. B.;MACHADO 

NETO, O. R. Degradação ruminal de silagem de capim-elefante com adição de vagem de 

algaroba triturada1. Revista Ciência Agronômica, v. 42, n. 1, p. 199-207, 2011. 

https://scholar.google.com.br/citations?user=Se_iBt4AAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
http://www.ufrgs.br/lacvet/restrito/pdf/perfil%20nutricional%20ruminantes.pdf
http://www.ufrgs.br/lacvet/restrito/pdf/perfil%20nutricional%20ruminantes.pdf


47 
 

 
 

ROBERTSON, J. B.; VAN SOEST, P.J. 1981. The detergent system analysis and its 

application to human foods. In:The analysis of dietary fiber in foods. Marcel Dekke Inc.New 

York, p:123,1981. 

ROCHA, M. H. M. Teores de proteína bruta em dietas com alta proporção de concentrado 

para cordeiros confinados. Piracicaba, SP: ESALQ, 2002. Dissertação (Mestrado em 

Agronomia) – Departamento de Agronomia. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 

Piracicaba.  

ROSELER, D. K.; FERGUSON, J. D.; SNIFFEN. C. J.; HERREMA, J. Dietary protein 

degradability effects on plasma and milk urea nitrogen and milk nonprotein nitrogen in 

Holstein cows. Journal of Dairy Science, Champaign, v. 76, n. 2, p. 525-534, 1993. 

RUSSEL, A.J.F. Nutrition of pregnant ewe. In: BODEN, D. (Ed). Sheep and goat practice. 

London: Baillière Trindall, 1991. p.29-39. 

SANTOS, V. C.; EZEQUIEL, J. M. B.; MORGADO, E. S.; HOMEM JÚNIOR, A. C.; 

FÁVARO, V. R.; D’AUREA, A. P.; SOUZA, S. F.; BARBOSA, J.C.  Influência de 

subprodutos de oleaginosas sobre parâmetros ruminais e a degradação da matéria seca e da 

proteína bruta.  Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.64, n.5, p.1284-

1291, 2012. 

SILVA, D.J.; QUEIROZ, A.C. Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos. Viçosa, 

MG: Editora UFV, 2002. 235p. 

SNIFFEN, C. J.; O’CONNOR, J. D.; VAN SOEST, P. J.; FOX, D. G.; RUSSEL, J. B. A net 

carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets. II -Carbohydrate and protein 

availability. Journal of Animal Science, Champaign, v. 70, n. 11, p. 3562-3577, 1992. 

SWENSON, M. J.; REECE, W. O. Dukes fisiologia dos animais. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1996, 856 p. 

VALADARES FILHO, S. C.; Magalhães, K. A.; Junior, V. R. R. et al. Tabelas brasileiras de 

composição de alimentos para bovinos. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2006. 

VAN SOEST, P.J.; MERTENS, D.R. The use of neutral detergent fiber versus acid detergent 

fiber in balancing dairy rations. In: TECHINICAL SYMPOSIUM, 1984, Fresno. 

Proceedings…Fresno: Monsanto – Nutrition Chemicals Division, 1984. p.75- 

92. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

 

CAPÍTULO 4  –  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante dos dados expostos é possível concluir que o uso de aditivos sequestrantes de 

umidade no processo de ensilagem de Brachiaria Brizantha cv. Xaraés, no nível utilizado 

nesse trabalho, melhorou os parâmetros de fermentação, reduzindo as perdas por gases e 

efluentes, justificando portanto o seu uso. 

Quanto ao uso na alimentação de ovinos, as silagens de gramíneas aditivadas, não 

alterou o perfil metabólico, melhorando o perfil ruminal, permitindo portanto, sua utilização 

na relação volumoso:concentrado utilizada. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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