
XI Simpósio de Pós-Graduação e Pesquisa em Nutrição e Produção Animal-VNP 2017 

 

EFEITO DE DIFERENTES FONTES DE CARBOIDRATOS NÃO-FIBROSOS SOBRE O 

PH RUMINAL E DIGESTIBILIDADE IN VITRO DE FORRAGENS TROPICAIS. 

 

 

Viviane Borba Ferrari*1; Angélica Patrícia Ordoñez Diaz*; Nara Regina Brandão Cônsolo*; 

Rafael Teixeira de Sousa*; Frederich Diaz Rodriguez*; Luis Felipe Prada e Silva* 

 

*Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal – VNP - Universidade de São 

Paulo 
1 vivianebferrari@gmail.com 

O objetivo do presente estudo foi determinar as frações alimentares, taxa de digestão e Lag time 

de fontes de carboidratos não-fibrosos (CNF), e os efeitos dessas fontes sobre a digestibilidade in 

vitro da matéria seca (DIVMS), e fibra em detergente neutro (DIVFDN) de forragens tropicais, e 

sobre o pH ruminal de novilhos alimentados com dietas a base de cana-de-açúcar. As fontes de 

CNF utilizadas foram o milho moído fino (MMF), milho floculado a vapor (MFV), e polpa 

cítrica peletizada (PCP). Um primeiro ensaio in vitro foi conduzido para determinar a curva de 

degradação, as frações alimentares, e o tempo de colonização (Lag time) de amostras de MMF, 

MFV e PCP. Para incubação dessas amostras, foi utilizado fluido ruminal de um animal 

canulado recebendo uma dieta com 60% de silagem de milho e 40% de concentrado. Já no 

segundo estudo, foram utilizados três novilhos Nelore canulados no rúmen peso médio de 350 ± 

15 kg em um delineamento de quadrado latino 3 × 3, recebendo três fontes de CNF no 

concentrado em dietas à base de silagem de cana-de-açúcar. O pH ruminal desses animais foi 

mensurado, e o fluido ruminal utilizado para avaliar DIVMS e DIVFDN do feno de 

bermudagrass (Feno), silagem de milho (SM) e silagem de cana-de-açúcar (SC). As curvas de 

degradação dos CNF foram ajustadas usando o procedimento PROC NLIN do SAS e os 

parâmetros da equação comparados usando intervalos de confiança. O modelo estatístico para o 

segundo estudo incluiu efeitos fixos de dieta contendo as fontes de carboidratos (CNF), forragem 

incubada (Forragem) e sua interação (CNF × Forragem), e efeitos aleatórios do tempo de 

incubação, quadrado e período. As diferenças foram consideradas significativas quando a 

probabilidade foi ≤ 5%. A PCP diminuiu o Lag time, e a fração B comparado com o MMF e o 

MFV. A PCP também aumentou a taxa de degradação comparado ao MFV e este comparado ao 

MMF. Não houve interação de CNF × Forragem (P>0,05) sobre os parâmetros de 

digestibilidade. Houve efeito Forragem sobre a DIVMS e a DIVFDN após 30 ou 48 h de 

incubação (P<0,01). A SM aumentou a DIVMS, seguido pela SC e, finalmente pelo Feno, após 

30 e 48 h de incubação. Para a DIVFDN após 30 h, a SM teve o maior valor em comparação 

com SC e Feno, sem diferenças entre eles. No entanto, quando DIVFDN foi medida após 48 h de 

incubação, a SM apresentou o maior valor, seguido de SC e Feno. Também houve efeito de CNF 

sobre a digestibilidade, sendo que o fluido ruminal de animais alimentados com MFV diminuiu a 

DIVMS (P=0,03) e DIVFDN (P=0,02) das três forragens avaliadas, após 48 h de incubação. Não 

houve efeito de CNF sobre as digestibilidades após 30 h de incubação. Houve interação CNF × 

Tempo sobre o pH ruminal (P=0,04) em que a dieta com MFV diminuiu o pH ruminal 

comparado com a PCP e MFV 6h pós alimentação. Em conclusão, a silagem de cana-de-açúcar 

teve a menor digestibilidade de fibra dentre as forragens avaliadas. O milho floculado aumentou 

a taxa de degradação ruminal, diminuiu o pH e, portanto, reduziu a digestibilidade in vitro de MS 

e NDF das forragens. A polpa cítrica teve menor tempo de colonização e taxa de degradação 

mais rápida em comparação com o milho, independentemente do método de processamento. 
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