
XIII Simpósio de Pós-Graduação e Pesquisa em Nutrição e Produção Animal-VNP 2019 

 

EFEITO DE NÍVEIS CRESCENTES DE CARBOIDRASES 

EXÓGENAS NA DIETA DE VACAS EM LACTAÇÃO SOBRE A 

FERMENTAÇÃO RUMINAL E SÍNTESE DE PROTEÍNA 

MICROBIANA 
 

Nathália Trevisan Scognamiglio Grigoletto*
1
; Júlia Avansi Marques*, Lucas Ghedin Ghizzi*, 

Alanne Tenório Nunes*, Larissa Schneider Gheller*, Tássia Barrera de Paula e Silva*, Mauro 

Sérgio da Silva Dias*, Guilherme Gomes da Silva*, Cristina Cortinhas
*2

, Francisco Palma 

Rennó* 

*Departamento de Nutrição e Produção Animal – VNP - Universidade de São Paulo. 
*2

 DSM Nutritional Products, São Paulo, São Paulo, Brasil 
1
snathaliatrevisan@usp.br 

 

Objetivou-se neste estudo avaliar os efeitos do aumento dos níveis de carboidrases exógenas em 

dietas de vacas em lactação sob a fermentação ruminal e síntese de proteína microbiana. Oito 

vacas  da raça Holandesas canuladas no rúmen, com produção de leite de 27,8 ± 5,3 kg/dia, 182 

± 58,6 dias em lactação, 590 ± 85,9 kg de peso corporal e 2,78 ± 0,160 do escore de condição 

corporal foram distribuídas em 2 quadrados Latino 4 × 4 replicados, balanceados e 

contemporâneos, para avaliar os seguintes tratamentos: 1) Controle, dieta basal sem enzima; 2) 

Carb 1: dieta com 10 g de uma mistura de 2 enzimas (xilanase, Ronozyme WX; β-glucanase, 

Ronozyme VP, DSM Nutritional Products, Basileia, Suíça); 3) Carb 2: dieta com 20 g de 

inclusão de uma mistura de 2 enzimas (xilanase, Ronozyme WX; β-glucanase, Ronozyme VP); 

4) Carb 3: dieta com 30 g de inclusão de um mistura de 2 enzimas (xilanase, Ronozyme WX; β-

glucanase, Ronozyme VP). As dietas foram formuladas conforme recomendações do NRC 

(2001), utilizando proporção volumoso:concentrado de 50:50, sendo silagem de milho como 

única fonte de forragem. Cada período experimental teve duração de 21 dias, sendo 14 dias de 

adaptação e 7 dias de amostragem. Amostras de líquido ruminal foram coletadas no último dia 

de cada período, antes da alimentação matinal (0h) e 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, e 16 horas após a 

alimentação matinal. Para a estimativa da síntese de proteína microbiana, foram coletadas 

amostras de urina de cada vaca a cada 9 horas, por 3 dias consecutivos durante cada período 

experimental, perfazendo uma amostra composta por animal. As respectivas amostras de leite 

foram coletadas por 3 dias consecutivos, durante a ordenha da manhã e da tarde, sendo utilizada 

amostra referente a um dia. Os dados foram analisados usando o procedimento MIXED do SAS 

Inst (2001), de forma linear e quadrática, para avaliar a resposta à dose controle vs. contraste 

enzimático. A inclusão de carboidrases tendeu a aumentar (P=0,093) as exigências de energia da 

lactação e aumentou linearmente (P≤0,067) a razão entre energia líquida de lactação / ingestão 

de energia digestível e a razão de ingestão de nitrogênio / nitrogênio do leite. A inclusão de 

carboidrases não afetou (P≥0,157) o consumo de energia, mas tendeu a aumentar (P=0,075) 

nitrogênio ureico no leite, enquanto não afetou (P≥0,466) a síntese proteína microbiana e 

eficiência. Também, tendeu a reduzir linearmente (P=0,064) o pH ruminal, e a concentração de 

NH3-N em relação ao controle (P=0,086). Além disso, a inclusão tendeu a aumentar linearmente 

(P=0,085) a concentração ruminal de ácido isobutírico. Portanto, a inclusão de carboidrases 

exógenas na dieta de vacas leiteiras altera a fermentação ruminal, enquanto que a síntese de 

proteína microbiana não é alterada. 
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