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RESUMO 

 

 

VIEIRA, Pablo Almeida Sampaio. Silagem da raiz de mandioca para alimentação de 

bovinos leiteiros. Itapetinga, BA: UESB, 2015. 111 p. Tese. (Doutorado em Zootecnia, 

Área de Concentração em Produção de Ruminantes).* 

 

Foram realizados dois experimentos simultâneos com o objetivo de avaliar a 

silagem da raiz de mandioca na alimentação de bovinos leiteiros. No primeiro 

experimento, utilizaram-se 10 vacas Holandês x Zebu, com produção anterior média de 

4104 kg de leite, ajustada para 300 dias, dispostas em dois quadrados latinos de cinco 

por cinco, simultâneos, constituindo cinco níveis de inclusão (0,00; 3,62; 7,23; 10,84; e 

14,54% da matéria seca da dieta) da silagem da raiz de mandioca e cinco períodos (10 

dias de adaptação e cinco dias para a coleta de dados). Na medida em que a silagem da 

raiz de mandioca foi incluída na dieta, o milho grão moído foi diminuindo, até não mais 

participar da dieta. Nenhuma das variáveis relacionadas ao consumo, à digestibilidade e 

ao comportamento ingestivo foram influenciadas (P>0,05) com a inclusão da silagem da 

raiz de mandioca. A produção e a composição do leite, a conversão alimentar e o 

balanço de compostos nitrogenados foram semelhantes (P>0,05) entre as dietas 

experimentais. O segundo estudo foi realizado com cinco bovinos de origem leiteira, 

canulados no rúmen e com peso médio de 389 kg. Os animais foram distribuídos em um 

quadrado latino de cinco por cinco da mesma forma que o primeiro experimento. Os 

consumos da matéria seca e dos nutrientes não foram influenciados (P>0,05) pela 

inclusão da silagem da raiz de mandioca na dieta, exceto o consumo de proteína bruta 

(PB), em que o valor mínimo (0,89 kg/dia) foi obtido no nível de 5,83% de inclusão. Os 

coeficientes de digestibilidade da MS e dos nutrientes, as variáveis relacionadas ao 

comportamento ingestivo e as excreções de nitrogênio na urina e nas fezes não foram 

modificados (P>0,05) com a inclusão da silagem da raiz de mandioca. Foi observado 

efeito linear crescente para o balanço de nitrogênio. Obteve-se comportamento 

quadrático (P<0,05) nas excreções de ureia e nitrogênio ureico na urina, com ponto de 

mínimo de 131,13 e 61,20 g/dia, respectivamente, no nível de 7,27% de inclusão da 

silagem da raiz de mandioca. Não houve interação (P>0,05) entre os níveis da silagem 

da raiz de mandioca e o tempo de coleta do conteúdo ruminal (0, 2, 4, 6 e 8 horas após a 

alimentação) para os ácidos graxos de cadeia curta, pH e nitrogênio amoniacal (N-NH3). 

Apenas o teor de N-NH3 apresentou comportamento quadrático em função dos níveis de 

inclusão, obtendo-se o ponto de mínimo (12,62 mg/ 100 mL de conteúdo ruminal) no 

nível de 5,98%. A dieta com 7,23% de silagem da raiz de mandioca foi mais eficiente 

na utilização dos compostos nitrogenados pelos bovinos. As dietas contribuem de forma 

semelhante para a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, sem interferir no pH 

ruminal. A silagem da raiz de mandioca, incluída até 14,54% no total da MS da dieta, é 

uma alternativa para a substituição do milho na dieta de bovinos. 

 

Palavras-chave: consumo, digestibilidade, nitrogênio, rúmen, vacas  

 

__________________ 
* Orientador: José Augusto Gomes Azevêdo, Dr. UESC, e Coorientadores: Fabiano Ferreira da Silva, Dr. 

UESB e Luiz Gustavo Ribeiro Pereira, Dr. Embrapa Gado de Leite. 
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ABSTRACT 

 

 

VIEIRA, Pablo Almeida Sampaio. Silage of cassava root for dairy cattle feeding. 

Itapetinga, BA: UESB, 2015. 111 p. Tese. (Doutorado em Zootecnia, Área de 

Concentração em Produção de Ruminantes).* 

 

 

Two simultaneous experiments were conducted with the aim of evaluating the 

use of cassava root silage as a food for dairy cattle. In the first experiment, ten 

Holstein X Zebu cows with an average milk yield of 4104 kg adjusted to 300 days were 

assigned to two replicated Latin square designs constituted of five inclusion rates (0,00; 

3,62; 7,23; 10,84; and 14,54% on diet dry matter basis) of cassava root silage and five 

periods (ten days for adaptation to the diets and five days for data collection). As 

cassava root silage was included in the diet, ground corn was diminished until no longer 

participating in the diet. No variable related to intake, digestibility and ingestive 

behavior were influenced by the inclusion rate of cassava root silage. Milk yield and 

composition, feed conversion and N balance were similar across the diets. The second 

experiment was carried out by using five ruminally canulated dairy cattle with an 

average live weight of 389 kg. The animals were allotted to a 5x5 Latin square design in 

the same way as the first experiment. Intakes of dry matter and nutrients were not 

influenced by the inclusion rate of cassava root silage, except for crude protein intake, 

whose minimal value (0,89 kg/day) was recorded for inclusion rate of 5,83%. 

Digestibility coefficients of dry matter and nutrients, variables related to ingestive 

behavior and N excretions through the urine and feces were unaffected by the inclusion 

amount of cassava root silage. However, it was observed an increasing linear effect 

(P<0,05) on N balance. A quadratic effect (P<0,05) on excretions of urea and nitrogen 

in urine was also detected, with a minimum value of 131,13 and 61,20 g/day 

respectively, which was observed at an inclusion rate of 7,27% of cassava root silage. 

There was no interaction between the inclusion amount of cassava root silage and the 

time of ruminal content collection (0, 2, 4, 6 and 8 hours after feeding) towards volatile 

fatty acids, pH and ammonia N (N-NH3). However, the concentrations of ammonia N 

exhibited a quadratic behavior (P<0,05) as cassava root silage was included, with a 

minimum value (12,62 mg/ 100 mL of ruminal content) observed in the inclusion rate of 

5,98%. The inclusion rate of cassava root silage of 7,23% was the most efficient in 

promoting the use of nitrogen compounds. The diets contributed equally to the 

production of volatile fatty acids without affecting ruminal pH. The cassava root silage, 

included up to 14,54% in the total dry matter of the diet, can be a valuable option for 

replacing corn in diets and feeding dairy cattle. 

 

Keywords: intake, digestibility, nitrogen, rumen, cows 

 

 

 

__________________ 
* Orientador: José Augusto Gomes Azevêdo, Dr. UESC, e Coorientadores: Fabiano Ferreira da Silva, Dr. 

UESB e Luiz Gustavo Ribeiro Pereira, Dr. Embrapa Gado de Leite.
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I – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

As espécies vegetais que compõem os pastos suprem as necessidades 

alimentares básicas dos ruminantes, que evoluíram como herbívoros, alimentando-se 

principalmente dos componentes fibrosos dessas plantas. Entretanto, alguns fatores têm 

alterado o modo de alimentação desses animais. A busca por sistemas produtivos mais 

eficientes, que, além de cobrirem os custos de produção, resultem em lucros ao 

investidor, demanda o fornecimento de nutrientes que atendam aos requerimentos 

nutricionais dos ruminantes. Isso acontece, na maioria dos casos, com o fornecimento 

não apenas de alimentos fibrosos, mas também de alimentos concentrados energéticos e 

proteicos. A produção mundial de leite, em 2014, deve atingir 792 milhões de toneladas 

(FAO, 2014) e esses valores são alcançados por meio do melhoramento genético das 

vacas, que, por sua vez, resultou em uma maior demanda por nutrientes, não sendo 

suficiente o uso exclusivo de alimentos volumosos. 

De acordo com Haddad & Grant (2000), os carboidratos compreendem a maior 

fração entre os componentes de uma dieta para vacas leiteiras (até 75% da MS). Desde 

1800, os químicos têm tentado caracterizar as frações nutricionalmente importantes dos 

alimentos, sendo reconhecido, posteriormente, que a divisão dos carboidratos em fibra 

bruta e extrato não nitrogenado era inadequada para a descrição nutricional dos 

alimentos. Atualmente, as frações comuns de carboidratos mais utilizadas são: a fibra 

em detergente neutro, corrigida para cinzas e proteína, constituída por celulose, 

hemicelulose e lignina; e os carboidratos não fibrosos (CNF), os quais são constituídos 

principalmente de amido, açúcares, substâncias pécticas, e beta–glucanos. O conteúdo 

de CNF em uma dieta ou alimento é estimado, normalmente, pela subtração do teor de 

matéria orgânica pelos teores de proteína bruta, de extrato etéreo e de fibra em 

detergente neutro, corrigida para proteína bruta (Van Soest et al., 1991).    

Dos componentes dos CNF, o amido talvez seja o mais importante, sendo o 

principal componente energético dos grãos de cereais e de raízes utilizados na 

alimentação de ruminantes. Devido às suas características como fonte de reserva, este 

apresenta uma disponibilidade energética superior à dos carboidratos estruturais (Zeoula 
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& Caldas Neto, 2001). Diferenças na estrutura, na digestibilidade e na influência sobre a 

fermentação ruminal entre os diversos cereais que podem ser utilizados como fontes de 

amido influenciam diretamente o desempenho dos ruminantes, o que desperta o 

interesse por parte dos pesquisadores em recomendar relações ótimas entre as diversas 

fontes de amido e os demais ingredientes que compõem a dieta. Além disso, a 

alimentação representa parcela significativa no custo de produção de leite, 

principalmente quando se utilizam fontes de amido, como o milho, que, por ser uma 

commodity, têm o seu preço atrelado ao mercado internacional. A busca por alternativas 

para substituir os grãos de cereais na alimentação de ruminantes assume grande 

importância (Pedroso et al., 2009) e, é nesse contexto que a mandioca surge como 

importante fonte de amido que pode ser utilizada na alimentação animal. 

Em 2011, a produção mundial de mandioca foi, aproximadamente, 262 milhões 

(mi) de toneladas (t), com uma expectativa de alcançar 291 mi de t em 2014 (FAO, 

2014). O Brasil produziu 25,4 mi de t, ficando atrás, somente, da Nigéria (52,4 mi de t). 

Não infrequente, a elevada produção de raízes de mandioca conduz a um menor preço 

do produto, criando boas perspectivas para a sua utilização na alimentação de 

ruminantes. No entanto, a presença de glicosídeos cianogênicos na mandioca impede o 

seu fornecimento in natura aos ruminantes, pois, quando degradados, liberam o ácido 

cianídrico, que é tóxico. O processamento da raiz da mandioca viabiliza o seu 

fornecimento aos animais, podendo ser feito por meio da desidratação (raspa ou farelo 

de mandioca) ou pela conservação anaeróbica (silagem). 

Por apresentar maior digestibilidade ruminal do que o milho (Simas et al., 2008), 

o amido da mandioca pode proporcionar incrementos na produção de leite, uma vez que 

há acréscimos na produção de propionato, principal precursor para a gliconeogênese. 

Por outro lado, carboidratos de rápida fermentação ruminal podem diminuir o pH 

ruminal, reduzindo a atividade das bactérias responsáveis pela digestão da fibra.  

Pode existir um possível efeito no acréscimo da ingestão de alimentos em dietas 

que contenham raízes de mandioca, já que, esse alimento, por possuir maiores taxas de 

degradação que o milho, pode ter a taxa de desaparecimento pelo trato gastrointestinal 

incrementada. Isso sugere a utilização de compostos proteicos de rápida degradação 

ruminal ou fontes de nitrogênio não proteico, associados à mandioca. Dessa forma, pode 

existir uma melhor sincronização entre as fontes de carboidratos e proteínas, o que pode 

resultar em uma melhor utilização do nitrogênio da dieta, já que, a proteína é o 
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ingrediente de maior custo unitário na nutrição animal, e uma maior excreção de 

nitrogênio pode representar fonte de contaminação ambiental (lençol freático, rios e 

lagos).  

Em se tratando da alimentação de ruminantes, são encontrados na literatura 

trabalhos com a utilização da raspa de mandioca (Jorge et al., 2002; Marques et al., 

2000; Pires et al., 2008; Ramalho et al., 2006a; Ramalho et al., 2006b), do seu farelo 

(Silva et al., 2014) e experimentos com a inclusão de raízes de mandioca (aditivo) na 

ensilagem de forrageiras (Maza et al. 2011; Medina et al. 2009a, b; Oliveira et al. 2010), 

porém, fazem-se necessários estudos para avaliar o efeito da utilização da silagem da 

raiz de mandioca na alimentação de bovinos, inclusive em animais recebendo a cana-de-

açúcar como volumoso. 

 

1.2 USO DA CANA-DE-AÇÚCAR PARA VACAS LEITEIRAS  

A cana-de-açúcar vem sendo utilizada na alimentação de vacas leiteiras, já que 

apresenta produtividade considerável. Com o manejo adequado de variedades e de 

técnicas de calagem e adubação, é possível obter produtividades superiores a 100 t de 

matéria natural /ha/ ano (Oliveira et al., 2001). A cana-de-açúcar apresenta em média 

29% de matéria seca (MS), o que daria uma produção de mais de 29 t de MS/ha/ano. 

Essa forrageira é rica em energia, porém, apresenta-se deficiente quando se refere ao 

teor de proteína bruta, na maioria das vezes, menor que 3% da MS; porém, a sua maior 

limitação para ser utilizada em dietas para vacas de média e alta produção de leite pode 

estar relacionada à qualidade da fibra. Segundo Magalhães et al. (2004), essas 

limitações ocorrem, principalmente, devido à baixa digestibilidade da fibra, que acarreta 

maior preenchimento do rúmen e menor consumo de matéria seca. Magalhães et al. 

(2004), avaliando dietas baseadas em cana-de-açúcar ou silagem de milho, notaram um 

acréscimo de 15% no consumo, para os animais que receberam silagem de milho, em 

relação aos que foram alimentados a base de cana-de-açúcar. Há também uma redução 

na digestibilidade da fibra em detergente neutro (FDN), com o aumento da inclusão de 

cana-de-açúcar na dieta de vacas leiteiras (Magalhães et al., 2006). Entretanto, a 

inclusão de até 14,2% de cana-de-açúcar in natura na MS total da dieta de vacas 

leiteiras alimentadas com silagem de milho, como volumoso padrão, não afetou o 

consumo de MS, nem a produção e a composição do leite (Lima et al., 2012).  
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De acordo com Nussio et al. (2005), as silagens de sorgo e de milho são as 

fontes de volumosos mais utilizadas no Brasil em sistemas intensivos de produção. 

Entretanto, o cultivo dessas forrageiras e a sua ensilagem podem apresentar dificuldades 

climáticas, técnicas e econômicas, dificultando o seu uso na alimentação animal em 

determinadas épocas do ano e em diversas propriedades rurais. Estudos envolvendo 

cana-de-açúcar corrigida com ureia têm sido publicados na literatura (Costa et al., 2013; 

Meneses et al., 2014; Oliveira et al., 2011). 

Ao avaliarem a viabilidade bioeconômica de níveis de glicerina bruta, 0, 4, 8 e 

12% na matéria seca, em dietas de vacas em lactação alimentadas com cana-de-açúcar, 

Costa et al. (2013), afirmaram que a inclusão da glicerina bruta foi eficiente tanto na 

produtividade, promovendo um crescimento linear (P<0,05), quanto na lucratividade, 

não afetando o consumo de matéria seca da dieta total (média= 16,23 kg/dia), do 

concentrado (média= 3,73 kg/dia) e nem o de cana-de-açúcar (média= 13,03 kg/dia), o 

que viabilizou a sua utilização em dietas de vacas lactantes. A produção de leite obteve 

comportamento linear positivo com o aumento do teor de glicerina bruta na dieta. Os 

autores recomendaram o maior nível (12%) de inclusão, dieta em que foi obtida uma 

produção de leite, corrigida para gordura, igual a 15,30 kg/ dia/ animal. Oliveira et al. 

(2011) realizaram uma meta-análise do impacto da fibra em detergente neutro na dieta 

de vacas em lactação e encontraram valores de produção de leite, corrigida para 

gordura, variando de 14,73 a 22,86 kg/ dia, para animais recebendo cana-de-açúcar 

como volumoso; o consumo de MS variou de 2,34 a 3,83% do peso corporal (PC) e o 

consumo de FDN variou de 0,57 a 1,66% do PC; e a digestibilidade da FDN variou de 

10,66 a 48,77%, apresentando média de 31,86%.  

Uma vantagem na utilização da cana-de-açúcar como volumoso é que ela atinge 

sua maior concentração de energia durante o período de seca. Com o avançar da idade, a 

cana-de-açúcar passa a apresentar menores teores de FDN e aumento nos teores de MS 

e carboidratos não fibrosos (CNF). Essas características são importantes vantagens para 

a alimentação animal, especialmente no período seco do ano, época em que seu valor 

energético é máximo, enquanto outras gramíneas forrageiras atingem seus limites 

mínimos. Por apresentar valores de PB considerados baixos, em torno de 3% na MS, 

deve-se corrigir esse déficit utilizando fontes de compostos nitrogenados degradáveis no 

rúmen e/ ou proteína não degradável no rúmen. 
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1.3 DIGESTÃO E DIGESTIBILIDADE DO AMIDO 

Depois de ingerido, o passo inicial da digestão do amido pelos ruminantes é a 

adesão e a colonização desse alimento pelos microrganismos ruminais, especialmente as 

bactérias, que hidrolisam as ligações α-1,4 e α-1,6 da amilose e da amilopectina. A 

glicose resultante da digestão do amido é rapidamente transformada em ácidos graxos 

de cadeia curta (AGCC) como resultado da sua utilização pelo metabolismo 

microbiano. Os AGCC, principalmente acetato, propionato e butirato, são as principais 

fontes de energia para os ruminantes (Argov-Argaman et al., 2012), representando cerca 

de 75 a 80% da energia originalmente presente nos carboidratos fermentados (Kozloski, 

2002). A maior parte dos AGCC, de 80 a 90%, é absorvida pelo epitélio ruminal, 

atingindo a corrente sanguínea, sendo o restante absorvido pelo omaso e pelo abomaso. 

O acetato é o principal precursor para a produção de gordura no leite, enquanto o 

propionato assume maior importância como precursor para a gliconeogênese e o 

butirato é absorvido pelas vísceras para abastecer as suas demandas energéticas. Em 

dietas de elevados teores de grãos energéticos, como o milho e o sorgo, há uma maior 

produção de propionato, com efeitos positivos sob a digestibilidade ruminal e 

consequentemente maiores produção de proteína microbiana. 

São conhecidos vários fatores que podem influenciar na taxa e na extensão da 

digestão do amido pelos ruminantes, determinando os sítios de digestão e interferindo 

na quantidade de amido que será digerido no rúmen e que chegará ao intestino delgado. 

Grão inteiro, com o pericarpo intacto, é muito ou totalmente resistente à digestão por 

ruminantes, porque são resistentes à adesão dos microrganismos (Beauchemin et al., 

1994). Por outro lado, grãos processados têm a sua digestão ruminal aumentada, devido 

à maior oportunidade para a adesão aos grânulos de amido.  

De acordo com Butolo (2002), a digestibilidade do milho laminado é superior à 

do milho inteiro, porém o grão moído apresenta maior digestibilidade pelo fato de 

apresentar um menor tamanho de partícula, o que favorece a colonização dos 

microorganismos ruminais e o ataque de enzimas. Yahaghi et al. (2014) desenvolveram 

experimentos com o objetivo de investigar o efeito da extrusão do amido de sorgo e os 

efeitos da substituição da cevada pelo sorgo extrusado em dietas para cordeiros. O sorgo 

foi extrusado utilizando-se as seguintes combinações de temperatura e pressão: T1 = 

90°C/ 17 bares, T2 = 115°C/ 24 bares, T3 = 150° C/ 55 bares e T4 = 175°C/ 95 bares. 

Os outros tratamentos foram: controle (T0), em que o sorgo não passou por 
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processamento, e grãos de cevada (C).  O T3 elevou a digestibilidade ruminal in vitro, a 

solubilidade da fração ―a‖, a taxa de desaparecimento da fração ―c‖ e a degradabilidade 

efetiva da MS e do amido do sorgo para valores similares à cevada (C). O T3 também 

aumentou as taxas de digestão ruminal e intestinal da MS, do amido e do N, em relação 

aos T0, T1, T2 e T4. O aumento da participação ruminal na digestão do amido 

processado é benéfico nutricionalmente, porque aumenta a disponibilidade de energia 

rapidamente fermentável no rúmen, com a elevação da produção de proteína microbiana 

ruminal e dos ácidos graxos voláteis (Nocek & Tamminga, 1991). 

Além do processamento, as fontes de amido exercem influência direta no seu 

aproveitamento pelos ruminantes. A digestibilidade do amido é inversamente 

proporcional ao conteúdo de amilose (Zeoula & Caldas Neto, 2001). Entretanto, 

Philippeau et al. (1998) constataram que o amido dos grãos de milho ricos em amilose 

foi mais rapidamente degradado no rúmen e apresentou maior taxa de digestão do que o 

amido dos grãos cerosos e de composição normal. Portanto, a taxa e a extensão da 

digestão dos grânulos de amido no rúmen dependem não apenas da proporção da 

amilose: amilopectina, mas também do material que circunda os grânulos de amido. 

Diante disso, o acesso das bactérias ruminais aos grânulos de amido vai depender da 

degradação da parede celular e da matriz proteica que envolve esses grânulos. A forte 

interação dos grânulos de amido com a matriz proteica pode reduzir a susceptibilidade 

do amido à hidrólise enzimática, reduzindo a digestibilidade desse carboidrato. De 

acordo com McAllister et al. (1993), o amido do milho e do sorgo não está facilmente 

disponível para a digestão enzimática, só se a matriz proteica for, inicialmente,  digerida 

ou se algum tipo de tratamento químico ou físico for aplicado ao grão para expor seus 

grânulos de amido ao ataque bacteriano (Rooney & Miller, 1981).  

Em estudo sobre a cinética da fermentação ruminal in vitro de dietas contendo 

palma forrageira enriquecida com ureia e suplementadas com diferentes fontes de 

amido, Luz et al. (2014) concluíram que a utilização da mandioca como fonte de amido 

proporciona uma fermentação mais rápida, quando comparada ao milho, permitindo 

melhor sincronização com fontes de nitrogênio de rápida degradação. 

Caldas Neto et al. (2000) avaliaram a digestibilidade total e parcial de rações 

compostas por várias fontes de amido (milho (M); milho + casca de mandioca 

desidratada (MC); raspa de mandioca (RM); ou farinha de mandioca de varredura (FV), 

em novilhos Holandeses. A digestibilidade aparente da MS, da MO e do amido foram 
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maiores para as rações com raspa de mandioca. As digestibilidades ruminal do amido 

(% do total digerido e % do que chega ao compartimento) foram maiores para as rações 

com RM e FV. A digestibilidade intestinal do amido (% do que chega ao 

compartimento) foi maior para a ração com RM. A raspa de mandioca, a farinha de 

varredura e a casca de mandioca entraram com 39,7; 39,0; e 21% da MS da dieta total. 

Fregadolli et al. (2001) verificaram que dietas contendo 50% de silagem de 

milho e 50% de concentrado, baseado em fontes de amido de alta (casca de mandioca) e 

baixa (milho) degradabilidade ruminal, com fontes de nitrogênio de alta e baixa 

degradabilidade ruminal, não influenciaram o pH e a concentração de N-NH3/mL do 

líquido ruminal. O pH variou de 6,02 a 6,67, e a concentração média de N-NH3 foi de 

8,46 mg/100 mL. A composição química das bactérias e os fluxos médios de MO, MO 

microbiana e N microbiano não diferiram entre as fontes de amido e N. Os maiores 

valores para MO verdadeiramente degradável no rúmen foram observados para as 

rações com casca de mandioca e levedura. As fontes de amido e de N não influenciaram 

na eficiência da síntese microbiana. 

Carboidratos de rápida degradação ruminal, como a mandioca e a cevada, podem 

provocar redução do potencial hidrogeniônico (pH) do rúmen, exercendo efeito 

importante sobre a fermentação dos carboidratos. O pH, após 12 horas de fermentação, 

in vitro, de vários substratos, incluindo milho, milho de alta umidade, cevada floculada 

e trigo, decaiu para 5,14; 5,40; 4,59 e 4,93, e resultaram na produção de grande 

quantidade de ácido láctico (Cullen et al., 1986). O aumento na produção de ácido 

láctico provoca redução na atividade de enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas. A 

capacidade de absorção ruminal é afetada pelo pH ruminal e pelo gradiente de 

concentração dos AGCC entre o lúmen ruminal e as células epiteliais, e o sangue 

(Argov-Argaman et al., 2012).  

A influência da concentração de carboidratos não fibrosos (CNF) (30, 35, 40 e 

45%) na dieta sobre a digestão ―in vitro‖ da FDN das silagens de milho e de alfafa em 

diferentes faixas de pH (5,8 e 6,8), foi avaliada por Haddad & Grant (2000), com o 

objetivo de determinar uma relação entre os teores de CNF e FDN que maximizem a 

digestão da fibra. Esses autores, concluíram que o efeito do conteúdo de CNF e do pH 

na digestão da FDN difere entre as silagens de alfafa e de milho. Em condições de pH 

iguais a 6,8, a digestão da FDN não foi afetada nas concentrações de 30 a 40% de CNF 

para a dieta à base de silagem de alfafa, considerando que esta foi maximizada para a 
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silagem de milho com 30% de CNF dietético em ambos os valores de pH. A relação 

ótima de CNF/ FDN dietética variou entre 0,70 e 1,20 para a silagem de alfafa e ficou 

próxima de 0,70 para a silagem de milho, quando o pH foi 6,8. Houve uma redução na 

digestão da FDN, em condições de pH 5,8, quando a relação CNF/ FDN foi maior que 

0,92 e 0,74 para as silagens de milho e de alfafa, respectivamente. 

Deve-se ter cautela ao avaliar a degradabilidade do amido apenas no rúmen, pois 

o amido que escapa da degradação ruminal pode ser aproveitado no intestino delgado, 

podendo compensar a menor degradação no rúmen em determinado alimento. A 

digestibilidade de dietas contendo raízes de mandioca é uma importante ferramenta 

utilizada na alimentação de ruminantes, pois leva em conta o efeito associativo dos 

alimentos que compõem a dieta. 

 

1.4 AMIDO DA MANDIOCA 

O amido, principal componente das raízes tuberosas da mandioca, é um 

homopolissacarídeo não fibroso e sintetizado pela planta com a função de reserva para 

os períodos de dormência, crescimento e rebrota. Em valores médios, o amido da 

mandioca apresenta 17,0% de amilose e cerca de 83,0% de amilopectina, teores estes 

diferentes do milho, que apresenta 24,0% de amilose e 76,0% de amilopectina, e da 

batata, com 20,0% de amilose e 80% de amilopectina (Ciacco & Cruz, 1982, apud 

Gonçalves et al., 2009). 

A amilose é uma macromolécula praticamente não ramificada, constituída de 

500 a 5.000 resíduos de glicose (Oates, 1997), formada por unidades de  α-D-

glicopiranose unidas por ligações α-1,4 e com poucas ligações α-1,6. No amido, a 

amilose representa, em geral, uma quantidade menor que a amilopectina. As proporções 

em que essas estruturas aparecem diferem em relação às fontes botânicas, variedades de 

uma mesma espécie ou, mesmo numa mesma variedade, de acordo com o grau de 

maturação da planta (Eliasson, 2004; Tester et al., 2004). 

A amilopectina é um polímero maior que a amilose e tem estrutura bastante 

ramificada. De acordo com Vandeputte & Delcour (2004), a amilopectina apresenta de 

4700 a 12.800 unidades de resíduos de glicose. As cadeias lineares de glicose são 

unidas por ligações α-1,4, enquanto os pontos de ramificação são unidos por ligações α-

1,6. Estima-se que 95% dos resíduos de glicose estejam unidos por ligações α-(1-4) e 

que 5% estejam unidos por meio de ligações α-1,6 (French, 1973). Já na amilose, 
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apenas 1% estão unidos por ligações α-1,6. De acordo com Ball et al. (1998), a 

complexa organização das ramificações α-1,6 é responsável pelo empacotamento denso 

e semicristalino dos resíduos de glicose nos grânulos de amido. Existem diferenças na 

estrutura da amilopectina de acordo com as fontes de amido e essas diferenças exercem 

um papel importante nas propriedades do amido, como a viscosidade, a hidratação e a 

susceptibilidade ao ataque de enzimas. A proporção de amilose e amilopectina nos 

grânulos de amido varia de acordo com sua origem botânica, mas, na maioria das 

espécies, o amido é composto de 30% de amilose e 70% de amilopectina (Wang et al, 

1998). 

As moléculas de amilose e amilopectina do amido são mantidas juntas pela 

formação de pontes de hidrogênio entre os grupamentos hidroxila das unidades de 

glicose, apresentando, assim, insolubilidade em água fria. Contudo, o aquecimento na 

presença de água promove solubilização parcial e perda da cristalinidade dos grânulos 

de amido. Esse processo, denominado gelatinização, ocorre devido à quebra das pontes 

de hidrogênio, permitindo a entrada de água e consequente dilatação (10,0 a 15,0% de 

aumento no diâmetro) dos grânulos. Os grânulos de amido de raízes e tubérculos 

apresentam maior capacidade de expansão na água do que o amido dos cereais 

(Gonçalves et al., 2009). De acordo com McAllister et al. (1993), o amido do milho e do 

sorgo não está facilmente disponível para a digestão enzimática, só se a matriz proteica 

for, inicialmente,  digerida ou se algum tipo de tratamento químico ou físico for 

aplicado ao grão para expor seus grânulos de amido ao ataque bacteriano (Rooney & 

Miller, 1981). 

O amido da mandioca apresenta maior digestibilidade ruminal, em relação ao do 

milho, 91 e 65%, respectivamente (Simas et al., 2008). Rangel et al. (2008) explicaram 

que a maior degradabilidade efetiva do amido da mandioca, em relação ao do milho e 

ao do sorgo, se dá devido à inexistência de pericarpo, endosperma córneo e periférico, 

matriz proteica e, possivelmente, devido a uma menor proporção de amilose e lipídios 

nos grânulos de amido, diminuindo a quantidade de pontes de hidrogênio na molécula 

de amido e aumentando a capacidade de expansão do amido da mandioca em meio 

aquoso. 

 

1.5 MANDIOCA EM SUBSTITUIÇÃO AO MILHO PARA BOVINOS 

LEITEIROS  



10 

A participação da alimentação nos custos totais da atividade pecuária é 

significativa, principalmente quando se utilizam mais intensivamente cereais, como o 

milho, que, apesar das importantes qualidades nutricionais, geralmente possuem preço 

mais elevado se comparado a algumas opções de alimentos energéticos regionais. 

Levando-se em conta a necessidade de suplementação com concentrados para vacas 

leiteiras, a utilização desses alimentos mais convencionais conduz a um aumento 

considerável no custo de produção de leite. A crescente demanda pela utilização 

racional e sustentável dos alimentos exerce uma pressão cada vez maior sobre a 

pesquisa e a utilização de fontes alimentícias alternativas na nutrição (Krolow et al., 

2014). 

A produção mundial de mandioca, em 2011, situou-se próxima a 262 milhões 

(mi) de toneladas (t), com uma previsão de 291 mi de t para 2014 (FAO, 2014). O 

Brasil foi responsável por, aproximadamente, 10% da produção mundial. Essa raiz 

tuberosa é utilizada em processamentos industrial ou artesanal relacionados à fabricação 

de farinha e à extração da fécula (amido). Para a alimentação animal, a mandioca pode 

ser fornecida sob as mais variadas formas: raízes frescas, raspas, restos culturais (haste e 

folhas) e subprodutos sólidos da industrialização (cascas, entrecascas, descarte e 

farelos) (Carvalho Neto et al., 1994). Entretanto, vale ressaltar que o fornecimento deve 

ser antecedido de processos como secagem ou ensilagem, para que o ácido cianídrico, 

que é tóxico aos ruminantes, seja volatilizado. Não raro, o excesso de produção de 

raízes de mandioca reflete no baixo preço do produto criando assim boas perspectivas 

para o uso na alimentação de ruminantes. 

Ramalho et al. (2006a) avaliaram a inclusão da raspa de mandioca, até 22,56% 

da MS da dieta, sendo  que a raspa de mandioca substituía o milho em 0, 25, 50, 75 e 

100% da MS da dieta. Os autores não observaram mudanças no consumo de MS e de 

nutrientes, nem na digestibilidade aparente, mas a produção de leite diminuiu à medida 

que a raspa de mandioca foi acrescentada à dieta. Ao fornecer milho grão, processado 

de diferentes formas, ou raspa de mandioca (28,40% da dieta total) na dieta de vacas em 

lactação, Pires et al. (2008) também não verificaram modificações no consumo de MS. 

Por outro lado, Pinheiro et al. (2011) obtiveram efeito linear crescente no consumo de 

MS, CNF e NDT de vacas leiteiras alimentadas com 0, 5, 10 e 15% de bagaço de 

mandioca na dieta. A síntese de proteína microbiana e o balanço de compostos 

nitrogenados não foram influenciados quando o milho foi substituído pela raiz de 



11 

mandioca seca e triturada (0, 25, 50 75 e 100%) em dietas para vacas leiteiras em 

regime de pasto (Silva et al., 2014). 

A digestibilidade e o consumo da MS e dos nutrientes digestíveis, com exceção 

do consumo de FDA digestível, não foram influenciados com a substituição do milho 

pela raspa de mandioca (0, 33, 66 e 99% da MS). Entretanto, o ganho de peso médio 

diário e a conversão alimentar diminuíram no nível de 99%, por isso, os autores 

recomendaram a substituição de até 66%, o que permite um teor de até 38,94% de raspa 

de mandioca no concentrado, fornecido a 0,83% do peso corporal, de novilhos mestiços 

(taurinos x zebuínos) em crescimento (Ramos et al., 2000a). Os níveis de substituição 

de milho por bagaço de mandioca que geraram os consumos máximos foram 48,74; 

44,14; e 43,75%, respectivamente, para MS, MO e PB (Ramos et al., 2000b).  

A utilização da casca de mandioca na alimentação de novilhas cruzadas 

proporcionou maiores digestibilidades da MS e dos nutrientes em comparação àquelas 

que continham milho (Martins et al., 2000). 

A raiz da mandioca apresenta concentração de proteína bruta igual a 3% na MS 

(Figueiredo et al., 2006). Por isso, ao substituir o milho da dieta, deve-se corrigir esse 

nutriente com ureia ou concentrados proteicos, como o farelo de soja. Na avaliação de 

dietas com mandioca, para ruminantes, deve-se considerar a fonte de proteína bruta que 

entra na dieta para suprir a deficiência desse nutriente, em relação ao milho, já que pode 

alterar a qualidade da proteína que chega ao intestino delgado para ser absorvida na 

forma de aminoácidos ou peptídeos. 

 

1.6 SILAGEM DA RAIZ DE MANDIOCA 

A raiz de mandioca não deve ser fornecida aos animais in natura devido à 

elevada concentração de glicosídeos cianogênicos (linamarina e autaustralina), que, 

quando degradados, liberam o ácido cianídrico, que é tóxico, podendo levar os animais 

a óbito. Medina et al. (2009a), avaliando dieta com raspa de mandioca, relataram que o 

menor consumo de MS de nutrientes obtido foi em decorrência de sintomas, como 

andar cambaleante, e contrações tônicas e clônicas, associados à intoxicação por ácido 

cianídrico. Os autores não relataram a forma de processamento da raspa, mas vale 

ressaltar que o corte em fatias e a secagem da raiz integral de mandioca são suficientes 

para eliminar os efeitos de intoxicação pelo ácido cianídrico. O conteúdo de ácido 

cianídrico da raiz de mandioca caiu bruscamente após 60 dias de ensilagem, sendo 
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reduzido, de 109 para 64 ppm, quando o material foi desintegrado manualmente e, de 

111 para 71 ppm, quando a mandioca foi triturada por máquina (Loc et al., 1997). Após 

14, 21 ou 28 dias da ensilagem da casca de mandioca, aditivada com 0, 10, 20, 30 ou 

40% de polpa da raiz da mandioca, o alimento é apropriado para a utilização como fonte 

de energia em dietas para vacas leiteiras (Lounglawan et al., 2011). Silva et al. (2008) 

encontraram o valor de pH na silagem da raiz de mandioca igual a 3,90; isso é 

indicativo de um bom padrão de fermentação desse alimento, já que, de acordo com 

McDonald et al. (1991), uma silagem é considerada de qualidade satisfatória se 

apresentar pH inferior a 4,2. 

 

Figueiredo et al. (2006) avaliaram a composição bromatológica e a cinética da 

degradação ruminal da matéria seca da raiz de mandioca e da silagem da raiz de 

mandioca tratada com 3% de ureia (Tabela 1). Os autores afirmaram que a adição de 

ureia na silagem proporcionou uma maior degradabilidade efetiva da matéria seca (MS). 

 

Tabela 1. Análise bromatológica, degradabilidade efetiva (DE), fração solúvel (FS), 

degradabilidade potencial (DP) e tempo de colonização (TC) da raiz de 

mandica (RM) e da silagem da raiz de mandioca tratada com ureia (SRM). 
Itens MS

1
 MM

2
 PB

2
 EE

2
 FDA

2
 FB

2
 

RM 33,88 3,08 3,09 0,25 4,36 2,94 

SRM 39,22 3,25 17,14 0,24 6,54 3,44 

 DE
2
 FS

2
 DP

2
 TC

3
   

RM 90,70 74,80 99,10 0,40   

SRM 92,00 80,90 99,40 0,10   

1
 % da Matéria natural; 

2
 % da MS; ³ horas; MS= matéria seca; MM= matéria mineral; PB= proteína 

bruta; EE= extrato etéreo; FDA= fibra em detergente ácido; FB= fibra bruta. Adaptado de Figueiredo et 

al. (2006). 

 

São escassos os trabalhos envolvendo a silagem da raiz de mandioca na 

alimentação de ruminantes. Porém, são encontrados trabalhos que utilizaram a raiz de 

mandioca como aditivos para a ensilagem de plantas forrageiras (Silva et al., 2012; 

Maza et al., 2011; Oliveira et al., 2010; Zanine et al., 2010; Medina et al., 2009 a, b; 

Silva et al., 2010). A inclusão da raiz da mandioca (0, 15, 30 e 45% da matéria natural) 

na silagem da parte aérea dessa planta proporcionou aumento linear crescente na sua 

degradabilidade (Silva et al., 2012). Os autores verificaram também aumento de 1,88 

mL para a produção acumulada de gases a cada unidade percentual de raiz de mandioca 
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adicionada às silagens da parte aérea da mandioca não emurchecidas, e efeito quadrático 

para as silagens da parte aérea que passaram pelo processo de emurchecimento, com 

pico de produção obtido no nível de 30,5% de inclusão da raiz. 

Maza et al. (2011) obtiveram excelentes características organolépticas ao 

adicionar 10 ou 15% de raiz de mandioca fresca na ensilagem de Pennisetum sp.. Nesse 

estudo, o consumo de matéria seca de novilhas da raça Brahman (280 kg de peso 

corporal) alimentadas com silagem de Pennisetum sp. aditivadas com 0, 5, 10  e 15% de 

raiz de mandioca fresca foram de 4,66; 4,42; 4,58, e 4,74 kg/dia, respectivamente. 

Oliveira et al. (2010) avaliaram a silagem de capim elefante aditivadas com vários 

ingredientes: silagem de capim-elefante + concentrado; silagem de capim-elefante com 

15% de farelo de mandioca + concentrado; silagem de capim-elefante com 15% de 

casca de café + concentrado; silagem de capim-elefante com 15% farelo de cacau + 

concentrado; o farelo de mandioca foi o que promoveu maiores consumos, 

digestibilidades dos nutrientes e produção de leite em cabras alimentadas com silagem 

de capim-elefante. 

Silva et al. (2010), avaliando a inclusão de raízes de mandioca na ensilagem da 

parte aérea dessa planta, concluíram que a adição de 45% de raiz (nível máximo 

estudado) melhora o processo fermentativo e o valor nutritivo das silagens. A inclusão 

de raízes elevou o teor de MS em 0,128 e 0,261%, a densidade em 1,79 e 4,54 kg m
-3

 e 

reduziu o pH em 0,0007 e 0,0062, nas silagens emurchecidas ou não, respectivamente, a 

cada unidade percentual de adição de raízes. A inclusão de raízes de mandioca na 

ensilagem da parte aérea diminuiu os teores de fibra em detergente neutro, fibra em 

detergente ácido e lignina. 

A adição de raspa de mandioca nos níveis de 0, 7, 15 e 30% na ensilagem de 

capim elefante ocasionou redução quadrática nas perdas por gases, redução linear nas 

perdas por efluente e aumento quadrático na recuperação da MS (Zanine et al., 2010). 

Nesse mesmo ensaio, o nível de 7% de inclusão de raspa de mandioca melhorou as 

características fermentativas da silagem de capim elefante. 

A ensilagem da raiz de mandioca reduz os teores de ácido cianídrico, 

viabilizando o seu uso na alimentação de ruminantes. A inclusão da raiz de mandioca na 

ensilagem de plantas forrageiras melhora o padrão fermentativo das silagens e o seu 

valor energético. 
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II – OBJETIVOS GERAIS 

 

 

 

Avaliar a inclusão da silagem da raiz de mandioca na dieta de bovinos leiteiros. 
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III – CAPÍTULO I 

INCLUSÃO DA SILAGEM DA RAIZ DE MANDIOCA NA DIETA DE VACAS 

LEITEIRAS: CONSUMO, DIGESTIBILIDADE E COMPORTAMENTO 

INGESTIVO 

 

RESUMO – O estudo foi desenvolvido com o propósito de avaliar o consumo, a 

digestibilidade aparente e o comportamento ingestivo de vacas em lactação alimentadas 

em função dos níveis da silagem da raiz de mandioca na dieta. Utilizou-se 10 vacas 

Holandês x Zebu, com produção anterior média de 4104 kg de leite, ajustada para 300 

dias. As vacas foram dispostas em dois quadrados latinos de cinco por cinco, 

simultâneos, constituindo cinco níveis de inclusão (0,00; 3,62; 7,23; 10,84; e 14,54% da 

matéria seca da dieta) da silagem da raiz de mandioca e cinco períodos (10 dias de 

adaptação e cinco dias para a coleta dos dados). Nenhuma das variáveis relacionadas ao 

consumo, à digestibilidade aparente e ao comportamento ingestivo foram modificadas 

(P>0,05) com a inclusão da silagem da raiz de mandioca na dieta. Dessa forma, pode-se 

recomendar a inclusão de até 14,54% da silagem da raiz de mandioca na alimentação de 

vacas leiteiras, recebendo cana-de-açúcar como volumoso, sem a necessidade da 

utilização do milho grão moído na dieta. 

 

PALAVRAS CHAVE: amido, cana-de-açúcar, digestão, ingestão 
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INCLUSION THE CASSAVA ROOT SILAGE IN DAIRY COWS DIET: 

INTAKE, DIGESTIBILITY AND FEEDING BEHAVIOUR 

 

ABSTRACT - The objective was to evaluate the intake, apparent digestibility and 

feeding behavior of dairy cows fed on the basis in levels of cassava root silage. Were 

used 10 Holstein x Zebu cows with previous average production of 4104 kg of milk, set 

at 300 days of the lactation. Cows were arranged in two Latin squares of five by five, 

simultaneous, establishing five levels of inclusion (0.00; 3.62; 7.23; 10.84; and 14.54% 

of the diet dry matter) of the cassava root silage and five periods (10 days for adaptation 

and five days for data collection). None of the variables related to the intake, apparent 

digestibility and feeding behavior were modified (P> 0.05) with the inclusion in the diet 

of cassava root silage. Thus, can recommend the inclusion of up to 14.54% of the 

cassava root silage in dairy cows receiving cane sugar as roughage, without the use of 

ground corn grain in the diet. 

 

KEYWORDS: starch, cane sugar, digestion, intake 
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INTRODUÇÃO 

A participação da alimentação nos custos de produção de leite representa mais 

de 50% do total, principalmente quando se utilizam mais intensivamente cereais, como 

o milho, que tem seu preço atrelado ao mercado internacional. Por isso, a busca por 

alternativas para substituir os grãos de cereais na alimentação de ruminantes assume 

grande importância (Pedroso et al., 2009). 

De acordo com Haddad & Grant (2000), os carboidratos compreendem a maior 

fração entre os componentes de uma dieta para vacas leiteiras (até 75% da MS). O 

amido é o principal componente energético dos grãos de cereais e de raízes utilizados na 

alimentação de ruminantes, e devido às suas características como fonte de reserva, 

apresenta uma disponibilidade energética superior à dos carboidratos estruturais (Zeoula 

& Caldas Neto, 2001). Em experimentos com vacas leiteiras, Fanchone et al. (2013) 

constataram que a digestibilidade aparente da matéria seca (MS) foi 2% maior nas 

dietas com menores teores de fibra em detergente neutro (36 x 50%) e maiores teores de 

amido (30 x 15%). 

Em estudo sobre a cinética da fermentação ruminal in vitro de dietas contendo 

palma forrageira, enriquecida com ureia e suplementadas com diferentes fontes de 

amido, Luz et al. (2014) obtiveram maiores taxas de degradação dos carboidratos não 

fibrosos quando utilizaram a mandioca na dieta, em detrimento do milho (0,08 x 0,05 

l/h, respectivamente). A maior degradabilidade ruminal do amido da mandioca, em 

relação ao milho, 91 e 65%, respectivamente (Simas et al., 2008), se deve, 

principalmente, por não apresentar uma matriz proteica envolvendo o seu grânulo de 

amido. A forte interação dos grânulos de amido com a matriz proteica pode diminuir a 

susceptibilidade do amido à hidrólise enzimática, reduzindo a digestibilidade do amido 

do milho. 

A raiz da mandioca integral pode ser fornecida aos animais na forma 

desidratada, como raspa ou farelo, e in natura, na forma de silagem. Existem pesquisas 

com a utilização da raspa (Pires et al., 2008; Ramalho et al., 2006a; Ramalho et al., 

2006b;) e do farelo da mandioca (Silva et al., 2014); já as publicações envolvendo 

silagem da raiz de mandioca na alimentação de vacas leiteiras são escassas. Por ser um 

alimento suculento, a silagem é também uma forma de armazenar água, importante, 

especialmente, para regiões onde a sua escassez é acentuada. 
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Os resultados dos trabalhos encontrados na literatura com a utilização da raiz de 

mandioca na alimentação de ruminantes são, muitas vezes, controversos. A 

pulverulência da raspa da mandioca (Jorge et al., 2002; Marques et al., 2000) e a sua 

palatabilidade (Barroso et al., 2006; Medina et al., 2009) tem sido relatadas como uma  

provável causa da redução do consumo de MS por ruminantes. Entretanto, Ramalho et 

al. (2006a) não verificaram alteração no  consumo e na digestibilidade da matéria seca e 

dos nutrientes da dieta de vacas em lactação, ao incluir até 22,56% de raspa de 

mandioca na dieta. Já Pinheiro et al. (2011), observaram aumento linear no consumo de 

MS, carboidratos não fibrosos (CNF) e nutrientes digestíveis totais, de vacas em 

lactação, alimentadas com bagaço de mandioca até o nível de inclusão de 15% na dieta. 

Objetivou-se avaliar o consumo, a digestibilidade aparente e o comportamento 

ingestivo de vacas leiteiras alimentadas em função dos níveis da silagem da raiz da 

mandioca na dieta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Conduziu-se o experimento na Propriedade Rural Paulistinha, localizada no 

município de Macarani-Ba, situada a 324 m acima no nível do mar, latitude -15° 34' 06'' 

e longitude -40° 25' 23''. Foram utilizadas 10 vacas Holandês x Zebu (composição racial 

variando de ½ a ¾ Holandês), com lactação anterior, média, mínima e máxima, de 

4104, 3420 e 5520 kg, respectivamente, ajustada para 300 dias. Os animais iniciaram o 

experimento com peso corporal médio de 479 kg e com dias de lactação variando entre 

82 e 126, apresentando em média 104 dias. Anterior ao início do ensaio experimental, 

as vacas pastejavam áreas de Brachiaria brizantha cv. Marandu e eram suplementadas 

com 2-3 kg de concentrado por dia. 

 O estudo foi desenvolvido em sistema de confinamento com baias individuais, 

com 3,0 m de comprimento e 1,8 m de largura, cobertas, providas de comedouros e 

bebedouros. As vacas foram distribuídas em dois quadrados latinos, cinco por cinco 

(5x5), simultâneos, sendo cinco dietas experimentais e cinco períodos de 15 dias cada, 

com 10 dias de adaptação e cinco dias para a coleta dos dados. As dietas consistiam em 

cinco níveis de inclusão (0,00; 3,62; 7,23; 10,84; e 14,54% da matéria seca da dieta) da 

silagem da raiz de mandioca, sendo que no nível de 14,54% o milho foi retirado 

totalmente da dieta (Tabela 2). As dietas foram formuladas para suprir às exigências de 

mantença e de produção de 15 kg de leite/dia, com 3,5% de gordura, de acordo com o 
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Nacional Research Council (2001). O volumoso utilizado foi a cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum), tratada com 1% da mistura ureia + sulfato de amônio (10:1), 

com base na matéria natural. Na Tabela 2, pode-se observar os ingredientes utilizados 

nas dietas em estudo.  

 

Tabela 2. Proporções de ingredientes (%) com base na matéria seca. 

Alimentos 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

Cana+ureia 74,54 73,75 72,91 72,11 71,38 

Fubá de milho 16,01 12,70 9,42 6,14 0,00 

Farelo de soja 7,74 8,24 8,76 9,25 11,44 

Silagem raiz mandioca 0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

Núcleo mineral¹ 1,08 1,08 1,08 1,07 1,05 

Fosfato bicálcico 0,35 0,37 0,38 0,39 1,31 

Calcário calcítico 0,27 0,25 0,23 0,20 0,28 

¹ Cálcio, 15,5%; Enxofre, 1,9%; Fósforo, 9,0%; Magnésio, 1,5%; Sódio, 11,8%; Cobalto, 85 ppm; Cobre, 

1450 ppm; Ferro, 1560 ppm; Fluor (máximo), 900 ppm; Iodo, 95 ppm; Manganês 1825 ppm; Selêncio, 24 

ppm; Zinco, 6230 ppm. 

 

Os animais passaram por um período de adaptação de cinco dias, recebendo as 

dietas experimentais e a cana-de-açúcar tratada com 0,5% da mistura ureia + sulfato de 

amônio (10:1).  

A cana-de-açúcar, com folhas, foi colhida diariamente e triturada em picadeira 

estacionária no momento do fornecimento. Durante os 5 dias do período de coleta, os 

teores de  açúcares solúveis (ºBRIX) foram aferidos pela manhã e pela tarde. 

A ensilagem da raiz de mandioca foi realizada em silos aéreos (1,5 m de altura) 

com auxílio de cintas metálicas. As raízes foram trituradas, e a compactação foi feita 

através de socadores de madeira, fabricados artesanalmente, e por pisoteio humano. Os 

silos foram abertos após 30 dias da ensilagem. 

A mistura entre o volumoso, a silagem da raiz de mandioca e o concentrado foi 

realizada manualmente no momento do fornecimento da alimentação, no período da 

manhã, às sete horas, e pela tarde, às 16 horas. As dietas foram oferecidas à vontade, de 

forma a permitir sobras entre cinco e 10% da matéria natural fornecida.  

Durante o período de coleta, amostras diárias do concentrado, da silagem da raiz 

da mandioca, da cana+ureia e das sobras alimentares de cada animal foram coletadas e 

congeladas. Posteriormente, foram desidratadas em estufa de ventilação forçada, por 

72h, a 55ºC, e trituradas em moinho do tipo Thomas-Willey, a 1 mm de diâmetro. 
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No Laboratório de Nutrição Animal da Universidade Estadual de Santa Cruz, 

Ilhéus-Ba, foram realizadas as análises de matéria seca (MS) (INCT–CA G-003/1); 

matéria mineral (MM) (INCT–CA M-001/1); proteína bruta (PB) (INCT–CA N-001/1); 

extrato etéreo (EE) (INCT–CA G-004/1); fibra em detergente neutro (FDN) (INCT–CA 

F-002/1) e suas correções para cinzas (INCT–CA M-002/1) e proteína (INCT–CA N-

004/1), obtendo-se a FDNcp; fibra em detergente ácido (FDA) (INCT–CA F-004/1) e 

suas correções para cinzas (INCT-CA M-003/1) e proteína (INCT-CA M-005/1), 

obtendo-se a FDAcp; e lignina (INCT-CA F-005/1); conforme descritos por Detmann et 

al. (2012).  

Para estimativa dos carboidratos totais (CHO) foi utilizada a equação: CHO% = 

100 – (PB% + EE% + MM%) (Sniffen et al., 1992). Para a obtenção dos carboidratos 

não fibrosos (CNF), adotou-se a equação: CNF% = 100 – [(PB% - PB% da ureia + % de 

ureia) + FDNcp% + EE% + MM%] (Hall & Akinyode, 2000). Os nutrientes digestíveis 

totais (NDT) foram calculados de acordo com Weiss (1999), mas utilizando-se a FDN 

corrigida para cinzas e proteína, conforme a equação: NDT% = PBD% + CNFD% + 

FDNcpD% + 2,25 * EED%, em que PBD = PB digestível, CNFD = CNF digestível; 

FDNcpD = FDNcp digestível e EED = EE digestível. 

 

Tabela 3. Composição químico-bromatológica da cana+ureia, da silagem da raiz da 

mandioca e das dietas experimentais, com base na matéria seca (MS). 

Itens Cana+ureia 

Silagem da 

raiz de 

mandioca 

Níveis da silagem da raiz de mandioca 

0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

MS
1
 28,40 43,21 43,15 41,93 41,07 39,97 38,93 

MO 95,78 97,45 94,66 94,70 94,71 94,48 93,85 

PB 11,19 3,19 13,43 13,37 13,21 13,32 14,01 

EE 2,11 3,17 2,87 2,74 2,85 2,76 2,52 

CHO 82,48 91,09 78,36 78,59 78,65 78,39 77,31 

FDNcp 53,28 8,79 43,04 42,76 41,81 41,71 41,08 

CNF 29,20 82,30 35,32 35,83 36,84 36,69 36,24 

FDAcp 29,42 2,16 23,22 22,63 22,27 22,30 21,97 

NDT - - 60,09 63,74 61,60 61,71 60,98 

Lignina 5,91 2,01 4,90 4,89 4,95 5,00 4,59 

°BRIX 20,38 - - - - - - 
1
Matéria Natural. MO= matéria orgânica;  PB= proteína bruta; EE= extrato etéreo; CHO= carboidratos 

totais; FDNcp= fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína; CNF= carboidratos não 

fibrosos; FDAcp= fibra em detergente ácido corrigida para cinzas e proteína; NDT= nutrientes digestíveis 

totais; ° BRIX= teor de sólidos solúveis. 
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 O consumo dos nutrientes foi determinado pela diferença entre o total do 

nutriente nos alimentos ofertados e o total contido nas sobras, com base na MS. 

A coleta de fezes foi realizada duas vezes por período, em uma manhã e em uma 

tarde, em dias diferentes, dentro do período de coleta (entre o 11° e o 15° dias). Para a 

estimativa da produção de MS fecal utilizou-se a fibra em detergente neutro indigestível 

(FDNi) como indicador interno (Cochran et al. 1986). Amostras do fornecido 

(concentrado, silagem da raiz de mandioca e cana+ureia), sobras e fezes foram 

incubadas no rúmen de animais fistulados, por 240 horas, para a obtenção da FDNi 

(Casali et al., 2008). 

Os coeficientes de digestibilidade aparente foram calculados segundo a equação: 

D = (nutriente ingerido – nutriente excretado / nutriente ingerido) x 100. 

Foram realizadas observações visuais para avaliação do comportamento 

ingestivo, por 24 horas, que ocorreram dentro do período de coleta, em cada período 

experimental. As observações das atividades (alimentando, ruminando ou ócio) foram 

registradas a cada cinco minutos, de acordo com Gary et al. (1970).  

Foi contabilizado o número de mastigações merícicas por tempo despendido 

com a ruminação de cada bolo ruminal, utilizando-se cronômetro digital. Foram feitas 

observações da mastigação de três bolos ruminais, em todos os animais, em três turnos 

diferentes do dia (08-12; 13-17 e 18-22 horas). Durante a noite, as luzes artificiais eram 

ligadas para viabilizar a observação. 

Os parâmetros etológicos obtidos foram: as eficiências de alimentação (EAL) e 

de ruminação (ERU), o tempo de mastigação total por dia (TMT), o número de bolos 

ruminais por dia (NBR) e o número de mastigações merícicas por dia (NMd) (Bürger et 

al., 2000). A EAL e a ERU da matéria seca (MS) foram estimadas dividindo o consumo 

de MS (g/dia) pelo tempo despendido com a alimentação e a ruminação, 

respectivamente. De forma semelhante, conseguiu-se a EAL e a ER da fibra em 

detergente neutro (FDN). O TMT foi obtido pela soma do tempo gasto com ruminação e 

com alimentação. O NBR foi obtido a partir da razão entre o tempo despendido com a 

ruminação e o tempo de mastigação por bolo. 

Os dados foram analisados utilizando procedimento para delineamentos em 

Quadrado Latino. O modelo matemático foi:  

Yijk = m + Qi + Tj + A(i) k + P(i)l + QTij + eijk, em que: 

Yijk = observação do efeito do tratamento k, no período j, no animal i; 
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m = média geral; 

Qi = efeito relativo ao quadrado latino i; 

Tj = efeito relativo ao tratamento j; 

A(i) k = efeito relativo do animal k, aninhado ao quadrado latino i; 

P(i)l = efeito relativo ao período l, aninhado ao quadrado latino i; 

QTij = efeito da interação entre o quadrado latino i e ao tratamento j; 

eijk = erro aleatório, associado a cada observação, pressuposto NID (0, σ²). 

Em todos os procedimentos estatísticos adotou-se o nível de 0,05 de 

probabilidade para o erro do tipo I. 

 

RESULTADOS 

Nenhuma das variáveis relacionadas ao consumo foi influenciada (P>0,05) pela 

inclusão da silagem da raiz de mandioca na dieta (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Consumo de matéria seca e de nutrientes, equação e erro padrão da média 

(EPM), de vacas leiteiras alimentadas em função dos níveis da silagem da 

raiz da mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

CMS (kg/dia) 13,42 13,15 13,70 13,48 13,85 Ŷ= 13,52 0,24 

CMS (%PC) 2,77 2,69 2,78 2,77 2,81 Ŷ= 2,76 0,05 

CMS (g/kg PCM) 129,64 126,51 130,77 129,99 132,42 Ŷ= 129,86 1,96 

CFDN (kg/dia) 5,53 5,35 5,43 5,37 5,42 Ŷ= 5,42 0,10 

CFDN (%PC) 1,14 1,09 1,10 1,10 1,10 Ŷ= 1,11 0,02 

CFDN (g/kg PCM) 53,40 51,42 51,82 51,79 51,86 Ŷ= 52,06 0,78 

CNDT (kg/dia) 8,10 8,25 8,46 8,36 8,41 Ŷ= 8,32 0,15 

CNDT (%PC) 1,67 1,69 1,72 1,72 1,71 Ŷ= 1,70 0,03 

CNDT (g/kg PCM) 78,18 79,37 80,94 80,51 80,26 Ŷ= 79,85 1,13 

CMO (kg/dia) 12,71 12,47 12,98 12,75 12,99 Ŷ= 12,78 0,23 

CPB (kg/dia) 1,83 1,77 1,83 1,88 1,96 Ŷ= 1,85 0,03 

CEE (kg/dia) 0,40 0,38 0,40 0,38 0,36 Ŷ= 0,38 0,01 

CCNF (kg/dia) 4,95 4,95 5,31 5,18 5,23 Ŷ= 5,12 0,10 

CMS = Consumo de matéria seca; PC = Peso corporal; PCM = Peso corporal metabólico; CFDN = 

Consumo de fibra em detergente neutro; CNDT = Consumo de nutrientes digestíveis total; CMO = 

Consumo de matéria orgânica; CPB = Consumo de proteína bruta; CEE = Consumo de extrato etéreo; 

CCNF = Consumo de carboidratos não fibrosos; EPM = Erro padrão da média. 
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Os coeficientes de digestibilidade aparente (Tabela 5) não foram influenciados 

(P>0,05) pela inclusão da silagem da raiz de mandioca na dieta. 

 

Tabela 5. Digestibilidade aparente da matéria seca e de nutrientes, equação e erro 

padrão da média (EPM), de vacas leiteiras alimentadas em função dos níveis 

da silagem da raiz da mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

MS¹ 59,14 62,89 60,85 60,63 60,54 Ŷ= 60,81 0,59 

FDN¹ 40,45 45,62 40,42 41,02 41,89 Ŷ= 41,88 1,01 

MO¹ 61,56 65,38 63,19 63,29 63,57 Ŷ= 63,40 0,60 

PB¹ 66,83 70,52 68,56 68,30 68,66 Ŷ= 68,58 0,61 

EE¹ 71,74 76,06 74,33 76,76 65,05 Ŷ= 72,79 2,04 

CNF¹ 82,15 83,95 83,73 83,78 83,95 Ŷ= 83,51 0,62 

NDT¹ 60,09 63,74 61,60 61,71 60,98 Ȳ= 61,62 - 

¹ %; MS = Matéria seca; MO = Matéria orgânica; PB = Proteína bruta; EE = Extrato etéreo; FDN = Fibra 

em detergente neutro; CNF = Carboidratos não fibrosos; NDT= Nutrientes digestíveis totais; EPM = Erro 

padrão da média. 

 

Os tempos gastos com alimentação, ruminação e ócio (Tabela 6) não foram 

influenciados (P>0,05) pela inclusão de silagem da raiz de mandioca na dieta. Os 

animais passaram a maior parte do tempo ruminando (9,40 horas), permaneceram 7,64 

horas em ócio e 6,96 horas alimentando-se. 

 

Tabela 6.  Tempos gastos com alimentação, ruminação e ócio de vacas leiteiras 

alimentadas em função dos níveis da silagem da raiz da mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

Alimentação (h) 7,25 6,92 6,91 6,99 6,75 Ŷ= 6,96 0,13 

Ruminação (h) 9,55 9,45 9,60 9,65 8,76 Ŷ= 9,40 0,18 

Ócio (h) 7,20 7,64 7,49 7,37 8,49 Ŷ= 7,64 0,19 

EPM = Erro padrão da média. 
 

As eficiências de alimentação e ruminação da matéria seca e da fibra em 

detergente neutro, o tempo de mastigação total, o número de bolos ruminais, o número 

de mastigações por dia, o número de mastigações por bolo e o tempo de ruminação por 

bolo (Tabela 7) não foram afetados (P>0,05) pela inclusão de silagem da raiz de 

mandioca na dieta. 
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Tabela 7. Eficiência de alimentação e ruminação da matéria seca e da fibra em 

detergente neutro, tempo de mastigação total, número de bolos ruminais, 

número de mastigações por dia, número de mastigações por bolo e tempo de 

ruminação por bolo de vacas leiteiras alimentadas em função dos níveis da 

silagem da raiz da mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação EPM 

0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

EAL MS (g MS/h) 1872,64 1892,76 2024,23 1994,75 2061,46 Ŷ= 1969,17 51,88 

EAL FDN (g FDN/h) 770,45 770,71 802,11 796,47 805,93 Ŷ= 789,13 20,33 

ERU MS (g MS/h) 1409,00 1400,31 1424,61 1450,20 1574,82 Ŷ= 1451,79 30,05 

ERU FDN (g FDN/h) 579,87 569,23 564,58 578,80 615,65 Ŷ= 581,63 11,65 

TMT (h/dia) 16,80 16,37 16,51 16,64 15,51 Ŷ= 16,36 0,19 

NBR (n°/dia) 549,76 530,19 574,60 597,10 525,14 Ŷ= 555,36 15,96 

NMd (n°/dia) 34100,39 33797,08 32937,04 34315,39 31445,41 Ŷ= 33319,06 683,1 

NMb (n°/bolo) 63,855 64,5825 58,47875 58,97875 60,25625 Ŷ= 61,23 1,62 

TRB (s/bolo) 64,46 64,82 61,48 59,74 60,69 Ŷ= 62,24 1,59 

EAL = Eficiência de alimentação da matéria seca (MS) e da fibra em detergente neutro (FDN); ERU = 

eficiência da ruminação da MS e da FDN; TMT = Tempo de mastigação total; NBR = Número de bolos 

ruminais; NMd = Número de mastigações por dia; NMb = Número de mastigações por bolo; TRB = 

Tempo de ruminação por bolo; EPM = Erro padrão da média. 

 

DISCUSSÃO 

O NRC (2001) preconiza consumo de MS de 13,42 kg/dia para vacas com 

características semelhantes às utilizadas neste experimento, ou seja, vacas com peso 

corporal médio de 491 kg, produção de leite corrigida para 4% de gordura, de 10,18 

kg/dia, teores de gordura, proteína e lactose no leite de 4,10, 3,05 e 4,58%, 

respectivamente, ganho médio diário de 337 g e 19
a
 semana de lactação. O consumo de 

MS médio de 13,52 kg/dia encontrado no presente trabalho (Tabela 4) foi próximo ao 

valor predito pelo NRC (2001). O consumo de PB (1,85 kg/dia) foi igual ao do NRC 

(2001). Já o consumo de 8,32 kg de NDT/dia foi superior (7,31 kg/dia) ao estimado pelo 

NRC (2001). Deve-se considerar que os animais utilizados no banco de dados do NRC 

(2001), vacas da raça Holandês, são distintos daqueles utilizados neste estudo 

(Girolando). 

Os valores obtidos para o consumo médio de MS (2,76% do peso corporal) e de 

FDN (1,11% do peso corporal) (Tabela 4) mantiveram-se dentro dos limites 

encontrados na literatura para vacas leiteiras alimentadas com dietas à base de cana-de-

açúcar. Oliveira et al. (2011) realizaram uma meta-análise do impacto da fibra em 

detergente neutro na dieta de vacas leiteiras em lactação e encontraram consumo de MS 
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variando de 2,34 a 3,83% do peso corporal (PC) para animais recebendo cana-de-açúcar 

como volumoso; o consumo de FDN variou de 0,57 a 1,66% do PC.  

Ramalho et al. (2006a) substituíram o milho pela raspa de mandioca (0, 25, 50, 

75 e 100%) e não observaram diferenças no consumo de MS, MO, PB, EE, FDN, CNF 

e NDT; a inclusão da raspa de mandioca foi de, no máximo, 22,56% da MS total da 

dieta. Pires et al. (2008) não verificaram alteração (P>0,05) no consumo de MS de vacas 

leiteiras alimentadas com milho grão, processados de diferentes formas, ou raspa de 

mandioca (28,40% da dieta total), tendo como volumoso a cana-de-açúcar (40% da 

dieta). Ainda não houve uma indicação da quantidade de raiz de mandioca que pode 

fazer parte da dieta de vacas leiteiras sem alterar os parâmetros produtivos. No presente 

estudo, a silagem da raiz da mandioca participou com até 14,54% da MS da dieta e não 

alterou o consumo de MS e de nutrientes dos animais (Tabela 4). Outros estudos com 

vacas em lactação têm mostrado resultados diferentes, pois Pinheiro et al. (2011) 

observaram aumento linear no consumo de MS, CNF e NDT de vacas em lactação 

alimentadas com 0, 5, 10 e 15% de bagaço de mandioca na dieta, enquanto  Ramalho et 

al. (2006b) verificaram redução linear no consumo de  MS, MO, PB, EE, FDN e CHOT, 

ao incluir a raspa de mandioca + ureia como substituta do farelo de soja nos níveis de 0, 

33, 67 e 100% da MS da dieta. No ensaio de Ramalho et al. (2006b), a ureia+ sulfato de 

amônio (9:1) pode ter exercido uma atividade importante sobre o decréscimo na 

ingestão de MS e dos nutrientes, já que entrou com 0,00; 0,99; 1,93 e 2,92% na MS da 

dieta, respectivamente, enquanto o nível máximo de inclusão da raspa de mandioca foi 

de 13,07%, o que dificilmente influenciaria na diminuição do consumo, como 

constatado nos estudos descritos anteriormente. 

Ao substituir o milho pela raspa de mandioca (46,5% na dieta total) na 

alimentação de novilhas em confinamento, Marques et al. (2000) observaram redução 

no consumo de MS, atribuída à pulverulência do alimento, pois observaram que houve 

formação de uma massa pastosa que dificultou a ingestão do alimento, levando os 

animais a permanecerem com a língua exposta, fato não observado no presente estudo. 

Jorge et al. (2002) substituíram o milho pela farinha de varredura de mandioca (0, 25, 

50, 75 e 100%) no concentrado de bezerros da raça Holandês na fase de aleitamento e 

verificaram redução no consumo de MS; os níveis de inclusão da farinha de varredura 

no concentrado foram 0,00; 18,85; 37,70; 55,91; e 72,17%. Trabalhando com níveis de 

inclusão menores (0, 15 e 30%), Zinn & DePeters (1991) constataram efeito linear 
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crescente no consumo de MS de bovinos em crescimento e terminação. Estudos com 

silagem da raiz de mandioca na alimentação de vacas leiteiras são escassos. 

Luz et al. (2014) obtiveram maiores taxas de degradação dos carboidratos não 

fibrosos quando utilizaram a raiz da mandioca na dieta, em detrimento do milho (0,08 x 

0,05 l/h, respectivamente). Nesse sentido, o consumo de MS e dos nutrientes poderia ser 

incrementado com a inclusão da silagem da raiz da mandioca e com a retirada do milho 

da dieta das vacas, pois aumentaria o desaparecimento, mas a forma de conservação e o 

processamento do alimento têm influência direta no seu consumo. Além disso, a 

avaliação isolada de um determinado alimento dentro da dieta completa deve ser 

analisada com cautela, já que pode existir efeito associativo dos alimentos que a 

compõe.  

A pulverulência (Jorge et al., 2002; Marques et al., 2000), a baixa aceitação da 

mandioca (Barroso et al., 2006; Medina et al., 2009) e o menor percentual (nível 

máximo de 14,54% da MS da dieta) de inclusão utilizado neste estudo podem explicar a 

similaridade de consumo entre os animais que receberam milho ou silagem da raiz de 

mandioca.  

A umidade da silagem da raiz da mandioca evitou a formação de pó, por isso, 

não houve problemas relacionados à ingestão do alimento. Apesar do amido da 

mandioca apresentar geralmente maiores valores de degradabilidade ruminal em relação 

ao milho (91 e 65%, respectivamente) (Simas et al., 2008), no presente trabalho os 

níveis de inclusão não interferiram nos coeficientes de digestibilidade. 

A avaliação da digestibilidade da FDN de 13 forragens demonstrou que o 

aumento de uma unidade percentual na digestibilidade dos carboidratos fibrosos 

resultou em aumento de 0,17 kg/dia no consumo de MS e 0,25 kg/dia na produção de 

leite (Oba & Allen, 1999), evidenciando a correlação positiva que há entre a 

digestibilidade da FDN e o consumo e desempenho animal. Neste estudo, pelo fato de o 

consumo não ter sido influenciado (Tabela 4) pelas dietas experimentais, a 

digestibilidade também não apresentou mudanças significativas (Tabela 5). Oliveira et 

al. (2011) encontraram digestibilidade da FDN, de vacas em lactação recebendo cana-

de-açúcar como volumoso, variando de 10,66 a 48,77%. Isso demonstra que o valor 

encontrado no atual estudo (41,88%) está dentro da faixa de variação usual reportada na 

literatura.  
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De acordo com Zeoula et al. (1999), para taxa de passagem de 5%/ hora, a 

degradabilidade efetiva do amido da raspa de mandioca (79,1%) foi maior que a do 

milho (57,8%). Por outro lado, Argov-Argaman et al. (2012), em estudo com novilhas, 

observaram que a digestibilidade ruminal dos CNF foi numericamente maior na dieta 

com cevada (82,8%), em detrimento da dieta com milho (72,4%), enquanto a intestinal 

foi maior na nesta última (18,4% x 6,1%). Dessa forma, a digestibilidade dos CNF no 

trato total acabou sendo semelhante (90,8 e 89,0% para o milho e a cevada, 

respectivamente). A menor digestibilidade ruminal do amido do milho deve ter sido 

compensada pelo aproveitamento no intestino delgado, o que pode ter acontecido no 

presente trabalho, já que a mandioca, assim como a cevada, apresenta amido com maior 

potencial de degradação no rúmen do que o milho, por isso a digestibilidade aparente 

não foi modificada (P>0,05) com o aumento no nível de silagem da raiz de mandioca na 

dieta (Tabela 5).  

Ao substituir o milho pela raspa de mandioca (0, 25, 50, 75 e 100%), com níveis 

de inclusão de 0; 5,64; 11,28; 16,92; e 22,56% de raspa de mandioca na dieta total de 

vacas em lactação, Ramalho et al. (2006a) não observaram diferenças nas 

digestibilidades de MS, MO, PB, EE, FDN, CNF e NDT, corroborando com os 

resultados obtidos no presente experimento (Tabela 5). As digestibilidades de MS, MO, 

FDN, FDA e EB, em bovinos em crescimento suplementados a 0,83% do peso corporal, 

não foram modificadas com a inclusão de até 39% de bagaço de mandioca no 

concentrado (Ramos et al., 2000).  

Welch & Hooper (1988) afirmaram que o tempo de ruminação apresenta 

correlação com o consumo de FDN (r²=0,96). Além disso, o tempo de ruminação 

também é diretamente proporcional ao teor de FDN da dieta, o que foi constatado por 

Missio et al. (2010), cujos tempos de ruminação aumentaram com a elevação dos níveis 

de FDN na dieta. Neste estudo, o consumo de FDN (Tabela 3) e o tempo de ruminação 

(Tabela 6) não foram modificados com a inclusão da silagem da raiz da mandioca na 

dieta.  

O tempo de alimentação foi semelhante entre dietas contendo níveis do 

subproduto gérmen de milho integral (0, 15, 30, 45%) na dieta de bovinos, e os autores 

explicaram esse fato por não ter existido diferença no consumo de MS (Miotto et al., 

2014), o que foi observado também no presente estudo, em que o tempo de alimentação 
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(Tabela 6) e o consumo de MS (Tabela 4) não foram alterados significativamente pelas 

dietas experimentais (Tabela 3).  

De uma maneira geral, as variáveis associadas à alimentação e à ruminação estão 

diretamente ligadas ao consumo de FDN, ao teor de FDN da dieta, ao tamanho de 

partícula e ao tipo de FDN. Como não houve variações desses parâmetros, as variáveis: 

eficiência de alimentação e ruminação da MS e da FDN, tempo de mastigação total, 

número de bolos ruminais, número de mastigações por dia, número de mastigações por 

bolo e tempo de ruminação por bolo, não foram influenciadas (P>0,05) pela inclusão da 

silagem da raiz da mandioca. 

Pinheiro et al. (2011), em experimento com vacas em lactação alimentadas com 

0, 5, 10 e 15% de bagaço de mandioca na dieta, observaram que as eficiências de 

alimentação e de ruminação da MS (kg de MS/ h) e FDN (kg de FDN/ h) não foram 

alteradas com a inclusão do alimento na dieta.  

Meneses et al. (2014), trabalhando com vacas em lactação, com dieta composta 

por 61% de cana-de-açúcar e 39% de concentrado (milho moído, farelo de soja, núcleo 

mineral, calcário calcítico e fosfato bicálcico), obtiveram valores médios de eficiência 

de alimentação da MS (2,55 kg/ h) e da FDN (0,94 kg/ h) e eficiência de ruminação da 

MS (1,85 kg/ h) e da FDN (0,68 kg/ h) superiores aos encontrados no atual estudo 

(Tabela 7). Entretanto, isso pode ser explicado pelo menor teor de volumoso (61%), em 

relação ao do presente estudo (73%). Utilizando a cana-de-açúcar como volumoso, 

Costa et al. (2011) obtiveram efeito linear crescente para as eficiências de alimentação e 

de ruminação da MS e da FDN, à medida que a relação volumoso: concentrado 

diminuiu (100:0; 84:16; 76:24 e 70:30, na base da MS). 

A mandioca apresenta teores de proteína considerados baixos (3% da MS), 

devendo ser corrigidos com ureia ou concentrados proteicos, como o farelo de soja. Na 

avaliação de dietas com mandioca, para ruminantes, deve-se levar em conta a fonte de 

proteína bruta que entra na dieta para suprir a deficiência em relação ao milho ou à soja, 

já que pode alterar a qualidade da proteína que chega ao intestino delgado para ser 

absorvida na forma de aminoácidos ou peptídeos. Entretanto, utilizando-se a farinha de 

varredura da mandioca associada a níveis crescentes de proteína degradada no rúmen 

(55, 60, 65 e 70% em %PB), Caldas Neto et al. (2008) não constataram diferenças 

significativas para as digestibilidades da MS, MO, CNF e FDN. McGuire et al. (2013) 

ao utilizar 5,3% de ureia no concentrado de novilhos não observaram mudanças na 
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digestibilidade da MS, MO e FDN, em comparação à dieta que continha o farelo de 

soja. Por outro lado, o uso de dietas com nível elevado de proteína degradável no rúmen 

(PDR) pode acarretar a perda tanto de nitrogênio na forma de ureia, quanto de energia 

utilizada em seu processo de síntese (Caldas Neto et al., 2008).  

 

CONCLUSÕES 

A inclusão da silagem da raiz de mandioca na alimentação de vacas em lactação, 

até o nível de 14,54% da dieta, não altera o consumo, a digestibilidade aparente e o 

comportamento ingestivo. A silagem da raiz da mandioca é uma alternativa para a 

substituição do milho grão na dieta de vacas leiteiras. 
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IV – CAPÍTULO II 

SILAGEM DA RAIZ DA MANDIOCA EM DIETAS PARA VACAS 

LACTANTES: PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE, BALANÇO DE 

COMPOSTOS NITROGENADOS E CONCENTRAÇÕES DE UREIA E DE 

NITROGÊNIO UREICO NA URINA, NO LEITE E NO PLASMA 

 

RESUMO – Objetivou-se avaliar o efeito da inclusão da silagem da raiz de mandioca, 

em dietas para vacas em lactação, sobre a produção e a composição do leite, o balanço 

de compostos nitrogenados, as concentrações de ureia e nitrogênio ureico na urina, no 

leite e no plasma, e as excreções de ureia e nitrogênio ureico na urina e no leite. Foram 

utilizadas 10 vacas Holandês x Zebu, com produção anterior média de 4104 kg de leite, 

ajustada para 300 dias, dispostas em dois quadrados latinos de cinco por cinco (5x5), 

sendo cinco níveis de inclusão (0,00; 3,62; 7,23; 10,84; e 14,54% da matéria seca da 

dieta) da silagem da raiz de mandioca e cinco períodos. A inclusão da silagem da raiz de 

mandioca na dieta das vacas não alterou a produção e a composição do leite, a 

conversão alimentar e nem o balanço de compostos nitrogenados, sendo uma alternativa 

para a substituição do milho grão na dieta de vacas em lactação. 

 

PALAVRAS CHAVE: amido, cana-de-açúcar, desempenho, vacas leiteiras 
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CASSAVA ROOT SILAGE IN DIETS FOR COWS LACTATING: 

PRODUCTION AND MILK COMPOSITION, NITROGEN COMPOUNDS 

BALANCE AND CONCENTRATION OF UREA AND NITROGEN IN URINE 

UREA, IN MILK AND PLASMA 

 

ABSTRACT - The objective was to evaluate the effect of inclusion of cassava root 

silage in diets for lactating cows on production and milk composition, nitrogenous 

compounds, the concentrations of urea and urea nitrogen in urine, milk and plasma, and 

urea and urea nitrogen excretion in urine and milk. Were used 10 Holstein x Zebu cows 

with previous average production of 4104 kg of milk, set at 300 days of the lactation. 

Cows were arranged in two Latin squares of five by five, simultaneous, establishing five 

levels of inclusion (0.00; 3.62; 7.23; 10.84; and 14.54% of the diet dry matter) of the 

cassava root silage and five periods (10 days for adaptation and five days for data 

collection). The inclusion of cassava root silage in the diet of cows did not alter the 

production and milk composition, feed conversion and not the nitrogen balance, and an 

alternative for the replacement of corn grain in the diet of lactating cows. 

 

KEYWORDS: starch, cane sugar, performance, dairy cows 
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INTRODUÇÃO 

A produção mundial de leite, em 2014, deve atingir 792 milhões de toneladas 

(FAO, 2014). O incremento na escala de produção de leite está associado ao seu custo 

de produção. Os custos com a alimentação de vacas em lactação representam mais de 

50% da receita total (Magalhães et al., 2004), sendo que o principal concentrado 

energético utilizado é o milho, alimento que tem o seu preço atrelado ao mercado 

internacional. O uso de alimentos alternativos cria a perspectiva de proporcionar melhor 

rentabilidade na pecuária leiteira.  

Entre os alimentos alternativos energéticos disponíveis, a mandioca surge como 

opção em potencial. A produção mundial de mandioca, prevista para 2014, é de 291 

milhões de toneladas (FAO, 2014). O Brasil é responsável por quase 10% dessa 

produção mundial de mandioca, cultura bem adaptada a diferentes condições 

ambientais, sendo cultivada em todos os estados brasileiros. Em meio a esse cenário, a 

raiz da mandioca tem sido utilizada em pesquisas científicas como fonte de alimento 

alternativo para vacas em lactação (Pinheiro et al., 2011; Pires et al., 2008; Ramalho et 

al., 2006a, b; Silva et al., 2014). 

Uma das qualidades observadas no valor nutricional da raiz da mandioca é a sua 

concentração e a digestibilidade do amido. Nocek & Tamminga (1991) encontraram 

teor de 70,7% de amido na MS da raiz de mandioca. São conhecidos vários fatores que 

podem influenciar na taxa e na extensão da digestão do amido pelos ruminantes, 

determinando os sítios de digestão, interferindo na quantidade de amido que será 

digerido no rúmen. A maior degradabilidade ruminal do amido da mandioca, em relação 

ao milho, 91 e 65%, respectivamente (Simas et al., 2008), pode proporcionar 

incrementos na produção de leite, uma vez que há acréscimo na produção de 

propionato, principal precursor para a gliconeogênese. No entanto, a avaliação isolada 

de um alimento que compõe a dieta total deve ser avaliada com cuidado, pois há o efeito 

associativo de todos os ingredientes da ração. 

Ainda não são conhecidos os efeitos da silagem da raiz da mandioca sobre a 

produção e a composição do leite. Entretanto, a inclusão da raspa de mandioca na dieta 

de vacas em lactação reduziu linearmente a produção de leite e de gordura, enquanto 

que a eficiência alimentar (kg de leite/ kg de MS consumida) não foi alterada (Ramalho 

et al., 2006b). Por outro lado, Ribeiro et al. (1976) não constataram mudanças 

significativas na produção de leite, ao substituírem 50% do milho do concentrado por 
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raspa de mandioca na dieta de vacas. A forma de conservação e o processamento da 

fonte de amido têm influência direta no desempenho animal, já que a degradabilidade 

ruminal do amido e a disponibilidade de nitrogênio nesse compartimento irão 

influenciar a síntese de proteína microbiana e a eficiência de utilização do nitrogênio e 

da energia disponível. 

A absorção de amônia por meio da parede ruminal é o principal destino da 

fração que não foi utilizada pelos microrganismos. Esse composto é retirado da 

circulação sanguínea pelo fígado, onde entra no ciclo da ureia. A ureia constitui a 

principal forma de excreção de compostos nitrogenados em mamíferos (Oliveira et al., 

2007). É de grande importância a determinação da concentração plasmática de ureia 

para evitar perdas de proteína, já que esse nutriente é responsável pela maior parte do 

custo na formulação de ração, além de representar custo energético para o animal 

(Mendonça et al., 2004) e fonte de contaminação do solo e do lençol freático. A 

concentração de nitrogênio ureico no plasma e/ou no leite pode ser utilizada para 

monitorar a utilização do nitrogênio da dieta, no sentido de evitar perdas econômicas, 

produtivas, reprodutivas e ambientais (Broderick & Clayton, 1997). O balanço de 

compostos nitrogenados não foi influenciado quando o milho foi substituído pela raiz de 

mandioca seca e triturada (0, 25, 50 75 e 100%) no concentrado para vacas leiteiras 

(SILVA et al., 2014). 

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da inclusão da silagem da raiz da 

mandioca em dietas para vacas em lactação, sobre o desempenho e a composição do 

leite, o balanço de compostos nitrogenados e as concentrações de ureia e nitrogênio 

ureico na urina, no leite e no plasma. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Fazenda Paulistinha, Macarani-Ba, situada a 

324 m acima no nível do mar, latitude -15° 34' 06'' e longitude -40° 25' 23''. Foram 

utilizadas 10 vacas Holandês x Zebu (composição racial variando de ½ a ¾ Holandês), 

com produção anterior, média, mínima e máxima, de 4104, 3420 e 5520 kg, 

respectivamente, ajustada para 300 dias. Os animais iniciaram o experimento com peso 

corporal médio de 479 kg e com dias de lactação variando entre 82 e 126, apresentando 

em média 104. Antes do começo do experimento, as vacas pastejavam áreas com a 
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Brachiaria brizantha cv. Marandu e eram suplementadas com dois a três kg de 

concentrado por dia. 

 O estudo foi desenvolvido em sistema de confinamento com baias individuais, 

cobertas, providas de comedouros e bebedouros. As vacas foram distribuídas em dois 

quadrados latinos de cinco por cinco (5x5), conduzidos simultaneamente, sendo cinco 

dietas experimentais e cinco períodos de 15 dias cada, com 10 dias de adaptação e cinco 

dias para a coleta dos dados. As dietas (Tabela 8) consistiam em cinco níveis de 

inclusão (0,00; 3,62; 7,23; 10,84; e 14,54% da matéria seca da dieta) da silagem da raiz 

de mandioca e foram formuladas para suprir as exigências de mantença e produção de 

15 kg de leite/dia, com 3,5% de gordura, de acordo com o Nacional Research Council 

(2001) (Tabela 9). O volumoso utilizado foi a cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) 

tratada com 1% da mistura ureia + sulfato de amônio (10:1).  

 

Tabela 8. Proporções de ingredientes com base na matéria seca. 

Alimentos 
Níveis da silagem da raiz da mandioca 

0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

Cana+ureia 74,54 73,75 72,91 72,11 71,38 

Farelo de milho 16,01 12,70 9,42 6,14 0,00 

Farelo de soja 7,74 8,24 8,76 9,25 11,44 

Silagem raiz mandioca 0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

Núcleo mineral 1,08 1,08 1,08 1,07 1,05 

Fosfato bicálcico 0,35 0,37 0,38 0,39 1,31 

Calcário calcítico 0,27 0,25 0,23 0,20 0,28 

¹ Cálcio, 15,5%; Enxofre, 1,9%; Fósforo, 9,0%; Magnésio, 1,5%; Sódio, 11,8%; Cobalto, 85 ppm; Cobre, 

1450 ppm; Ferro, 1560 ppm; Fluor (máximo), 900 ppm; Iodo, 95 ppm; Manganês 1825 ppm; Selêncio, 24 

ppm; Zinco, 6230 ppm. 

 

Inicialmente, os animais passaram por um período de adaptação de cinco dias, 

recebendo a cana-de-açúcar tratada com 0,5% da mistura ureia + sulfato de amônio 

(10:1), na matéria natural (MN). Após esse tempo, a cana-de-açúcar (Saccharum 

officinarum) passou a ser fornecida com 1% da mistura ureia + sulfato de amônio 

(10:1), na MN. 

A cana-de-açúcar foi colhida diariamente e triturada com pontas em máquina 

forrageira no momento do fornecimento (Tabela 9). Durante os cinco dias do período de 

coleta, os teores de açúcares solúveis (ºBRIX) foram aferidos pela manhã e pela tarde, 

momento em que se forneciam as dietas aos animais. 
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A silagem da raiz de mandioca foi confeccionada na própria fazenda (Tabela 9). 

As raízes foram trituradas e armazenadas em dois silos do tipo cincho. Os silos foram 

abertos após 30 dias da ensilagem. Todos os dias pela manhã o silo era aberto para a 

retirada da silagem que seria fornecida pela manhã e pela tarde, sendo que a silagem 

para o fornecimento no trato da tarde era acondicionada em sacos plásticos vedados. 

A mistura entre o volumoso, a silagem da raiz de mandioca e o concentrado foi 

realizada no momento do fornecimento da alimentação, pela manhã, às sete horas, e 

pela tarde, às 16 horas. As dietas eram fornecidas à vontade, de forma a permitir sobras 

entre cinco e 10% da matéria natural.  

Durante o período de coleta, amostras diárias do concentrado, da silagem da raiz 

da mandioca, da cana+ureia e das sobras alimentares de cada animal foram coletadas e 

congeladas. Posteriormente, foram desidratadas em estufa de ventilação forçada por 72h 

a 55ºC e trituradas em moinho do tipo Thomas-Willey, com peneira de um milímetro. 

No Laboratório de Nutrição Animal da Universidade Estadual de Santa Cruz, 

Ilhéus-Ba, foram realizadas as análises de matéria seca (MS) (INCT–CA G-003/1); 

matéria mineral (MM) (INCT–CA M-001/1); proteína bruta (PB) (INCT–CA N-001/1); 

extrato etéreo (EE) (INCT–CA G-004/1); fibra em detergente neutro (FDN) (INCT–CA 

F-002/1) e suas correções para cinzas (INCT–CA M-002/1) e proteína (INCT–CA N-

004/1), obtendo-se a FDNcp; fibra em detergente ácido (FDA) (INCT–CA F-004/1) e 

suas correções para cinzas (INCT-CA M-003/1) e proteína (INCT-CA M-005/1), 

obtendo-se a FDAcp, e de lignina (INCT-CA F-005/1), conforme descritos por Detmann 

et al. (2012).  

Para estimativa dos carboidratos totais (CHO) foi utilizada a equação: CHO% = 

100 – (PB% + EE% + MM%) (Sniffen et al., 1992). Para a obtenção dos carboidratos 

não fibrosos (CNF), adotou-se a equação: CNF% = 100 – [(PB% - PB% da ureia + % de 

ureia) + FDNcp% + EE% + MM%] (Hall & Akinyode, 2000). Os nutrientes digestíveis 

totais (NDT) foram calculados de acordo com Weiss (1999), mas utilizando-se a FDN 

corrigida para cinzas e proteína, conforme a equação: NDT% = PBD% + CNFD% + 

FDNcpD% + 2,25 * EED%, em que PBD = PB digestível, CNFD = CNF digestível, 

FDNcpD = FDNcp digestível e EED = EE digestível. 

O consumo de matéria seca (MS) foi estimado pela diferença entre o total de 

alimentos fornecidos (% da MS) e as sobras (% da MS), e a conversão alimentar foi 

obtida pela razão entre o consumo de MS e a produção de leite corrigida para gordura. 
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Tabela 9. Composição químico-bromatológica da cana+ureia, da silagem da raiz da 

mandioca e das dietas experimentais, com base na matéria seca (MS). 

Itens Cana+ureia 

Silagem da 

raiz de 

mandioca 

Níveis da silagem da raiz da mandioca 

0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

MS
1
 28,40 43,21 43,15 41,93 41,07 39,97 38,93 

MO 95,78 97,45 94,66 94,70 94,71 94,48 93,85 

PB 11,19 3,19 13,43 13,37 13,21 13,32 14,01 

EE 2,11 3,17 2,87 2,74 2,85 2,76 2,52 

CHO 82,48 91,09 78,36 78,59 78,65 78,39 77,31 

FDNcp 53,28 8,79 43,04 42,76 41,81 41,71 41,08 

CNF 29,20 82,30 35,32 35,83 36,84 36,69 36,24 

FDAcp 29,42 2,16 23,22 22,63 22,27 22,30 21,97 

NDT - - 60,09 63,74 61,60 61,71 60,98 

Lignina 5,91 2,01 4,90 4,89 4,95 5,00 4,59 

°BRIX 20,38 - - - - - - 
1
Matéria Natural. MO= matéria orgânica; PB= proteína bruta; EE= extrato etéreo; CHO= carboidratos 

totais; FDNcp= fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína; CNF= carboidratos não 

fibrosos; FDAcp= fibra em detergente ácido corrigida para cinzas e proteína; NDT= nutrientes digestíveis 

totais; °BRIX= teor de sólidos solúveis. 

  

As vacas foram ordenhadas duas vezes ao dia, pela manhã (06 h) e pela tarde (15 

h), sendo que a pesagem do leite foi realizada nos últimos cinco dias de cada período 

experimental, entre o 11° e 15° dias. A produção de leite corrigida para 3,5% de gordura 

(PLC) foi estimada segundo Sklan et al. (1992), pela seguinte equação: PLC = (0,432 + 

0,1625 x % gordura do leite) x produção de leite em kg/dia. Amostras de leite foram 

coletadas, no 14°, para a determinação da composição do leite. Em cada amostra foram 

determinados os teores de gordura, proteína e lactose pelo Lactoscan. Da amostra 

composta, uma alíquota de 10 mL foi misturada a cinco mL de ácido tricloroacético a 

25%, filtrada em filtro de papel, e o sobrenadante, armazenado a –20ºC, para posteriores 

análises de ureia no leite desproteinizado (Valadares et al., 1999).  

Em um dia, dentro do período de coleta, foram realizadas coletas de urina, spot, 

em micção espontânea dos animais, aproximadamente 4 horas após o fornecimento da 

alimentação matutina, conforme descrito por Valadares et al. (1999). As amostras foram 

filtradas em gaze, e uma alíquota de 10 mL foi separada e diluída em 40 mL de ácido 

sulfúrico (0,036 N) (Valadares et al., 1999), sendo, posteriormente, destinada à 

quantificação das concentrações urinárias de ureia, nitrogênio total e creatinina. O teor 

de nitrogênio total foi estimado pelo método de Kjeldhal, conforme metodologia 

descrita por Detmann et al. (2012) (INCT–CA N-001/1). 
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A coleta de sangue foi realizada uma vez por período, aproximadamente 4 horas 

após o fornecimento da alimentação da manhã, utilizando-se tubos (Vacutainer) com 

EDTA. Em seguida, as amostras de sangue foram centrifugadas a 3.500 rpm, durante 10 

minutos, e o plasma, acondicionado em microtubos (Eppendorf) e mantido congelado (–

20°C) até a realização das análises.  

As concentrações de creatinina na urina e de ureia na urina, no plasma e no leite 

foram estimadas utilizando-se kits comerciais (Bioclin). A conversão dos valores de 

ureia em nitrogênio ureico foi realizada multiplicando-se os valores obtidos pelo fator 

0,4667.  

O balanço de nitrogênio (BN) foi calculado de acordo com a equação:  

BN (g/dia)= CNT (g/dia) – [ENF (g/dia) + ENU (g/dia) + ENL (g/dia)]; em que: 

CNT= consumo de nitrogênio total;  

ENF= excreção de nitrogênio fecal;  

ENU= excreção de nitrogênio urinário; 

ENL= excreção de nitrogênio pelo leite. 

A excreção de nitrogênio total (ENT) foi obtida pela soma de ENF, ENU e ENL 

(excreção de nitrogênio pelo leite). Esta última foi obtida da seguinte forma: ENL= 

[proteína do leite (%) / 6,38] * [produção de leite (g/dia) / 100]. A eficiência de 

utilização do nitrogênio (EUN) foi estimada pela razão entre a ENL e o CNT. 

Os dados foram analisados utilizando procedimento para delineamentos em 

Quadrado Latino, conforme modelo o matemático:  

Yijk = m + Qi + Tj + A(i) k + P(i)l + QTij + eijk, em que: 

Yijk = observação do efeito do tratamento k, no período j, no animal i; 

m = média geral; 

Qi = efeito relativo ao quadrado latino i; 

Tj = efeito relativo ao tratamento j; 

A(i) k = efeito relativo do animal k, aninhado ao quadrado latino i; 

P(i)l = efeito relativo ao período l, aninhado ao quadrado latino i; 

QTij = efeito da interação entre o quadrado latino i e ao tratamento j; 

eijk = erro aleatório, associado a cada observação, pressuposto NID (0, σ²). 

Em todos os procedimentos estatísticos adotou-se o nível de 0,05 de 

probabilidade para o erro do tipo I. Quando significativo, foi realizada a análise de 

regressão. 
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RESULTADOS 

Pode-se observar que a produção de leite, a produção de leite corrigida para 

gordura e a conversão alimentar não diferiram (P>0,05) à medida que foi incluída a 

silagem da raiz de mandioca na alimentação das vacas (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Produção de leite, produção de leite corrigida para gordura e conversão 

alimentar (kg MS/ kg leite), equação e erro padrão da média, de vacas 

leiteiras alimentadas em função dos níveis da silagem da raiz da mandioca 

na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

PL¹ 9,69 8,65 8,98 9,91 9,08 Ŷ= 9,26 0,36 

PLC² 10,38 9,43 10,12 10,85 10,13 Ŷ= 10,18 0,41 

CA³ 1,29 1,40 1,35 1,24 1,37 Ŷ= 1,33 0,05 

¹ Produção de leite, em kg/dia; ² Produção de leite corrigida para 3,5% de gordura, em kg/dia; ³Conversão 

alimentar (kg MS/ kg leite); EPM = Erro padrão da média. 

 

Os teores de gordura, lactose e proteína no leite não foram afetados (P>0,05) 

pelas diferentes dietas (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Teores de proteína, gordura e lactose no leite, equação e erro padrão da 

média (EPM), de vacas leiteiras alimentadas em função dos níveis da 

silagem da raiz da mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

Proteína (%) 3,10 3,04 3,00 3,05 3,07 Ŷ= 3,05 0,03 

Gordura (%) 3,95 4,04 4,26 4,09 4,16 Ŷ= 4,10 0,07 

Lactose (%) 4,65 4,56 4,50 4,57 4,60 Ŷ= 4,58 0,04 

EPM = Erro padrão da média. 

 

O consumo de nitrogênio total, a excreção de nitrogênio no leite, na urina e nas 

fezes, e o balanço de nitrogênio não foram influenciados (P>0,05) com a inclusão da 

silagem da raiz de mandioca nas dietas (Tabela 12). Por outro lado, a eficiência na 

utilização do nitrogênio apresentou comportamento quadrático (P<0,05). Ao derivar a 

equação obtida para a eficiência de utilização do nitrogênio (Tabela 12), obteve-se o 

menor valor (0,14) no nível de 11,62% de inclusão da silagem da raiz de mandioca na 

dieta, com um R² de 34,1.  
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Tabela 12. Consumo de matéria seca e nitrogênio total, excreção de nitrogênio no leite, 

na urina e nas fezes, balanço de nitrogênio, excreção de nitrogênio total e 

eficiência na utilização do nitrogênio de vacas leiteiras alimentadas em 

função dos níveis da silagem da raiz da mandioca na dieta.  

Itens 
Silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

CMS¹ 2,77 2,69 2,78 2,77 2,81 Ŷ= 2,76 0,05 

CNT² 292,85 283,20 292,80 300,81 313,61 Ŷ= 296,65 5,29 

ENL² 46,92 40,74 42,30 46,73 43,66 Ŷ= 44,07 1,73 

ENU² 33,27 32,09 38,37 36,13 41,18 Ŷ= 36,31 1,53 

ENF² 96,93 83,24 92,92 94,96 98,12 Ŷ= 93,21 2,53 

BN² 113,33 133,58 110,47 105,66 120,27 Ŷ= 116,66 5,91 

ENT² 177,11 156,22 173,59 177,81 182,96 Ŷ= 173,54 4,25 

EUN  0,16 0,14 0,14 0,16 0,14 A 0,004 

CMS= consumo de matéria seca; CNT= consumo de nitrogênio total; ENL= excreção de nitrogênio (N) 

no leite; ENU= excreção de N na urina; ENF= excreção de N nas fezes; BN= balanço de N; ENT= 

excreção de N total; EUN= eficiência na utilização do N; ¹ % do peso corporal; ² g/dia; A= Ŷ= 

0,00009937X² - 0,00231X + 0,15639 (R² = 34,1); EPM = Erro padrão da média. 

 

As concentrações de ureia e nitrogênio ureico na urina, no leite e no plasma e as 

excreções de ureia e nitrogênio ureico na urina e no leite não variaram (P>0,05) com o 

acréscimo de silagem da raiz de mandioca na dieta (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Concentrações de ureia e nitrogênio ureico na urina, no leite e no plasma, e 

excreções de ureia e nitrogênio ureico na urina e no leite de vacas leiteiras 

alimentadas em função dos níveis da silagem da raiz da mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

  Concentrações (mg/dL)     

UU 1575,63 1680,29 1778,04 1895,05 1672,50 Ŷ= 1720,30 90,77 

NUU 735,34 784,19 829,81 884,42 780,56 Ŷ= 802,86 42,36 

UL 20,03 18,93 18,51 20,94 20,01 Ŷ= 19,68 1,11 

NUL 9,35 8,84 8,64 9,77 9,34 Ŷ= 9,19 0,52 

UP 42,98 38,99 42,12 38,16 41,26 Ŷ= 40,70 1,45 

NUP 20,06 18,20 19,66 17,81 19,26 Ŷ= 19,00 0,68 

 

Excreções (g/dia) 

  UU 209,03 223,32 231,61 252,13 279,42 Ŷ= 239,10 10,51 

NUU 97,55 104,22 108,09 117,67 130,41 Ŷ= 111,59 4,91 

UL 1,87 1,55 1,63 2,11 1,89 Ŷ= 1,81 0,12 

NUL 0,87 0,73 0,76 0,98 0,88 Ŷ= 0,84 0,06 

UU= ureia na urina; NUU= nitrogênio (N) ureico na urina; UL= ureia no leite; NUL= N ureico no leite; 

UP= ureia no plasma; NUP= N ureico no plasma; EPM = Erro padrão da média. 

 

DISCUSSÃO 

As semelhanças (P>0,05) na produção de leite, na produção de leite corrigida 

para gordura e na conversão alimentar (Tabela 10) podem ser explicadas pelo fato de o 
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consumo e a digestibilidade da matéria seca (MS) e dos nutrientes não terem sido 

modificados significativamente pelos níveis de inclusão da silagem da raiz da mandioca 

na dieta. Ao substituir 50% do milho, presente no concentrado, por raspa de mandioca, 

em dietas para vacas com produção média diária de 12 kg, Ribeiro et al. (1976) não 

observaram diferenças significativas para a produção de leite, corrigida ou não para 

gordura e nem para o consumo de alimentos. Campero (1994) também não observou 

efeito da substituição do milho pela farinha de mandioca nos concentrados de vacas 

lactantes, com produção média de 8,35 kg de leite/ dia, mantidas a pasto e 

suplementadas com um kg de concentrado para cada dois kg de leite produzido.  

Pires et al. (2008), em dietas compostas por 40% de cana-de-açúcar e 60% de 

concentrado, verificaram alteração na produção de leite corrigida para 3,5% de gordura 

(12,48; 19,74; e 17,37 kg/dia) de vacas leiteiras alimentadas com raspa de mandioca 

(28,4% da dieta total), milho floculado ou milho moído, respectivamente. Os autores 

ressaltam que houve tendência de a raspa de mandioca reduzir o consumo de MS, o que 

causou diminuição na produção diária de leite. As maiores taxas de degradação dos 

carboidratos não fibrosos quando se utiliza a mandioca na dieta (0,08 l/h), em 

detrimento do milho (0,05 l/h) (Luz et al., 2014), requer a utilização de compostos 

proteicos com maior degradabilidade ruminal ou fontes de nitrogênio não proteico. 

Neste estudo, o percentual de ureia na matéria seca total da dieta (2,53%) pode ter 

proporcionado melhor sincronização entre proteína e energia das dietas, do que no 

experimento de Pires et al. (2008), que trabalharam com  apenas 0,92% de ureia.  

A diminuição na produção de leite também foi constatada por Ramalho et al. 

(2006a) ao substituir o milho pela raspa de mandioca (0, 25, 50, 75 e 100%), porém sem 

alteração no consumo de MS e dos nutrientes; a raspa de mandioca entrou com, no 

máximo, 22,56% da MS total da dieta. No presente estudo foi utilizado o farelo de soja 

para corrigir as diferenças entre a proteína bruta do milho e da mandioca (Tabela 8), 

enquanto Ramalho et al. (2006a) utilizaram a ureia. O uso de dietas com nível elevado 

de proteína degradável no rúmen pode acarretar a perda tanto de nitrogênio na forma de 

ureia, quanto de energia utilizada em seu processo de síntese (Caldas Neto et al., 2008), 

o que pode reduzir a produção de leite.  

Levando-se em consideração que o consumo de MS e a degradabilidade ruminal 

do amido apresentam uma relação positiva com a produção de leite e a conversão 

alimentar, as possíveis explicações para a produção de leite e a conversão alimentar não 
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terem sido modificadas (P>0,05) com a inclusão de silagem da raiz de mandioca na 

dieta das vacas (Tabela 10) é o fato de que, considerando a pulverulência (Jorge et al., 

2002; Marques et al., 2000) e a palatabilidade (Barroso et al., 2006; Medina et al., 2009) 

atribuídas como causa de redução do consumo de dietas compostas por raiz de 

mandioca para ruminantes, o maior nível de inclusão da mandioca na dieta total 

(14,54%) (Tabela 8) não foi elevado, e a umidade da silagem da raiz da mandioca 

dificulta a formação de pó no alimento, ao contrário da raspa e da farinha de mandioca, 

minimizando o efeito negativo da pulverulância sobre o consumo. Além disso, apesar 

de o amido da mandioca apresentar degradabilidade ruminal superior ao amido do 

milho (91 e 65%, respectivamente) (Simas et al., 2008), isso, nem sempre, proporciona 

melhorias na produção de leite e na conversão alimentar, pois há o efeito associativo 

dos alimentos que compõem a dieta. Além disso, a inclusão da silagem da raiz de 

mandioca na dieta total foi relativamente baixa para que existisse interferência na 

produção de leite, já que o maior nível de inclusão foi 14,54% na MS da dieta. 

No atual estudo, como o consumo de matéria seca e a produção de leite não 

foram modificados (P>0,05) com a inclusão da silagem da raiz de mandioca, não houve 

alteração na conversão alimentar (Tabela 10). Ramalho et al. (2006a) observaram que a 

eficiência alimentar foi reduzida com a elevação dos níveis de raspa de mandioca na 

dieta de vacas em lactação, apresentando redução linear de 0,001% para cada unidade 

percentual de substituição do milho moído pela raspa. Isso pode ser explicado pela 

menor produção de leite nas dietas com maior nível de raspa de mandioca, associado ao 

consumo de matéria seca que não foi modificado.  

O teor de gordura no leite poderia ter sido reduzido com a inclusão da silagem 

da raiz da mandioca na dieta, uma vez que carboidratos não fibrosos de rápida 

degradação ruminal podem provocar redução no pH do rúmen, interferindo na 

biohidrogenação ruminal. Entretanto, o teor de gordura no leite foi semelhante entre as 

dietas (Tabela 11). Em estudos científicos, a utilização de raspa de mandioca na dieta de 

vacas leiteiras não modificou o teor de gordura no leite (Pires et al., 2008; Ramalho et 

al., 2006a), nem o de proteína (Pires et al., 2008). 

As semelhanças (P>0,05) entre o consumo de nitrogênio total nas diferentes 

dietas podem ser justificadas por similaridades (P>0,05) entre o consumo de matéria 

seca (Tabela 12) e o consumo de proteína bruta da dieta total. Apesar da inclusão da 

silagem da raiz da mandioca na dieta não melhorar o balanço de compostos 
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nitrogenados, independentemente das dietas experimentais, não houve balanço de N 

negativo, com média de 116,66 g/dia (Tabela 12), comprovando que as exigências 

proteicas dos animais foram atendidas. O consumo de proteína bruta observado foi 

exatamente o mesmo sugerido pelo NRC (2001), igual a 1,85 kg/dia, para vacas com as 

mesmas características das utilizadas neste experimento, ou seja, vacas com peso 

corporal médio de 491 kg, produção de leite, corrigida para 4% de gordura, de 10,18 

kg/dia, teores de gordura, proteína e lactose no leite de 4,10, 3,05 e 4,58%, 

respectivamente, ganho médio diário de 337 g e 19
a
 semana de lactação. Quando a raiz 

de mandioca seca e triturada foi incluída em até 72% no concentrado, para vacas 

leiteiras mantidas em pastagem, o balanço de nitrogênio não foi alterado, apresentando 

média de 219 g/dia (Silva et al., 2014). 

No presente estudo, os valores encontrados para excreção de nitrogênio pelo 

leite, pela urina e pelas fezes foram 44,07; 36,31 e 93,21 g/dia, respectivamente. 

Mendonça et al. (2004), ao avaliar dieta com relação volumoso: concentrado de 60:40, 

em estudo com vacas em lactação alimentadas com cana-de-açúcar + 1% de ureia/ 

sulfato de amônio, obtiveram valores médios para excreção de nitrogênio pelo leite, 

pela urina e pelas fezes de 93, 104 e 117 g/dia. Neste estudo, o consumo de N total foi, 

em média, 296,65 g/dia, inferior à média obtida por Mendonça et al. (2004), de 383 

g/dia, o que justifica os maiores valores de excreção de N encontrados por esses autores. 

Silva et al. (2014) também encontraram valores de excreção de nitrogênio pela urina 

(81,04 g/dia) e pelas fezes (97,20 g/dia) numericamente superiores aos obtidos neste 

estudo (Tabela 12); o consumo médio de nitrogênio encontrado por Silva et al. (2014) 

foi de 505,23 g/dia. Por outro lado, Conti et al. (2014) não encontraram diferenças 

significativas nas excreções de N pelas fezes, pela urina ou pelo leite quando vacas 

leiteiras, alimentadas com cana-de-açúcar, consumiram maiores quantidades de N (482 

x 429 g/dia). Animais mais produtivos devem consumir maiores quantidades de N, 

porém este deve ser utilizado para a sua mantença e produção, já que o seu excesso é 

eliminado, com gasto de energia, podendo também contaminar o meio ambiente.  

Deve-se ter cautela ao avaliar a eficiência na utilização do nitrogênio obtida 

neste estudo, já que apenas 34,1% da variável dependente consegue ser explicada pelo 

modelo (Tabela 12). 

Além da obtenção dos valores referentes ao balanço de N e à sua excreção, é de 

grande relevância a estimativa da concentração e da excreção de ureia em vacas 
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leiteiras. Conti et al. (2014), apesar de não encontrarem diferenças significativas nas 

excreções de N pelas fezes, pela urina ou pelo leite de vacas leiteiras, obtiveram maior 

concentração de ureia plasmática nos animais alimentados com dieta contendo maior 

teor de proteína bruta (15,6%), em detrimento da dieta com menor teor (14,2%).  

Os valores obtidos para a concentração de ureia e nitrogênio ureico na urina, no 

leite e no plasma não diferiram entre as dietas (P>0,05), indicando que a utilização da 

silagem da raiz de mandioca pode ser uma alternativa para substituir o milho na dieta de 

vacas leiteiras, sem interferir nas perdas de proteína. Os teores médios de ureia no 

plasma e no leite foram 40,70 e 19,68 mg/dL (Tabela 13), respectivamente. Mendonça 

et al. (2004) acharam o valor médio de 51 e 40 mg/dL de ureia no plasma e no leite, 

respectivamente, de vacas leiteiras recebendo 60% de cana-de-açúcar na dieta. Menor 

teor de ureia no plasma e no leite indica menores perdas de proteína, ingrediente de 

maior custo na dieta de ruminantes. Ao contrário do atual estudo, Pires et al. (2008) 

verificaram alteração significativa para o teor de ureia plasmática, com médias de 21,9; 

23,6; 21,3; 21,4 e 27,6 mg/dL, em vacas leiteiras alimentadas com milho moído grosso, 

milho moído fino, milho floculado 310 g/L, milho floculado 360 g/L e raspa de 

mandioca (28,4% da dieta total), respectivamente. 

A concentração de N-ureico no plasma e no leite não foram modificadas 

significativamente com a inclusão da silagem da raiz de mandioca na dieta, 

apresentando médias de 19,00 e 9,19 mg/dL, respectivamente (Tabela 13). De acordo 

com Oliveira et al. (2001), concentrações de nitrogênio ureico no plasma e no leite de 

19 a 20 mg/dL e 24 a 25 mg/dL, respectivamente, representam os limites a partir dos 

quais estariam ocorrendo perdas de nitrogênio dietético em vacas leiteiras. Silva et al. 

(2014) também não obtiveram diferenças significativas para o N-ureico na urina, no 

plasma e no leite, ao adicionar até 72% de raiz de mandioca seca e triturada no 

concentrado para vacas em lactação mantidas em pastagens tropical. Oliveira et al. 

(2007) obtiveram médias de 13,03 e 12,70 mg/dL para N-ureico no plasma e no leite, 

respectivamente, de vacas em lactação alimentadas com 40% de cana-de-açúcar e 60% 

de concentrado. Já Mendonça et al. (2004) obtiveram médias de 24 e 19 mg/dL de N-

ureico no plasma e no leite, respectivamente, de vacas leiteiras recebendo 60% de cana-

de-açúcar na dieta. A ausência de efeito significativo nas concentrações de N-ureico na 

urina, no plasma e no leite sugere que o nitrogênio dietético e a amônia produzida na 

fermentação ruminal das dietas foram usados de maneira semelhante pelos animais. 
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Quando há excesso de nitrogênio dietético não utilizado pelos microrganismos, estes o 

convertem em amônia, que, absorvida pelo epitélio ruminal, é excretada pelos rins na 

forma de ureia ou reciclada para o rúmen por intermédio da saliva ou da parede ruminal 

(Pereira et al., 2005).  As excreções de ureia e N-ureico na urina e no leite não diferiram 

(P>0,05) entre as dietas (Tabela 13). As médias obtidas para o N-ureico na urina e no 

leite foram 111,59 e 0,84 g/dia, respectivamente. Chizzotti et al. (2007) encontraram 

valores de 106,93 e 111,04 g/dia para a excreção de N-ureico na urina de vacas leiteiras 

em coleta total e coleta spot, respectivamente. 

Contudo, os resultados deste estudo sugerem que tanto o amido do milho moído 

quanto o amido da silagem da raiz de mandioca, utilizado como fonte de energia na 

dieta de vacas em lactação alimentadas com cana-de-açúcar como volumoso, 

contribuem de forma semelhante para a produção e a composição do leite e para o 

equilíbrio de nitrogênio e proteína. 

 

CONCLUSÕES 

Os níveis de inclusão da silagem da raiz de mandioca (0,00; 3,62; 7,23; 10,84; e 

14,54% do total da MS da dieta) não modificam a produção e a composição do leite, a 

conversão alimentar e nem o balanço de compostos nitrogenados de vacas leiteiras. A 

silagem da raiz da mandioca é uma opção para a substituição do milho grão na dieta de 

vacas em lactação. 
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V – CAPÍTULO III 

CONSUMO, DIGESTIBILIDADE E COMPORTAMENTO INGESTIVO DE 

BOVINOS ALIMENTADOS COM DIFERENTES NÍVEIS DE SILAGEM DA 

RAIZ DA MANDIOCA 

 

RESUMO – Avaliou-se o consumo, a digestibilidade aparente e o comportamento 

ingestivo de bovinos alimentados com diferentes níveis de silagem da raiz de mandioca 

na dieta. Utilizou-se 5 bovinos de origem leiteira, canulados no rúmen e com peso 

corporal médio de 389 kg. Os animais foram distribuídos em um quadrado latino de 

cinco por cinco, ou seja, cinco níveis de inclusão (0,00; 3,62; 7,23; 10,84; e 14,54% da 

matéria seca da dieta) da silagem da raiz de mandioca e cinco períodos (10 dias de 

adaptação e cinco dias para a coleta dos dados). À medida que a silagem da raiz de 

mandioca foi incluída na dieta, o milho grão moído foi diminuído, até não mais 

participar da dieta no nível de inclusão de 14,54%. Os consumos da matéria seca e dos 

nutrientes não foram influenciados (P>0,05) pela inclusão da silagem da raiz de 

mandioca na dieta, exceto o consumo de proteína bruta (PB), em que o valor mínimo 

(0,89 kg/dia) foi obtido no nível de 5,83% de inclusão da silagem da raiz da mandioca. 

Os coeficientes de digestibilidade da MS e dos nutrientes, além das variáveis 

relacionadas ao comportamento ingestivo, não foram modificados (P>0,05) com a 

inclusão da silagem da raiz de mandioca. A silagem da raiz de mandioca é uma 

alternativa para a substituição do milho grão na dieta de bovinos. 

 

PALAVRAS CHAVE: amido, cana-de-açúcar, concentrado energético, milho 
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INTAKE, DIGESTIBILITY AND FEEDING BEHAVIOUR THE CATTLE FED 

DIFFERENT LEVELS OF CASSAVA ROOT SILAGE IN THE DIET 

 

ABSTRACT - The objective was to evaluate the intake, apparent digestibility and 

feeding behavior of cattle fed different levels of cassava root silage in the diet. Were 

used five of dairy cattle, cannulated in the rumen and with average body weight of 389 

kg. The animals were distributed in a Latin square five by five, with five levels of 

inclusion (0.00; 3.62; 7.23; 10.84; and 14.54% of the diet dry matter) of cassava root 

silage and five periods (10 days for adaptation and five days for data collection). As the 

cassava root silage was included in the diet, the ground corn grain was diminished until 

no longer part of the diet in the inclusion of 14.54%. The intakes of dry matter and 

nutrients were not affected (P> 0.05) by inclusion of cassava root silage in the diet, 

except the intake of crude protein (CP), where the minimum value (0.89 kg / day) was 

obtained at the level of 5.83% inclusion of cassava root silage. The digestibility of DM 

and nutrients in addition to the variables related to feeding behavior, did not change (P> 

0.05) with the inclusion of cassava root silage. Cassava root silage is an alternative to 

the replacement of corn grain in the diet of cattle. 

 

KEYWORDS: starch, cane sugar, concentrated energy, corn 
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INTRODUÇÃO 

Os custos com a alimentação na produção animal representam parcela 

expressiva, especialmente quando se utilizam mais intensivamente cereais, como o 

milho, que têm seu preço atrelado ao mercado internacional (commodity). A utilização 

desses alimentos convencionais conduz a períodos de incerteza de viabilidade 

econômica com a produção de leite. Dessa forma, a busca por alternativas alimentares 

proporciona maiores oportunidades de escolha para o produtor, e, entre as opções, a 

mandioca tem sido utilizada em pesquisas científicas (Luz et al., 2014; Silva et al., 

2012a; Silva et al., 2012b; Silva et al., 2014). 

A produção mundial de mandioca, em 2011, situou-se próxima a 262 milhões 

(mi) de toneladas (t), com uma previsão de 291 mi de t para 2014 (FAO, 2014). De 

acordo com essa entidade, em 2011, o Brasil se destacou entre os principais produtores 

mundiais (25,4 mi de t), ficando atrás, apenas, da Nigéria (52,4 mi de t). Não raro, o 

excesso de produção de raízes de mandioca reflete no menor preço do produto, podendo 

criar boas perspectivas para o uso na alimentação de ruminantes. Além disso, o amido 

da mandioca apresenta maior degradabilidade ruminal (91%) em relação ao do milho 

(65%) (Simas et al., 2008), devido à inexistência de pericarpo, endosperma córneo e 

periférico, matriz proteica e, possivelmente, devido a uma menor proporção de amilose 

e lipídios nos grânulos de amido, diminuindo a quantidade de pontes de hidrogênio na 

molécula de amido e aumentando a capacidade de expansão do amido da mandioca em 

meio aquoso (Rangel et al., 2008). 

A presença dos glicosídeos cianogênicos, linamarina e lotoaustralina, na 

mandioca impedem o seu fornecimento in natura aos ruminantes, pois quando 

degradados liberam o ácido cianídrico, que é tóxico. Processos físico e químico, como a 

fenação, a ensilagem ou a desintegração, são capazes de diminuir substancialmente o 

teor de ácido cianídrico (Curcelli et al., 2008), viabilizando a utilização da raiz da 

mandioca na alimentação dos ruminantes. 

Experimentos científicos envolvendo a utilização da raiz de mandioca, 

desidratada, na alimentação de bovinos e os seus efeitos sobre o consumo de MS e 

nutrientes têm sido publicados. Ramalho et al. (2006) substituíram o milho pela raspa da 

mandioca e não observaram mudanças no consumo e na digestibilidade da MS e dos 

nutrientes em dietas para vacas leiteiras. Já Pinheiro et al. (2011) verificaram aumento 

linear no consumo de MS de vacas alimentadas com bagaço de mandioca. Entretanto, 
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outros autores constataram diminuição no consumo de MS de bovinos alimentados com 

dietas que continham raspa (Marques et al., 2000) ou farinha (Jorge et al., 2002) de 

mandioca, sendo a pulverulência relatada como a causa provável. Trabalhos envolvendo 

a silagem da raiz de mandioca na alimentação de bovinos são escassos. 

As variáveis relacionadas ao comportamento ingestivo de bovinos estão 

diretamente ligadas ao consumo de MS e de nutrientes. O tempo de alimentação foi 

semelhante entre dietas contendo níveis do subproduto gérmen de milho integral (0, 15, 

30, 45% da MS) na dieta de bovinos, e os autores explicaram esse fato por não ter 

existido diferença no consumo de MS (Miotto et al., 2014).  

Objetivou-se avaliar o consumo, a digestibilidade e o comportamento ingestivo 

de bovinos alimentados com diferentes níveis de silagem da raiz da mandioca na dieta. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Conduziu-se o experimento na Fazenda Paulistinha, Macarani-Ba, situada a 324 

m acima no nível do mar, latitude -15° 34' 06'' e longitude -40° 25' 23''. Foram 

utilizados cinco bovinos de origem leiteira, canulados no rúmen e com peso corporal 

médio de 389 kg. Antes do início do experimento os bovinos pastejavam áreas com a 

Brachiaria brizantha cv. Marandu. 

 O estudo foi desenvolvido em sistema de confinamento com baias individuais, 

de 5,43 m², cobertas, providas de comedouros e bebedouros. Os animais foram 

distribuídos em um quadrado latino de cinco por cinco (5x5), sendo cinco dietas 

experimentais e cinco períodos de 15 dias cada, com 10 dias de adaptação e cinco dias 

para a coleta dos dados. As dietas consistiam em cinco níveis de inclusão (0,00; 3,62; 

7,23; 10,84; e 14,54%) da silagem da raiz de mandioca, sendo que no nível de 14,54% o 

milho foi retirado totalmente da dieta (Tabela 14); estas, foram formuladas de acordo 

com o Nacional Research Council (2001) (Tabela 15). O volumoso utilizado foi a cana-

de-açúcar (Saccharum officinarum) tratada com 1% da mistura ureia + sulfato de 

amônio (10:1). 

Os animais passaram por um período de adaptação de cinco dias, recebendo a 

cana-de-açúcar tratada com 0,5% da mistura ureia + sulfato de amônio (10:1). 

Posteriormente, iniciou-se o experimento com o fornecimento da cana-de-açúcar tratada 

com 1% da mistura ureia + sulfato de amônio (10:1) e as respectivas dietas 

experimentais (Tabelas 14 e 15). 
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Tabela 14. Proporções de ingredientes (%) com base na matéria seca. 

Alimentos 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

Cana+ureia 74,54 73,75 72,91 72,11 71,38 

Fubá de milho 16,01 12,70 9,42 6,14 0,00 

Farelo de soja 7,74 8,24 8,76 9,25 11,44 

Silagem raiz mandioca 0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

Núcleo mineral¹ 1,08 1,08 1,08 1,07 1,05 

Fosfato bicálcico 0,35 0,37 0,38 0,39 1,31 

Calcário calcítico 0,27 0,25 0,23 0,20 0,28 

¹ Cálcio, 15,5%; Enxofre, 1,9%; Fósforo, 9,0%; Magnésio, 1,5%; Sódio, 11,8%; Cobalto, 85 ppm; Cobre, 

1450 ppm; Ferro, 1560 ppm; Fluor (máximo), 900 ppm; Iodo, 95 ppm; Manganês 1825 ppm; Selêncio, 24 

ppm; Zinco, 6230 ppm. 

 

A cana-de-açúcar foi colhida diariamente e picada com pontas em máquina 

forrageira no momento do fornecimento. Durante os 5 dias do período de coleta, os 

teores de  açúcares solúveis (ºBRIX) foram aferidos pela manhã e pela tarde, momento 

em que se fornecia a ração aos animais (Tabela 15). 

A ensilagem da raiz de mandioca foi realizada na própria fazenda. As raízes 

foram picadas e armazenadas em dois silos do tipo cincho. Os silos foram abertos 30 

dias após o seu fechamento com lona plástica. Todos os dias pela manhã, a lona era 

aberta para a retirada da silagem que seria fornecida pela manhã e pela tarde, sendo que 

a silagem para o fornecimento no trato da tarde era acondicionada em sacos plásticos 

vedados. 

A mistura entre o volumoso, a silagem da raiz de mandioca e o concentrado foi 

realizada no momento do fornecimento da alimentação, pela manhã, às sete horas, e 

pela tarde às 16 horas. As dietas foram oferecidas à vontade, de forma a permitir sobras 

entre cinco e 10%.  

Durante o período de coleta, amostras diárias do concentrado, da silagem da raiz 

da mandioca, da cana+ureia e das sobras alimentares de cada animal foram coletadas e 

congeladas. Posteriormente, foram desidratadas em estufa de ventilação forçada, por 

72h, a 55ºC, e trituradas em moinho do tipo Thomas-Willey, a um mm de diâmetro. 

No Laboratório de Nutrição Animal da Universidade Estadual de Santa Cruz, 

Ilhéus-Ba, foram realizadas as análises de matéria seca (MS) (INCT–CA G-003/1); 

matéria mineral (MM) (INCT–CA M-001/1); proteína bruta (PB) (INCT–CA N-001/1); 

extrato etéreo (EE) (INCT–CA G-004/1); fibra em detergente neutro (FDN) (INCT–CA 

F-002/1) e suas correções para cinzas (INCT–CA M-002/1) e proteína (INCT–CA N-
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004/1), obtendo-se a FDNcp; fibra em detergente ácido (FDA) (INCT–CA F-004/1) e 

suas correções para cinzas (INCT-CA M-003/1) e proteína (INCT-CA M-005/1), 

obtendo-se a FDAcp; e lignina (INCT-CA F-005/1), conforme descritos por Detmann et 

al. (2012).  

Para estimativa dos carboidratos totais (CHO) foi utilizada a equação: CHO% = 

100 – (PB% + EE% + MM%) (Sniffen et al., 1992). Para a obtenção dos carboidratos 

não fibrosos (CNF), adotou-se a equação: CNF% = 100 – [(PB% - PB% da ureia + % de 

ureia) + FDNcp% + EE% + MM%] (Hall & Akinyode, 2000). Os nutrientes digestíveis 

totais (NDT) foram calculados de acordo com Weiss (1999), mas utilizando-se a FDN 

corrigida para cinzas e proteína, conforme a equação: NDT% = PBD% + CNFD% + 

FDNcpD% + 2,25 * EED%, em que, PBD = PB digestível; CNFD = CNF digestível; 

FDNcpD = FDNcp digestível; EED = EE digestível. 

 

Tabela 15. Composição químico-bromatológica da cana+ureia, da silagem da raiz da 

mandioca e das dietas experimentais, com base na matéria seca (MS). 

Itens Cana+ureia 

Silagem da 

raiz de 

mandioca 

Níveis da silagem da raiz da mandioca 

0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

MS
1
 28,40 43,21 43,15 41,93 41,07 39,97 38,93 

MO 95,78 97,45 94,66 94,70 94,71 94,48 93,85 

PB 11,19 3,19 13,43 13,37 13,21 13,32 14,01 

EE 2,11 3,17 2,87 2,74 2,85 2,76 2,52 

CHO 82,48 91,09 78,36 78,59 78,65 78,39 77,31 

FDNcp 53,28 8,79 43,04 42,76 41,81 41,71 41,08 

CNF 29,20 82,30 35,32 35,83 36,84 36,69 36,24 

FDAcp 29,42 2,16 23,22 22,63 22,27 22,30 21,97 

NDT - - 60,09 63,74 61,60 61,71 60,98 

Lignina 5,91 2,01 4,90 4,89 4,95 5,00 4,59 

°BRIX 20,38 - - - - - - 
1
Matéria Natural. MO= matéria orgânica; PB= proteína bruta; EE= extrato etéreo; CHO= carboidratos 

totais; FDNcp= fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína; CNF= carboidratos não 

fibrosos; FDAcp= fibra em detergente ácido corrigida para cinzas e proteína; NDT= nutrientes digestíveis 

totais; ° BRIX= teor de sólidos solúveis. 

  

O consumo dos nutrientes foi determinado pela diferença entre o total do 

nutriente da dieta ofertada e o total contido nas sobras, com base na MS. 

A coleta de fezes foi realizada duas vezes por período: em uma manhã e em uma 

tarde, em dias diferentes, dentro do período de coleta (entre o 11° e o 15° dias). Para a 

estimativa da produção de MS fecal utilizou-se a fibra em detergente neutro indigestível 

(FDNi) como indicador interno (Cochran et al. 1986). Amostras do fornecido 
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(concentrado, silagem da raiz de mandioca e cana+ureia), sobras e fezes foram 

incubadas no rúmen de animais fistulados, por 240 horas, para a obtenção da FDNi 

(Casali et al., 2008). 

Os coeficientes de digestibilidade aparente foram calculados segundo a equação: 

D = (nutriente ingerido – nutriente excretado / nutriente ingerido) x 100. 

Foram realizadas observações visuais para avaliação do comportamento 

ingestivo, por 24 horas, que ocorreram dentro do período de coleta, em cada período 

experimental. As observações das atividades (alimentando, ruminando ou ócio) foram 

registradas a cada cinco minutos, de acordo com Gary et al. (1970).  

Foi contabilizado o número de mastigações merícicas por tempo despendido 

com a ruminação de cada bolo ruminal, utilizando-se cronômetro digital. Foram feitas 

observações de três bolos ruminais, em todos os animais, em três turnos diferentes do 

dia (08-12; 13-17 e 18-22 horas). Durante a noite as luzes artificiais eram ligadas para 

viabilizar a observação da etologia. 

Foram obtidos as eficiências de alimentação (EAL) e de ruminação (ERU), o 

tempo de mastigação total por dia (TMT), o número de bolos ruminais por dia (NBR) e 

o número de mastigações merícicas por dia (NMd) (Bürger et al., 2000). A EAL e a ER 

da matéria seca (MS) foram estimadas dividindo o consumo de MS (g/dia) pelo tempo 

despendido com a alimentação (h). De forma semelhante, calculou-se a EAL e a ER da 

fibra em detergente neutro (FDN). O TMT foi obtido através da soma do tempo gasto 

com ruminação e com alimentação. O NBR obteve-se a partir da razão entre o tempo 

despendido com a ruminação e o tempo de mastigação por bolo. 

Os dados foram analisados utilizando procedimento para delineamentos em 

Quadrado Latino. Em todos os procedimentos estatísticos adotou-se o nível de 0,05 de 

probabilidade para o erro do tipo I. Quando significativo, foi realizada a análise de 

regressão. 

O modelo matemático utilizado foi: Yijk = m + Ai + Pj + Ck + eijk, em que: 

Yijk = observação do efeito do tratamento k, no período j, no animal i; 

m = média geral; 

Ai = efeito do animal i; 

Pj = efeito do período j; 

Ck = efeito do tratamento k; 

eijk = erro aleatório associado a cada observação. 
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RESULTADOS 

Para os resultados sobre os consumos da matéria seca e dos nutrientes observou-

se que apenas o consumo de proteína bruta (PB) foi modificado (P<0,05), em função 

das dietas, apresentando comportamento quadrático. Ao derivar a equação obtida para o 

consumo de proteína bruta (PB) (Tabela 16), obteve-se o valor mínimo (0,89 kg/dia) no 

nível de 5,83% de inclusão da silagem da raiz da mandioca. 

 

Tabela 16. Consumo de matéria seca e de nutrientes, equação e erro padrão da média 

(EPM), de bovinos alimentados em função dos níveis da silagem da raiz da 

mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação R² EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

CMS (kg/dia) 6,97 6,32 6,70 6,91 7,02 Ŷ= 6,78 - 0,25 

CMS (%PC) 1,77 1,71 1,77 1,72 1,88 Ŷ= 1,77 - 0,09 

CMS (g/kg PCM) 78,88 75,01 78,02 77,00 82,48 Ŷ= 78,28 - 3,61 

CFDN (kg/dia) 2,89 2,61 2,70 2,79 2,82 Ŷ= 2,76 - 0,1 

CFDN (%PC) 0,74 0,71 0,72 0,70 0,76 Ŷ= 0,72 - 0,04 

CFDN (g/kg PCM) 32,70 30,96 31,43 31,08 33,23 Ŷ= 31,88 - 1,47 

CNDT (kg/dia) 4,51 4,15 4,41 4,35 4,51 Ŷ= 4,38 - 0,15 

CNDT (%PC) 1,15 1,13 1,16 1,08 1,21 Ŷ= 1,14 - 0,05 

CNDT (g/kg PCM) 51,01 49,30 51,13 48,37 53,02 Ŷ= 50,56 - 2,2 

CMO (kg/dia) 6,60 5,98 6,35 6,53 6,58 Ŷ= 6,41 - 0,24 

CPB (kg/dia) 0,96 0,87 0,91 0,95 1,01 

Ŷ= 0,00166X² - 

0,01937X + 

0,94754 

87,76 0,03 

CEE (kg/dia) 0,20 0,17 0,20 0,20 0,18 Ŷ= 0,19 - 0,01 

CCNF (kg/dia) 2,55 2,34 2,55 2,59 2,57 Ŷ= 2,52 - 0,1 

CMS = Consumo de matéria seca; PC = Peso corporal; PCM = Peso corporal metabólico; CFDN = 

Consumo de fibra em detergente neutro; CNDT = Consumo de nutrientes digestíveis total; CMO = 

Consumo de matéria orgânica; CPB = Consumo de proteína bruta; CEE = Consumo de extrato etéreo; 

CCNF = Consumo de carboidratos não fibrosos; EPM = Erro padrão da média. 

   

As digestibilidades aparentes da matéria seca e dos nutrientes (Tabela 17) não 

foram influenciadas (P>0,05) com a inclusão da silagem da raiz de mandioca na dieta. 

A FDN foi, entre os fatores nutricionais, quem mais limitou o aproveitamento dos 

nutrientes da dieta, a qual resultou média de digestibilidade de 42,25%. 

Os tempos gastos com alimentação, ruminação e ócio (Tabela 18), nem as 

eficiências de alimentação e ruminação da matéria seca e da fibra em detergente neutro, 

o tempo de mastigação total, o número de bolos ruminais, o número de mastigações por 

dia, o número de mastigações por bolo e o tempo de ruminação por bolo (Tabelas 19) 

foram afetados (P>0,05) pela inclusão de silagem da raiz de mandioca na dieta.  
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Tabela 17. Digestibilidade aparente da matéria seca e de nutrientes, equação e erro 

padrão da média (EPM), de bovinos alimentados em função dos níveis da 

silagem da raiz da mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

MS¹ 63,36 64,43 64,50 62,00 63,33 Ŷ= 63,52 0,52 

FDN¹ 47,53 47,99 44,73 42,96 43,06 Ŷ= 42,25 1,06 

MO¹ 65,92 67,51 67,47 65,00 66,45 Ŷ= 66,47 0,63 

PB¹ 69,91 73,24 71,73 69,88 72,64 Ŷ= 71,48 1,16 

EE¹ 77,28 76,01 72,60 62,33 74,93 Ŷ= 72,63 2,64 

CNF¹ 84,36 86,78 89,59 86,69 88,98 Ŷ= 87,28 0,87 

NDT¹ 60,09 63,74 61,60 61,71 60,98 Ȳ= 61,62 - 

¹ %; MS = Matéria seca; MO = Matéria orgânica; PB = Proteína bruta; EE = Extrato etéreo; FDN = Fibra 

em detergente neutro; CNF = Carboidratos não fibrosos; NDT= Nutrientes digestíveis totais; EPM = Erro 

padrão da média. 

 

Tabela 18.  Tempos gastos com alimentação, ruminação e ócio de bovinos alimentados 

em função dos níveis da silagem da raiz da mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

Alimentação (h) 5,15 4,33 4,69 5,38 5,50 Ŷ= 5,01 0,26 

Ruminação (h) 8,46 8,40 7,79 8,23 8,13 Ŷ= 8,20 0,25 

Ócio (h) 10,4 11,27 11,523 10,395 10,375 Ŷ= 10,79 0,39 

EPM = Erro padrão da média. 

 

Tabela 19. Eficiência de alimentação e ruminação da matéria seca e da fibra em 

detergente neutro, tempo de mastigação total, número de bolos ruminais, 

número de mastigações por dia, número de mastigações por bolo e tempo 

de ruminação por bolo de bovinos alimentados em função dos níveis da 

silagem da raiz da mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

EAL (g MS/h) 1397,38 1493,64 1466,22 1355,15 1343,30 Ŷ= 1411,14 83,29 

EAL FDN (g FDN/h) 578,95 615,45 590,07 545,52 539,11 Ŷ= 573,82 32,96 

ERU (g MS/h) 836,67 762,02 869,78 833,82 859,56 Ŷ= 832,37 26,59 

ERUFDN (g FDN/h) 346,81 314,85 350,18 336,83 345,93 Ŷ= 338,92 10,81 

TMT (h/dia) 13,61 12,73 12,48 13,61 13,63 Ŷ= 13,21 0,39 

NBR (n°/dia) 479,40 500,36 546,58 476,82 460,24 Ŷ= 492,68 20,58 

NMd (n°/dia) 29207,63 31487,72 26325,44 28206,08 26709,05 Ŷ= 28387,18 1243,82 

NMb (n°/bolo) 62,54 61,87 48,81 59,50 58,42 Ŷ= 58,23 2,13 

TRB (s/bolo) 64,62 60,77 52,27 62,98 64,75 Ŷ= 61,08 2,16 

EAL = Eficiência de alimentação da matéria seca (MS) e da fibra em detergente neutro (FDN); ERU = 

eficiência da ruminação da MS e da FDN; TMT = Tempo de mastigação total; NBR = Número de bolos 

ruminais; NMd = Número de mastigações por dia; NMb = Número de mastigações por bolo; TRB = 

Tempo de ruminação por bolo; EPM = Erro padrão da média. 
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Foi observado que os bovinos passavam a maior parte do tempo em ócio 

(44,95%), seguido da ruminação (34,17%) e menor tempo se alimentando (20,88%). 

 

DISCUSSÃO 

As médias observadas para o consumo de matéria seca (MS) e de fibra em 

detergente neutro (FDN) foram de 1,77 e 0,72% do peso corporal (PC) (Tabela 16). 

Oliveira et al. (2011) realizaram uma meta-análise do impacto da fibra em detergente 

neutro na dieta de vacas em lactação e encontraram o consumo de FDN variando de 

0,57 a 1,66% do PC. Entretanto, Mariz et al. (2013) obtiveram média de 1,48% do PC 

para o consumo de MS de bovinos fistulados no rúmen e  alimentados com cana-de-

açúcar, in natura, corrigida com ureia; valor inferior ao encontrado neste experimento 

(1,77%).  

O menor (P<0,05) valor obtido para o consumo de PB (0,89 kg/dia) foi estimado 

para o nível de 5,83% de inclusão da silagem da raiz da mandioca, o que pode ser 

explicado pelo menor consumo de MS, que foi numericamente menor, próximo a esse 

nível. Como não se observaram na literatura resultados de pesquisas com a silagem da 

raiz da mandioca na alimentação de bovinos foram feitas comparações com resultados 

de pesquisas científicas com a raspa, o bagaço e a farinha da mandioca, mas esses 

resultados, muitas vezes, são contraditórios.  

A inclusão da raspa de mandioca na dieta total (0,00; 5,64; 11,28; 16,92; e 

22,56% da MS) de vacas em lactação, com a raspa substituindo o milho em 0, 25, 50, 

75 e 100% da MS, não modificou o consumo de MS, matéria orgânica (MO), PB, 

carboidratos não fibrosos (CNF), FDN e nutrientes digestíveis totais (NDT) (Ramalho 

et al., 2006). Pires et al. (2008) também não verificaram alteração no consumo de MS 

de vacas leiteiras alimentadas com milho grão, processados de diferentes formas, ou 

raspa de mandioca (28,40% da dieta total), tendo como volumoso a cana-de-açúcar 

(40% da dieta). Por outro lado, ao substituir o milho pela raspa de mandioca, incluindo 

a raspa de mandioca em 46,5% na MS total da dieta, na alimentação de novilhas em 

confinamento, Marques et al. (2000) observaram redução no consumo de MS, e 

atribuíram o fato à pulverulência da mandioca, pois observaram que logo após a 

ingestão houve formação de uma massa pastosa na boca que dificultou a deglutição 

levando os animais a permanecerem com a língua para fora.  
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Trabalhando com níveis de inclusão de 0, 15 e 30% na MS total da dieta, Zinn & 

DePeters (1991) constataram efeito linear crescente no consumo de MS de bovinos em 

crescimento e terminação. Resultado semelhante foi obtido por Pinheiro et al. (2011), 

que observaram aumento linear no consumo de MS, CNF e NDT de vacas em lactação 

alimentadas com 0, 5, 10 e 15% de bagaço de mandioca na dieta. A substituição do 

milho por bagaço de mandioca no concentrado (0, 33, 66 e 99% da MS), fornecido a 

0,83% do peso corporal de bovinos, apresentou relação quadrática com o consumo de 

MS, MO e PB da dieta total, sendo que os maiores consumos foram obtidos nos níveis 

de substituição de 48,74; 44,14; e 43,75%, respectivamente (Ramos et al., 2000b). Esses 

autores relataram que o concentrado fornecido foi consumido totalmente e que o 

incremento no consumo da dieta total, com comportamento quadrático, foi devido ao 

maior consumo de feno, proporcionado, provavelmente, pelo concentrado.  

Maior taxa de degradação dos carboidratos não fibrosos em dieta contendo raiz 

da mandioca, em detrimento do milho (0,08 x 0,05 l/h, respectivamente), foi obtida por 

Luz et al. (2014). Por esse motivo era de se esperar que existisse um incremento no 

consumo de MS e de nutrientes com a inclusão da silagem da raiz da mandioca e a 

retirada do milho da dieta dos animais, pois, como grande parte (82,30% de CNF na 

MS, Tabela 15) da silagem da raiz mandioca é composta por CNF, a maior degradação 

levaria ao aumento na taxa de desaparecimento. No entanto, parece que outros fatores, 

como a forma de conservação, o nível de inclusão e o processamento do alimento 

tiveram influência direta sobre o consumo. Além disso, deve ser ressaltado que o 

volumoso utilizado foi a cana-de-açúcar, e este participou com mais de 70% na MS total 

da dieta. Deve-se considerar também que a avaliação isolada de um determinado 

alimento na dieta total deve ser analisada com cautela, já que existe o efeito associativo 

dos alimentos que a compõe.  

O fato de o consumo de MS, MO, FDN, NDT, extrato etéreo (EE) e CNF não 

terem sido modificados (P>0,05) com a inclusão de silagem da raiz da mandioca 

(Tabela 16) na dieta dos animais pode ser explicado de algumas formas: a) 

considerando a pulverulência atribuída como causa de redução do consumo de bovinos 

alimentados com dietas contendo farinha de varredura (Jorge et al., 2002) ou raspa 

(Marques et al., 2000) de mandioca, deve-se levar em conta que a umidade da silagem 

da raiz da mandioca dificulta a formação de pó no alimento, ao contrário da raspa e da 

farinha, minimizando o efeito negativo da pulverulência sobre o consumo; b) o maior 



70 

 

nível de inclusão da silagem da raiz da mandioca na dieta total (14,54%) (Tabela 14) 

não foi elevado a ponto de reduzir o consumo, como aconteceu em outros experimentos 

que trabalharam com o nível de inclusão de 46,5% de raspa da mandioca na MS total da 

dieta (Marques et al., 2000) e com os níveis de inclusão de 0,00; 18,85; 37,70; 55,91; e 

72,17% da farinha de varredura no concentrado fornecido separadamente do volumoso 

(Jorge et al., 2002); c) e, finalmente, apesar de o amido da mandioca apresentar 

degradabilidade ruminal superior ao amido do milho (91 e 65%, respectivamente) 

(Simas et al., 2008), isso, nem sempre, tem proporcionado melhorias na produção 

animal, pois há o efeito associativo dos alimentos inclusos na dieta.  

A avaliação da digestibilidade da FDN de 13 forragens demonstrou que o 

aumento de uma unidade percentual na digestibilidade dos carboidratos fibrosos 

resultou em aumento de 0,17 kg/dia no consumo de MS (Oba & Allen, 1999), 

demonstrando a correlação positiva que há entre a digestibilidade da FDN e o consumo 

de alimentos. Neste estudo, o consumo de MS e de nutrientes, exceto o consumo de PB, 

não foram modificados (Tabela 16) em detrimento das dietas, por isso a digestibilidade 

da MS e dos nutrientes também não apresentaram alterações significativas (Tabela 17). 

Oliveira et al. (2011) encontraram digestibilidade da FDN, de vacas em lactação 

recebendo cana-de-açúcar como volumoso, variando de 10,66 a 48,77%, demonstrando 

que o valor encontrado no estudo atual está consistente, pois apresentou média de 

42,25% (Tabela 17). Mariz et al. (2013), em experimento com bovinos fistulados no 

rúmen e alimentados com cana-de-açúcar, in natura, corrigida com ureia, encontraram 

valores de digestibilidade aparente (MS= 70,60%; FDN= 36,20%; MO= 72,40%; PB= 

72,50%; EE= 81,10%; CNF= 90,70%) superiores ao do presente estudo (MS= 63,52%; 

FDN= 42,25%; MO= 66,47%; PB= 71,48%; EE= 72,63%; CNF= 87,28%) (Tabela 4), 

com exceção para a digestibilidade da FDN. As maiores digestibilidades aparentes 

obtidas por Mariz et al. (2013) podem ser explicadas pela menor relação 

volumoso:concentrado (60:40) utilizada, em relação a este estudo (73:27). 

Para taxa de passagem de 5%/ hora, a degradabilidade efetiva do amido da raspa 

de mandioca (79,1%) foi maior que a do milho (57,8%) (Zeoula et al., 1999). 

Entretanto, Argov-Argaman et al. (2012), em estudo com novilhas, observaram que a 

degradabilidade ruminal dos CNF foi numericamente maior na dieta com cevada 

(82,8%) do que na dieta com milho (72,4%), enquanto a intestinal, foi maior nesta 

última (18,4% x 6,1%). Assim, a digestibilidade dos CNF no trato total acabou sendo 
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semelhante (90,8 e 89,0% para o milho e a cevada, respectivamente). A menor 

degradabilidade ruminal do amido do milho deve ter sido compensada pelo maior 

aproveitamento no intestino delgado. Apesar de no presente estudo não ter sido 

mensurada a digestibilidade intestinal, pode ter acontecido o mesmo que ocorreu no 

estudo de Argov-Argaman et al. (2012), já que a mandioca, assim como a cevada, 

apresenta amido com maior potencial de degradação no rúmen do que o milho, por isso, 

a digestibilidade não foi modificada (P>0,05) com o aumento no nível de silagem da 

raiz de mandioca na dieta (Tabela 17).  

Ao incluir até 22,56% de raspa de mandioca na dieta total de vacas em lactação, 

Ramalho et al. (2006) não observaram diferenças nas digestibilidades de MS, MO, PB, 

EE, FDN, CNF e NDT, semelhante ao observado neste experimento (Tabela 17). As 

digestibilidades de MS, MO, FDN e FDA, obtidas em bovinos suplementados a 0,83% 

do peso corporal, não foram influenciadas significativamente quando 57,42% de bagaço 

de mandioca foram incluídos no concentrado (Ramos et al., 2000a).  

A raiz da mandioca apresentou teores de proteína considerados baixos (3% da 

MS), devendo ser corrigidos com ureia ou concentrados proteicos. Dessa forma, na 

avaliação de dietas com mandioca para ruminantes, deve-se levar em conta a fonte de 

proteína bruta que entra na dieta, já que pode modificar a qualidade da proteína que 

chega ao intestino delgado. Utilizando a farinha de varredura da mandioca associada a 

níveis crescentes de proteína degradada no rúmen (55, 60, 65 e 70% em %PB), Caldas 

Neto et al. (2008) não constataram diferenças significativas para a digestibilidade de 

MS, MO, CNF e FDN. McGuire et al. (2013), ao utilizarem 5,3% de ureia no 

concentrado de novilhos, não observaram mudanças na digestibilidade de MS, MO e 

FDN, em comparação à dieta que continha o farelo de soja. Porém, o uso de dietas com 

nível elevado de proteína degradável no rúmen (PDR) pode acarretar a perda tanto de 

nitrogênio na forma de ureia, quanto de energia utilizada em seu processo de síntese 

(Caldas Neto et al., 2008). 

No presente ensaio, além dos teores de FDN das dietas experimentais terem sido 

semelhantes (Tabela 15), o consumo de FDN (Tabela 16) e o tempo de ruminação 

(Tabela 18) não foram modificados com a inclusão da silagem da raiz da mandioca na 

dieta. O tempo de ruminação é altamente correlacionado ao consumo de FDN (r²=0,96) 

(Welch & Hooper, 1988). Do mesmo modo, existe uma correlação entre o teor de FDN 
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da dieta e o tempo de ruminação. Missio et al. (2010) constataram incrementos nos 

tempos de ruminação com a elevação dos níveis de FDN na dieta. 

O tempo de alimentação (Tabela 18) e o consumo de MS (Tabela 16) não foram 

alterados significativamente pelas dietas experimentais (Tabela 15). O tempo de 

alimentação foi semelhante entre dietas contendo níveis do subproduto gérmen de milho 

integral (0, 15, 30 e 45% na MS da dieta total) de bovinos e os autores explicaram esse 

fato por não ter existido diferença no consumo de MS (Miotto et al., 2014).  

De uma forma geral, as variáveis associadas à alimentação e à ruminação estão 

interligadas ao consumo, ao teor e ao tipo de FDN da dieta e ao tamanho de partícula 

dos alimentos. Portanto, como não houve variações desses parâmetros neste estudo, as 

variáveis: eficiência de alimentação e ruminação da MS e da FDN, tempo de 

mastigação total, número de bolos ruminais, número de mastigações por dia e por bolo e 

tempo de ruminação por bolo, não foram modificadas (P>0,05) (Tabela 19) com a 

inclusão da silagem da raiz da mandioca. Em experimento com vacas em lactação 

alimentadas com 0, 5, 10 e 15% de bagaço de mandioca na MS total da dieta, observou-

se que a eficiência de alimentação e a eficiência de ruminação da MS (kg de MS/ h) e da 

FDN (kg de FDN/ h) não foram influenciadas com a inclusão do alimento na dieta 

(Pinheiro et al., 2011).  

A eficiência de alimentação da MS (1,41 kg/ h) e da FDN (0,57 kg/ h) e a 

eficiência de ruminação da MS (0,83 kg/ h) e da FDN (0,34 kg/ h) não foram 

modificadas (P>0,05) com a inclusão da silagem da raiz de mandioca. Utilizando como 

volumoso a cana-de-açúcar na dieta de vacas leiteiras, Meneses et al. (2014) obtiveram 

valores médios de eficiência de alimentação da MS (2,55 kg/ h) e da FDN (0,94 kg/ h) e 

eficiência de ruminação da MS (1,85 kg/ h) e da FDN (0,68 kg/ h) superiores ao 

encontrado no atual estudo. Entretanto, isso pode ter ocorrido pela menor proporção de 

volumoso utilizado por esses autores (61%). Costa et al. (2011), ao alimentar vacas 

leiteiras com cana-de-açúcar e diferentes proporções de concentrado na dieta, obtiveram 

um modelo linear crescente para a eficiência de alimentação e a eficiência de 

ruminação, da MS e da FDN, à medida que a relação volumoso: concentrado reduziu 

(100:0; 84:16; 76:24 e 70:30, na base da MS). 
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CONCLUSÕES 

A inclusão de silagem da raiz da mandioca na dieta de bovinos (0,00; 3,62; 7,23; 

10,84; e 14,54% da MS) não altera o consumo, a digestibilidade aparente e o 

comportamento ingestivo. A silagem da raiz da mandioca é uma alternativa para a 

substituição do milho grão na dieta de bovinos. 
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VI – CAPÍTULO IV 

BALANÇO DE COMPOSTOS NITROGENADOS E PARÂMETROS 

RUMINAIS EM BOVINOS ALIMENTADOS COM SILAGEM DA RAIZ DE 

MANDIOCA 

 

RESUMO – Avaliou-se o efeito da inclusão da silagem da raiz de mandioca sobre os 

parâmetros ruminais e o balanço de compostos nitrogenados em bovinos de origem 

leiteira. Utilizou-se cinco animais, canulados no rúmen e com peso corporal médio de 

389 kg. Os bovinos foram distribuídos em um quadrado latino de cinco por cinco [cinco 

níveis de inclusão (0,00; 3,62; 7,23; 10,84; e 14,54% da matéria seca da dieta) da 

silagem da raiz de mandioca e cinco períodos]. Cada período constituía-se em 10 dias 

de adaptação e cinco dias para a coleta dos dados. As excreções de nitrogênio na urina e 

nas fezes não foram influenciadas (P>0,05) pela inclusão da silagem da raiz de 

mandioca nas deitas. O consumo de nitrogênio total (CNT) e o balanço de nitrogênio 

(BN) apresentaram comportamento quadrático e linear crescente, respectivamente. 

Obteve-se o menor CNT (142,14 g/dia) no nível de inclusão de 5,82% de silagem da 

raiz de mandioca. As concentrações de ureia (U) e de nitrogênio ureico (NU) na urina e 

no plasma não modificaram (P>0,05). Observou-se comportamento quadrático (P<0,05) 

nas excreções de U e NU na urina, com ponto de mínimo de 131,13 e 61,20 g/dia, 

respectivamente, no nível de 7,27% de inclusão da silagem da raiz de mandioca. Não 

houve interação (P>0,05) entre os níveis da silagem da raiz de mandioca e o tempo de 

coleta do conteúdo ruminal para os ácidos graxos de cadeia curta, o pH e o nitrogênio 

amoniacal (N-NH3). Apenas o teor de N-NH3 apresentou comportamento quadrático, 

em função dos níveis de inclusão, obtendo-se o ponto mínimo (12,62 mg/ 100 mL de 

conteúdo ruminal) no nível de 5,98%. O nível de 7,23% de silagem da raiz de mandioca 

na dieta foi mais eficiente na utilização dos compostos nitrogenados. As dietas 

contribuem de forma semelhante para a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, 

sem interferir no pH ruminal. 

 

PALAVRAS CHAVE: amido, cana-de-açúcar, nitrogênio, rúmen  
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NITROGEN COMPOUNDS BALANCE AND RUMINAL PARAMETERS IN 

FED CATTLE FEDING WITH CASSAVA ROOT SILAGE 

 

ABSTRACT - We evaluated the effect of inclusion of cassava root silage on ruminal 

fermentation and nitrogenous compounds in dairy cattle. Were used five of dairy cattle, 

cannulated in the rumen and with average body weight of 389 kg. The animals were 

distributed in a Latin square five by five, with five levels of inclusion (0.00; 3.62; 7.23; 

10.84; and 14.54% of the diet dry matter) of cassava root silage and five periods (10 

days for adaptation and five days for data collection).  The nitrogen excretion in urine 

and faeces were not affected (P> 0.05) by inclusion of cassava root silage in the diet. 

The total nitrogen intake (CNT) and nitrogen balance (NB) showed an increasing 

quadratic and linear behavior, respectively. Obtained the lowest CNT (142.14 g / day) 

in the inclusion of 5.82% silage cassava root. The concentrations of urea (U) and urea 

nitrogen (UN) in plasma and urine did not change (P> 0.05). There was a quadratic 

behavior (P <0.05) in excreta of U and NU in the urine, with minimum point of 131.13 

and 61.20 g / day, respectively, at the level of 7.27% inclusion of the cassava root 

silage. There was no interaction (P> 0.05) between the levels of cassava root silage and 

the collection time of rumen contents for the short-chain fatty acids, pH and ammonia 

nitrogen (NH3-N). Only the N-NH 3 protein showed quadratic behavior, according to 

the inclusion levels, obtaining the minimum point (12.62 mg / 100 ml of rumen 

contents) at the level of 5.98%. The level of 7.23% of the cassava root silage in the diet 

was more efficient in the use of nitrogen compounds. The diets contribute similarly to 

the production of short chain fatty acids, without disturbing the rumen pH. 

 

KEYWORDS: starch, cane sugar, nitrogen, rumen 
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INTRODUÇÃO 

A pecuária no Brasil tem movimentado bastante a economia do país, o que 

viabiliza a busca por melhorias na produção, levando-se em conta a relação 

custo/benefício da dieta dos bovinos. Os carboidratos representam a maior fração entre 

os ingredientes da dieta para os ruminantes. O amido é o principal componente 

energético dos grãos de cereais e das raízes utilizados na alimentação de ruminantes, e, 

devido as suas características como fonte de reserva, apresenta uma disponibilidade 

energética superior à dos carboidratos fibrosos (Zeoula & Caldas Neto, 2001). Dentre as 

opções para a alimentação animal, o milho tem sido utilizado como principal fonte de 

amido. Entretanto, como tem o seu preço atrelado ao mercado internacional, torna-se, 

em alguns momentos, desfavorável ao custo/benefício da criação, sendo necessário o 

uso de alimentos alternativos, que possam proporcionar melhor rentabilidade na 

produção de ruminantes.   

Em 2011, a produção mundial de mandioca aproximou-se a 262 milhões (mi) de 

toneladas (t), havendo uma previsão de 291 mi de t para 2014 (FAO, 2014), o que levou 

o Brasil a se destacar entre os principais produtores mundiais (25,4 mi de t), ficando 

atrás, apenas, da Nigéria (52,4 mi de t). Muitas vezes, o excesso de produção de raízes 

de mandioca resulta em menor preço do produto, criando, assim, boas perspectivas para 

o seu uso na alimentação de ruminantes. A raiz da mandioca integral pode ser fornecida 

aos animais na forma desidratada, como raspa ou farelo, ou na forma de silagem.  

Luz et al. (2014), em estudo sobre a cinética da fermentação ruminal in vitro de 

dietas contendo palma forrageira enriquecida com ureia e suplementada com diferentes 

fontes de amido, obtiveram maiores taxas de degradação dos carboidratos não fibrosos, 

ao utilizarem a mandioca na dieta, quando comparada ao milho (0,08 x 0,05 l/h, 

respectivamente). A maior digestibilidade ruminal do amido da mandioca, em relação 

ao milho, 91 e 65%, respectivamente (Simas et al., 2008), se deve à inexistência de 

pericarpo, endosperma córneo e periférico, da matriz proteica e, possivelmente, por 

causa de uma menor proporção de amilose e de lipídios nos grânulos de amido, o que 

faz diminuir a quantidade de pontes de hidrogênio na molécula de amido e aumentar a 

capacidade de expansão do amido da mandioca em meio aquoso (Rangel et al., 2008). 

No rúmen, o amido é convertido em ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), gás 

carbônico, amônia, metano e células microbianas, como produtos finais da fermentação 

pelos microrganismos. Os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o acetato, o 
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propionato e o butirato, são importantes fontes de energia para os ruminantes (Argov-

Argaman et al., 2012). À proporção que são produzidos varia de acordo com a fonte de 

amido, sendo que a capacidade de absorção ruminal é afetada pelo potencial 

hidrogeniônico do rúmen. 

A absorção, por meio da parede do rúmen, é o principal destino da amônia que 

não foi utilizada pelos microrganismos. Esse composto é retirado da circulação 

sanguínea pelo fígado, onde entra no ciclo da ureia; esta, constitui a principal forma de 

excreção de compostos nitrogenados em mamíferos (Oliveira et al., 2007). A 

determinação da concentração plasmática de ureia é de grande importância para evitar 

perdas de proteína, já que esse nutriente é responsável pela maior parte do custo 

financeiro na formulação de ração, além de representar custo energético para o animal 

(Mendonça et al., 2004). 

A concentração de nitrogênio ureico no plasma e/ou no leite pode ser utilizada 

para monitorar a utilização do nitrogênio da dieta, evitando perdas econômicas, 

produtivas, reprodutivas e ambientais (Broderick & Clayton, 1997). O balanço de 

compostos nitrogenados não foi influenciado significativamente quando o milho foi 

substituído pela raiz de mandioca seca e triturada (0, 25, 50 75 e 100%) no concentrado 

para vacas leiteiras (Silva et al., 2014). Estudos envolvendo a silagem da raiz de 

mandioca na alimentação de bovinos são escassos. 

Realizou-se este estudo, com o intuito de avaliar o efeito da inclusão de silagem 

da raiz da mandioca sobre os parâmetros ruminais, o balanço de compostos 

nitrogenados e as concentrações de ureia e de nitrogênio ureico na urina e no plasma de 

bovinos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Conduziu-se o experimento na Fazenda Paulistinha, Macarani-Ba, situada a 324 

m acima no nível do mar, latitude -15° 34' 06'' e longitude -40° 25' 23''. Foram 

utilizados cinco bovinos de origem leiteira canulados no rúmen. Antes do início do 

experimento os animais pastejavam áreas com a Brachiaria brizantha cv. Marandu. 

 O estudo foi desenvolvido em sistema de confinamento com baias individuais, 

com 3,0 m de comprimento e 1,8 m de largura, cobertas, providas de comedouros e 

bebedouros. Os animais foram distribuídos em um quadrado latino de cinco por cinco 

(5x5), sendo cinco dietas experimentais e cinco períodos de 15 dias cada, com 10 dias 
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de adaptação e cinco dias para a coleta dos dados. As dietas consistiam em cinco níveis 

de inclusão (0,00; 3,62; 7,23; 10,84; e 14,54% da matéria seca da dieta) da silagem da 

raiz de mandioca, sendo que no nível de 14,54% o milho foi retirado totalmente da dieta 

(Tabela 20 e 21). Foram formuladas de acordo com o Nacional Research Council 

(2001). O volumoso utilizado foi a cana-de-açúcar (Saccharum officinarum), tratada 

com 1% da mistura ureia + sulfato de amônio (10:1), com base na matéria natural. 

Antes do início do experimento, os animais passaram por um período de adaptação de 

cinco dias, recebendo cana-de-açúcar tratada com 0,5% da mistura ureia + sulfato de 

amônio (10:1), com base na matéria natural.  

 

Tabela 20. Proporções de ingredientes com base na matéria seca. 

Alimentos 
Níveis da silagem da raiz da mandioca 

0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

Cana+ureia 74,54 73,75 72,91 72,11 71,38 

Farelo de milho 16,01 12,70 9,42 6,14 0,00 

Farelo de soja 7,74 8,24 8,76 9,25 11,44 

Silagem raiz mandioca 0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

Núcleo mineral 1,08 1,08 1,08 1,07 1,05 

Fosfato bicálcico 0,35 0,37 0,38 0,39 1,31 

Calcário calcítico 0,27 0,25 0,23 0,20 0,28 

¹ Cálcio, 15,5%; Enxofre, 1,9%; Fósforo, 9,0%; Magnésio, 1,5%; Sódio, 11,8%; Cobalto, 85 ppm; Cobre, 

1450 ppm; Ferro, 1560 ppm; Fluor (máximo), 900 ppm; Iodo, 95 ppm; Manganês 1825 ppm; Selêncio, 24 

ppm; Zinco, 6230 ppm. 

 

A cana-de-açúcar era colhida diariamente e picada com pontas em máquina 

forrageira no momento do fornecimento. Durante os cinco dias do período de coleta, os 

teores de açúcares solúveis (ºBRIX) eram aferidos (Tabela 21) pela manhã e pela tarde, 

momento em que se fornecia a ração aos animais.  

A silagem da raiz de mandioca foi confeccionada na própria fazenda, próximo às 

baias. As raízes foram picadas e armazenadas em dois silos do tipo cincho. O primeiro 

silo foi aberto 34 dias após o fechamento e o outro ao decorrer do experimento, quando 

acabou a silagem do primeiro silo. Todos os dias pela manhã o silo era aberto para a 

retirada da silagem que seria fornecida pela manhã e pela tarde, sendo que a silagem 

para o fornecimento no trato da tarde era acondicionada em sacos plásticos vedados. 

A mistura entre o volumoso, a silagem da raiz de mandioca e o concentrado foi 

realizada no momento do fornecimento da alimentação, pela manhã, às sete horas, e 
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pela tarde, às 16 horas. As dietas foram oferecidas, à vontade, de forma a permitir 

sobras entre cinco e 10%.  

Durante o período de coleta, amostras diárias do concentrado, da silagem da raiz 

da mandioca, da cana+ureia e das sobras alimentares de cada animal foram coletadas e 

congeladas. Posteriormente, foram desidratadas em estufa de ventilação forçada, por 

72h, a 55ºC e trituradas em peneira de um milímetro em moinho do tipo Thomas-

Willey. 

No Laboratório de Nutrição Animal da Universidade Estadual de Santa Cruz, 

Ilhéus-Ba, foram realizadas as análises de matéria seca (MS) (INCT–CA G-003/1), 

matéria mineral (MM) (INCT–CA M-001/1), proteína bruta (PB) (INCT–CA N-001/1), 

extrato etéreo (EE) (INCT–CA G-004/1), fibra em detergente neutro (FDN) (INCT–CA 

F-002/1) e suas correções para cinzas (INCT–CA M-002/1) e proteína (INCT–CA N-

004/1), obtendo-se a FDNcp, fibra em detergente ácido (FDA) (INCT–CA F-004/1) e 

suas correções para cinzas (INCT-CA M-003/1) e proteína (INCT-CA M-005/1), 

obtendo-se a FDAcp e lignina (INCT-CA F-005/1), conforme descritos por Detmann et 

al. (2012).  

 

Tabela 21. Composição químico-bromatológica da cana+ureia, da silagem da raiz da 

mandioca e das dietas experimentais, com base na matéria seca (MS). 

Itens Cana+ureia 

Silagem da 

raiz de 

mandioca 

Níveis da silagem da raiz da mandioca 

0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

MS
1
 28,40 43,21 43,15 41,93 41,07 39,97 38,93 

MO 95,78 97,45 94,66 94,70 94,71 94,48 93,85 

PB 11,19 3,19 13,43 13,37 13,21 13,32 14,01 

EE 2,11 3,17 2,87 2,74 2,85 2,76 2,52 

CHO 82,48 91,09 78,36 78,59 78,65 78,39 77,31 

FDNcp 53,28 8,79 43,04 42,76 41,81 41,71 41,08 

CNF 29,20 82,30 35,32 35,83 36,84 36,69 36,24 

FDAcp 29,42 2,16 23,22 22,63 22,27 22,30 21,97 

NDT - - 60,09 63,74 61,60 61,71 60,98 

Lignina 5,91 2,01 4,90 4,89 4,95 5,00 4,59 

°BRIX 20,38 - - - - - - 
1
Matéria Natural. MO= matéria orgânica; PB= proteína bruta; EE= extrato etéreo; CHO= carboidratos 

totais; FDNcp= fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína; CNF= carboidratos não 

fibrosos; FDAcp= fibra em detergente ácido corrigida para cinzas e proteína; NDT= nutrientes digestíveis 

totais; °BRIX= teor de sólidos solúveis. 
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Para estimativa dos carboidratos totais (CHO) foi utilizada a equação: CHO% = 

100 – (PB% + EE% + MM%) (Sniffen et al., 1992). Para a obtenção dos carboidratos 

não fibrosos (CNF), adotou-se a equação: CNF% = 100 – [(PB% - PB% da ureia + % de 

ureia) + FDNcp% + EE% + MM%] (Hall & Akinyode, 2000). Os nutrientes digestíveis 

totais (NDT) foram calculados de acordo com Weiss (1999), mas utilizando-se a FDN 

corrigida para cinzas e proteína, conforme a equação: NDT% = PBD% + CNFD% + 

FDNcpD% + 2,25 * EED%, em que, PBD = PB digestível; CNFD = CNF digestível; 

FDNcpD = FDNcp digestível; EED = EE digestível. 

Em um dia, dentro do período de coleta, foram realizadas coletas de urina, spot, 

em micção espontânea dos animais, aproximadamente 4 horas após o fornecimento da 

alimentação matutina, conforme descrito por Valadares et al. (1999). As amostras foram 

filtradas em gaze, e uma alíquota de 10 mL foi separada e diluída em 40 mL de ácido 

sulfúrico (0,036 N) (Valadares et al., 1999), sendo, posteriormente, destinada à 

quantificação das concentrações urinárias de ureia, nitrogênio total e creatinina. O teor 

de nitrogênio total foi estimado pelo método de Kjeldhal, conforme metodologia 

descrita por Detmann et al. (2012) (INCT–CA N-001/1). 

A coleta de sangue foi realizada uma vez por período, aproximadamente 4 horas 

após o fornecimento da alimentação da manhã, utilizando-se tubos (Vacutainer) com 

EDTA. Em seguida, as amostras de sangue foram centrifugadas a 3.500 rpm, durante 10 

minutos, e o plasma, acondicionado em microtubos (Eppendorf) e mantido congelado (–

20°C) até a realização das análises.  

As concentrações de creatinina na urina e de ureia na urina, no plasma e no leite 

foram estimadas utilizando-se kits comerciais (Bioclin). A conversão dos valores de 

ureia em nitrogênio ureico foi realizada multiplicando-se os valores obtidos pelo fator 

0,4667.  

O balanço de nitrogênio (BN) foi calculado de acordo com a equação:  

CNT (g/dia) – [ENF (g/dia) + ENU (g/dia)]; em que, CNT= consumo de nitrogênio 

total; ENF= excreção de nitrogênio fecal; e ENU= excreção de nitrogênio urinário. 

Uma vez por período, avaliaram-se os parâmetros de fermentação ruminal: 

potencial hidrogeniônico (pH), concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH3) e de 

ácidos graxos de cadeia curta (AGCC). Para a obtenção do pH e das concentrações dos 

AGCC e do N-NH3 foi coletado conteúdo ruminal.  As coletas ocorreram nos tempos 0, 

2, 4, 6 e 8 horas após a alimentação matinal. A leitura de pH foi feita através de um 
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potenciômetro digital. Duas amostras do conteúdo ruminal foram filtradas em gaze, 

armazenadas e congeladas; a primeira alíquota (10 mL) foi utilizada para as análises de 

AGCC, sendo adicionado um mL de solução de ácido metafosfórico a 20%; a segunda 

alíquota (50 mL) foi acidificada com uma solução de ácido clorídrico, a 50%, para 

posterior estimativa do N-NH3. A concentração de N-NH3 foi determinada por 

destilação com hidróxido de potássio 2 N, de acordo com o método descrito por Fenner 

(1965), adaptado por Vieira (1980). 

Para a obtenção dos AGCC foi utilizado o equipamento Waters 2695, com 

Detector PAD 2998 (photodiode array detector), com sistema de separação constituído 

de pré-coluna e coluna de fase reversa, ambas C18 ODS 80A (150 x 4,6 mm x 5 µm). 

As condições de análise foram: fase móvel com mistura isocrática constituída de 90% 

de solução aquosa ácida pH 2,35-2,55 e 10 % de metanol,  temperatura do forno de 30 

°C,  volume de injeção de amostra de 20 microlitros, corrida com 12 minutos e detector 

com comprimento de onda de excitação em 210 nm. A quantificação foi obtida por 

curva de calibração com uso de padrões externos.  

Os dados foram analisados utilizando procedimento para delineamentos em 

Quadrado Latino. 

O modelo matemático foi: Yijk = m + Ai + Pj + Ck + eijk, em que: 

Yijk = observação do efeito do tratamento k, no período j, no animal i; 

m = média geral; 

Ai = efeito do animal i; 

Pj = efeito do período j; 

Ck = efeito do tratamento k; 

eijk = erro aleatório associado a cada observação. 

Em todos os procedimentos estatísticos adotou-se o nível de 0,05 de 

probabilidade para o erro do tipo I. Quando significativo, foi realizada a análise de 

regressão. Os dados de pH, N-NH3 e AGCC foram dispostos em esquema de parcelas 

subdivididas, com os tempos de amostragem nas subparcelas. 

 

RESULTADOS 

O consumo de nitrogênio total (CNT) e o balanço de nitrogênio (BN) foram 

significativamente influenciados pela inclusão da silagem da raiz de mandioca nas 

deitas (Tabela 22), ao contrário das excreções de nitrogênio na urina e nas fezes 
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(P>0,05). Através da equação, com comportamento quadrático, obtida para o CNT, 

pode-se estimar o ponto mínimo para essa variável (142,14 g/dia) no nível de inclusão 

de 5,82% de silagem da raiz de mandioca na dieta, enquanto o BN teve um 

comportamento linear crescente, à medida que foi adicionada silagem da raiz de 

mandioca na alimentação dos animais. 

 

Tabela 22. Consumo de nitrogênio total, excreções de nitrogênio na urina e nas fezes e 

balanço de nitrogênio de animais fistulados no rúmen, alimentados em 

função dos níveis da silagem da raiz da mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação R² EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

CMS¹ 1,77 1,71 1,77 1,72 1,88 Ŷ= 1,77 - 0,09 

CNT² 153,50 138,63 144,88 150,98 161,78 
A 

87,74 5,46 

ENU² 26,40 20,00 20,65 20,25 25,00 Ŷ= 22,45 - 1,09 

ENF² 45,55 37,40 40,78 45,23 43,03 Ŷ= 42,40 - 2,05 

BN² 81,60 81,28 83,43 85,48 93,75 
B 

77,98 4,45 

CMS= consumo de matéria seca; CNT= consumo de nitrogênio (N) total; ENU= excreção de N na urina; 

ENF= excreção de N nas fezes; BN= balanço de N; ¹ % do peso corporal; ² g/dia; 
A
 Ŷ= 0,275X² - 

3,1987X + 151,4434; 
B
 Ŷ= = 0,787X + 79,4027; R² = coeficiente de determinação; EPM = Erro padrão da 

média. 

 

As concentrações de ureia e nitrogênio ureico na urina e no plasma não sofreram 

alterações (P>0,05) com a inclusão da silagem da raiz de mandioca (Tabela 23).  

 

Tabela 23. Concentrações de ureia e nitrogênio ureico na urina, no leite e no plasma, e 

excreções de ureia e nitrogênio ureico na urina e no leite de animais, 

fistulados no rúmen, alimentados em função dos níveis da silagem da raiz da 

mandioca na dieta. 

Itens 
Níveis da silagem da raiz da mandioca (%) 

Equação R² EPM 
0,00 3,62 7,23 10,84 14,54 

  Concentrações (mg/dL)       

UU 1646,42 1689,84 1458,16 992,65 1506,57 Ŷ= 1458,73 - 157,03 

NUU 768,39 788,65 680,53 463,27 703,12 Ŷ= 680,79 - 73,29 

UP 27,51 32,06 32,53 31,94 33,10 Ŷ= 31,43 - 1,91 

NUP 12,84 14,96 15,18 14,91 15,45 Ŷ= 14,67 - 0,89 

 Excreções (g/dia)    

UU 179,37 127,71 145,91 136,34 174,84 
A 

77,78 8,98 

NUU 83,71 59,6 68,1 63,63 81,6 
B 

77,78 4,19 

UU= ureia na urina; NUU= nitrogênio (N) ureico na urina; UP= ureia no plasma; NUP= N ureico no 

plasma; 
A
 Ŷ= 0,8235*X²-11,9727X+174,6481; 

B
 Ŷ= 0,3844X²-5,5881X+81,5087; R² = coeficiente de 

determinação; EPM = Erro padrão da média. 
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Observou-se comportamento quadrático (P<0,05) nas excreções de ureia e de 

nitrogênio ureico na urina, com ponto de mínimo de 131,13 e 61,20 g/dia, 

respectivamente, no nível de 7,27% de inclusão da silagem da raiz de mandioca (Tabela 

23). 

Não foi verificada interação (P>0,05) entre os níveis da silagem da raiz de 

mandioca e o tempo de coleta do conteúdo ruminal para nenhum dos itens avaliados 

(Tabela 24). 

 

Tabela 24. Teores de ácidos graxos de cadeia curta, nitrogênio amoniacal e potencial 

hidrogeniônico do conteúdo ruminal, coletado em diferentes tempos, de 

animais fistulados no rúmen, alimentados em função dos níveis da silagem 

da raiz de mandioca na dieta. 

  Itens 

 

Acético¹ Propiônico² Butírico³ Acético/Propiônico
4
 N-NH3

5A
 pH

6
 

SRM (%)    µmol/mL      mg/100mL   

0 35,73 18,27 6,84 1,96 14,79 6,63 

3,62 36,28 17,71 6,24 2,05 13,81 6,62 

7,23 35,57 18,24 5,89 1,95 11,06 6,61 

10,84 36,79 16,98 8,05 2,17 15,51 6,58 

14,54 35,86 17,73 5,91 2,02 16,98 6,60 

T (h) 

      0 30,69 10,15 3,50 3,02 8,58 6,81 

2 39,07 23,28 8,92 1,68 23,34 6,55 

4 38,48 21,50 7,38 1,79 16,11 6,43 

6 40,10 21,33 7,91 1,88 12,90 6,59 

8 32,00 12,61 5,20 2,54 11,25 6,66 

 

Valor P 

SRM 0,9785 0,7659 0,5704 0,9423 0,0010 0,4985 

T 0,0196 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

SRM*T 0,8101 0,8672 0,3034 0,6514 0,5674 0,9829 

 

EPM 

  1,18 0,99 0,40 0,12 0,70 0,02 

N-NH3= nitrogênio amoniacal; pH= potencial hidrogeniônico; T= tempo de coleta do conteúdo ruminal; 

SRM= nível de inclusão da silagem da raiz de mandioca na dieta. Equações: 
¹
Y = -0,5508*t² + 4,5742*t + 

30,9961 (R²= 89,98), 
²
Y = -0,7571*t² + 6,1892*t + 11,2614 (R²= 89,98), 

³
Y = -0,2563*t² + 2,1608*t + 

4,1310 (R²= 77,51), 
4
Y = 0,0933*t² - 0,8319*t + 3,5038 (R² = 89,64), 

5
Y = -0,5862*t² + 4,3587*t + 

10,9659 (R² = 47,97), 
6
Y = 0,0177*t² - 0,1551*t + 6,8122 (R² = 87,96), 

A
Y = 0,0649*m² - 0,7758*m + 

14,9354 (R²= 72,05), em que, t = tempo (h) e m = nível de inclusão da silagem da raiz de mandioca na 

dieta (%). EPM = erro padrão da média. 

 

Os teores de ácido acético, propiônico e butírico, além da relação acético/ 

propiônico e o potencial hidrogeniônico (pH), do conteúdo ruminal dos bovinos, não 

foram influenciados (P>0,05) pelos níveis de inclusão da silagem da raiz de mandioca 
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na dieta total (Tabela 5). Já o teor de nitrogênio amoniacal (N-NH3) apresentou 

comportamento quadrático, em função dos níveis de inclusão, obtendo-se o ponto 

mínimo (12,62 mg/ 100 mL de conteúdo ruminal) no nível de 5,98%. 

Em função do tempo de coleta do conteúdo ruminal, os teores de ácido acético, 

propiônico e butírico, além da relação acético/ propiônico, a concentração de N-NH3 e o 

pH apresentaram comportamento quadrático. Ao derivar as equações obtidas para as 

variáveis citadas, estimaram-se os pontos máximo ou mínimo obtidos nos respectivos 

tempos de coleta do conteúdo ruminal. Os valores máximos estimados para os teores de 

ácido acético, propiônico e butírico (40,49; 23,91 e 8,69 µmol/mL de conteúdo ruminal, 

respectivamente) foram obtidos nos tempos 4,15; 4,09 e 4,22 horas (h) após o 

fornecimento da alimentação matutina. Já o maior valor para o N-NH3 (19,07 

mg/100mL) foi obtido 3,72 h após a alimentação. Por outro lado, para a relação acético/ 

propiônico e para o pH foram encontrados os menores valores (1,65 e 6,47, 

respectivamente), obtidos 4,46 e 4,38 horas após a alimentação, respectivamente. 

 

DISCUSSÃO 

O conhecimento sobre o metabolismo de compostos nitrogenados em bovinos é 

uma importante ferramenta na nutrição de ruminantes, pois uma redução no teor de 

nitrogênio (N) na urina, além de menores concentrações de ureia no plasma e/ou na 

urina, implica em um aumento na eficiência de utilização dos compostos proteicos, que 

estão diretamente relacionados às fontes de amido e de proteína bruta da dieta. Assim, 

deve haver uma relação ótima entre amido de rápida degradação ruminal e nitrogênio 

solúvel. Clark et al. (1992) sugeriram que quando a fermentação da matéria orgânica foi 

aumentada no rúmen, uma maior quantidade de proteína microbiana e uma menor 

quantidade de nitrogênio não amoniacal e não microbiano passaram para o intestino 

delgado. 

O menor valor obtido para o consumo de N total (142,14 g/dia) foi no nível de 

5,82% de inclusão da silagem da raiz de mandioca, portanto, próximo à dieta com nível 

de inclusão de 7,23% de silagem da raiz da mandioca, em que se encontra também um 

teor de PB numericamente inferior às outras dietas (Tabela 21). O balanço de N 

apresentou comportamento linear crescente, o que mostra o efeito positivo da utilização 

da silagem da raiz de mandioca em dietas para bovinos alimentados com cana-de-açúcar 

aditivada com uma mistura de ureia+ sulfato de amônio (10:1). Em todas as dietas 
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experimentais não houve balanço de N negativo (Tabela 22), demonstrando que os 

requerimentos proteicos dos animais foram atendidos. Silva et al. (2014), ao contrário 

deste estudo, não verificaram alteração no balanço de nitrogênio, ao incluir raiz de 

mandioca seca e triturada em até 72% no concentrado de vacas leiteiras mantidas em 

pastagem, apresentando média de 219 g/dia. 

Os valores médios de excreção de nitrogênio na urina e nas fezes foram 22,45 e 

42,40 g/dia, respectivamente. Mendonça et al. (2004), em estudo com vacas em lactação 

alimentadas com cana-de-açúcar, obtiveram valores médios para excreção de nitrogênio 

na urina e nas fezes de 104 e 117 g/dia, respectivamente. Os maiores valores de 

excreção de N obtidos por Mendonça et al. (2004) podem ser justificados pelo maior 

consumo de N total (383 g/dia), em comparação ao atual estudo (150 g/dia). Silva et al. 

(2014) também encontraram valores de excreção de nitrogênio pela urina (81,04 g/dia) e 

pelas fezes (97,20 g/dia) numericamente superiores aos obtidos neste estudo (Tabela 

23); o consumo médio de nitrogênio encontrado por Silva et al. (2014) foi de 505,23 

g/dia. Entretanto, Conti et al. (2014) não encontraram diferenças significativas nas 

excreções de N pelas fezes, nem pela urina, quando vacas leiteiras, alimentadas com 

cana-de-açúcar, consumiram maiores quantidades de N (482 x 429 g/dia). Animais mais 

produtivos devem consumir maiores quantidades de nitrogênio. Porém, este deve ser 

utilizado para a sua mantença e a sua produção, já que o seu excesso é eliminado, com 

gasto de energia, podendo também ser fonte de contaminação ambiental.  

Em estudos envolvendo a utilização de compostos nitrogenados é relevante 

estimar a concentração e a excreção de ureia. Conti et al. (2014), apesar de não 

encontrarem diferenças significativas nas excreções de N pelas fezes ou pela urina de 

vacas leiteiras, obtiveram maior concentração de ureia plasmática nos animais 

alimentados com dieta contendo maior teor de proteína bruta (15,6%), em detrimento da 

dieta com menor teor (14,2%).  

As concentrações de ureia e de nitrogênio ureico na urina e no plasma não 

diferiram entre as dietas (P>0,05), sendo um indicativo do potencial da silagem da raiz 

de mandioca como alternativa ao milho grão na dieta de bovinos. O valor médio de 

ureia no plasma dos bovinos foi 31,43 mg/dL (Tabela 23). Mendonça et al. (2004) 

obtiveram o valor médio de 51 mg/dL de ureia no plasma de vacas leiteiras recebendo 

60% de cana-de-açúcar na dieta; valor acima do obtido no presente estudo. Menor teor 

de ureia no plasma indica menores perdas de proteína, ingrediente de maior custo na 
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dieta de bovinos. Ao contrário do atual estudo, Pires et al. (2008) verificaram alteração 

significativa para o teor de ureia plasmática (médias de 21,9; 23,6; 21,3; 21,4 e 27,6 

mg/dL) em vacas leiteiras alimentadas com milho moído grosso, milho moído fino, 

milho floculado 310 g/L, milho floculado 360 g/L e raspa de mandioca (28,4% da dieta 

total), respectivamente. 

O valor de N-ureico no plasma obtido no atual ensaio foi de 14,67 mg/dL 

(Tabela 23). De acordo com Oliveira et al. (2001), concentrações de nitrogênio ureico 

no plasma de 19 a 20 mg/dL representam os limites a partir dos quais estariam 

ocorrendo perdas de nitrogênio dietético em vacas leiteiras. Silva et al. (2014) não 

obtiveram diferenças significativas para o N-ureico na urina e no plasma, ao adicionar 

até 72% de raiz de mandioca seca e triturada no concentrado para vacas em lactação 

mantidas em pastagens tropical. Oliveira et al. (2007) obtiveram médias de 13,03 mg/dL 

para N-ureico no plasma de vacas em lactação alimentadas com 40% de cana-de-açúcar 

e 60% de concentrado. Já Mendonça et al. (2004) obtiveram médias de 24 mg/dL de N-

ureico no plasma de vacas leiteiras recebendo 60% de cana-de-açúcar na dieta. A 

ausência de efeito significativo nas concentrações de N-ureico na urina e no plasma 

sugere que o nitrogênio dietético e a amônia produzida na fermentação ruminal das 

dietas foram usados de maneira semelhante pelos animais. Quando há excesso de 

nitrogênio dietético não utilizado pelos microrganismos, estes o convertem em amônia, 

que, absorvida pelo epitélio ruminal, é excretada pelos rins na forma de ureia ou 

reciclada para o rúmen por intermédio da saliva ou da parede ruminal (Pereira et al., 

2005).  Os menores valores para excreção de ureia (131,13 g/dia) e de N-ureico (61,20 

g/dia) pela urina, obtidos no nível de 7,27%, podem ser explicados pelo comportamento 

do consumo de N total, que teve seu ponto de mínimo no nível de 5,82% de silagem da 

raiz de mandioca na dieta. 

Os ácidos graxos de cadeia curta (Tabela 24) não foram influenciados (P>0,05) 

pelos níveis de inclusão da silagem da raiz da mandioca. Silveira et al. (2002) obtiveram 

valores semelhantes para os ácidos acético, propiônico e butírico, e a relação acético: 

propiônico, quando forneceram aos bovinos silagens de milho, de raspa de mandioca 

com polpa cítrica ou de casca de mandioca com polpa cítrica. A proporção entre os 

ácidos acético, propiônico e butírico manteve-se dentro dos níveis esperados (60:29:11). 

De acordo com Nussio et al. (2006), dietas à base de volumoso apresentam proporções 

geralmente próximas a 65:25:10 de acetato:propionato:butirato. Silveira et al. (2009) 
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obtiveram uma proporção de 67:26:7 para acetato: proprionato: butirato em bovinos 

alimentados com cana-de-açúcar. Os picos de produção dos ácidos graxos de cadeia 

curta foram obtidos, aproximadamente, 4 horas após o fornecimento da alimentação. 

Outro parâmetro para verificar se a dieta fornecida estaria adequada às 

características fisiológicas do ruminante é a concentração de nitrogênio amoniacal (N-

NH3) ruminal (Silveira et al., 2009). Nas mais variadas situações, 40 a 100% do 

nitrogênio exigido pelos microrganismos poderia ser derivado do nitrogênio amoniacal 

(Stern & Hoover, 1979). O menor valor de N-NH3 (12,62 mg/ 100 mL), obtido no nível 

de 5,98% de inclusão da silagem da raiz de mandioca, foi suficiente para garantir o 

crescimento bacteriano, conforme Preston (1986), que citou o valor de 5 mg de N-

NH3/100 mL de conteúdo ruminal como mínimo para garantir o crescimento de 

bactérias. O menor valor de N-NH3 (12,62 mg/ 100 mL), obtido no nível de 5,98%, 

pode ser justificado pelo consumo de N total, que foi menor em nível de inclusão 

semelhante (5,82%). Dessa forma, o consumo de N total poderia ser relacionado à 

concentração de N-NH3 no conteúdo ruminal dos bovinos.  

Fregadolli et al. (2001) não observaram modificações nas concentrações de N-

NH3 no conteúdo ruminal de bovinos alimentados com milho ou casca de mandioca, 

obtendo valor médio de 8,46 mg/ 100 mL de conteúdo ruminal. Para otimizar a taxa de 

desaparecimento da celulose e da fibra dos alimentos incubados em sacos de náilon no 

rúmen, bons resultados foram observados quando a concentração de nitrogênio 

amoniacal ruminal foi elevada para 20 mg N-NH3/100 mL (Silveira et al., 2002). Neste 

estudo, dentre os valores médios obtidos nas diferentes dietas, o maior (16,98 mg/ 100 

mL) foi obtido na dieta com nível de inclusão de 14,54% de silagem da raiz de 

mandioca. 

Carboidratos não fibrosos, de rápida degradação ruminal, como o amido da 

mandioca, podem provocar redução no pH do rúmen, interferindo na biohidrogenação 

ruminal, mas isso não aconteceu no presente estudo (Tabela 24). Os valores de pH 

ruminal não modificaram (P>0,05) com a inclusão da silagem da raiz da mandioca na 

dieta, apresentando média de 6,61. De acordo com Coelho & Leão (1979), valores de 

pH inferiores a 6,0 podem acarretar diminuição da atividade das bactérias fibrolíticas, 

reduzindo a degradação da fibra.  

Fregadolli et al. (2001), avaliando o efeito de dietas contendo fontes de amido de 

alta (casca de mandioca) e baixa (milho) degradabilidade ruminal, com fontes de N de 
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alta (levedura) e baixa (farelo de algodão e farinha de carne e ossos) degradabilidade 

ruminal, não observaram alterações significativas no pH ruminal de bovinos. Não foram 

observaram mudanças significativas no pH do conteúdo ruminal de bovinos 

alimentados com silagens de milho, de raspa de mandioca com polpa cítrica ou de casca 

de mandioca com polpa cítrica (Silveira et al., 2002). Com relação ao pH nos diferentes 

tempos de coleta do conteúdo ruminal, Fregadolli et al. (2001) obtiveram o menor valor 

(6,20) 4,6 horas após a alimentação, enquanto no atual estudo o menor valor (6,47) foi 

obtido 4,38 horas após o fornecimento das dietas (Tabela 24). O menor valor de pH 

encontrado por esses autores (6,20), em detrimento do presente estudo (6,47), se deve 

ao fato de terem trabalhado com uma relação volumoso: concentrado maior (50:50), 

enquanto neste estudo essa relação foi de 73:27. Maeda et al. (2007), obtiveram o valor 

mínimo de pH (6,30), no conteúdo ruminal de bovinos, 4,40 horas após o fornecimento 

da alimentação, ao avaliarem a influência do fornecimento de 23, 43 e 63% de 

concentrado, sendo o milho moído e o resíduo desidratado de fécula de mandioca as 

fontes de amido. 

 

CONCLUSÕES 

O nível de 7,23% de silagem da raiz de mandioca na dieta é mais eficiente na 

utilização dos compostos nitrogenados. O milho moído e a silagem da raiz de mandioca 

contribuem de forma semelhante para a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, 

sem interferir no pH ruminal. Os valores de N-NH3 ruminal foram suficientes para 

garantir o crescimento microbiano, independentemente das dietas experimentais. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A inclusão da silagem da raiz de mandioca na alimentação de bovinos leiteiros, 

até o nível de 14,54% no total da matéria seca da dieta, não altera o consumo, a 

digestibilidade, o comportamento ingestivo, a produção e a composição do leite e nem a 

conversão alimentar. A utilização de compostos nitrogenados pode ser modificada com 

a inclusão da silagem da raiz de mandioca na dieta. O milho moído ou a silagem da raiz 

de mandioca contribuem de forma semelhante para a produção dos ácidos graxos de 

cadeia curta, sem interferir no pH ruminal. Os valores de N-NH3 ruminal foram 

suficientes para garantir o crescimento bacteriano, independentemente das dietas 

utilizadas. A silagem da raiz de mandioca se constitui em uma alternativa ao milho, 

como concentrado energético, em dietas para bovinos leiteiros.  

 

 

 

 


