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RESUMO 

 

Foram realizados três experimentos para avaliar o grau de moagem do 

milho, sua substituição por subprodutos agroindustriais e o fornecimento de 

aditivos microbiológicos em rações para vacas leiteiras recebendo silagem de 

milho como volumoso. Experimento 1: Foram utilizadas trinta e seis vacas da 

raça Holandesa (330 DEL) para avaliar o fornecimento de aditivo microbiológico 

(Levucell SC20 da Lallemand Animal Nutrition) em rações com ou sem 

substituição parcial (50%) de milho finamente moído por polpa cítrica. Foi 

utilizado delineamento em Quadrados Latinos 4x4 repetidos. A ingestão de 

matéria seca, produção e composição do leite e teor de glicose plasmática não 

foram afetadas (P>0,05) pelos tratamentos. O nitrogênio uréico no leite foi 

maior (P<0,05) nos animais que receberam aditivo microbiológico. O nitrogênio 

uréico no plasma foi reduzido pela substituição parcial do milho pela polpa 

cítrica (P<0,05). A substituição parcial do milho por polpa cítrica não teve efeito 

negativo sobre o desempenho de vacas produzindo em média 19 kg/d de leite. 

Experimento 2: Foram utilizadas vinte e oito vacas da raça Holandesa (230 

DEL) para avaliar os efeitos de vários teores de amido na matéria seca da 
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ração sobre o desempenho lactacional dos animais. O teor de amido variou 

através da substituição do milho moído fino pela polpa cítrica. Os tratamentos 

foram: 15% (AM15), 20% (AM20), 25% (AM25) e 30% de amido (AM30). Foi 

utilizado delineamento em Quadrados Latinos 4x4 repetidos. As produções de 

leite foram 27,94; 29,17; 31,11 e 29,64 kg/d para os tratamentos AM15, AM20, 

AM25 e AM30, respectivamente, apresentando efeito cúbico significativo 

(P<0,05). Para produção de gordura, proteína, lactose e sólidos totais do leite 

também houve efeito cúbico (P<0,05). Para teor de proteína, sólidos totais e 

nitrogênio uréico no leite houve efeito linear (P<0,05). Não houve efeito dos 

tratamentos sobre teor de gordura do leite e glicose e nitrogênio uréico 

plasmáticos (P>0,05). Vacas produzindo em torno de 30 kg/d apresentaram 

melhor desempenho quando alimentadas com rações contendo 25% de amido, 

não havendo vantagem no fornecimento de rações com teor de amido de 30%. 

Experimento 3: Foram utilizadas trinta e duas vacas da raça Holandesa (160 

DEL) para comparar o grau de moagem do milho (fino ou grosso) em 

combinação com polpa cítrica peletizada ou casca de soja nas rações. Os 

tratamentos foram: milho moído fino + polpa cítrica (MFPC), milho moído grosso 

+ polpa cítrica (MGPC), milho moído fino + casca de soja (MFCS), milho moído 

grosso + casca de soja (MGCS). Foi utilizado delineamento em Quadrados 

Latinos 4x4 repetidos. A ingestão de matéria seca, produção de leite, teores de 

gordura, proteína e lactose do leite, glicose e nitrogênio uréico plasmáticos não 

foram afetados pelos tratamentos (P>0,05). Houve efeito significativo da 

interação grau de moagem versus tipo de subproduto (P<0,05) para produção 

de leite corrigido para gordura, produção de gordura e de sólidos totais do leite. 

O grau de moagem do milho e o tipo de subproduto não afetaram o 

desempenho de vacas leiteiras com produção ao redor de 24 kg/d. 
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SUMMARY 
 

Three experiments were conducted to assess the effects of corn grain 

grinding, byproducts and yeast culture supplementation in dairy cow rations 

containing corn silage as forage. Experiment 1: Thirty six lactating Holstein cows 

(330 days in milk - DIM) were used to study the supplementation of yeast culture 

(Levucell SC20 – Lallemand Animal Nutrition) in dairy rations with partial (50%) 

replacement of finely ground corn by dried citrus pulp. A repeated 4x4 Latin 

Square design was used. Dry matter intake, milk yield and composition and 

plasma glucose were not affected (P>0,05) by treatments. Milk urea nitrogen 

was raised by yeast culture supplementation (P<0,05). Plasma urea nitrogen 

was reduced by feeding citrus pulp in partial replacement of corn (P<0,05). The 

partial replacement of finely ground corn by dried citrus pulp did not affect the 

cows performance with 19 kg/d milk yield. Experiment 2: Twenty eight lactating 

Holstein cows (230 DIM) were used to evaluate the effects on performance of 

varying contents of starch in the ration. Starch contents was varied by replacing 

fine ground corn by dried citrus pulp. Treatments were: 15% (AM15), 20% 

(AM20), 25% (AM25) e 30% of starch (AM30) in the ration dry matter. A 

repeated 4x4 Latin Square design was used. Milk yield was 27,94; 29,17; 31,11 
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e 29,64 kg/d for treatments AM15, AM20, AM25 and AM30, respectively, with 

cubic effect (P<0,05). Milk fat, protein, lactose and total solids yield were 

affected cubically (P<0,05). Linear effects were detected for protein, total solids 

and milk urea nitrogen contents (P<0,05). Milk fat contents, plasma urea 

nitrogen and glucose were not affected by treatments (P>0.05). Cows producing 

about 30 kg/d got better performance when fed with rations 25% starch 

contents. Did not have advantage by supplying 30% starch contents rations. 

Trial 3: Thirty two mid lactating Holstein cows (160 DIM) were used to study the 

effects on performance of corn grain grinding (coarse or fine) and its 

combination with dried citrus pulp or soy hulls. A repeated 4x4 Latin Square 

design was used. The treatments were: fine ground corn + citrus pulp (MFPC), 

coarse ground corn + citrus pulp (MGPC), fine ground corn + soy hulls (MFCS), 

coarse ground corn + soy hulls (MGCS). Treatments did not affect DMI, milk 

yield, milk fat, protein and lactose contents, plasma urea N and glucose 

(P>0.05). The interaction corn grain grinding and byproduct source was 

significative for fat corrected milk, fat and total solids yield (P<0,05). Corn grain 

grinding and byproduct variety did not affect the cows performance with 24 kg/d 

milk yield. 



 
 

 
 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO
 

Os grãos de cereais como milho, sorgo, milheto, aveia, trigo e cevada, 

são algumas das principais fontes de energia em rações para vacas leiteiras. 

Maximizar a digestibilidade destes cereais é uma das formas mais eficientes 

para se aumentar o consumo de energia do animal e, conseqüentemente, o seu 

desempenho. 

Uma alternativa para se aumentar a digestibilidade dos grãos de cereais 

é o processamento desses materiais. Diversos trabalhos mostraram as 

vantagens do processamento dos grãos de cereais para vacas em lactação 

(Chen et al., 1994; Chen et al., 1995a b; Moore et al., 1992; Oliveira et al., 1993; 

Poore et al., 1993b; Santos et al.,1997; Simas et al.,1994, 1995; Theurer et al., 

1991; Yu et al., 1994, 1995, entre outros). Um aspecto que merece atenção é 

que, na maioria destes trabalhos, a fonte de alimento volumoso utilizado foi o 

feno de alfafa, pouco comum nos sistemas de produção brasileiros. 

No Brasil, a silagem de milho tem sido a fonte de forragem mais utilizada 

em rações para vacas leiteiras mantidas em confinamento total. Raros são os 

trabalhos publicados onde se avaliou teores de amido total e amido degradável 

no rúmen em rações para vacas leiteiras de alta produção, alimentadas com 

silagem de milho como único volumoso.  

Até o momento não se pode afirmar de forma definitiva se existe um teor 

ideal de amido total e de amido degradável no rúmen em rações para vacas 

leiteiras, cujo volumoso principal seja a silagem de milho, devido às 

características desse alimento em termos de composição e fermentação 

ruminal, ou seja, a silagem de milho tem alto teor de amido de alta 
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degradabilidade, e a fermentação da mesma propicia baixo pH ruminal. 

Também precisam ser melhor estudados os efeitos da redução no teor de 

amido na ração sobre o desempenho de vacas leiteiras, através da substituição 

dos grãos de cereais por subprodutos agroindustriais, como polpa cítrica e 

casca de soja. O uso de subprodutos pode se constituir em alternativa 

interessante, uma vez que normalmente permite diminuir os custos com 

alimentação dentro do sistema de produção. 

O interesse pela suplementação de aditivos microbiológicos para vacas 

leiteiras tem crescido nos últimos anos. Estabilização do pH ruminal, maior 

digestão de frações fibrosas dos alimentos, maior consumo e aumento na 

síntese microbiana têm sido apontados como prováveis responsáveis pela 

melhora no desempenho observada em alguns, mas não em todos os estudos, 

onde o aditivo microbiológico tem sido utilizado. De um modo geral, apesar da 

grande variabilidade dos resultados, observou-se aumento de produção de leite 

e melhora na sua composição. Tem sido sugerido que vacas sob estresse 

térmico e recebendo rações com alto teor de amido teriam maiores chances de 

responder a este tipo de aditivo (Arambel & Kent,1990).  

Dentro desse contexto, mais informações são necessárias sobre o 

desempenho de vacas em lactação recebendo rações com diferentes teores de 

amido total e de amido degradável no rúmen, através da substituição do milho 

por subprodutos agroindustriais e do processamento do milho, assim como o 

efeito de aditivo microbiológico (Saccharomyces cerevisiae) sendo fornecido 

juntamente com esses tipos de rações. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 REVISÃO DE LITERATURA

 
2.1 Amido 
 
2.1.1 Amido e processamento de grãos 

 

Os carboidratos não fibrosos são, em geral, hidrossolúveis e 

representados por açúcares, amido e pectina. O amido representa de 70 a 80% 

dos grãos de cereais e é composto por dois tipos de moléculas: amilose e 

amilopectina. A amilose é um polímero linear de unidades de D-glicose, e a 

amilopectina é um polímero ramificado com cadeias lineares de D-glicose 

(Nocek & Tamminga, 1991). 

O amido dos diferentes grãos de cereais contém proporções diferentes 

de amilose e amilopectina, sendo este um dos fatores que afetam sua 

digestibilidade, uma vez que a amilose é menos digestível que a amilopectina. 

Além dos teores de amilose e amilopectina, o tipo de grão de cereal, a camada 

externa do grânulo, a presença da matriz protéica revestindo este grânulo e o 

método de processamento do grão também afetam a digestibilidade do amido 

(Theurer et al., 1999a). 

Os tipos de processamento mais freqüentemente utilizados em grãos de 

cereais são: moagem, laminação, laminação a vapor (mecânicos), 

micronização, pipoca, tostagem (calor a seco), colheita precoce, reconstituição 

(processamento úmido), explosão, floculação e floculação sob pressão 

(processamento com vapor). Os métodos mais eficientes para aumentar a 

digestibilidade do amido dos grãos são a floculação, micronização, pipoca, 
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reconstituição seguida de moagem e colheita precoce seguida de moagem, de 

acordo com Simas (1996). 

Quando estudaram o efeito do nível de ingestão de matéria seca (MS) 

sobre o valor nutritivo do milho laminado a seco, comparado ao milho floculado, 

Zinn et al. (1995) concluíram que o processamento do milho é o primeiro fator 

que influencia o local e a extensão da digestão de amido. A floculação 

aumentou a energia líquida de manutenção e de ganho do milho.  

A principal forma de processamento de grãos de cereais para bovinos no 

Brasil é a moagem. Esse processamento aumenta a degradabilidade do amido 

no rúmen e sua digestibilidade no trato digestivo total, devido a um rompimento 

da matriz protéica e aumento da área superficial. A moagem fina dos grãos de 

milho tem resultado em valores de digestibilidade do amido maiores que a 

laminação, porém menores que a floculação e que o material colhido 

precocemente e ensilado (Huntington, 1997; Theurer et al, 1999a).  

 

2.1.2 Fermentação ruminal de amido, produção e metabolismo de ácidos 
graxos voláteis e proteína microbiana 

 

O principal local de fermentação do amido é o rúmen. Essa fermentação 

se dá pela ação das enzimas bacterianas. Os fatores mais importantes que 

afetam a degradação do amido no rúmen, segundo Theurer (1986) são a fonte 

de grão de cereal e o processamento do grão. Huntington (1997) relatou que, 

comparada com a laminação a seco ou moagem grosseira, a floculação pode 

aumentar a digestibilidade ruminal do amido de 52 para 78% para o grão de 

sorgo e de 75 para 85% para o grão de milho. 

Bactérias amilolíticas e dextrinolíticas hidrolisam o amido, resultando em 

maltose e glicose, que são fermentadas por bactérias sacarolíticas, produzindo 

piruvato, ATP e NADH2. Como resultado da fermentação do piruvato formam-se 

ácidos graxos voláteis (AGVs), CO2 e CH4. Os principais AGVs produzidos são 

acetato, butirato e propionato, sendo que a proporção com que estes são 
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produzidos varia com o tipo de ração. Rações com alto teor de amido 

degradável no rúmen levam a altas proporções propionato:acetato. Em geral, as 

proporções de acetato:propionato:butirato variam de 75:15:10 a 40:40:20 

(Bergman, 1990). 

É provável que a totalidade dos AGVs produzidos seja absorvida através 

da parede dos compartimentos estomacais: rúmen, retículo e omaso. 

Entretanto, determinados AGVs são extensamente metabolizados durante a 

absorção. Em vacas leiteiras, por exemplo, 90% do butirato é metabolizado a 

CO2 e β-hidroxibutirato. Em menores proporções, acetato é metabolizado a 

CO2. Vacas leiteiras apresentam baixo metabolismo de propionato durante sua 

absorção, poupando este composto para a gluconeogênese hepática (Reynolds 

et al., 1988a b; 1994). Estes autores relataram que apenas 10 a 15% do 

propionato produzido no rúmen é utilizado pelo trato intestinal e mais de 90% do 

propionato absorvido pelo sistema porta é utilizado pelo fígado na 

gluconeogênese. 

O metabolismo de AGVs pelo fígado e tecidos viscerais é determinado 

pela atividade das enzimas CoA sintetases nos diferentes tecidos. Os tecidos 

periféricos apresentam alta atividade da enzima acetil CoA sintetase, sendo 

portanto grandes utilizadores de acetato. O fígado, principal local de produção 

de glicose (gluconeogênese) nos bovinos, apresenta elevada atividade da 

enzima propionil CoA sintetase, ao passo que a parede ruminal tem elevada 

atividade da enzima butiril CoA sintetase. Aproximadamente 15 a 20% do 

"turnover" do acetato é utilizado pelos tecidos drenados pelo sistema porta e o 

restante pelos tecidos periféricos, como fonte de energia e para síntese de 

gordura. Do total de butirato produzido no rúmen cerca de 10% chega ao fígado 

de vacas leiteiras, sendo que 68% do fluxo portal total de butirato é utilizado no 

fígado, formando ácidos graxos de cadeia longa, corpos cetônicos e CO2. 

A produção de proteína microbiana e a passagem de nitrogênio para o 

intestino delgado podem ser influenciadas, além de outros fatores, pela fonte e 

degradabilidade ruminal dos carboidratos não fibrosos, principalmente o amido. 
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Herrera-Saldana et al. (1990) observaram em vacas leiteiras que tanto a 

eficiência como a produção microbiana foram superiores quando a 

degradabilidade ruminal do amido foi aumentada através da substituição de 

grãos de sorgo por grãos de cevada.  

Quando a degradabilidade ruminal do amido foi aumentada devido ao 

processo de floculação do grão de sorgo, a eficiência microbiana (matéria 

microbiana/kg de matéria orgânica degradada) não foi afetada, mas a produção 

de proteína microbiana foi superior para o sorgo floculado do que para o sorgo 

laminado a seco (Oliveira et al., 1995; Poore et al., 1993a).  

Strobel & Russel (1986) mostraram que a eficiência microbiana "in vitro" 

não foi afetada pela fonte de carboidrato, e Hoover & Stokes (1991) também 

observaram que a eficiência microbiana não foi afetada quando a proporção de 

carboidrato não estrutural, como porcentagem do carboidrato total, foi 

aumentada na ração. 

Huber & Herrera-Saldana (1994) discutiram os benefícios da 

sincronização das taxas de degradação de carboidrato e proteína no rúmen 

para maximizar a síntese microbiana e a fermentação ruminal, enquanto Hoover 

& Stokes (1991) sugeriram que a máxima digestão de MS, eficiência microbiana 

e produção de proteína microbiana seriam obtidas em rações contendo 10 a 

13% de proteína degradável no rúmen e 56% do carboidrato total como 

carboidrato não estrutural. 

 

2.1.3 Digestão intestinal de amido  
 

A digestão do amido no intestino delgado começa com a secreção de α 

amilase pelo pâncreas, que hidrolisa a amilose e a amilopectina em dextrinas e 

oligossacarídeos lineares (Gray, 1991; Harmon, 1992). As oligossacaridases, 

presentes na borda em escova das microvilosidades intestinais, completam o 

processo, produzindo glicose para a absorção. Como a atividade da sucrase em 
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ruminantes não é mensurável, a produção de glicose para a absorção depende 

da atividade da maltase e isomaltase (Harmon, 1992). 

Acredita-se que a digestão do amido no intestino delgado possa ser 

limitada por falta de α amilase e isomaltase ou por uma capacidade limitada de 

absorção de glicose. Huntington (1997) defende a hipótese da limitação 

enzimática e afirma não haver limitação à absorção intestinal de glicose. No 

entanto, Owens et al. (1986) sugeriram que o tempo de permanência no 

intestino e a área de exposição dos grãos podem ser os fatores mais limitantes 

à digestão do amido no intestino. Alguns dados (Theurer, 1986) indicam que o 

intestino delgado tem grande capacidade para digerir o amido. Entretanto, 

conforme aumenta a quantidade de amido que chega ao intestino, a eficiência 

da digestão intestinal do amido decresce (Nocek & Tamminga, 1991).  

A digestibilidade aparente no trato total do amido foi aumentada pela 

moagem do milho quando comparada à digestibilidade observada com o milho 

quebrado, fornecidos para vacas leiteiras em início de lactação, de acordo com 

Knowlton et al. (1996). O milho moído teve digestibilidade de 92,1% e o milho 

quebrado de 85,6%. 

Estudos têm sido conduzidos com o objetivo de ampliar o conhecimento 

sobre o metabolismo de glicose após a sua absorção intestinal. Não se sabe ao 

certo quais os destinos exatos da glicose resultante da digestão do amido no 

intestino delgado. O interessante é que esses estudos têm demonstrado, de 

forma consistente, que o fluxo líquido de glicose no sistema porta é quase 

sempre negativo ou nulo em vacas lactantes. Isso indica que a absorção de 

glicose através da veia porta é excedida pela utilização arterial de glicose, 

sugerindo extenso uso pelos tecidos drenados pelo sistema porta, e que a 

gluconeogênese hepática responde por toda a glicose utilizada pela glândula 

mamária e tecidos periféricos (Huntington, 1997; Reynolds et al., 1994; Theurer 

et al., 1999a). 

Apesar da constatação de Owens et al. (1986) de que o amido digerido 

no intestino delgado é 42% mais eficiente energeticamente, que foi corroborada 
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por Nocek & Tamminga (1991), estes últimos autores concluíram que não 

havia, até então, evidências na literatura de que um aumento da digestão do 

amido no intestino, em detrimento da fermentação ruminal, levasse a maiores 

produções de leite ou de componentes do leite. Huntington (1997), Lykos & 

Varga (1997) e Theurer et al. (1999a) encontraram melhores respostas em 

termos de desempenho e metabolismo animal, quando maior parte do amido foi 

degradada no rúmen.  

Caso escape à fermentação ruminal e à digestão enzimática no intestino 

delgado, o amido pode ainda ser degradado no intestino grosso. Entretanto, a 

fermentação no intestino grosso representa uma perda para o animal no que diz 

respeito à utilização de nitrogênio, uma vez que a proteína microbiana 

sintetizada não pode ser absorvida, além disso, parte do nitrogênio que poderia 

ser reciclado e, assim, voltar para o rúmen, vai ao intestino grosso. 

 

2.2 Processamento de grãos e desempenho de vacas leiteiras 
 

Vários trabalhos têm sido realizados para avaliar os efeitos da moagem 

do grão de milho sobre o desempenho de vacas leiteiras. Knowlton et al. (1996) 

forneceram milho quebrado ou moído para vacas leiteiras no início da lactação, 

e observaram que os animais que receberam milho moído perderam menos 

condição corporal e tiveram o teor de protéina do leite aumentado. A produção 

de leite tendeu a aumentar com a moagem do milho. Também houve aumento 

na digestibilidade do amido no trato digestivo total. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Knowlton et al. (1998), que compararam moagem e 

laminação como métodos de processamento do milho, e observaram tendência 

de aumento da produção de leite, aumento da proteína e lactose do leite, 

resultado da moagem. 

Wilkerson et al. (1997) testaram as combinações milho seco moído ou 

laminado, e milho ensilado úmido, moído ou laminado. A produção de leite foi 2 

kg/d maior para o milho úmido e 2,2 kg/d maior para o milho moído. O balanço 
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de nitrogênio sugeriu maior eficiência de utilização da proteína degradável no 

rúmen nas rações contendo milho úmido. Ekinci & Broderick (1997) 

encontraram resultados semelhantes, onde a moagem do milho úmido 

aumentou a taxa e a extensão da fermentação ruminal do amido e aumentou 

também a utilização do nitrogênio não protéico da silagem de alfafa. A produção 

de leite e a eficiência de utilização de nutrientes também foram aumentadas. 

Yu et al. (1998) compararam cinco tipos de processamento de grãos: 

milho moído fino ou grosso, milho floculado com baixa ou média densidade e 

milho laminado a vapor. A produção de leite foi maior para milho floculado com 

média densidade (360 g/L) seguido do milho moído fino. Os piores 

desempenhos foram obtidos com os grãos moído grosso, laminado ou floculado 

excessivamente. 

Em estudo realizado para avaliar o efeito do grau de moagem de três 

formas de milho sobre o desempenho de vacas leiteiras, a produção de leite e 

de proteína do leite foram maiores para o milho finamente moído (San Emeterio 

et al., 2000). 

Callison et al. (2001) avaliaram o local de digestão de nutrientes em 

vacas alimentadas com milho moído com diferentes tamanhos de partículas 

(4,8; 2,6 ou 1,2 mm) ou com milho laminado a vapor. A diminuição do tamanho 

de partícula aumentou a degradabilidade ruminal dos carboidratos não 

estruturais. A adição de milho laminado a vapor ao milho moído grosso 

aumentou a degradabilidade ruminal dos carboidratos não estruturais em vinte 

pontos percentuais, mas teve efeito muito menor sobre a digestibilidade no trato 

total. 

Santos et al. (2001a) constataram vantagens na substituição do milho 

moído fino por uma fonte de amido mais degradável no rúmen, ou seja, o milho 

processado na forma de pipoca, para vacas produzindo ao redor de 32 kg/d, 

uma vez que vacas recebendo milho na forma de pipoca tiveram melhor 

eficiência alimentar. Entretanto, os teores de gordura do leite observados, tanto 
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no tratamento com milho moído fino como no tratamento contendo pipoca, 

foram baixos. 

Vinte vacas leiteiras, incluindo cinco com cânulas ruminais, foram 

utilizadas para avaliar a influência do processamento do milho (moagem grossa, 

fina ou floculação) e a influência da freqüência de alimentação sobre a 

produção de leite e características de fermentação ruminal, em trabalho de 

Dhiman et al. (2002). O processamento do milho e a freqüência de alimentação 

não tiveram efeito sobre a ingestão de matéria seca. Os animais que receberam 

milho floculado ou moído fino produziram mais leite, porém com teor de gordura 

mais baixo. 

Nussio et al. (2002) compararam milho moído fino com moído grosso, 

com floculado e com a substituição parcial dessas fontes de amido por polpa 

cítrica peletizada em rações para vacas leiteiras. A produção de leite corrigida 

para teor de gordura e o teor de gordura do leite foram maiores para o 

tratamento com milho moído fino, comparado aquele que continha milho moído 

grosso. 

Soriano et al. (2000) e Reis et al. (2001) não observaram efeito do grau 

de moagem do milho fornecido para vacas leiteiras mantidas em pastagens 

sobre a produção e composição do leite. 

Outros métodos de processamento do milho também têm sido bastante 

estudados, como a floculação e a laminação. Os resultados obtidos mostram 

que a floculação aumenta a degradabilidade ruminal do amido e melhora o 

desempenho de vacas leiteiras, o que é demonstrado por aumento na produção 

de leite, leite corrigido para gordura, teor e produção de proteína do leite, além 

de maior retorno líquido por vaca em termos de leite produzido e custo de 

alimentação (Chen et al., 1994; Chen et al., 1995a b; Moore et al., 1992; 

Oliveira et al., 1993; Poore et al., 1993b; Santos et al., 1997; Simas et al.,1994, 

1995; Theurer et al., 1991; Yu et al., 1994, 1995). 

Avaliando a influência da densidade do floco nas características de 

digestão ruminal e no trato total em vacas lactantes alimentadas com rações 



 

 

11

 
 

 

com alto teor de concentrado, Plascencia & Zinn (1996) concluíram que a 

floculação aumenta o valor nutritivo do milho devido ao aumento na 

aceitabilidade da ração e na digestibilidade do amido e do nitrogênio. Porém, o 

processamento excessivo do grão afetou negativamente a digestibilidade da 

fibra e o teor de gordura do leite. 

Yu et al. (1997) também avaliaram os efeitos do processamento do 

milho, observando que a floculação aumentou a produção de leite, o seu teor e 

a sua produção de proteína, lactose e sólidos não gordurosos e ainda 

aumentou a eficiência de conversão de MS consumida em leite corrigido para 

gordura, quando comparada à laminação a vapor. Santos et al. (1999b) 

encontraram resultados semelhantes quando avaliaram a resposta de vacas em 

lactação alimentadas com sorgo floculado, milho floculado ou milho laminado a 

vapor e fontes protéicas de diferentes degradabilidades. Os animais 

alimentados com grão floculado produziram 1,5 kg/d de leite a mais, produziram 

mais proteína e tiveram maior teor de lactose e sólidos não gordurosos do leite.  

Em rações com diferentes proporções de milho laminado a seco e 

floculado, a degradabilidade ruminal do amido e as digestões pós ruminal e no 

trato total aumentaram linearmente conforme a proporção de milho laminado 

diminuiu. No entanto, a produção e composição do leite foram similares entre as 

rações (Crocker et al., 1998). 

Santos et al. (1999a) compararam produção e composição do leite e 

digestibilidade de nutrientes de vacas recebendo somatrotopina bovina (BST), 

ao serem alimentadas com rações com fontes de amido de diferentes 

degradabilidades ruminais (sorgo floculado ou milho laminado a vapor) e 

concluíram que os animais responderam melhor ao BST quando alimentados 

com rações contendo sorgo floculado. 

Shabi et al. (1999) avaliaram o efeito da extrusão do milho e da 

freqüência de alimentação sobre a digestibilidade e a produção de leite. A 

extrusão aumentou a digestibilidade pós ruminal dos carboidratos não 

estruturais, reduziu a ingestão de MS e produção de leite e aumentou a 
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eficiência de síntese de energia e proteína do leite. Com o aumento da 

freqüência de alimentação, a ingestão de MS e a digestibilidade dos nutrientes 

foram aumentadas. 

De acordo com os diversos trabalhos revisados por Theurer et al. 

(1999a), para vacas leiteiras, a densidade ideal para a floculação do milho ou 

sorgo está ao redor de 360g/L.  

A alimentação com milho laminado a vapor melhorou a condição corporal 

e a ruminação em trabalho de Uchida et al. (2001), no qual estudaram o efeito 

da variação na proporção de milho moído e milho laminado a vapor sobre o 

desempenho de vacas em lactação. A substituição parcial ou completa do milho 

moído pelo milho laminado a vapor não melhorou a digestão dos nutrientes nem 

a produção de leite. 

 

2.3 Subprodutos agroindustriais 
 

A maioria dos trabalhos publicados na literatura internacional, 

principalmente na América do Norte, utilizaram feno ou silagem de alfafa como 

principal volumoso das rações onde o processamento de milho ou sorgo foi 

testado. Vacas de alta produção no Brasil são normalmente confinadas com 

rações contendo silagem de milho como o principal volumoso. A silagem de 

milho de boa qualidade tem em torno de 26 a 32% de amido na sua 

composição.  

Santos et al. (2001b) e Nussio et al. (2002) sugerem que os teores de 

amido total e de amido degradável no rúmen propostos como adequados nos 

trabalhos revisados por Theurer et al. (1999a), contendo alfafa como principal 

fonte de forragem, podem ser excessivos quando o volumoso é principalmente 

silagem de milho. Isso se deve às características desse alimento em termos de 

composição e fermentação ruminal, ou seja, a silagem de milho tem alto teor de 

amido de alta degradabilidade e a fermentação da mesma propicia baixo pH 

ruminal. 
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A substituição parcial do milho por subprodutos não amiláceos ricos em 

pectina e fibra digestível, como a polpa cítrica e a casca de soja, pode ser uma 

alternativa viável para reduzir o teor de amido da ração, melhorar o ambiente 

ruminal e manter ou melhorar a produção e a composição do leite. 

 

2.3.1 Polpa cítrica 
 

Desde a década de 70 até início dos anos 90, cerca de 95% da polpa 

cítrica produzida no Brasil era exportada para a Europa, sendo um alimento 

praticamente desconhecido pelos pecuaristas nacionais. Devido à menor 

demanda do produto no mercado internacional, com queda de preço do mesmo, 

as indústrias necessitaram direcionar grande parte da produção de polpa para o 

mercado interno (Carvalho, 1995). O Brasil hoje é o principal produtor mundial 

de polpa cítrica, com produção anual estimada de 1.150.000 de toneladas 

(Santos et al., 2004a). 

Estima-se que a polpa cítrica possui cerca de 85 a 90% do valor 

energético do milho, não sendo uma boa fonte protéica (NRC, 1989; Stern & 

Ziemer, 1993). Seu teor de carboidratos solúveis é alto, entre 25 a 35% da MS 

(Waiman & Dewey, 1988; Faria et al., 1972). De acordo com Deaville et al. 

(1994), a polpa cítrica possui teor de amido muito baixo, em torno de 0,5%. A 

polpa pode ser classificada como sendo um concentrado energético, mas 

considerando seu comportamento fermentativo no rúmen, situa-se entre 

volumoso e concentrado (Fegeros et al., 1995). 

A pectina, representativa na composição da MS da polpa cítrica, é um 

carboidrato constituído por polímeros de ácido galacturônico e sua degradação 

ruminal é muito rápida (Van Soest et al., 1991; Schultz et al., 1991), com taxas 

de 30 a 50%/h, segundo Sniffen (1988) e Chesson & Monro (1982), e quase 

completa (90 a 100%), de acordo com Nocek & Tamminga (1991) e Stern & 

Ziemer (1993). 
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A fermentação ruminal da pectina aumenta a produção de acetato e 

diminui a de lactato. Pode também melhorar a digestão da fibra do volumoso, 

por evitar a queda de pH, criando ambiente ruminal favorável (Van Soest, 1987; 

Van Soest, 1994; Reinato et al., 2002). A polpa cítrica contribuiu para a 

elevação da produção de ácido acético, aumentando a relação 

acético:propiônico no rúmen (Loggins et al., 1964; Hentges et al., 1966).  

Em rações para animais de alta produção, onde o teor de alimentos 

concentrados é elevado, o ambiente ruminal pode ser prejudicado com efeitos 

deletérios na manutenção da motilidade ruminal e estímulo à ruminação, devido 

à deficiência de fibra na ração. A substituição de parte do amido por polpa 

cítrica peletizada permite elevar o nível de fibra na ração e ainda manter 

adequada a disponibilidade de carboidrato degradável no rúmen, de acordo 

com Giardini (1993). Apesar do médio teor de fibra em detergente ácido (FDA) 

(por volta de 24%), a polpa cítrica tem baixo teor de lignina (1%), sendo quase 

toda a fibra digerida no rúmen, uma vez que a celulose representa 

aproximadamente 23% da matéria seca da polpa, e é altamente digerida pelos 

microrganismos ruminais (Orskov, 1987). 

Em trabalho de Schaibly & Wing (1974), a polpa cítrica substituiu a 

silagem de milho nos teores de 0%, 33%, 67% e 100% em base de MS, em 

rações para novilhos. A digestibilidade da MS aumentou com o teor de 67% de 

substituição. A proporção molar de acido acético, uma e duas horas após a 

alimentação, foi maior para o tratamento com teor de 100% de substituição. Os 

valores de pH mais baixos observados foram 6,81 e 6,75 para os tratamentos 

com teores de 67% e 100% de substituição, respectivamente. 

Conforme Wing (1982) constatou em sua revisão, a inclusão de polpa 

cítrica em até 60% do concentrado (0%, 10%, 20%, 30%, 40% e 60%) não 

afetou a digestibilidade da MS, da proteína e o balanço de AGVs no rúmen de 

novilhos. 

           Em experimento conduzido por Valk et al. (1990), as perdas de amônia 

no rúmen foram menores em ração com polpa de beterraba (semelhante à 
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polpa cítrica) em comparação ao milho, sugerindo que os microrganismos do 

rúmen capturaram mais amônia proveniente da degradação da proteína da 

forragem quando a polpa foi fornecida.  

A utilização do nitrogênio pode ser mais eficiente em rações contendo 

alimentos ricos em pectina, como a polpa cítrica e a de beterraba, de acordo 

com McCullough (1995), que observou teor de nitrogênio uréico no plasma 

significativamente menor na ração com alto teor de polpa cítrica do que naquela 

que continha milho. O autor sugere que houve maior retenção e, 

consequentemente, utilização mais eficiente da proteína pelos animais que 

receberam a polpa cítrica, uma vez que os teores de amônia ruminal eram 

iguais. 

A inclusão de polpa cítrica aumentou a proporção molar de acetato e 

diminuiu a de propionato ruminal de vacas canuladas, em trabalho de Rocha 

Filho (1998), que estudou o efeito da substituição da silagem de milho por 

diferentes quantidades de polpa cítrica peletizada, milho ou combinação de 

milho e polpa sobre alguns parâmetros ruminais. Os resultados de produção 

total de AGVs, pH e amônia ruminal e nitrogênio uréico no plasma sangüíneo 

não foram diferentes entre os tratamentos.  

Para vacas de alta produção, a polpa cítrica levou a maiores ingestões 

de MS, maior teor de gordura no leite e maior produção de leite corrigido para 

gordura quando combinada com silagem de milho do que quando combinada 

com alfafa peletizada, conforme observado por Drude et al. (1971). 

Lucci et al. (1975) observaram aumento do teor de gordura e da 

produção de leite corrigida para gordura quando substituíram milho por polpa 

cítrica em rações de vacas leiteiras de baixa produção (13 kg/d). 

Van Horn et al. (1975) incluíram polpa cítrica em teores de 8% e 43% em 

rações de vacas leiteiras. A ração com 43% de polpa cítrica resultou em maior 

teor de gordura do leite.  

Belibasakis & Tsirgogianni (1996) forneceram 20% do concentrado como 

polpa cítrica em rações de vacas leiteiras que continham silagem de milho 
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como volumoso. A ingestão de MS, produção de leite, teor e produção de 

proteína e lactose do leite não foram afetados pelos tratamentos. Mas, a 

inclusão de polpa aumentou o teor e a produção de gordura do leite. Não foi 

observado efeito sobre os teores plasmáticos de glicose e nitrogênio uréico. 

Solomon et al. (2000) avaliaram rações com alto teor de amido 

(proporção milho:polpa de 70:30) ou com alto teor de pectina (proporção 

milho:polpa de 30:70) e não observaram diferenças na produção de leite, no 

teor e produção de gordura do leite e no teor de lactose e nitrogênio uréico no 

leite. A produção média de leite foi de 35 kg/d. O teor e produção de proteína do 

leite foram maiores para o tratamento com maior proporção de milho. 

O efeito da substituição do milho por polpa cítrica sobre a produção de 

leite e sobre a fermentação ruminal foi avaliado por Leiva et al. (2000). As vacas 

alimentadas com milho apresentaram maiores produções de leite, de leite 

corrigido para gordura e proteína, e de produções de gordura e proteína do 

leite, enquanto as vacas que receberam polpa cítrica tiveram maiores teores de 

gordura e de nitrogênio uréico no leite.  

No trabalho de Santos et al. (2001b) foram observadas vantagens na 

floculação do milho em relação à moagem grosseira. Entretanto, a redução do 

teor de amido da ração com substituição parcial do milho por polpa cítrica 

favoreceu o desempenho das vacas devido ao maior teor de gordura do leite e 

maior produção de leite corrigido para 3,5% de gordura. 

Maior produção de leite corrigido para 3,5% de gordura também foi 

relatado por Nussio et al. (2002), quando o teor de amido total da ração foi 

reduzido através da substituição parcial do milho moído fino ou floculado por 

polpa cítrica peletizada. 

A ingestão de MS, a produção e a composição do leite de vacas 

confinadas alimentadas com rações contendo silagem de milho não foi afetada 

pela substituição parcial do milho por polpa cítrica ou raspa de mandioca, de 

acordo com Scoton (2003). O resultado acima foi semelhante ao observado por 

Assis et al. (2004a), quando substituíram milho por polpa cítrica, em diversas 
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proporções, em rações contendo silagem de sorgo como volumoso, para vacas 

leiteiras produzindo em média 20 kg/d. 

Estudando os efeitos da substituição parcial ou total do milho por polpa 

cítrica em rações para vacas em lactação, Moreira et al. (2004) não observaram 

diferenças na produção de leite corrigido para gordura, no teor de gordura e de 

lactose do leite. Porém, a inclusão de polpa cítrica nas rações reduziu o teor de 

proteína e de nitrogênio uréico no leite. 

Martinez (2004) não observou diferenças na produção e composição do 

leite de vacas leiteiras mantidas em pastagens manejadas intensivamente 

quando substituiu milho por polpa cítrica em diversas proporções. 

 

2.3.2 Casca de Soja 
 

A casca de soja é composta principalmente de fibra, que tem pouco valor 

na alimentação humana e no uso industrial. No entanto, suas características 

fisico-químicas são alguns dos fatores que fazem da casca de soja um 

interessante alimento para o gado leiteiro. Considerando-se ainda a facilidade 

de obtenção da casca de soja em algumas regiões, bem como seu preço 

competitivo, a sua inclusão em rações para vacas leiteiras pode representar 

excelente oportunidade de se reduzir custos com alimentação. 

A substituição de grãos de cereais por casca de soja em rações para 

vacas leiteiras pode contribuir para elevar a ingestão de energia, previnir 

alguma desordem no funcionamento do rúmen, além de ser uma alternativa 

econômica. A casca de soja pode ser utilizada como uma fonte de fibra em 

rações onde o volumoso é de má qualidade, ou é fornecido em pequenas 

quantidades. 

Em parte, o valor nutricional da casca de soja para ruminantes é 

determinado pela natureza química da casca. Como para muitos outros 

subprodutos, a composição química da casca de soja varia muito entre 
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processadores de plantas (Belyea et al., 1989; Arosemena et al., 1995; 

DePeters et al., 1997). 

Outros fatores presumivelmente associados com a variação química da 

casca de soja incluem: diferenças entre e dentro de métodos de processamento 

(DePeters et al., 1997), falta de um programa rigoroso de controle de qualidade 

durante a produção (Belyea et al., 1989), diferenças genéticas entre materiais 

vegetais e diferenças nas condições culturais e de meio ambiente, durante o 

crescimento da soja. 

Miron et al. (2001) observaram que os carboidratos, predominantemente 

polímeros de glicose, perfazem aproximadamente 80% da MS da casca de 

soja, e muitos destes carboidratos (aproximadamente 75%) são derivados de 

polissacarídeos recuperados na fração fibra em detergente neutro (FDN). De 

acordo com o NRC (2001), a casca de soja contem 60,3% de FDN e 44,6% de 

fibra em detergente ácido (FDA) na MS. A fração fibrosa da casca de soja, que 

contém relativamente grande quantidade de celulose (aproximadamente 43% 

da MS) e hemicelulose (aproximadamente 18% da MS) é muito pouco 

lignificada. O teor de lignina da casca de soja está em torno de 1,4% a 3,9% 

quando medido como lignina em detergente ácido e 4,3% quando medido como 

lignina em permanganato. Há poucos estudos em que o teor de carboidratos 

não estruturais ou amido tenham sido medidos.  

O valor nutricional da casca de soja é afetado pelas taxas de degradação 

e de passagem (Firkins, 1997; Grant, 1997). Dados de experimentos in situ e in 

vitro mostram que os microrganismos ruminais são capazes de fermentar 

extensivamente a casca de soja. Em recente revisão de Ipharraguerre & Clark 

(2003), em cinco de sete estudos, a fração FDN da casca de soja foi 

fermentada com uma taxa média de 5,6%/h e em quatro estudos o 

desaparecimento de FDN foi em torno de 90%, após 96 horas de incubação. 

Embora a fermentação da casca de soja pelos microrganismos ruminais seja 

relativamente rápida e completa, a digestão in vivo da casca é muito menor do 

que a fermentação in vitro ou in situ (Hsu et al., 1987; Anderson et al., 1988). 
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Essas diferenças são maiores quando a casca de soja é fornecida sozinha ou 

constituindo o principal ingrediente da ração. 

Nakamura & Owen (1989) determinaram a taxa fracional de passagem 

da casca de soja em vacas em lactação alimentadas com rações em que a 

casca de soja substituía o milho, com proporções de casca de 25% ou de 48% 

da MS. Os autores observaram que a taxa de passagem da casca de soja foi 

8% mais rápida quando esta constituía 48% da MS. Embora as diferenças entre 

os tratamentos não tenham sido significativas, os autores sugeriram que um 

aumento de 8% na taxa de passagem poderia ser responsável pela menor 

digestibilidade de FDN e FDA observada nessa ração. 

Quando a casca de soja foi gradualmente aumentada na ração para 

substituir 0%, 10%, 20%, 30% e 40% da MS suprida como milho, a ingestão de 

MS diminuiu linearmente, mas o maior decréscimo ocorreu quando a casca foi 

fornecida em mais de 30% da MS (Ipharraguerre et al., 2002a). Dados de 

alguns autores (Batajoo & Shaver, 1998; Mertens, 1997; Ipharraguerre et al., 

2002a b), indicam que a inclusão de casca de soja em teores acima de 30% da 

MS diminui a fibra fisicamente efetiva, o que pode elevar a concentração de 

ácidos no rúmen e diminuir a ingestão pelos animais. 

Ipharraguerre & Clark (2003) fizeram análises de regressão múltipla 

utilizando dados de estudos selecionados afim de avaliar a relação entre o 

desempenho de vacas leiteiras e a substituição do milho pela casca de soja. 

Em 13 de 15 estudos não houve diferença na ingestão de MS, em animais 

alimentados com dietas controle, comparados aqueles que receberam casca de 

soja.  

A correlação entre produção de leite e o teor de casca de soja na ração, 

em 10 dos 15 estudos analisados por Ipharraguerre & Clark (2003), foi baixa e 

não significativa. Pequenas mudanças na produção de leite têm sido relatadas 

quando a casca de soja substitui grãos, parcial ou totalmente. O mecanismo 

pelo qual a casca de soja aumenta a produção de leite, quando substitui o grão, 

não foi identificado (Conrad & Hibbs, 1961; Sarwar et al., 1992). 
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A completa substituição do milho por casca de soja (48% da MS), em 

rações contendo 50% de volumoso e 50% de concentrado, diminuiu a produção 

de leite em 2,5 kg/d, em trabalho de Nakamura & Owen (1989). Os autores 

sugerem que o baixo teor de amido da ração que continha casca de soja limitou 

a produção de leite, mas a menor digestibilidade da MS dessa ração também 

pode ter contribuído para a redução na produção de leite. 

Bernard & Mcneill (1991) substituíram parcialmente o milho por casca de 

soja, glúten de milho ou trigo, em rações de vacas produzindo 

aproximadamente 28 kg/d de leite. Não houve efeito da substituição sobre a 

produção de leite e sobre o teor de gordura do leite. O teor de proteína do leite 

foi maior para o tratamento com glúten de milho, em comparação ao contendo 

casca de soja, não havendo diferença entre os tratamentos com casca de soja 

ou milho. 

O efeito de diversos teores de carboidratos não estruturais na ração 

sobre a produção e a composição do leite de vacas em início de lactação foi 

avaliado em trabalho de Coomer et al. (1993). Os teores de carboidratos não 

estruturais foram alterados pela substituição do trigo e do milho por glúten de 

milho e por casca de soja no concentrado. As produções de leite e de leite 

corrigido para gordura não foram afetadas pelos tratamentos, mas o teor de 

gordura e a eficiência alimentar diminuíram, conforme o teor de carboidrato não 

estrutural na ração aumentou. 

Assis et al. (2004b) susbtituíram o milho por casca de soja, em diversas 

proporções, em rações de vacas leiteiras confinadas produzindo em média 29,5 

kg/d de leite. A ingestão de MS, a produção e a composição do leite não foram 

afetadas pela substituição. 

Em 10 dos 15 estudos revisados por Ipharraguerre & Clark (2003), o teor 

de gordura do leite não se correlacionou com o teor de casca de soja na ração, 

nem com o teor de FDN provindo da casca de soja. Dados indicam que o FDN 

proveniente da casca de soja é efetivo para manter ou levemente aumentar o 

teor de gordura do leite quando ela é usada para substituir grãos. A falta de 
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efeitos consistentes da inclusão de casca de soja na ração sobre a produção de 

leite e de gordura do leite resultaram em correlação não significativa entre a 

quantidade de casca de soja utilizada e a produção de leite corrigida para teor 

de gordura. 

Em 2 de 4 estudos onde a casca de soja aumentou o teor de gordura do 

leite (Nakamura & Owen, 1989; Pantoja et al., 1994), a produção de leite 

diminuiu e a produção de leite corrigido para gordura não diferiu. 

A substituição de grão de cereais por casca de soja diminuiu 

significativamente (Firkins & Eastridge, 1992, Sarwar et al., 1992; Pantoja et al., 

1994) ou numericamente (Conrad & Hibbs, 1961; Ipharraguerre et al., 2002a) o 

teor de proteína do leite. Essa resposta pode ser parcialmente explicada pelo 

baixo teor de carboidratos não estruturais em rações que contêm altos teores 

de casca de soja, que pode limitar a síntese de proteína microbiana no rúmen 

(Sarwar et al., 1992). 

 

2.4 Aditivos microbiológicos  
 

O interesse no uso de microrganismos fornecidos diretamente como 

suplementos alimentares para vacas de alta produção tem aumentado bastante 

nos últimos anos. Um desses suplementos comumente utilizados é o que 

contém Saccharomyces cerevisiae. Entretanto, resultados de pesquisa com 

essa levedura fornecida para o gado leiteiro têm variado. Aumentos na ingestão 

de MS (Williams et al., 1991; Wohlt et al., 1991, 1998), produção de leite (Harris 

& Wobb, 1990; Williams et al., 1991; Piva et al., 1993; Adams et al., 1995; 

Putman et al., 1997; Kung et al., 1997; Robinson & Garret, 1999; Wohlt et al., 

1991, 1998) e componentes do leite (Piva et al., 1993) têm sido observados. Em 

contraste, não foram encontradas diferenças na ingestão de MS (Piva et al., 

1993; Robinson, 1997; Robinson & Garret, 1999), produção de leite (Robinson, 

1997; Swartz et al., 1994), ou composição do leite (Robinson, 1997; Robinson & 
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Garret, 1999; Swartz et al., 1994) em outros estudos em que também foi 

utilizada a levedura como aditivo microbiológico. 

Piva et al. (1993) sugeriram que vários fatores podem afetar a resposta 

de vacas leiteiras à suplementação com levedura, como estágio de lactação, 

tipo de forragem fornecida, estratégia de alimentação e proporção 

volumoso:concentrado da ração. 

Em revisão sobre o assunto, Yoon & Stern (1995) observaram aumentos 

significativos em dois de dez estudos onde foi avaliada a ingestão de MS, e em 

três de onze estudos onde foi avaliada a produção de leite, utilizando-se o 

aditivo microbiológico. 

Dann et al. (2000) avaliaram o efeito da utilização de aditivo 

microbiológico sobre a ingestão de MS, sobre a produção e composição do leite 

em rações de vacas da raça Jersey, primíparas e multíparas, nos últimos 21 

dias pré-parto até os primeiros 140 dias pós-parto. O aditivo microbiológico 

aumentou a ingestão de MS durante os últimos 7 dias de gestação e durante os 

primeiros 42 dias de lactação. Também resultou em vacas perdendo menos 

peso e usando menos reserva energética corporal para produção de leite 

durante o início da lactação. Embora as vacas que receberam aditivo tenham 

chegado ao pico da lactação mais cedo, não houve aumento na produção total 

de leite e nem mudanças na composição do leite. 

Vacas leiteiras recebendo aditivo microbiológico apresentaram maiores 

taxas de degradação da MS e da FDN do volumoso, em trabalho de Carro et al. 

(1992). Entretanto, não houve efeitos sobre a digestibilidade in vivo dos 

nutrientes, provavelmente pela maior taxa de passagem observada nos animais 

que receberam aditivo. Os autores comentam que os efeitos da levedura sobre 

a digestibilidade são mais pronunciados em rações com altos teores de 

concentrado (aproximadamente 70%). 

Experimentos in vitro têm mostrado que, em alguns casos, a cultura de 

Saccharomyces cerevisiae altera favoravelmente a fermentação de misturas de 

microrganismos ruminais e estimula a captura de lactato e a digestão de 
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celulose por culturas puras de bactérias predominantemente ruminais (Nisbet & 

Martin, 1991; Martin & Nisbet, 1992; Callaway & Martin, 1997). Embora os 

efeitos não sejam consistentes, vários modelos têm proposto efeitos 

estimulatórios da cultura de levedura sobre a fermentação ruminal (Wallace, 

1994). Não sabe-se como e nem porque as culturas de leveduras aumentam o 

número de bactérias. Um mecanismo provável de proteção das bactérias 

anaeróbias do rúmen contra danos causados pelo oxigênio é aquele exercido 

pela atividade respiratória das leveduras (Newbold et al., 1996). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ADITIVO MICROBIOLÓGICO (Saccharomyces cerevisiae) E SUBSTITUIÇÃO 
PARCIAL DO MILHO MOÍDO POR POLPA CÍTRICA PELETIZADA EM RAÇÕES 
PARA VACAS LEITEIRAS EM FINAL DE LACTAÇÃO 

 
Autor: CAROLINA DE ALMEIDA CARMO 

Orientador: Prof. Dr. FLÁVIO AUGUSTO PORTELA SANTOS 

 
Resumo 
 

O trabalho foi conduzido no Departamento de Zootecnia da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. Para 

avaliação da suplementação com aditivo microbiológico (Levucell SC20 – 

Lallemand Animal Nutrition) e da substituição parcial (50%) de milho finamente 

moído por polpa cítrica peletizada foram utilizadas trinta e seis vacas da raça 

Holandesa (330 DEL). O delineamento utilizado foi o de Quadrados Latinos 4x4 

repetidos. O período experimental foi de 96 dias, com quatro subperíodos de 24 

dias, sendo os primeiros 20 dias foram para adaptação dos animais às rações e 

os quatro dias restantes para coleta de dados. As variáveis avaliadas foram: 

ingestão de matéria seca, produção e composição do leite e teores de glicose e 

nitrogênio uréico plasmáticos. A ingestão de matéria seca, produção e 

composição do leite e a glicose plasmática não foram afetadas (P>0,05) pelos 

tratamentos. O nitrogênio uréico no leite foi maior (P<0,05) nos animais que 

foram suplementados com aditivo microbiológico. O nitrogênio uréico no plasma 

foi reduzido pela substituição parcial do milho pela polpa cítrica (P<0,05). A 
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substituição parcial do milho por polpa cítrica não teve efeito negativo sobre o 

desempenho de vacas produzindo em média 19 kg/d de leite. 

 

Yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) and replacement of corn grain 
by dried citrus pulp in late lactating dairy cow rations 

 

Author: CAROLINA DE ALMEIDA CARMO 

Adviser: Prof. Dr. FLÁVIO AUGUSTO PORTELA SANTOS 

 

Summary 
 

The trial was conducted in the Animal Science Department of the ESALQ, 

University of São Paulo. Thirty six lactating Holstein cows (330 DIM) were used 

to study the supplementation of yeast culture (Levucell SC20 – Lallemand 

Animal Nutrition) in dairy rations and the partial (50%) replacement of finely 

ground corn by dried citrus pulp. A repeated 4x4 Latin Square Design was used. 

The experimental period lasted 96 days with four periods of 24 days, the first 20 

days were for adaptation and the last four days were used for collection data. 

The parameters evaluated were: dry matter intake, milk yield and composition 

and plasma glucose and urea nitrogen. Dry matter intake, milk yield and 

composition and plasma glucose were not affected (P>0,05) by treatments. Milk 

urea nitrogen was raised by yeast culture supplementation (P<0,05). Plasma 

urea nitrogen was reduced by feeding citrus pulp in partial replacement of corn 

(P<0,05). The partial replacement of finely ground corn by dried citrus pulp did 

not affect the cows performance with 19 kg/d milk yield. 

 

3.1 Introdução 
 

Os grãos de cereais são algumas das principais fontes de energia em 

rações para vacas leiteiras. Entretanto, nos últimos anos, no Brasil, tem 



 

 

26

 
 

 

crescido o interesse por fontes energéticas alternativas, especialmente quando 

o preço do milho está elevado. O estado de São Paulo é o maior produtor de 

citros do Brasil e consequentemente de polpa cítrica peletizada. A produção 

brasileira anual estimada é de 1.150.000 toneladas (Santos et al., 2004a). Esta 

alta disponibilidade tem tornado este subproduto uma fonte energética 

concentrada mais competitiva que o milho, nos últimos anos.  

Em rações para animais de alta produção, onde o teor de alimentos 

concentrados é elevado, o ambiente ruminal pode ser prejudicado com efeitos 

deletérios na manutenção da motilidade ruminal e estímulo à ruminação, devido 

a deficiência de fibra na ração. A substituição de parte do milho por polpa cítrica 

peletizada permite elevar o nível de fibra na ração e ainda manter adequada a 

disponibilidade de carboidrato degradável no rúmen, de acordo com Giardini 

(1993). Apesar do médio teor de FDA (por volta de 24%), a polpa cítrica tem 

baixo teor de lignina (1%), sendo quase toda a fibra digerida no rúmen, uma vez 

que a celulose representa aproximadamente 23% da matéria seca da polpa e é 

altamente digerida pelos microrganismos ruminais (Orskov, 1987). 

Um ponto a ser questionado é o valor energético inferior da polpa cítrica 

em relação ao milho, sugerido pelo NRC (2001). Os dados com silagem de 

milho (Santos et al., 2001b; Nussio et al., 2002) e com pastagem tropical 

manejada intensivamente durante o verão (Martinez, 2004) sugerem valor 

energético igual ou superior da polpa em relação ao milho, quando a polpa 

substitui parcialmente este cereal na ração. 

O interesse pelo uso de microrganismos fornecidos diretamente como 

suplementos alimentares para vacas leiteiras tem aumentado bastante nos 

últimos anos. Um desses suplementos é o que contém Saccharomyces 

cerevisiae. Estabilização do pH ruminal, maior digestão de frações fibrosas dos 

alimentos, maior consumo e aumento na síntese microbiana têm sido 

apontados como prováveis responsáveis pelo melhora no desempenho animal 

observado em diversos estudos. Tem sido sugerido que vacas sob estresse 
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térmico e recebendo rações com alto teor de amido teriam maiores chances de 

responder a este tipo de aditivo (Arambel & Kent,1990).  

Experimentos in vitro mostraram que, em alguns casos, a cultura de 

Saccharomyces cerevisiae altera favoravelmente a fermentação de misturas de 

microorganismos ruminais e estimula a captura de lactato e a digestão de 

celulose por culturas puras de bactérias predominantemente ruminais (Nisbet & 

Martin, 1991; Martin & Nisbet, 1992; Callaway & Martin, 1997). Efeitos 

estimulatórios da cultura de levedura sobre a fermentação ruminal, embora não 

consistentes, têm sido discutidos (Wallace, 1994). Não se sabe como e nem por 

que as culturas de leveduras aumentam o número de bactérias, mas um 

mecanismo proposto é que a atividade respiratória das leveduras protege as 

bactérias anaeróbias do rúmen contra danos pelo oxigênio (Newbold et al., 

1996). 

Os trabalhos de desempenho, entretanto, têm mostrado resultados 

variáveis com o uso de levedura para vacas leiteiras. Aumentos na ingestão de 

matéria seca (Williams et al., 1991; Wohlt et al., 1991, 1998), produção de leite 

(Harris & Wobb, 1990; Williams et al., 1991; Piva et al., 1993; Adams et al., 

1995; Putman et al., 1997; Kung et al., 1997; Robinson & Garret, 1999; Wohlt et 

al., 1991, 1998) e componentes do leite (Piva et al., 1993) têm sido observados 

quando vacas leiteiras são alimentadas com levedura. Em contraste, não foram 

encontradas diferenças na ingestão de matéria seca (Piva et al., 1993; 

Robinson, 1997; Robinson & Garret, 1999), produção de leite (Robinson, 1997; 

Swartz et al., 1994), ou composição do leite (Robinson, 1997; Robinson & 

Garret, 1999; Swartz et al., 1994) em outros estudos em que também foi 

utilizada a levedura.  

Vários fatores podem afetar a resposta de vacas leiteiras à suplementação 

com aditivo microbiológico, como estágio de lactação, tipo de forragem 

fornecida, estratégia de alimentação e proporção volumoso:concentrado da 

ração (Piva et al.,1993). 
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O presente trabalho objetiva contribuir com informações dentro desse 

contexto, avaliando o desempenho de vacas em lactação que recebem rações 

com aditivo microbiológico (Saccharomyces cerevisiae) e com a substituição 

parcial do milho por polpa cítrica peletizada. 

 

3.2 Material e Métodos 
 
3.2.1 Local e Animais 
 

O experimento foi conduzido nas instalações do Departamento de 

Zootecnia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de 

São Paulo, entre os meses de janeiro a abril de 2002. 

As instalações constaram de um sistema de confinamento do tipo "free-

stall" com quatro lotes, contendo 12 baias por lote. 

Foram utilizadas 36 vacas da raça Holandesa com período médio de 

lactação de 330 dias (± 185) e produção média de leite de 18 kg/d. Esses 

valores foram tomados como média no meio do experimento. 

 

3.2.2 Tratamentos 
 

O trabalho experimental foi delineado para estudar a inclusão de um 

aditivo microbiológico contendo Saccharomyces cerevisiae em rações com ou 

sem substituição parcial do milho moído fino (tamanho médio de partícula de 

1,2 mm) por polpa cítrica peletizada (50% da MS). O aditivo utilizado foi 

Levucell SC20 da Empresa Lallemand Animal Nutrition, na dose de 1x1010 

ufc/animal/dia, o que equivale a 0,5 g/dia. Foi feita uma pré mistura do aditivo 

microbiológico em farelo de soja e tomou-se uma quantidade fixa desta pré 

mistura que foi adicionada à ração, de maneira a garantir o fornecimento de 

0,5g/animal/dia de aditivo. 
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As rações foram formuladas através do programa NRC (2001) para 

suprirem quantidades adequadas de proteína degradável no rúmen e proteína 

metabolizável. Os ingredientes utilizados foram: silagem de milho, milho moído 

fino, polpa cítrica peletizada, farelo de soja, suplemento mineral e vitamínico e 

bicarbonato de sódio (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Composição das dietas experimentais 
M501 M50L M100 M100L  

% da MS 

Silagem de milho 49,60 49,60 49,60 49,60 

Milho moído fino 12,28 12,28 25,32 25,32 

Polpa cítrica peletizada 12,28 12,28 ---- ---- 

Farelo de soja 22,32 22,32 21,57 21,57 

Supl. Min. Vit.2 2,81 2,81 2,81 2,81 

Bicarbonato de Na 0,70 0,70 0,70 0,70 
1M50= proporção milho:polpa de 50:50, sem levedura; M50L= proporção milho:polpa de 

50:50, com levedura; M100= proporção milho:polpa de 100:0, sem levedura; M100L= 

proporção milho:polpa de 100:0, com levedura.  
2Supl. Min. Vit.= Suplemento Mineral e Vitamínico, contendo por kg de suplemento: 55,0 g de 

Fósforo ; 220,0 g de Cálcio, 105,5 g de Cloro; 70,0 g de Sódio; 35,0 g de Magnésio; 22,0 g de 

Enxofre; 1500,0 mg de Manganês; 500,0 mg de Ferro; 1550,0 mg de Zinco; 450,0 mg de 

Cobre; 50,0 mg de Cobalto; 40,0 mg de Iodo; 20,0 mg de Selênio; 550,0 mg de Flúor; 90000 

UI de Vitamina A; 75000 UI de Vitamina D3 e 1000 UI de Vitamina E. 

 
3.2.3 Período experimental e coleta de dados 
 

O período experimental teve a duração de 96 dias divididos em quatro 

subperíodos de 24 dias. Os 20 primeiros dias de cada subperíodo foram para 

adaptação dos animais às rações e os outros quatro dias para coleta de dados. 

Esse período de adaptação de 20 dias foi recomendado pela empresa 

Lallemand Animal Nutrition. 
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Os animais foram pesados no início e no final do experimento, e a 

condição corporal foi avaliada no início de cada subperíodo experimental, 

utilizando-se a escala de 1 a 5 de acordo com Wildman et al. (1982). 

Os animais foram ordenhados às 6:00 e às 18:00, e as produções de 

leite individuais foram registradas nos quatro dias de coleta de dados, através 

de medidores do tipo "Mark V". Amostras de leite de cada vaca foram coletadas 

também nesses dias, nas ordenhas da manhã e da tarde, sendo compostas por 

dia e analisadas para gordura, proteína, lactose e sólidos totais, pelo processo 

de infravermelho através do analisador Bentley 2000 (Bentley Instruments); e 

nitrogênio uréico pelo analisador ChemSpec 150 (Bentley Instruments) no 

Laboratório da Clínica do Leite do Departamento de Zootecnia da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. 

As rações foram distribuídas às 6:00 e às 18:00, sendo as sobras de 

alimento mensuradas e descartadas diariamente antes do fornecimento do 

período da tarde. O consumo de alimento foi medido em grupo, por tratamento, 

diariamente, durante os quatro dias de coleta de dados. 

Amostras das rações e das sobras foram retiradas nos quatro dias de 

coleta de dados. A silagem foi amostrada semanalmente, e os outros alimentos, 

no início de cada período de coleta de dados, sendo as amostras de silagem 

armazenadas a -18°C. Subamostras da silagem foram secadas imediatamente 

após a amostragem, a 105°C por 24 horas para determinação da MS, a fim de 

ajustar a quantidade de silagem a ser fornecida.  

Após o período experimental, as amostras de alimentos e rações foram 

secadas a 55°C (em estufa com circulação forçada de ar por 72 horas) e 

analisadas para MS (três horas em estufa a 105°C), para matéria orgânica (MO) 

(três horas em mufla a 600°C), para FDN e FDA através do digestor Ankom, de 

acordo com Van Soest et al. (1991), para proteína bruta (PB) através de 

condução térmica no equipamento Leco FP 528 (Leco Corporation, St. Joseph 

MI), e, para amido, segundo método descrito por Poore et al. (1993a). Foi 

determinada apenas a MS das amostras de sobras para cálculo da ingestão de 
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matéria seca pelos animais. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Bromatologia do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. 

As amostras de sangue foram coletadas em tubos com fluoreto de sódio 

como antiglicolítico, e oxalato de potássio como anticoagulante, no último dia de 

coleta de dados, quatro horas após alimentação. As amostras foram 

centrifugadas em 3000 x g por 20 minutos, armazenadas em tubos de 2 mL tipo 

“eppendorf” a -10°C, e posteriormente analisadas para glicose através do 

Analisador Bioquímico YSI 2700S (Yellow Springs Instrument Co. Inc., Ohio, 

USA), e, para uréia, através do Kit Analisa (Analisa Indústria e Comércio Ltda.), 

método colorimétrico. As análises de glicose foram realizadas no Laboratório de 

Bromatologia do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo e as análises de uréia no Biomed 

Laboratórios de Análises Clínicas. O valor obtido de uréia foi convertido para 

nitrogênio uréico, considerando-se 46,6% de nitrogênio na uréia. 

 

3.2.4 Delineamento experimental e análise estatística 
 

O delineamento experimental utilizado foi o de Quadrados Latinos 4 x 4 

repetidos, em arranjo fatorial (dois níveis de substituição do milho, 0 e 50%, e 

duas doses de aditivo microbiológico, 0 e 0,5 g/an/d). Foram utilizados trinta e 

seis animais distribuídos em nove Quadrados Latinos.  

Os dados de consumo foram analisados como um Quadrado Latino 

simples, onde cada grupo de animais, de cada tratamento, foi considerado a 

unidade experimental, em virtude do consumo de alimento ter sido medido em 

grupo e não individualmente. 

Os dados foram analisados pelo PROC GLM (General Linear Models) do 

programa estatístico SAS (1999), versão 8 para Windows. Foi feito o teste de 

comparação de médias dos Quadrados Mínimos. Considerou-se o nível de 

significância de 5%, e até 10% como tendência de significância para a 
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probabilidade do teste F na análise de variância e no teste de comparação de 

médias. 

 

3.3 Resultados e Discussão 
 

Os dados da análise bromatológica dos ingredientes são apresentados 

na Tabela 2. Pode-se observar que o teor de MS da silagem de milho está 

abaixo da faixa recomendada (entre 32 a 35%), sugerindo que o material foi 

ensilado antes do ponto ideal de colheita, conforme Nussio (1991). O teor de 

FDA da polpa cítrica está seis pontos percentuais abaixo do valor da tabela do 

NRC (2001). Os teores de FDN do farelo de soja e de amido da polpa cítrica 

estão bem acima dos valores de tabela do NRC (2001). A composição das 

rações foi estimada a partir dos resultados dos ingredientes. Nesses cálculos o 

teor de amido da polpa cítrica foi considerado como 0,5%, por estar mais 

próximo aos valores encontrados na literatura (Wainman & Dewey, 1988; 

Mertens, 1992, citado por Carvalho, 1995). 
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Tabela 2. Composição bromatológica dos ingredientes e rações 
  % da MS 

 MS (%) MO PB FDN FDA Amido 

Silagem de milho 26,92 95,68 7,83 46,79 27,00 22,74 

Milho moído fino 88,66 98,84 8,96 9,30 2,28 74,10 

Polpa cítrica peletizada 89,26 93,39 6,69 23,89 16,30 * 

Farelo de soja 89,67 93,97 48,09 19,34 7,86 10,51 

Rações       

M501 44,99 93,04 17,65 29,55 16,15 22,70 

M50L 44,99 93,04 17,65 29,55 16,15 22,70 

M100 44,87 93,84 17,69 27,46 14,15 33,60 

M100L 44,87 93,84 17,69 27,46 14,15 33,60 
1M50= proporção milho:polpa de 50:50, sem levedura; M50L= proporção milho:polpa de 50:50, 

com levedura; M100= proporção milho:polpa de 100:0, sem levedura; M100L= proporção 

milho:polpa de 100:0, com levedura. * considerado valor de tabela de 0,5%. 

 

Os pesos vivos e escores de condição corporal médios de todos os 

animais, no início e no final do período experimental, foram 610 kg, 640 kg, 3,2 

e 3,3, respectivamente. Na Tabela 3 são apresentados os dados de ingestão de 

MS, eficiência alimentar, produção e composição do leite, nitrogênio uréico e 

glicose plasmáticos e variação do escore da condição corporal.  
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Tabela 3. Ingestão de matéria seca, eficiência alimentar, produção e 

composição do leite, nitrogênio uréico e glicose plasmáticos e 

variação do escore de condição corporal 
 Tratamentos  P < 

 M501 M50L M100 M100L EPM2 T3 A TxA 

IMS4 (kg/an/d) 18,86 18,57 18,13 18,77 0,34 0,46 0,60 0,20 

Leite (kg/an/d) 18,89 19,29 19,28 18,72 0,37 0,80 0,82 0,20 

LCG 3,55 (kg/an/d) 19,39 19,45 20,10 18,83 0,53 0,93 0,25 0,22 

Eficiência (LCG 3,5/IMS) 1,05 1,07 1,11 1,05 0,05 0,70 0,77 0,53 

Composição do leite         

Gordura (%) 3,74 3,64 3,74 3,61 0,14 0,95 0,41 0,92 

Gordura (kg/an/d) 0,69 0,68 0,72 0,66 0,03 0,85 0,23 0,32 

Proteína (%) 3,53 3,49 3,50 3,62 0,09 0,58 0,64 0,36 

Proteína (kg/an/d) 0,65 0,66 0,67 0,67 0,02 0,52 0,90 0,74 

Lactose (%) 4,01 4,08 3,97 4,06 0,08 0,70 0,30 0,92 

Lactose (kg/an/d) 0,76 0,79 0,77 0,76 0,02 0,59 0,56 0,46 

Sólidos totais (%) 12,21 12,15 12,12 12,24 0,26 0,98 0,92 0,72 

Sólidos totais (kg/an/d) 2,28 2,32 2,35 2,27 0,06 0,90 0,78 0,38 

NUL6 (mg/dL) 16,39 15,41 16,66 15,16 0,59 0,98 0,03 0,66 

NUP7 (mg/dL) 19,39b 18,90b 20,85a 21,38a 0,49 <0,01 0,97 0,30 

Glicose (mg/dL) 60,62 60,12 62,22 62,23 1,49 0,21 0,87 0,86 

Variação do ECC8 0,10a -0,02b 0,02ab 0,10a 0,05 0,66 0,71 0,05 
1M50= proporção milho:polpa de 50:50, sem aditivo; M50L= proporção milho:polpa de 50:50, 

com aditivo; M100= proporção milho: polpa de 100:0, sem aditivo; M100L= proporção 

milho:polpa de 100:0, com aditivo. 
2EPM= erro padrão da média. 
3T= efeito do teor de amido; A= efeito do aditivo; TxA= interação teor de amido e inclusão de 

aditivo. 
4IMS= ingestão de matéria seca. 
5LCG 3,5= leite corrigido para teor de gordura igual a 3,5%. 
6NUL= nitrogênio uréico no leite. 
7NUP= nitrogênio uréico no plasma. 
8ECC= escore da condição corporal. 

Letras diferentes nas linhas referem-se a médias que diferem entre si pelo Teste dos 

Quadrados Mínimos (P<0,05). 
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3.3.1 Ingestão de matéria seca 
 

A substituição parcial do milho por polpa cítrica não afetou a ingestão de 

MS (P>0,05). Santos et al. (2001b), Nussio et al. (2002) e Scoton (2003) 

também não observaram efeito da substituição parcial do milho por polpa cítrica 

sobre a ingestão de MS de vacas no terço médio e final de lactação. 

Essa substituição permite elevar o teor de fibra na ração e ainda manter 

adequada a disponibilidade de carboidrato degradável no rúmen. A fração 

fibrosa da polpa cítrica apresenta elevada digestibilidade ruminal, pois tem 

baixo teor de lignina (1% na MS), não sendo seu teor fibroso fator limitante à 

ingestão de MS. 

A polpa cítrica apresenta em sua composição grande quantidade de 

pectina, que é de 90 a 100% degradável no rúmen (Nocek & Tamminga, 1991; 

Stern & Ziemer, 1993), e o carboidrato complexo de mais rápida degradação 

ruminal (Van Soest, 1994). Sniffen (1988) observou taxas de degradação 

ruminal entre 30% e 50% por hora para a pectina. Chesson & Monro (1982) 

encontraram valores similares de 30% a 45% por hora de taxa de degradação 

para a pectina, tendo sua quase completa degradação em 12 ou 18 horas.  

A redução na queda do pH ruminal, devido à fermentação acética em 

substituição à fermentação lática e à capacidade de tamponamento ruminal da 

pectina, podem resultar em ambiente ruminal mais adequado para a atividade 

microbiana e estimular a ingestão de MS, conforme Van Soest (1987). 

Entretanto, no presente experimento, a ingestão de MS não foi alterada pela 

inclusão de polpa cítrica. 

A suplementação com aditivo microbiológico não afetou (P>0,05) a 

ingestão de MS de vacas no terço final de lactação. Esses dados estão de 

acordo com os resultados de Piva et al. (1993), Swartz et al. (1994), Robinson 

(1997), Robinson & Garret (1999) e de Yoon & Stern (1995), que observaram 

aumentos significativos na ingestão de MS em apenas dois de dez estudos 

revisados. 
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Entretanto, os resultados de pesquisas com utilização de aditivos 

microbiológicos para vacas em lactação têm sido muito variáveis, onde 

aumentos na ingestão de MS foram observados por alguns autores (Williams et 

al., 1991; Wohlt et al., 1991; 1998). 

Em trabalho de Dann et al. (2000) o fornecimento de aditivo 

microbiológico aumentou a ingestão de MS durante os últimos 7 dias de 

gestação e durante os primeiros 42 dias de lactação. Talvez a suplementação 

com este aditivo possa ser mais eficaz no período de transição e início da 

lactação, quando o animal encontra-se em estresse mais intenso, 

diferentemente da condição do presente trabalho, no qual as vacas estavam no 

terço final da lactação. 

Arambel & Kent (1990) também sugeriram que aditivos microbiológicos 

podem ser melhor utilizados por animais sob estresse. Uma possível explicação 

deste efeito seria que a baixa ingestão de MS não proporcionaria fatores de 

crescimento suficientes à população bacteriana, como ácidos orgânicos, 

vitamina B e aminoácidos. Callaway & Martin (1997) sugeriram que a cultura de 

levedura proporciona esses fatores estimulantes do crescimento de bactérias 

celulolíticas e à digestão de celulose.  

No presente estudo, apesar das elevadas temperaturas diurnas e alta 

umidade relativa do ar e também considerando-se o estágio de lactação em que 

os animais se encontravam, é possível que as condições de estresse e 

exigência nutricional não tenham sido tão críticas a ponto de propiciarem 

respostas positivas da utilização de aditivo microbiológico sobre a ingestão de 

MS. 

 

3.3.2 Produção de leite 
 

De acordo com a equação de Weiss utilizada pelo NRC (2001), a polpa 

cítrica tem valor energético inferior ao milho moído fino (80,38% versus 88,68% 

de nutrientes digestíveis totais - NDT), e, em qualquer simulação utilizando-se o 
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programa, a substituição parcial do milho por polpa cítrica resulta em menor 

produção de leite. 

Entretanto, neste estudo as produções de leite e de LCG 3,5 não foram 

afetadas pela substituição parcial do milho por polpa cítrica (P>0,05). A maioria 

dos trabalhos publicados não mostrou diferenças na produção de leite quando 

a polpa cítrica substituiu parcialmente o milho na ração. A ausência deste efeito 

negativo da polpa em diversos trabalhos (Van Horn et al., 1975; Lucci et al., 

1975; Belibasakis & Tsirgogianni, 1996; Santos et al., 2001b; Nussio et al., 

2002; Scoton, 2003 e Moreira et al., 2004), pode ser explicada com base em 

algumas hipóteses. Uma delas é pelo melhor ambiente ruminal proporcionado 

pela polpa cítrica, que pode favorecer a digestibilidade de nutrientes; a outra 

seria devido à maior digestibilidade ruminal dos carboidratos não fibrosos da 

polpa cítrica em comparação com carboidratos do milho. Esses dados sugerem 

que a equação de Weiss, utilizada pelo NRC (2001), subestima o valor 

energético da polpa cítrica em relação ao milho para vacas produzindo entre 15 

a 28 kg/d de leite. 

Tem-se observado um consistente aumento nas produções de LCG 3,5 

com a inclusão de polpa cítrica peletizada na ração (Van Horn et al., 1975; 

Lucci et al., 1975; Belibasakis & Tsirgogianni, 1996; Santos et al., 2001b e 

Nussio et al., 2002). Nesses trabalhos, um provável efeito benéfico da polpa no 

aumento da digestibilidade das frações fibrosas da ração e na menor produção 

de ácidos graxos trans são algumas das possíveis explicações para o aumento 

no teor de gordura do leite e, assim, para o aumento da produção de LCG 3,5.  

A produção de leite não foi afetada pela suplementação com aditivo 

microbiológico (P>0,05). Os efeitos da utilização de aditivo microbiológico na 

produção de leite têm sido inconsistentes, conforme mostra a literatura 

revisada. Nos trabalhos de Arambel & Kent (1990), Higginbotham et al. (1994), 

Swartz et al. (1994), Robinson (1997), Soder & Holden (1999) e Dann et al. 

(2000) não houve efeito positivo, ao passo que nos trabalhos de Harris & Wobb 

(1990), Williams et al. (1991), Piva et al. (1993), Adams et al. (1995), Putman et 



 

 

38

 
 

 

al. (1997), Kung et al. (1997), Robinson & Garret (1999), Wohlt et al. (1991, 

1998) e Suñé & Mülbach (1998) a produção de leite foi maior com a utilização 

do aditivo. Yoon & Stern (1995) observaram aumentos significativos na 

produção de leite em apenas três de dez estudos revisados. 

Williams et al. (1991) comentaram que a composição da ração pode ter 

efeito sobre a resposta à utilização de aditivos microbiológicos. Em seu 

trabalho, a resposta foi melhor em vacas alimentadas com altos teores de 

carboidratos rapidamente fermentáveis. Os autores propuseram que as 

respostas com aditivos microbiológicos poderiam ser mais evidentes quando a 

composição da ração ou o sistema de alimentação pudessem comprometer a 

digestão de celulose. Neste caso, a ação do aditivo poderia estar parcialmente 

ligada à diminuição de efeitos associativos negativos que influenciam a 

digestão de celulose. 

Dawson (1993), citado por Higginbotham et al. (1994), constatou que a 

utilização de aditivos microbiológicos não tem os mesmos efeitos com todos os 

tipos de rações e que nem sempre é possível definir as condições dietéticas 

que vão possibilitar respostas ótimas à suplementação. 

Vale salientar que, de acordo com os trabalhos revisados, os resultados 

positivos, quando obtidos, são geralmente inferiores a 10% de aumento em 

leite. Respostas da ordem de 3% a 5% em produção de leite, para que sejam 

detectadas estatisticamente, normalmente exigem um número considerável de 

vacas por tratamento, nem sempre possível nas estações experimentais. 

Diversos trabalhos onde não se observou resposta significativa 

estatisticamente, apresentaram resposta numérica. Portanto, nesse tipo de 

experimento, o número de unidades experimentais precisa ser avaliado 

cuidadosamente.  

As situações dos trabalhos em que foi constatado efeito positivo do 

aditivo microbiológico são as mais diversas possíveis. São variados tipos de 

rações, sistemas de alimentação, estágio de lactação, nível de produção das 

vacas e quantidade de aditivo fornecido, sendo difícil uma padronização para 
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melhor comparação. Também não foram encontrados trabalhos com condições 

iguais as do presente estudo. 

 

3.3.3 Eficiência alimentar 
 

Diferentemente do ocorrido nos trabalhos de Santos et al. (2001b) e 

Andrade (2002), onde a inclusão de polpa cítrica na ração aumentou a 

eficiência alimentar devido ao aumento no teor de gordura do leite, e 

conseqüente aumento na produção de leite corrigido para gordura, no presente 

trabalho não houve efeito dos tratamentos sobre a eficiência alimentar 

(P>0,05). 

 

3.3.4 Composição do leite 
 

Não houve efeito da substituição parcial do milho por polpa cítrica 

(P>0,05) sobre o teor e produção de gordura do leite. Os dados deste 

experimento discordam de resultados encontrados na literatura, onde foi 

observado aumento nos teores e produções de gordura do leite com a inclusão 

de polpa cítrica peletizada na ração (Drude et al., 1971; Van Horn et al., 1975; 

Lucci et al., 1975; Belibasakis & Tsirgogianni, 1996; Leiva et al., 2000; Rojas et 

al., 2001; Santos et al., 2001b e Nussio et al., 2002).  

Por outro lado, Bargo et al. (2003) em recente revisão, Scoton (2003), 

Assis et al. (2004a), Martinez (2004) e Moreira et al. (2004), também não 

observaram efeito positivo no teor de gordura do leite, quando incluíram polpa 

cítrica na ração.  

Nos trabalhos onde o teor de gordura do leite estavam inferiores a 3,5%, 

a substituição parcial ou total do milho por polpa cítrica pareceu ter maior 

chance de aumentar o teor de gordura do leite, comparada a situações onde os 

teores já se encontram adequados (Drude et al., 1971; Leiva et al., 2000; Rojas 

et al., 2001 e Santos et al., 2001b).  
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Apesar de não ter ocorrido efeito sobre o teor de gordura do leite pela 

substituição parcial do milho por polpa cítrica na ração, esta pode tornar o 

ambiente ruminal mais favorável (Van Soest, 1991), minimizando a produção de 

ácidos graxos de cadeia trans que apresentam efeito inibitório sobre a síntese 

de ácidos graxos de cadeia curta pela glândula mamária (NRC, 2001). A 

produção destes ácidos graxos ocorre mais intensamente quando o pH ruminal 

é baixo, dificultando a biohidrogenação. Os ácidos graxos de cadeia trans 

atuam diminuindo a atividade de várias enzimas que participam da formação de 

triglicerídeos no tecido da glândula mamária (estearil CoA desaturase, acetil 

CoA carboxilase e acil transferases) (Gaynor et al., 1994).  

Segundo Oba & Allen (2003), apesar de em diversos casos a média 

diária de pH ruminal não ser diferente, rações com maior teor de amido 

resultam em maior variação diária do pH ruminal, comparadas às rações com 

menor teor de amido. Estes autores propuseram que a partição dos nutrientes 

absorvidos para produção de leite ou reservas corporais é influenciada pela 

variação no pH ruminal, porque este determina o padrão de suprimento de 

combustíveis metabólicos do rúmen para a circulação sangüínea (Oba & Allen, 

2000). A taxa de absorção de ácidos pela parede do rúmen é reduzida com a 

queda do pH. O pH ruminal com menor flutuação diária pode resultar em 

suprimento mais consistente de combustíveis metabólicos do rúmen para a 

circulação sangüínea, enquanto maior flutuação no pH ruminal pode indicar um 

suprimento de energia mais variável. Esse suprimento variável de energia pode 

estimular a secreção de insulina que aumenta a utilização de energia no tecido 

adiposo, de forma mais intensa do que para a síntese de gordura do leite (Oba 

& Allen, 2000).  

No trabalho de Oba & Allen (2003), a redução nos teores de gordura do 

leite sem o aumento do fluxo de ácidos graxos trans para o intestino, nas 

rações com maior teor de amido, reforça a hipótese, proposta pelos mesmos 

autores, dos efeitos da flutuação do pH ruminal sobre a gordura do leite. 
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Provavelmente, a síntese de gordura na glândula mamária é controlada por 

mais de um mecanismo. 

A suplementação com aditivo microbiológico não afetou o teor e a 

produção de gordura do leite (P>0,05), semelhantemente ao observado por 

Wohlt et al. (1991), Swartz et al. (1994), Robinson (1997), Robinson & Garret 

(1999) e Soder & Holden (1999).  

Suñé & Malbach (1998) observaram teor de gordura do leite mais baixo 

quando suplementaram vacas em pastejo com aditivo microbiológico e em 

início de lactação. A produção de gordura foi maior para os animais 

suplementados devido à maior produção de leite obtida no tratamento com o 

aditivo, o que também ocorreu no trabalho de Piva et al. (1993). 

Arambel & Kent (1990) comentaram que a ausência de resposta da 

suplementação com aditivo microbiológico sobre a gordura do leite pode ser um 

indicativo de que o estímulo aos microrganismos ruminais digestores de fibra 

não foi suficiente para afetar a produção e composição do leite. Uma outra 

consideração feita pelos autores foi que o teor de fibra da ração provavelmente 

estava adequado para manter a síntese de gordura do leite. 

Não houve efeito da substituição do milho por polpa cítrica sobre o teor e 

produção de proteína do leite (P>0,05). Scoton (2003) e Assis et al. (2004a) 

também não observaram efeito da inclusão de polpa cítrica sobre o teor e a 

produção de proteína do leite. Santos et al. (2001b) e Moreira et al. (2004) 

observaram redução nos teores de proteína do leite com a substituição do milho 

por polpa cítrica. Entretanto, no trabalho de Santos et al. (2001b), a combinação 

de fontes de amido de alta degradabilidade (milho floculado) com polpa cítrica 

manteve teores de proteína do leite semelhantes aos obtidos com milho moído 

grosso. 

A redução no teor de proteína do leite devido à redução no teor de amido 

da ração observada em alguns trabalhos (Santos et al., 2001b, Moreira et al., 

2004) poderia ser explicada por menor síntese de proteína microbiana e menor 
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produção de propionato no rúmen. Isso poderia restringir a disponibilidade de 

aminoácidos para a síntese de proteína na glândula mamária. 

Em três dos seis trabalhos revisados por Bargo et al. (2003) houve 

redução no teor de proteína do leite quando fontes de amido foram substituídas 

por subprodutos, como a polpa cítrica, no concentrado de vacas mantidas em 

pastagens temperadas. Martinez (2004) não observou efeito da substituição de 

milho por polpa no teor e produção de proteína do leite de vacas mantidas em 

pastagem tropical manejada intensivamente. 

A suplementação com aditivo microbiológico não afetou o teor e a 

produção de proteína do leite (P>0,05). Vários autores também não observaram 

efeito da suplementação com aditivo microbiológico sobre a proteína do leite 

(Piva et al., 1993; Higginbotham et al., 1994; Swartz et al., 1994; Robinson, 

1997; Wohlt et al., 1998; Robinson & Garret, 1999; Soder & Holden, 1999; Dann 

et al., 2000).  

No trabalho de Williams et al. (1991), a produção de proteína do leite foi 

maior quando as vacas foram alimentadas com rações contendo alto teor de 

concentrado e suplementadas com aditivo microbiológico. Já Suñé & Malbach 

(1998) observaram teor de proteína do leite mais baixo quando forneceram 

aditivo microbiológico para animais em pastejo, em início de lactação. 

Os teores e produções de lactose e sólidos totais também não foram 

afetados pelos tratamentos (P>0,05). Scoton (2003) e Moreira et al. (2004) 

também não obtiveram diferença no teor de lactose do leite quando 

substituíram milho por polpa cítrica na ração de vacas leiteiras. 

Nos trabalhos de Robinson (1997), Robinson & Garret (1999) e Soder & 

Holden (1999), a suplementação com aditivo microbiológico também não afetou 

o teor e a produção de lactose do leite. Higginbotham et al. (1994) observaram 

teores de lactose menores para vacas suplementadas com levedura, 

comparados aos de vacas que não foram suplementadas. Já Dann et al. (2000) 

não obtiveram efeito do aditivo microbiológico sobre a lactose e sólidos totais. 
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No trabalho de Williams et al. (1991), a suplementação com aditivo 

microbiológico não teve efeito sobre os sólidos totais do leite.  

O teor de nitrogênio uréico no leite não foi afetado pela substituição 

parcial do milho por polpa cítrica (P>0,05), diferentemente do observado em 

trabalho de Moreira et al. (2004), onde o teor de nitrogênio uréico no leite foi 

diminuído pela substituição do milho pela polpa cítrica. 

Os dados de teores de nitrogênio uréico no leite e no plasma não tiveram 

o mesmo padrão de resposta. Isso não era esperado, uma vez que, 

geralmente, esses dados estão correlacionados positivamente. 

A suplementação com levedura reduziu o teor de nitrogênio uréico no 

leite (P<0,05). Redução no teor de nitrogênio uréico no leite pode ser indicativo 

de utilização mais eficiente do nitrogênio no rúmen ou nos tecidos periféricos. 

Soder & Holden (1999) e Dann et al. (2000) não observaram efeito da 

suplementação com levedura sobre o teor de nitrogênio uréico no leite. 

Os teores de nitrogênio uréico no leite variaram de 15,16 a 16,66 mg/dL, 

estando abaixo do limite de 19 mg/dL citado por Bruckental et al. (1989). 

Segundo esse autor, valores de nitrogênio uréico no leite acima de 19 mg/dL 

estão associados com problemas reprodutivos em vacas em lactação. 

 

3.3.5 Nitrogênio uréico e glicose no plasma sangüíneo 
 

Os teores de nitrogênio uréico no plasma foram menores (P<0,05) nos 

tratamentos com polpa cítrica. Um fator responsável pela redução dos teores de 

nitrogênio uréico no plasma, devido à inclusão de polpa cítrica na ração, seria a 

grande quantidade de carboidratos rapidamente degradáveis no rúmen 

presente na polpa. Isso favoreceria a utilização do nitrogênio amoniacal pelos 

microrganismos ruminais e melhoraria o perfil de aminoácidos essenciais na 

proteína metabolizável (Theurer et al., 1999a), uma vez que o teor de nitrogênio 

uréico no plasma é afetado por dois fatores principais: teor de nitrogênio 
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amoniacal no fluido ruminal e proteína metabolizável com perfil de aminoácidos 

essenciais inadequado (NRC, 2001). 

Resultados discordantes aos do presente estudo foram obtidos por 

Rocha Filho (1998), Santos et al. (2001b), Nussio et al. (2002) e Scoton (2003), 

que não observaram efeito da adição de polpa cítrica sobre o teor de nitrogênio 

uréico plasmático. 

A suplementação com aditivo microbiológico não afetou (P>0,05) o teor 

de nitrogênio uréico no plasma dos animais, assim como nos trabalhos de 

Higginbotham et al. (1994) e Wohlt et al. (1991; 1998). 

Os teores de nitrogênio uréico no plasma estão acima daquele sugerido 

por Valadares et al. (1997) como limite a partir do qual o animal começa a 

desperdiçar nitrogênio, que seria entre 13,5 a 15 mg/dL. 

Não houve diferença no teor de glicose plasmática entre os diferentes 

tratamentos (P>0,05). Os valores estão dentro da faixa de variação normal de 

42,1 a 74,5 mg/dL, citada por Fraser et al. (1991). 

Outros autores também não observaram diferença no teor de glicose 

plasmática devido a inclusão de polpa cítrica na ração (Lykos et al., 1997; 

Santos et al., 2001b; Nussio et al., 2002; Scoton, 2003). Oba & Allen (2003) 

observaram maior teor de glicose no plasma de animais que foram alimentados 

com rações contendo maior teor de amido, porém, o teor de amido variou com a 

inclusão de mais concentrado na ração. 

No trabalho de Piva et al. (1993), o teor de glicose foi mais alto no 

plasma sangüíneo de animais suplementados com aditivo microbiológico. A 

quantidade de levedura fornecida foi de 10 g/d (10 x 109 ufc/g), juntamente com 

dieta baseada em silagem de milho e feno de alfafa. Os autores não discutiram 

as possíveis explicações para maiores teores de glicose plasmática em animais 

que receberam o aditivo microbiológico. 
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3.4 Conclusões 
 

Para vacas produzindo ao redor de 19 kg/d de leite, no terço final da 

lactação, a polpa cítrica teve valor energético igual ao do milho quando 

combinada com este cereal na proporção 1:1. 

Vacas no terço final de lactação, com produção de 19 kg/d de leite, não 

responderam à suplementação com aditivo microbiológico. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 VARIAÇÃO DO TEOR DE AMIDO EM RAÇÕES DE VACAS LEITEIRAS 
ATRAVÉS DE DIFERENTES PROPORÇÕES DE MILHO MOÍDO E POLPA 
CÍTRICA PELETIZADA 
 

Autor: CAROLINA DE ALMEIDA CARMO 

Orientador: Prof. Dr. FLÁVIO AUGUSTO PORTELA SANTOS 

 
Resumo 
 

Foram utilizadas vinte e oito vacas da raça Holandesa (230 DEL) para 

avaliação dos efeitos da variação no teor de amido da ração sobre o 

desempenho lactacional. Os tratamentos foram: 15% (AM15), 20% (AM20), 

25% (AM25) e 30% (AM30) de amido na matéria seca da ração. O período 

experimental foi de 80 dias, sendo quatro subperíodos de 20 dias. O 

delineamento experimental utilizado foi o de Quadrados Latinos 4x4 repetidos. 

As produções de leite foram 27,94; 29,17; 31,11 e 29,64 kg/d para os 

tratamentos AM15, AM20, AM25 e AM30, respectivamente, apresentando efeito 

cúbico significativo (P<0,05). Para produção de gordura, proteína, lactose e 

sólidos totais do leite também houve efeito cúbico (P<0,05). Para teor de 

proteína, sólidos totais e nitrogênio uréico no leite houve efeito linear (P<0,05). 

Não houve efeito dos tratamentos sobre teor de gordura do leite e glicose e 

nitrogênio uréico plasmáticos (P>0,05).Vacas produzindo em torno de 30 kg/d 

apresentaram melhor desempenho quando alimentadas com rações contendo 

25% de amido, não havendo vantagem no fornecimento de rações com teor de 

amido de 30%. 
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Varying starch contents of dairy cow rations, through different proportions 
of corn grain and dried citrus pulp 

 
Author: CAROLINA DE ALMEIDA CARMO 

Adviser: Prof. Dr. FLÁVIO AUGUSTO PORTELA SANTOS 

 
Summary 
 

Twenty eight lactating Holstein cows (230 days in milk) from the Animal 

Science Department of the University of São Paulo were used to evaluate the 

effects on performance of varying contents of starch in the ration. Starch 

contents was varied by replacing fine ground corn by dried citrus pulp. 

Treatments were: 15% (AM15), 20% (AM20), 25% (AM25) e 30% (AM30) of 

starch in the ration dry matter. Experimental period lasted 80 days, with 4 

periods of 20 days in a repeated 4x4 Latin Square Design. Milk yield was 27,94; 

29,17; 31,11 e 29,64 kg/d for treatments AM15, AM20, AM25 e AM30 

respectively, with cubic effect (P<0,05). Milk fat, protein, lactose and total solids 

yield were affected cubically (P<0,05). A linear effect was detected for protein, 

total solids and milk urea nitrogen content (P<0,05). Milk fat content, plasma 

urea nitrogen and glucose were not affected by treatments (P>0,05). Cows 

producing about 30 kg/d got better performance when fed with rations 25% 

starch contents. Did not have advantage by supplying 30% starch contents 

rations. 

 
4.1 Introdução 
 

No Brasil, a silagem de milho é a principal fonte de forragem para vacas 

leiteiras de alta produção mantidas em confinamento e o milho é a principal 

fonte de energia dentre os alimentos concentrados. Essas rações apresentam 

altos teores de amido, com valores entre 26% a 33% na MS, que podem 
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predispor a um pH ruminal crítico para a degradação de fibra no rúmen e para a 

manutenção do teor de gordura do leite. 

Trabalhos conduzidos recentemente (Santos et al., 2001b; Nussio et al., 

2002) sugerem que os teores de amido total e de amido degradável no rúmen, 

propostos como adequados nos trabalhos revisados por Theurer et al. (1999a) 

e que continham alfafa como principal fonte de forragem, podem ser excessivos 

quando o volumoso é, principalmente, silagem de milho. A maior parte dos 

estudos revisados por Theurer et al. (1999a) indicam que em rações com 28% a 

32% de amido baseadas em alfafa, a produção de leite é maior quando as 

fontes de amido são processadas (floculação). Porém, os teores de gordura do 

leite observados nestes trabalhos estavam abaixo de 3,5%. Vacas de alta 

produção alimentadas com silagem de milho poderiam apresentar teor de 

gordura do leite um pouco mais baixo, comparadas àquelas que ingeriram alfafa 

em rações com teor de amido em torno de 28% a 32%. Nessas situações, a 

substituição parcial de grãos de cereais por uma fonte de carboidratos de rápida 

fermentação e com baixo teor de amido poderia ser benéfica (Santos et al., 

2001b).  

Maior produção de leite corrigido para 3,5% de gordura também foi 

relatada por Nussio et al (2002), quando o teor de amido total da ração foi 

reduzido, através da substituição parcial do milho moído fino ou floculado, por 

polpa cítrica peletizada. 

Durante os últimos anos, a utilização da polpa cítrica peletizada no Brasil 

tem crescido significativamente, devido a grande disponibilidade e aos preços 

competitivos. Estudos indicam que para vacas produzindo entre 15 a 22 kg/d de 

leite, tanto confinadas (Santos et al., 2001b, Nussio et al., 2002) como em 

pastagens tropicais (Martinez, 2004), a substituição de 50% do milho ou mais 

por polpa cítrica peletizada não tem efeitos negativos na produção e 

composição do leite. A combinação de milho floculado com polpa cítrica 

(proporção 50:50) melhorou o desempenho de vacas leiteiras, comparado ao 

milho moído grosso ou milho floculado (Santos et al., 2001b). 
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Esse trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito da variação do teor de 

amido sobre o desempenho lactacional em rações para vacas leiteiras 

alimentadas com silagem de milho, através da combinação de diferentes 

proporções de milho moído e polpa cítrica peletizada. 

 
4.2 Material e Métodos 
 
4.2.1 Local e Animais 
 

O experimento foi conduzido nas instalações do Departamento de 

Zootecnia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de 

São Paulo, entre os meses de agosto a outubro de 2002 . 

As instalações constaram de um sistema de confinamento do tipo "free-

stall" com quatro lotes, contendo 12 baias por lote. 

Foram utilizadas vinte e oito vacas da raça Holandesa, com período 

médio de lactação de 230 dias (± 170) e produção média de 28 kg/d de leite. 

Esses valores foram tomados como média no meio do experimento. 

 

4.2.2 Tratamentos 
 

Foram estudados teores crescentes de amido total nas rações de vacas 

em lactação que receberam silagem de milho como volumoso, através de 

combinações entre milho moído fino (tamanho médio de partícula de 1,2 mm) e 

polpa cítrica peletizada. As rações foram formuladas através do programa NRC 

(2001) para suprirem quantidades adequadas de proteína degradável no rúmen 

e proteína metabolizável. Os ingredientes utilizados foram: silagem de milho, 

milho moído fino, polpa cítrica peletizada, farelo de soja, farelo de algodão, 

suplemento mineral e vitamínico e bicarbonato de sódio (Tabela 4). 
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Tabela 4. Composição das dietas experimentais 
AM151 AM20 AM25 AM30  

% da MS 

Silagem de milho 45,00 44,97 44,96 44,96 

Milho moído fino 6,79 13,11 19,01 26,26 

Polpa cítrica peletizada 19,43 13,11 7,25 0,00 

Farelo de soja 9,78 9,77 9,78 9,78 

Farelo de algodão 15,52 15,51 15,52 15,52 

Supl. Min. Vit.2 2,77 2,78 2,75 2,75 

Bicarbonato de Na 0,72 0,74 0,74 0,74 
1AM15= 15% de amido na MS da ração; AM20= 20% de amido na MS da ração; AM25= 25% 

de amido na MS da ração; AM30= 30% de amido na MS da ração.  
2Supl. Min. Vit.= Suplemento Mineral e Vitamínico, contendo por kg de suplemento: 55,0 g de 

Fósforo ; 220,0 g de Cálcio, 105,5 g de Cloro; 70,0 g de Sódio; 35,0 g de Magnésio; 22,0 g de 

Enxofre; 1500,0 mg de Manganês; 500,0 mg de Ferro; 1550,0 mg de Zinco; 450,0 mg de 

Cobre; 50,0 mg de Cobalto; 40,0 mg de Iodo; 20,0 mg de Selênio; 550,0 mg de Flúor; 90000 UI 

de Vitamina A; 75000 UI de Vitamina D3 e 1000 UI de Vitamina E. 

 
4.2.3 Período experimental e coleta de dados 
 

O período experimental teve a duração de 80 dias divididos em quatro 

subperíodos de 20 dias. Os 16 primeiros dias foram para adaptação dos 

animais às rações e os outros quatro dias para coleta de dados. 

A condição corporal foi avaliada e os animais foram pesados, no início e 

no final de cada subperíodo experimental, utilizando-se a escala de 1 a 5 de 

acordo com Wildman et al. (1982). 

Os animais foram ordenhados às 6:00 e às 18:00, e as produções de 

leite individuais registradas nos quatro dias de coleta de dados, através de 

medidores do tipo "Mark V". Amostras de leite de cada vaca foram coletadas 

também nesses dias, nas ordenhas da manhã e da tarde, sendo compostas por 

dia e analisadas para gordura, proteína, lactose e sólidos totais, pelo processo 

de infravermelho através do analisador Bentley 2000 (Bentley Instruments); e 
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nitrogênio uréico pelo analisador ChemSpec 150 (Bentley Instruments) no 

Laboratório da Clínica do Leite do Departamento de Zootecnia da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. 

As rações foram distribuídas às 6:00 e às 18:00, e as sobras de alimento 

foram mensuradas e descartadas diariamente antes do fornecimento do período 

da tarde. O consumo de alimento foi medido em grupo, por tratamento, 

diariamente, durante os quatro dias de coleta de dados. 

Amostras das rações e das sobras foram retiradas nos quatro dias de 

coleta de dados. A silagem foi amostrada semanalmente e os outros alimentos 

no início de cada período de coleta de dados, sendo as amostras de silagem 

armazenadas a -18°C. Subamostras da silagem foram secadas imediatamente 

após a amostragem, a 105°C por 24 horas para determinação da MS, a fim de 

ajustar a quantidade de silagem a ser fornecida.  

Após o período experimental, as amostras de alimentos e rações foram 

secadas a 55°C (em estufa com circulação forçada de ar por 72 horas) e 

analisadas para MS (três horas em estufa a 105°C), para matéria orgânica (MO) 

(três horas em mufla a 600°C), para FDN e FDA através do digestor Ankom, de 

acordo com Van Soest et al. (1991), para proteína bruta (PB) através de 

condução térmica no equipamento Leco FP 528 (Leco Corporation, St. Joseph 

MI) e, para amido, segundo método descrito por Poore et al. (1993a). Foi 

determinada apenas a MS das amostras de sobras, para cálculo da ingestão de 

matéria seca pelos animais. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Bromatologia do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. 

As amostras de sangue foram coletadas em tubos com fluoreto de sódio 

como antiglicolítico, e oxalato de potássio como anticoagulante, no último dia de 

coleta de dados, quatro horas após alimentação. As amostras foram 

centrifugadas em 3000 x g por 20 minutos, armazenadas em tubos de 2 mL tipo 

“eppendorf” a -10°C, e posteriormente analisadas para glicose através do 

Analisador Bioquímico YSI 2700S (Yellow Springs Instrument Co. Inc., Ohio, 
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USA) e, para uréia, através do Kit Analisa (Analisa Indústria e Comércio Ltda.), 

método colorimétrico. As análises de glicose foram realizadas no Laboratório de 

Bromatologia do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo e as análises de uréia no Biomed 

Laboratórios de Análises Clínicas. O valor obtido de uréia foi convertido para 

nitrogênio uréico, considerando-se 46,6% de nitrogênio na uréia. 

 

4.2.4 Delineamento experimental e análise estatística 
 

O delineamento experimental utilizado foi o de Quadrados Latinos 4 x 4 

repetidos. Foram utilizados vinte e oito animais distribuídos em sete Quadrados 

Latinos.  

Os dados de consumo foram analisados como um Quadrado Latino 

simples, onde cada grupo de animais, de cada tratamento, foi considerado a 

unidade experimental, em virtude do consumo de alimento ter sido medido em 

grupo e não individualmente. 

Os dados foram analisados pelo PROC GLM (General Linear Models) do 

programa estatístico SAS (1999), versão 8 para Windows. Foi feita análise de 

regressão polinomial de 1º, 2º e 3º grau. Considerou-se o nível de significância 

de 5%, e até 10% como tendência de significância para a probabilidade do teste 

F. 

 

4.3 Resultados e Discussão 
 

Os dados da análise bromatológica dos ingredientes são apresentados 

na Tabela 5. O teor de FDA da polpa cítrica está abaixo dos valores citados no 

NRC (2001). Também foram observados altos valores para o FDN do farelo de 

soja e para o amido da polpa cítrica, comparados aos valores do NRC (2001). A 

composição das rações foi estimada a partir dos resultados dos ingredientes. 

Nesses cálculos, o teor de amido da polpa cítrica foi considerado como sendo 
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0,5%, por estar mais próximo aos valores encontrados na literatura (Wainman & 

Dewey, 1988; Mertens, 1992, citado por Carvalho, 1995). 

 

Tabela 5. Composição bromatológica dos ingredientes e rações 
  % da MS 

 MS (%) MO PB FDN FDA Amido 

Silagem de milho 26,82 95,38 7,43 49,39 30,10 17,15 

Milho moído fino 88,47 98,74 8,06 7,86 1,67 76,23 

Polpa cítrica peletizada 88,96 94,34 7,26 22,82 15,80 * 

Farelo de algodão 92,77 94,12 44,52 36,55 16,66 7,73 

Farelo de soja 89,91 94,00 47,59 16,74 7,40 9,81 

Rações       

AM151 47,67 92,77 18,06 32,64 18,78 14,80 

AM20 47,62 93,04 18,13 31,60 17,79 20,12 

AM25 47,57 93,36 18,21 30,65 16,88 25,11 

AM30 47,50 93,72 18,30 29,46 15,74 31,30 
1AM15= 15% de amido na MS da ração; AM20= 20% de amido na MS da ração; AM25= 25% 

de amido na MS da ração; AM30= 30% de amido na MS da ração.  

* considerado valor de tabela de 0,5%. 

 

Os pesos vivos e escores da condição corporal médios de todos os 

animais, no início e no final do período experimental foram 595 kg, 632 kg, 2,9 e 

3,0, respectivamente. Os dados de ingestão de MS, eficiência alimentar, 

produção e composição do leite, nitrogênio uréico e glicose plasmáticos e 

variação do peso e do escore da condição corporal são apresentados na Tabela 

6. 
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Tabela 6. Ingestão de matéria seca, eficiência alimentar, produção e composição do leite, 

nitrogênio uréico e glicose plasmáticos e variação do peso e do escore da 

condição corporal 
Tratamentos p <  

AM151 AM20 AM25 AM30 

 

EPM2 L3 Q C 

IMS4 (kg/an/d) 20,00 21,40 22,52 22,87 0,86 0,032 0,558 0,898 

Leite (kg/an/d) 27,94 29,17 31,11 29,64 0,50 0,003  0,008  0,053 

LCG 3,55 (kg/an/d) 27,57 28,69 30,83 29,40 0,48 0,001 0,009 0,026 

Eficiência (LCG 3,5/IMS) 1,31 1,29 1,31 1,27 0,09 0,832 0,874 0,804 

Composição do leite         

Gordura (%) 3,41 3,41 3,44 3,46 0,05 0,489 0,899 0,826 

Gordura (kg/an/d) 0,95 0,99 1,07 1,02 0,03 0,004 0,036 0,045 

Proteína (%) 2,97 3,02 3,06 3,08 0,02 0,0005 0,401 0,994 

Proteína (kg/an/d) 0,82 0,86 0,94 0,90 0,01 <0,0001 0,004 0,028 

Lactose (%) 4,46 4,47 4,48 4,50 0,02 0,218 0,832 0,966 

Lactose (kg/an/d) 1,25 1,30 1,39 1,34 0,02 0,003 0,033 0,097 

Sólidos totais (%) 11,73 11,81 11,91 11,97 0,06 0,003 0,866 0,849 

Sólidos totais (kg/an/d) 3,27 3,42 3,68 3,54 0,05 0,0001 0,008 0,031 

NUL6 (mg/dL) 15,27 15,32 16,27 16,22 0,32 0,014 0,876 0,164 

NUP7 (mg/dL) 15,25 15,60 16,18 15,29 0,58 0,797 0,316 0,516 

Glicose (mg/dL) 49,74 49,19 47,92 50,26 0,02 0,977 0,494 0,639 

Variação do peso (kg) 3,86 8,18 14,46 4,36 2,97 0,560 0,018 0,172 

Variação do ECC8 -0,008 -0,008 0,05 0,00 0,02 0,474 0,338 0,155 
1AM15= 15% de amido na MS da ração; AM20= 20% de amido na MS da ração; AM25= 25% de 

amido na MS da ração; AM30= 30% de amido na MS da ração.  
2EPM= erro padrão da média. 
3L= efeito linear; Q= efeito quadrático; C= efeito cúbico.  
4IMS= ingestão de matéria seca. 
5LCG 3,5= leite corrigido para teor de gordura igual a 3,5%.  
6NUL= nitrogênio uréico no leite. 
7NUP= nitrogênio uréico no plasma. 
8ECC= escore da condição corporal. 
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4.3.1 Ingestão de matéria seca 
 

Houve efeito linear do aumento do teor de amido sobre a ingestão de MS 

(P<0,05). O aumento na ingestão de MS com a diminuição da proporção de 

polpa cítrica na ração difere do ocorrido nos trabalhos de Santos et al. (2001b), 

Nussio et al. (2002), Scoton (2003) e Assis et al. (2004a), onde não houve efeito 

da substituição parcial do milho por polpa cítrica sobre a ingestão de MS. A 

principal diferença entre esse estudo e os demais citados é que a produção de 

leite por vaca foi superior no presente trabalho. A hipótese inicial de que teores 

de amido ao redor de 30% da MS da ração seriam excessivos, quando o 

volumoso principal fosse silagem de milho, não se confirmou quanto aos 

possíveis efeitos negativos na ingestão de MS. 

Em trabalho de Solomon et al. (2000), a ingestão de MS também foi 

maior para o tratamento com alto teor de amido (milho), comparado ao 

tratamento com alto teor de pectina (polpa cítrica).  

O teor de FDN das rações caiu de 32,6 para 29,4% na MS da ração, à 

medida que o teor de amido aumentou de 15 para 31,3% na ração. De acordo 

com o NRC (2001), teores de carboidratos não fibrosos (CNF) de 47,1% estão 

acima do recomendado para rações com teores de FDN ao redor de 29%, 

especialmente se considerarmos que a maior parte dos CNF são representados 

por amido (30% na MS) nessa ração. Entretanto, os dados de ingestão de MS 

não sugerem que tenha havido excesso de CNF ou inadequação de fibra 

efetiva nas rações com alto teor de amido.  

 

4.3.2 Produção de leite  
 

Houve efeito cúbico do teor de amido sobre a produção de leite (figura 1) 

e produção de LCG 3,5 (P<0,05). Semelhantemente ao ocorrido no trabalho de 

Leiva et al. (2000), que observaram maiores produções de leite e LCG 3,5 em 

vacas alimentadas com ração contendo maior teor de amido (relação 



 

 

56

 
 

 

milho:polpa = 70:30), quando comparadas àquelas alimentadas com ração 

contendo menor teor de amido (relação milho:polpa = 30:70).  

Os trabalhos de Santos et al. (2001b), Nussio et al. (2002) e Scoton 

(2003) mostraram que, para vacas produzindo entre 19 a 23 kg/d de leite e 

alimentadas com rações contendo silagem de milho como volumoso, a redução 

do teor de amido da ração de 30-32% para 21-23% não apresentou efeito 

negativo, ocorrendo, inclusive, efeito positivo no desempenho das vacas em 

alguns desses estudos. 

Resultados semelhantes aos desses autores foram encontrados por 

Assis et al. (2004a) que não observaram diferenças na produção de leite 

quando avaliaram diversos teores de substituição de milho moído por polpa 

cítrica. A produção média dos animais, nesse caso, foi de 20 kg/d. Solomon et 

al. (2000) também não observaram diferenças na produção de leite quando 

forneceram rações contendo alto teor de amido ou alto de teor de pectina, para 

vacas produzindo em torno de 35 kg/d. 
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Os dados deste trabalho sugerem que vacas produzindo ao redor de 31 

kg/d de leite respondem a teores de amido de 25% na MS da ração. Porém, o 

aumento do teor de amido para 30% da MS não melhorou o desempenho das 

vacas em comparação com o teor de amido de 25%.  

A maior produção de leite observada nos animais alimentados com ração 

contendo 25% de amido, em comparação com 15% e 20% de amido, está de 

acordo com o NRC (2001), que apresenta valores de energia mais elevados 

para milho moído fino que para polpa cítrica. 

A fermentação ruminal do amido tende a produzir mais nutrientes 

glucogênicos do que a fermentação de pectina e FDN. Uma vez que a 

quantidade de lactose produzida determina a produção de leite, a 

disponibilidade de precursores glucogênicos da ração é um dos fatores que 

pode afetar a produção de leite. As diferenças em produção e eficiência de 

animais alimentados com rações contendo diferentes quantidades de milho e 

polpa cítrica poderiam ser explicadas se a ração com polpa fornecesse 

menores quantidades de precursores glucogênicos do que a ração com milho, e 

se uma maior proporção dos aminoácidos absorvidos fosse utilizada para 

produção de glicose. 

No presente estudo, a maior produção de leite na ração contendo 25% 

de amido, em comparação àquelas contendo 15% e 20%, pode ser explicada 

pelo aumento linear na IMS. A quantidade de MS ingerida supriu nutrientes 

suficientes para justificar a produção extra de leite. 

A queda na produção de leite no tratamento contendo 30% de amido 

sugere que, apesar da IMS não ter sido alterada, alterações negativas podem 

ter ocorrido na fermentação ruminal devido ao provável excesso de amido na 

ração. 
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4.3.3 Eficiência alimentar 
 

Não houve efeito (P>0,05) dos teores de amido sobre a eficiência 

alimentar (LCG 3,5 / IMS), assim como nos trabalhos de Leiva et al. (2000) e 

Scoton (2003), contrastando-se com os dados de Santos et al. (2001b) e 

Andrade (2002), onde a substituição do milho por polpa cítrica aumentou a 

eficiência alimentar. A ausência de diferença na eficiência alimentar nas rações 

com polpa cítrica e milho confirmam que a polpa cítrica tem valor energético 

igual ao do milho para vacas produzindo até 30 kg/d de leite, e que alterações 

na produção de leite devem-se a variações na IMS. 

 

4.3.4 Composição do leite 
 

Não houve efeito do teor de amido sobre o teor de gordura do leite 

(P>0,05), semelhantemente ao observado por Solomon et al. (2000), Bargo et 

al. (2003), Scoton (2003), Assis et al. (2004a), Martinez (2004) e Moreira et al. 

(2004). Os dados desse trabalho concordam com a hipótese de que a polpa 

seria mais efetiva no aumento do teor da gordura do leite quando este fosse 

baixo. 

Em trabalho de Leiva et al. (2000) o teor de gordura do leite foi maior 

para animais alimentados com ração com relação milho:polpa de 30:70. 

Apesar da ausência de efeito negativo do alto teor amido (30%) no teor 

de gordura do leite não sugerir que este teor seja excessivo, a tendência de 

redução na produção de leite indica o contrário. 

Houve efeito cúbico do teor de amido sobre a produção de gordura do 

leite (P<0,05), em conseqüência das diferenças de produção de leite entre os 

tratamentos. 

O teor de proteína do leite aumentou com a diminuição da proporção de 

polpa cítrica na ração (P<0,05) e houve efeito cúbico sobre a produção de 

proteína do leite (P<0,05). Resultados semelhantes foram obtidos por Santos et 



 

 

59

 
 

 

al. (2001b) que observaram tendência de diminuição no teor de proteína do leite 

quando incluíram polpa cítrica na ração, e por Moreira et al. (2004), quando a 

substituição de milho moído por polpa cítrica reduziu o teor de proteína do leite. 

Resultados contrastantes foram obtidos por Solomon et al. (2000) que 

observaram aumento no teor de proteína do leite dos animais alimentados com 

ração contendo maior teor de amido, comparados aos que foram alimentados 

com ração contendo alto teor de pectina. 

O aumento nos teores de proteína do leite nas rações com teores mais 

elevados de amido pode ser resultado de uma maior síntese de proteína 

microbiana nessas rações associada à maior disponibilidade de propionato para 

o fígado. Maior fluxo de proteína metabolizável para o intestino, associado à 

menor utilização de aminoácidos essenciais para a gluconeogênese hepática, 

pode resultar em maior disponibilidade de aminoácidos essenciais para a 

glândula mamária.  

Em estudo de fermentação in vitro (Rosendo et al., 1999), foi observada 

menor produção de proteína microbiana proveniente de pectina, comparada 

com a mesma quantidade de substrato amiláceo. Nesse estudo, a fermentação 

de pectina chegou ao seu menor valor de pH algumas horas antes do que a de 

amido, sugerindo que a pectina fermenta mais rapidamente que o amido. 

Os teores de lactose não diferiram entre os tratamentos (P>0,05) e as 

produções de lactose apresentaram tendência de efeito cúbico (P<0,10), 

diferentemente dos dados de Solomon et al. (2000), Scoton (2003) e Moreira et 

al. (2004), onde não foram observadas diferenças na lactose do leite quando 

substituíram milho por polpa cítrica. 

Houve efeito linear do aumento do teor de amido sobre o teor de sólidos 

totais (P<0,05) e efeito cúbico sobre a produção de sólidos totais do leite 

(P<0,05). No trabalho de Scoton (2003), onde a substituição parcial do milho 

por polpa cítrica foi avaliada, não houve diferença no teor e produção de sólidos 

totais do leite.  
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O teor de nitrogênio uréico no leite aumentou linearmente com o aumento 

do teor de amido da ração (P<0,05), porém permaneceu abaixo do valor crítico 

de 19 mg/dL, valor esse associado com problemas reprodutivos de acordo com 

Bruckental et al. (1989). Esses dados foram semelhantes aos de Moreira et al. 

(2004), mas diferem dos observados por Leiva et al. (2000), onde o teor de 

nitrogênio uréico no leite foi maior para o tratamento com menor teor de amido, 

ou seja, maior quantidade de polpa cítrica em relação ao milho na ração. 

Em trabalho de Solomon et al. (2000), o teor de nitrogênio uréico no leite 

não diferiu entre animais alimentados com rações com maior quantidade de 

milho moído ou maior quantidade de polpa cítrica peletizada. 

 

4.3.5 Nitrogênio uréico e glicose no plasma sangüíneo 
 

Não houve efeito dos tratamentos (P>0,05) sobre os teores de nitrogênio 

uréico no plasma, estando os valores bem próximos da faixa de 13,5 a 15 

mg/dL, que, segundo Valadares et al. (1997), representa máxima eficiência 

microbiana. Santos et al. (2001b) e Nussio et al. (2002) também não 

observaram alteração no teor de nitrogênio uréico no plasma com o aumento no 

teor de amido na ração.  

Apesar da ausência de efeito dos tratamentos no teor de nitrogênio 

uréico no plasma, houve efeito no teor de nitrogênio uréico no leite. De modo 

geral, esses valores são correlacionados positivamente, o que não foi 

observado no presente estudo.  

Não houve diferença no teor de glicose no plasma sangüíneo entre os 

animais que receberam os diferentes tratamentos (P>0,05), assim como nos 

trabalhos de Lykos et al. (1997), Santos et al. (2001b), Nussio et al. (2002) e 

Scoton (2003). 

Os teores de glicose plasmática estão dentro das variações consideradas 

normais de 35 a 55 mg/dL, de acordo com Blood & Radostits (1989) e de 42,1 a 

74,5 md/dL, conforme Fraser (1989). 
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4.4 Conclusões 
 

A combinação de uma fonte energética rica em pectina e fibra de alta 

digestibilidade (polpa cítrica) e uma fonte amilácea (milho), para resultar em 

ração contendo 25% de amido, propiciou maior produção de leite do que ração 

composta exclusivamente com fonte amilácea contendo teor de amido ao redor 

de 30%. 

Para vacas com produção ao redor de 29 a 31 kg/d de leite, a polpa 

cítrica tem valor energético semelhante ao milho, independentemente da 

proporção na qual é combinada com este cereal. 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 GRAU DE MOAGEM DO MILHO EM COMBINAÇÃO COM POLPA CÍTRICA 
PELETIZADA OU CASCA DE SOJA EM RAÇÕES PARA VACAS LEITEIRAS 
NO TERÇO MÉDIO DA LACTAÇÃO 
 

Autor: CAROLINA DE ALMEIDA CARMO 

Orientador: Prof. Dr. FLÁVIO AUGUSTO PORTELA SANTOS 

 

Resumo 
 

Trinta e duas vacas da raça Holandesa (160 DEL) da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, foram utilizadas para 

avaliar o efeito sobre o desempenho lactacional do grau de moagem do milho 

(moído fino ou moído grosso) em combinação com polpa cítrica peletizada ou 

casca de soja, como fontes de energia na ração, contendo silagem de milho 

como volumoso. O período experimental teve a duração de 56 dias, divididos 

em quatro períodos de 14 dias. Os tratamentos foram: milho moído fino + polpa 

cítrica (MFPC); milho moído grosso + polpa cítrica (MGPC); milho moído fino + 

casca de soja (MFCS); e, milho moído grosso + casca de soja (MGCS). As 

vacas foram agrupadas em oito Quadrados Latinos 4x4. A ingestão de matéria 

seca, produção de leite, teores de gordura, proteína e lactose do leite, glicose e 

nitrogênio uréico plasmáticos não foram afetados pelos tratamentos (P>0,05). 

Houve efeito significativo da interação grau de moagem versus fonte de 

subproduto (P<0,05) para produção de leite corrigido para gordura, produção de 

gordura e de sólidos totais do leite. O grau de moagem do milho e o tipo de 
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subproduto não afetaram o desempenho de vacas leiteiras com produção ao 

redor de 24 kg/d d. 

 

Coarse or Fine Ground Corn Combined with Dried Citrus Pulp or Soy Hulls 
in Mid Lactating Dairy Cow Rations 

 
Author: CAROLINA DE ALMEIDA CARMO 

Adviser: Prof. Dr. FLÁVIO AUGUSTO PORTELA SANTOS 

 

Summary 
 

Thirty two mid lactating Holstein cows (160 DIM) from the Animal Science 

Department of the University of São Paulo were used to study the effects on 

cow performance of corn grain grinding (coarse or fine grinding), and its 

combination with dried citrus pulp or soy hulls as energy sources, in the total 

mixed rations containing corn silage as forage. Experimental period lasted 56 

days, divided in four periods of 14 days each. The treatments were: fine ground 

corn + citrus pulp (MFPC); coarse ground corn + citrus pulp (MGPC); fine 

ground corn + soy hulls (MFCS); and coarse ground corn + soy hulls (MGCS). 

Cows were grouped in eight 4x4 Latin Squares. Treatments did not affect DMI, 

milk yield, milk fat, protein and lactose contents, plasma urea nitrogen and 

glucose (P>0,05). The interaction between corn grain grinding and byproduct 

source was significative for fat corrected milk, fat and total solids yields 

(P<0,05). Corn grain grinding and byproduct variety did not affect the cows 

performance with 24 kg/d milk yield. 
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5.1 Introdução 

 

Os grãos de cereais são algumas das principais fontes de energia em 

rações para vacas leiteiras de alta produção. Maximizar a digestibilidade destes 

cereais é uma das formas mais eficientes para se aumentar o consumo de 

energia do animal. Uma alternativa para se aumentar a digestibilidade dos 

grãos de cereais é otimizar o seu processamento (Theurer et al., 1999a). 

Em sua revisão, Theurer et al. (1999a) mostraram de forma consistente 

que o processamento de milho e sorgo na forma floculada favorece o 

desempenho produtivo de vacas leiteiras em comparação com a moagem ou 

laminação. A moagem fina tem se mostrado vantajosa em relação à moagem 

grosseira em alguns estudos (Nussio et al., 2002; Dhiman et al., 2002). 

Entretanto, são escassos os estudos com processamento de grãos para vacas 

alimentadas com silagem de milho como volumoso exclusivo. 

A análise dos dados disponíveis na literatura até o momento não nos 

permite afirmar se existe um teor ideal de amido total e de amido degradável no 

rúmen, em rações para vacas leiteiras, cujo volumoso principal seja a silagem 

de milho. Também são escassos na literatura dados sobre os efeitos da 

redução no teor de amido na ração, através da substituição de grãos de cereais 

por subprodutos não amiláceos, como polpa cítrica e casca de soja e em rações 

contendo silagem de milho.  

A polpa cítrica tem sido utilizada em crescente escala no Brasil para 

vacas leiteiras, em substituição parcial ou total ao milho. A polpa é rica em fibra 

de alta digestibilidade, em pectina e açúcares (Waiman & Dewey, 1998; Faria et 

al., 1972).  

Em alguns estudos (Santos et al., 2001b; Nussio et al., 2002; Martinez, 

2004; Scoton, 2003; Moreira et al., 2004) onde a polpa cítrica substituiu 50% do 

milho da ração, a produção das vacas não foi afetada negativamente (vacas 

com produção abaixo de 25 kg/d de leite). 
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A casca de soja é composta principalmente de fibra, que tem pouco valor 

na alimentação humana e no uso industrial. No entanto, suas características 

fisico-químicas, a facilidade de aquisição em algumas regiões e seu preço 

competitivo fazem da casca de soja um alimento interessante para o gado 

leiteiro.  

Em adição ao potencial de ser uma alternativa econômica, a substituição 

de grãos de cereais por casca de soja em rações para vacas leiteiras pode 

contribuir para um ambiente ruminal mais favorável para a digestão de fibra e 

menor risco de acidose. Alternativamente, a casca de soja pode ser usada 

como uma fonte de fibra em substituição parcial ao volumoso.  

Ipharraguerre & Clark (2003) fizeram análises de regressão múltipla 

utilizando dados de estudos selecionados para avaliar a relação entre o 

desempenho de vacas leiteiras e a substituição do milho pela casca de soja. 

Em treze de quinze estudos, não houve diferença na ingestão de matéria seca 

entre animais alimentados com dietas controle e aqueles que receberam casca 

de soja. A correlação entre produção de leite e a porcentagem de casca de soja 

na ração, em dez estudos, foi baixa e não significativa. O teor de gordura do 

leite não se correlacionou com o teor de casca de soja na ração ou com o teor 

de FDN provindo da casca de soja, em dez dos quinze estudos revisados por 

Ipharraguerre & Clark (2003).  

O presente trabalho teve o objetivo de contribuir com informações dentro 

desse contexto, avaliando o desempenho de vacas em lactação recebendo 

rações com diferentes graus de moagem do milho (moagem fina ou grossa) e 

em combinação com polpa cítrica peletizada ou casca de soja. 
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5.2 Material e Métodos 
 

5.2.1 Local e Animais 
 

O experimento foi conduzido nas instalações do Departamento de 

Zootecnia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de 

São Paulo, entre os meses de dezembro de 2002 a fevereiro de 2003. 

As instalações constaram de um sistema de confinamento do tipo "free-

stall" com quatro lotes, contendo 12 baias por lote. 

Foram utilizadas trinta e duas vacas da raça Holandesa, com período 

médio de lactação de 160 dias (± 160) e produção média de 24 kg/d de leite. 

Esses valores foram tomados como médias no meio do experimento. 

 

5.2.2 Tratamentos 
 

O trabalho visou estudar a combinação de diferentes graus de moagem 

do milho - moído fino (tamanho médio de partícula = 0,97 mm) e moído grosso 

(tamanho médio de partícula = 2,05 mm), com duas fontes de carboidratos não 

estruturais não amiláceos, que são a polpa cítrica peletizada e a casca de soja, 

em rações para vacas leiteiras. Para determinação do tamanho médio de 

partículas do milho moído utilizou-se a técnica de peneiras, descrita por Yu et 

al. (1998). Na tabela 7 estão os valores de tamanho médio de partículas 

obtidos. As rações foram formuladas através do programa NRC (2001) para 

suprirem quantidades adequadas de proteína degradável no rúmen e proteína 

metabolizável. Os ingredientes utilizados foram: silagem de milho, milho moído, 

farelo de algodão, polpa cítrica peletizada, casca de soja, uréia, suplemento 

mineral e vitamínico e bicarbonato de sódio (Tabela 8). 
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Tabela 7. Tamanho médio de partículas do milho processado 
Tamanho dos furos da peneira (mm) 

 4,00 2,00 1,00 0,50 0,25 PRP2 TMP3 

 % retida na peneira (mm) 

MG1 9,17 28,94 30,36 19,05 7,72 4,97 2,05 

MF 0 3,46 34,97 37,16 16,27 8,13 0,98 
1MG= milho moído grosso; MF= milho moído fino. 
2PRP= partículas retidas no prato.  
3TMP= tamanho médio de partículas. Foi calculado, assumindo-se que o milho retido na peneira 

de 4,00 mm, tem o valor de tamano médio de partículas de 6,00 mm, o qual foi multiplicado pela 

porcentagem retida na peneira de 4,00 mm. Este valor foi somado ao resultado das médias 

entre as peneiras maiores e menores, multiplicado pelo percentual retido na peneira menor (ex: 

MG 4 mm + 2 mm ÷ 2 = 3, que multiplicado por 0,2894 = 0,8682 e assim sucessivamente). As 

partículas que passaram pela peneira de crivo 0,25 mm, foram consideradas como tendo 0,12 

mm.  

 

Tabela 8. Composição das dietas experimentais 
MFPC1 MFCS MGPC MGCS  

% da MS 

Silagem de milho 45,63 45,43 45,63 45,43 

Milho moído fino 13,23 13,27 0,00 0,00 

Milho moído grosso 0,00 0,00 13,23 13,27 

Polpa cítrica peletizada 13,00 0,00 13,00 0,00 

Casca de soja 0,00 13,03 0,00 13,03 

Uréia 0,92 0,48 0,92 0,48 

Farelo de algodão 23,80 24,37 23,80 24,37 

Supl. Min. Vit.2 2,70 2,69 2,70 2,69 

Bicarbonato de Na 0,72 0,72 0,72 0,72 
1MFPC= milho moído fino + polpa cítrica; MFCS= milho moído fino + casca de soja; MGPC= 

milho moído grosso + polpa cítrica; MGCS= milho moído grosso + casca de soja.  
2Supl. Min. Vit.= Suplemento Mineral e Vitamínico, contendo por kg de suplemento: 55,0 g de 

Fósforo ; 220,0 g de Cálcio, 105,5 g de Cloro; 70,0 g de Sódio; 35,0 g de Magnésio; 22,0 g de 

Enxofre; 1500,0 mg de Manganês; 500,0 mg de Ferro; 1550,0 mg de Zinco; 450,0 mg de 

Cobre; 50,0 mg de Cobalto; 40,0 mg de Iodo; 20,0 mg de Selênio; 550,0 mg de Flúor; 90000 UI 

de Vitamina A; 75000 UI de Vitamina D3 e 1000 UI de Vitamina E. 
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5.2.3 Período experimental e coleta de dados 
 

O período experimental teve duração de 56 dias divididos em quatro 

subperíodos de 14 dias. Os dez primeiros dias foram para adaptação dos 

animais às rações e os outros quatro dias para coleta de dados. Dez dias de 

adaptação foram adotados baseado em outros trabalhos que também avaliaram 

os efeitos do processamento do milho (grau de moagem ou laminação) sobre 

produção e composição do leite (Joy et al., 1997; Crocker et al., 1998 e Callison 

et al., 2001). 

A condição corporal foi avaliada e os animais foram pesados, no início e 

no final do período experimental, utilizando-se a escala de 1 a 5 de acordo com 

Wildman et al. (1982). 

Os animais foram ordenhados às 6:00 e às18:00, e as produções de leite 

individuais foram registradas nos quatro dias de coleta de dados, através de 

medidores do tipo "Mark V". Amostras de leite de cada vaca foram coletadas 

também nesses dias, nas ordenhas da manhã e da tarde, sendo compostas por 

dia e analisadas para gordura, proteína, lactose e sólidos totais, pelo processo 

de infravermelho através do analisador Bentley 2000 (Bentley Instruments), e 

nitrogênio uréico pelo analisador ChemSpec 150 (Bentley Instruments) no 

Laboratório da Clínica do Leite do Departamento de Zootecnia da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. 

As rações foram distribuídas às 6:00 e às 18:00, e as sobras de alimento 

foram mensuradas e descartadas diariamente antes do fornecimento do período 

da tarde. O consumo de alimento foi medido em grupo, por tratamento, 

diariamente, durante os quatro dias de coleta de dados. 

Amostras das rações e das sobras foram retiradas nos quatro dias de 

coleta de dados. A silagem foi amostrada semanalmente e os outros alimentos 

no início de cada período de coleta de dados, sendo as amostras de silagem e 

rações armazenadas a -18°C. Subamostras da silagem foram secadas 
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imediatamente após a amostragem, a 105°C por 24 horas, para determinação 

da MS, a fim de ajustar a quantidade de silagem a ser fornecida.  

Após o período experimental, as amostras de alimentos e rações foram 

secadas a 55°C (em estufa com circulação forçada de ar por 72 horas) e 

analisadas para MS (três horas em estufa a 105°C), para matéria orgânica (MO) 

(três horas em mufla a 600°C), para FDN e FDA através do digestor Ankom, de 

acordo com Van Soest et al. (1991), para proteína bruta (PB) através de 

condução térmica no equipamento Leco FP 528 (Leco Corporation, St. Joseph 

MI), e, para amido, segundo método descrito por Poore et al. (1993a). Foi 

determinada apenas a MS das amostras de sobras para cálculo da ingestão de 

matéria seca pelos animais. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Bromatologia do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. 

As amostras de sangue foram coletadas em tubos com fluoreto de sódio 

como antiglicolítico, e oxalato de potássio como anticoagulante, no último dia de 

coleta de dados, quatro horas após alimentação. As amostras foram 

centrifugadas em 3000 x g por 20 minutos, armazenadas em tubos de 2 mL tipo 

“eppendorf” a -10°C, e posteriormente analisadas para glicose através do 

Analisador Bioquímico YSI 2700S (Yellow Springs Instrument Co. Inc., Ohio, 

USA), e, para uréia, pelo Kit Analisa (Analisa Indústria e Comércio Ltda.), 

método colorimétrico. As análises de glicose foram realizadas no Laboratório de 

Bromatologia do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo e as análises de uréia no Biomed 

Laboratórios de Análises Clínicas. O valor obtido de uréia foi convertido para 

nitrogênio uréico, considerando-se 46,6% de nitrogênio na uréia. 
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5.2.4 Delineamento experimental e análise estatística 
 

O delineamento experimental utilizado foi o de Quadrados Latinos 4x4 

repetidos, em arranjo fatorial (dois tipos de subprodutos e dois graus de 

moagem do milho). Foram utilizados 32 animais distribuídos em nove 

Quadrados Latinos. 

Os dados de consumo foram analisados como um Quadrado Latino 

simples, onde cada grupo de animais, de cada tratamento, foi considerado a 

unidade experimental, em virtude do consumo de alimento ter sido medido em 

grupo e não individualmente. 

Os dados foram analisados pelo PROC GLM (General Linear Models) do 

programa estatístico SAS (1999), versão 8 para Windows. Foi feito o teste de 

comparação de médias dos Quadrados Mínimos. Considerou-se o nível de 

significância de 5%, e até 10% como tendência de significância para a 

probabilidade do teste F na análise de variância e no teste de comparação de 

médias. 

 

5.3 Resultados e Discussão 
 

Os dados da análise bromatológica dos ingredientes são apresentados 

na Tabela 9. O teor de MS da silagem de milho esteve abaixo do preconizado, 

entre 32% a 35% (Nussio, 1991). Os valores de FDN e FDA do milho e FDA da 

polpa cítrica foram menores do que aqueles apresentados nas tabelas do NRC 

(2001). A composição das rações foi estimada a partir dos resultados dos 

ingredientes. Nesses cálculos o teor de amido da polpa cítrica foi considerado 

como 0,5%, por estar mais próximo dos valores encontrados na literatura 

(Wainman & Dewey, 1988; Mertens, 1992, citado por Carvalho, 1995). 
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Tabela 9. Composição bromatológica dos ingredientes e rações 
  % da MS 

 MS (%) MO PB FDN FDA Amido 

Silagem de milho 28,39 95,09 7,54 50,41 30,88 17,00 

Milho moído 89,38 98,94 9,17 6,12 1,22 73,39 

Polpa cítrica peletizada 89,52 93,84 6,90 23,41 15,76 * 

Casca de soja 89,22 95,93 11,46 63,79 46,27 3,60 

Farelo de algodão 91,79 94,54 38,79 44,95 21,68 7,14 

Rações       

MFPC1 48,44 92,38 18,26 36,23 20,49 19,40 

MFCS 48,35 93,12 17,91 42,17 24,88 20,00 

MGPC 48,44 92,38 18,26 36,23 20,49 19,40 

MGCS 48,35 93,12 17,91 42,17 24,88 20,00 
1MFPC= milho moído fino + polpa cítrica peletizada; MFCS= milho moído fino + casca de soja; 

MGPC= milho moído grosso + polpa cítrica peletizada; MGCS= milho moído grosso + casca de 

soja. * considerado valor de tabela de 0,5%. 

 

Os pesos vivos e escores de condição corporal médios de todos os 

animais, no início e no final do experimento, foram 568 kg, 570 kg, 2,75 e 2,75, 

respectivamente. Na Tabela 10, são apresentados os dados de ingestão de MS, 

produção e composição do leite, eficiência alimentar, nitrogênio uréico e glicose 

plasmáticos. 
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Tabela 10. Ingestão de matéria seca, eficiência alimentar, produção e 

composição do leite, nitrogênio uréico e glicose plasmáticos 
 Tratamentos  p < 

 MFCS1 MFPC MGCS MGPC EPM2 G3 F GxF 

IMS4 (kg/an/d) 18,16 19,14 19,71 18,41 0,70 0,57 0,82 0,14 

Leite (kg/an/d) 24,96 24,38 24,50 24,53 0,36 0,66 0,45 0,39 

LCG 3,55 (kg/an/d) 25,17 23,82 24,22 25,24 0,57 0,67 0,77 0,04 

Eficiência (LCG 3,5/IMS) 1,30a 1,13b 1,12b  1,24ab 0,05 0,48 0,60 0,02 

Composição do leite         

Gordura (%) 3,58 3,40 3,51 3,67 0,12 0,41 0,89 0,15 

Gordura (kg/an/d) 0,89 0,82 0,84 0,89 0,03 0,62 0,85 0,05 

Proteína (%) 3,05 2,99 2,98 3,00 0,03 0,34 0,49 0,17 

Proteína (kg/an/d) 0,75 0,72 0,72 0,73 0,01 0,47 0,55 0,06 

Lactose (%) 4,40 4,41 4,39 4,43 0,04 0,82 0,57 0,63 

Lactose (kg/an/d) 1,10 1,07 1,07 1,10 0,02 0,94 0,78 0,16 

Sólidos totais (%) 11,95 11,71 11,80 12,04 0,13 0,51 0,98 0,06 

Sólidos totais (kg/an/d) 2,96 2,83 2,86 2,96 0,05 0,85 0,74 0,02 

NUL6 (mg/dL) 17,26 17,21 16,56 16,13 0,43 0,04 0,58 0,66 

NUP7 (mg/dL) 15,76 16,70 16,49 15,87 0,77 0,94 0,84 0,31 

Glicose (mg/dL) 53,40 53,39 53,49 53,82 0,005 0,66 0,79 0,77 
1MFPC= milho moído fino + polpa cítrica; MGPC= milho moído grosso + polpa cítrica; 

MFCS= milho moído fino + casca de soja; MGCS= milho moído grosso + casca de soja.  
2EPM= erro padrão da média.  
3G= efeito de granulometria (milho moído fino vs. moído grosso); F= efeito de fonte (polpa 

cítrica vs. casca de soja); GxF= efeito da interação granulometria x fonte;  
4IMS= ingestão de matéria seca. 
5LCG 3,5= leite corrigido para teor de gordura igual a 3,5%.  
6NUL= nitrogênio uréico no leite.  
7NUP= nitrogênio uréico no plasma. 

Letras diferentes nas linhas referem-se a médias que diferem entre si pelo Teste dos 

Quadrados Mínimos (P<0,05). 
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5.3.1. Ingestão de matéria seca 
 

A ingestão de MS não foi afetada (P>0,05) pelo grau de moagem do 

milho. San Emeterio et al. (2000) e Dhiman et al. (2002) também não 

observaram diferenças na ingestão de MS quando compararam milho moído 

fino e milho moído grosso.  

O aumento da degradabilidade ruminal do amido do milho ou sorgo, 

através da floculação, também não afetou a ingestão de MS na maioria dos 

trabalhos revisados por Theurer et al. (1999a), em comparação com o processo 

de laminação a seco ou a vapor. 

Em alguns trabalhos, tem sido observado o efeito do processamento de 

grãos na ingestão de MS. Nussio et al. (2002) compararam diferentes formas de 

processamento de milho para vacas em final de lactação, também alimentadas 

com rações contendo silagem de milho como volumoso. Esses autores 

observaram resultados diferentes aos do presente estudo, com tendência de 

aumento da ingestão de MS para as vacas que receberam milho moído fino em 

comparação com moído grosso ou floculado. Por outro lado, Yu et al. (1998) 

observaram que vacas alimentadas com rações contendo milho moído fino 

apresentaram menor ingestão de MS, comparadas àquelas alimentadas com 

rações contendo milho moído grosso, quando o volumoso fornecido foi o feno 

de alfafa.  

Pode ser que haja influência do teor de umidade da ração sobre a 

ingestão de MS, em função do grau de moagem do milho. Em rações com alto 

teor de MS, como as utilizadas por Yu et al. (1998), a moagem fina pode 

aumentar a quantidade de pó e limitar a ingestão dos animais. É provável que 

em rações com maior teor de umidade, como ocorre quando se utiliza silagem 

de milho como volumoso, esse problema seja eliminado. A maior ingestão de 

MS observada por Nussio et al. (2002), para milho moído fino, pode ser 

conseqüência de uma maior taxa de passagem pelo rúmen, em comparação 

com o milho moído grosso. De modo geral os dados de literatura acima citados 
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mostram que não há consistência quanto ao efeito do grau de moagem na 

ingestão de MS. 

O tipo de subproduto utilizado, polpa cítrica ou casca de soja, não afetou 

a ingestão de MS (P<0,05). Dados na literatura comparando polpa cítrica e 

casca de soja para vacas leiteiras são escassos. De acordo com a composição 

bromatológica e alta palatabilidade destes ingredientes, não seria de se esperar 

grandes diferenças em ingestão de MS entre esses subprodutos. 

 

5.3.2 Produção de leite 
 

A produção de leite não foi afetada pelo grau de moagem do milho e nem 

pelo tipo de subproduto (P>0,05), semelhantemente ao observado por San 

Emeterio et al. (2000) e Callison et al. (2001).  

Soriano et al. (2000) e Reis et al. (2001) também não observaram 

diferença na produção de leite quando forneceram milho com diferentes 

granulometrias para vacas em lactação mantidas em pastagem. Nesses 

trabalhos, as quantidades de milho fornecidas foram altas e podem ter resultado 

em ingestão de amido em excesso. 

A ausência de efeito positivo do processamento mais intenso, ou seja, 

moagem fina em comparação com a moagem grossa, difere dos dados de 

Wilkerson et al. (1997), Yu et al. (1998), Theurer et al. (1999a) e Dhiman et al. 

(2002).  

Os resultados do presente estudo também diferem do trabalho de Yu et 

al. (1998), que observou produção de leite maior para vacas alimentadas com 

milho floculado (360 g/L), intermediária com milho moído fino e menor com 

milho moído grosso, laminado, ou floculado excessivamente (309 g/L). A maior 

produção de leite de vacas alimentadas com milho floculado com densidade 

média e moído fino está associada com maior disponibilidade de energia dos 

grãos, principalmente por causa da maior degradação ruminal do amido. Maior 

quantidade de amido degradável no rúmen aumenta o desempenho lactacional, 
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provavelmente devido a maior produção de ácidos graxos voláteis e maior 

produção microbiana. A menor produção para vacas alimentadas com milho 

floculado excessivamente (309 g/L) foi, provavelmente, causada por excessiva 

degradação ruminal de amido, que pode ter resultado em pH ruminal muito 

baixo. Por apresentarem menor ingestão de MS, vacas que receberam a ração 

contendo milho moído fino tiveram maior eficiência de conversão de alimento 

em leite do que aquelas alimentadas com milho moído grosso ou floculado. 

Dhiman et al. (2002) também observaram maior produção de leite, porém 

com teor de gordura mais baixo, em vacas alimentadas com milho moído fino 

ou milho floculado, quando comparadas às que receberam milho moído grosso. 

Alguns trabalhos compararam a moagem com outros métodos de 

processamento e obtiveram melhores resultados com a moagem. A produção 

de leite foi 2,2 kg/d maior em vacas alimentadas com milho moído do que em 

vacas que receberam milho laminado, conforme trabalho de Wilkerson et al. 

(1997). De acordo com o autor, a redução no tamanho de partícula e o 

subseqüente aumento na área superficial no milho moído, comparado ao milho 

laminado, aumentou a digestibilidade dos nutrientes no trato total. 

No trabalho de Knowlton et al. (1998) a produção de leite também foi 

maior, quando foi fornecido milho moído, em comparação ao milho quebrado, 

em rações fornecidas para vacas em lactação que receberam silagem de milho 

e de alfafa como volumoso. 

Os trabalhos de Joy et al. (1997) e Crocker et al. (1998), que 

compararam milho floculado versus laminado, não mostraram diferença em 

produção de leite, assim como o de Uchida et al. (2001), que compararam milho 

moído versus laminado e forneceram silagem de alfafa como volumoso. 

Em geral, os dados comparando grau de moagem de milho têm 

apresentado efeitos variáveis na produção de leite, ao contrário do efeito 

positivo consistente da floculação do milho e sorgo, em comparação com 

moagem ou laminação, conforme os dados revisados por Theurer et al. 

(1999a). Dados positivos com fontes de amido de alta degradabilidade ruminal 
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têm sido menos freqüentes quando se trata de animais mantidos em pastagens, 

em comparação a animais confinados. 

Houve interação significativa (P<0,05) entre grau de moagem e tipo de 

subproduto para a produção de LCG 3,5. As combinações casca de soja com 

milho moído fino e polpa cítrica com milho moído grosso levaram à maiores 

produções de LCG 3,5. Provavelmente, isto ocorreu devido a influência dos 

efeitos benéficos da casca de soja sobre o ambiente ruminal, na ração 

contendo amido de maior degradabilidade ruminal, ou seja, com milho moído 

fino, enquanto a polpa cítrica compensou a menor degradabilidade ruminal do 

milho moído grosso, fornecendo carboidratos não estruturais de rápida e 

extensa degradação. 

Nussio et al. (2002) obtiveram maior produção de LCG 3,5 com rações 

contendo milho moído fino e polpa cítrica, em comparação àquelas contendo 

apenas milho moído grosso. A combinação de milho floculado com polpa cítrica, 

nesse estudo, resultou em produção de LCG 3,5 maior que aquela contendo 

milho moído grosso. 

Nos dados revisados, os tratamentos com milho processado mais 

intensamente, apresentam, na maioria das vezes, resultados positivos. Em 

alguns casos, diferenças no desempenho animal foram observadas quando as 

variações nos tamanhos médios de partículas do milho moído grosso e fino 

foram de 1,24 mm. Em outras situações variações de até 3,6 mm não levaram à 

mudanças no desempenho.  

De qualquer forma, na maioria destes trabalhos revisados, não há 

vantagem de tratamentos com milho moído grosso ou laminado, comparados 

com aqueles contendo milho moído fino (San Emeterio et al., 2000; Soriano et 

al., 2000; Reis et al., 2001; Santos et al., 2001b; Dhiman et al., 2002; Nussio et 

al., 2002). 

Não foram encontrados dados de literatura que compararam polpa cítrica 

com casca de soja. A ausência de diferença em produção de leite entre polpa 
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cítrica e casca de soja, no presente estudo, sugere que os valores energéticos 

desses subprodutos se equivalem. 

Bernard & Mcneill (1991), Coomer et al. (1993) e Assis et al. (2004b) não 

observaram diferença na produção de leite quando substituíram milho por casca 

de soja. Já no trabalho de Ipharraguerre et al. (2002a), a produção de leite 

tendeu a diminuir quando a casca de soja representava 40% da MS da ração de 

vacas leiteiras. 

 

5.3.3 Eficiência alimentar 
 

A eficiência alimentar (LCG 3,5 / IMS) foi maior para os tratamentos MFCS 

e MGPC, havendo efeito da interação grau de moagem versus tipo de 

subproduto (P<0,05), conseqüência dos maiores teores de gordura do leite e 

produção de leite corrigido para gordura nos tratamentos MFCS e MGPC. 

Yu et al. (1998) constataram que a moagem fina do milho aumentou a 

eficiência alimentar em comparação à moagem grosseira, diferentemente de 

Dhiman et al. (2002), que não observaram efeito do processamento do milho 

sobre a eficiência. No trabalho de Theurer et al. (1999b) a eficiência alimentar 

não foi afetada pelo método de processamento do milho. 

Coomer et al. (1993) compararam vários teores de carboidratos não 

estruturais na ração pela substituição de glúten de milho e casca de soja por 

milho e trigo. A eficiência alimentar tendeu a aumentar conforme diminuiu o teor 

de casca de soja na ração. 

Cunningham et al. (1993) substituíram parte do concentrado ou do 

volumoso por casca de soja em rações para vacas leiteiras e não observaram 

diferença na eficiência alimentar entre as rações. 
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5.3.4 Composição do leite 
 

O teor de gordura do leite não foi afetado pelos tratamentos (P>0,05). A 

produção de gordura do leite foi maior nos tratamentos MFCS e MGPC 

(P<0,05) em conseqüência dos efeitos das combinações dos ingredientes, 

como discutido para LCG 3,5.  

San Emeterio et al. (2000), Soriano et al. (2000), Callison et al. (2001) e 

Reis et al. (2001), que avaliaram formas de processamento do milho, não 

observaram efeitos na gordura do leite. 

Normalmente o fornecimento de grãos de cereais processados mais 

intensamente (floculação versus moagem fina versus moagem grossa ou 

laminação) tendem a reduzir o teor de gordura e aumentar o teor de proteína do 

leite (Theurer et al., 1999a). A alimentação com milho floculado diminuiu em 7% 

o teor de gordura do leite, comparado ao milho moído fino, em trabalho de 

Dhiman et al. (2002). 

O teor de gordura do leite no trabalho de Yu et al. (1998) foi menor para 

vacas alimentadas com rações contendo milho floculado de baixa densidade do 

que para vacas que receberam milho laminado, o que pode estar associado 

com maior taxa de hidrólise do amido e efeito negativo sobre o pH ruminal. A 

concentração ruminal de propionato aumentou e a proporção molar de 

acetato:propionato diminuiu quando a disponibilidade de amido aumentou. 

Maior concentração de propionato ruminal aumenta a gluconeogênese, que 

pode estimular maior secreção de insulina, inibir a liberação de ácidos graxos 

pelo tecido adiposo para a glândula mamária e diminuir o teor de gordura do 

leite. A queda no pH ruminal pode interferir na biohidrogenação ruminal e 

aumentar o fluxo de ácidos graxos de cadeia trans para o intestino. Estes 

ácidos têm efeito negativo sobre a síntese de gordura na glândula mamária 

(Gaynor et al., 1994). 

A substituição parcial de fontes de amido por subprodutos ricos em FDN 

de alta digestibilidade, como a casca de soja, ou em pectina como a polpa 
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cítrica, pode ter efeito positivo sobre o teor de gordura do leite (Ipharraguerre et 

al., 2002a; Santos et al., 2004b). Entretanto, Bernard & Mcneill (1991), Coomer 

et al. (1993) e Assis et al. (2004b) também não observaram mudanças no teor e 

na produção de gordura do leite quando substituíram milho moído por casca de 

soja. Não foram encontrados trabalhos comparando casca de soja com polpa 

cítrica na literatura. 

Não houve efeito dos tratamentos sobre o teor de proteína do leite 

(P>0,05), semelhantemente ao observado por San Emeterio et al. (2000), 

Soriano et al. (2000), Reis et al. (2001) e Callison et al. (2001). Houve tendência 

de maior produção de proteína do leite nos tratamentos MFCS e MGPC 

(P<0,06). 

Os efeitos positivos do aumento da degradabilidade ruminal do amido 

através da floculação sobre o teor e produção de proteína do leite, relatados de 

forma consistente por Theurer et al. (1999a), concordam com os dados de 

Wilkerson et al. (1997), que observaram maior proteína do leite quando utilizado 

milho moído do que milho laminado.  

Knowlton et al. (1996) observaram aumento no teor de proteína do leite e 

Ekinci & Broderick (1997) notaram que a produção de proteína do leite 

aumentou devido a moagem fina do milho. Já no trabalho de Dhiman et al. 

(2002) tanto o teor quanto a produção de proteína do leite foram maiores para o 

milho moído fino em comparação ao milho moído grosso. Os efeitos positivos 

do aumento na degradabilidade do amido sobre o teor de proteína do leite 

devem-se, provavelmente, à síntese microbiana mais intensa, que acarreta 

aumento no fluxo de proteína metabolizável para o intestino e melhora no perfil 

de aminoácidos essenciais (Santos et al., 1998). 

O teor de lactose não foi afetado pelos tratamentos (P>0,05). Dhiman et 

al. (2002) compararam diversos métodos de processamento de milho e também 

não observaram efeitos no teor de lactose do leite. 

O teor de sólidos totais do leite tendeu a ser maior nos tratamentos 

MFCS e MGPC (P<0,06) e a produção de sólidos totais do leite teve influência 
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da interação grau de moagem do milho versus tipo de subproduto (P<0,05) e foi 

maior nos tratamentos MFCS e MGPC. 

O teor de nitrogênio uréico no leite foi maior nos tratamentos com milho 

moído fino (P<0,05), oposto ao observado no trabalho de San Emeterio et al. 

(2000). Caso tenha ocorrido fermentação ruminal excessiva do amido do milho 

moído fino, esta poderia levar à diferenças nas taxas de degradação de 

carboidrato e proteína com conseqüente aumento do teor de nitrogênio 

amoniacal no fluido ruminal. Isso explicaria o maior teor de nitrogênio uréico no 

leite nas rações com milho moído fino, porém, não houve efeito do grau de 

moagem do milho sobre o teor de nitrogênio uréico no plasma, que, 

normalmente, é correlacionado positivamente com o teor de nitrogênio uréico 

no leite. 

Soriano et al. (2000), Reis et al. (2001) e Dhiman et al. (2002) não 

observaram mudanças no teor de nitrogênio uréico no leite quando compararam 

milho moído fino e milho moído grosso, assim como Uchida et al. (2001), que 

compararam milho moído e laminado em rações baseadas em silagem de 

alfafa. 

 

5.3.5 Nitrogênio uréico e glicose no plasma sangüíneo 
 

Os teores de nitrogênio uréico e glicose no plasma sangüíneo não foram 

afetados pelo grau de moagem do milho e nem pelo tipo de subproduto 

(P>0,05). Crocker et al. (1998) também não observaram diferença no teor de 

glicose plasmática quando forneceram milho moído e floculado em diversas 

proporções. No entanto, o teor de nitrogênio uréico plasmático foi maior nos 

animais que consumiram a ração que continha apenas milho moído, sem milho 

floculado. 

No trabalho de Nussio et al. (2002) o teor de nitrogênio uréico plasmático 

foi menor para os animais alimentados com milho moído grosso, em 
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comparação com o milho floculado fornecido com polpa cítrica. Já o teor de 

glicose não foi afetado pelos tratamentos. 

Dhiman et al. (2002) também não observaram efeito do processamento 

do milho sobre o teor de glicose plasmática. 

Os teores de glicose plasmática estão dentro das variações consideradas 

normais de 35 a 55 mg/dL, de acordo com Blood & Radostits (1989) e de 42,1 a 

74,5 md/dL, conforme Fraser (1989). 

 

5.4 Conclusões 
 

O desempenho de vacas leiteiras com produção média 24 kg/d de leite 

não foi afetado pelo aumento do grau de moagem do milho. 

Os subprodutos agroindustriais avaliados, ou seja, polpa cítrica e casca 

de soja, levaram a produções de leite semelhantes. 

A polpa cítrica apresentou-se como melhor alternativa de subproduto nas 

rações com milho moído grosso, enquanto a casca de soja combinou melhor 

com o milho moído fino. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
6 CONCLUSÕES GERAIS 
 

Nas condições experimentais em que foi avaliada, a utilização de aditivo 

microbiológico não melhorou o desempenho de vacas no terço final de lactação. 

A substituição do milho moído por polpa cítrica peletizada em 50%, para 

vacas produzindo ao redor de 19 kg/d de leite, não afetou o desempenho dos 

animais. 

O teor ótimo de amido total, em rações contendo silagem de milho como 

volumoso, foi de 25% (proporção milho:polpa de 2:1) para vacas produzindo 

cerca de 30 kg/d. 

O grau de moagem do milho (fino ou grosso) não afetou o desempenho 

de vacas em lactação. 

Baseado nos dados obtidos, supõe-se que a polpa cítrica e a casca de 

soja apresentam potencial semelhante de geração de energia para a síntese de 

leite. 
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