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Resumo
Objetivou-se avaliar a digestibilidade dos alimentos, consumo de matéria seca, comportamento ingestivo e perfil
metabólico de ovelhas alimentadas com volumoso extrusado em substituição à silagem. Utilizou-se vinte animais, com
média de 54,5kg. Os tratamentos consistiram em: 80%F:20%S; 60%F:40%S; 40%F:60%S; 20%F:80%S; e 100%S.
Avaliou-se alimentos, sobras, fezes, urina, comportamento ingestivo e metabólitos sanguíneos. As variáveis CMS%PC e
CMS(PC0,75) apresentaram resposta linear negativa. Houve resposta linear positiva para RUM e MAST, linear negativa
para ÓCIO, ERUM, EING e EMAST e resposta quadrática para ING. Ácido úrico apresentou diferença estatística entre
os tratamentos. Conclui-se que a substituição de silagem de milho por volumoso extrusado Foragge ® pode ser feita em até
80%.
Palavras-chave: Digestibilidade. Extrusão. Foragge®. Ovis aries. Ruminação.

Abstract
The objective was to evaluate food digestibility, dry matter intake, ingestive behavior and metabolic profile of ewes fed
with extruded roughage instead silage. Twenty animals were used, with an average 54.5kg. The treatments consisted:
80%F:20%S; 60%F:40%S; 40%F:60%S; 20%F:80%S; and 100%S. Food, leavings, feces, urine, ingestive behavior and
blood metabolites were evaluated. The variables DMI%BW and DMI(BW0.75) showed a negative linear response. There
was positive linear response for RUM and CHEWING, negative linear response for IDLENESS, ERUM, EING and
ECHEW and quadratic response for ING. Uric acid showed a statistical difference between treatments. It is concluded
that the replacement corn silage by Foragge® extruded roughage can be done in up to 80%.
Keywords: Digestibility. Extrusion. Foragge®. Ovis aries. Rumination.
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Introdução
A fibra é o principal constituinte da dieta de ruminantes, pois é utilizada pelos microrganismos
ruminais como principal fonte de energia (GESUALDI JR et al., 2000). A fibra utilizada nas dietas
vai depender do sistema de produção, custo, tecnificação do sistema de produção, região e categoria
ou espécie animal. Como a alimentação representa o maior custo dentro dos sistemas de produção
animal (SANTOS e LOPES, 2014), estratégias nutricionais se fazem importantes para que seja
possível equalizar o desempenho dos animais e os custos de produção da alimentação dos mesmos, o
que irá representar a receita final do sistema de produção. Nesse âmbito, é indispensável ao
nutricionista responsável o conhecimento de diferentes planejamentos nutricionais com objetivo de
melhorar o desempenho produtivo dos animais. Uma dessas estratégias, é o processamento de
alimentos de baixo teor nutricional devido seu menor custo de aquisição, como é o caso da cana de
açúcar.
A cana de açúcar (Saccharum officinarum) é uma opção de volumoso bastante utilizada entre
os produtores, no entanto apresenta certas limitações de uso devido baixo teor proteico e de minerais
e fibra de baixa qualidade. Além disso, alguns entraves como escolha de variedades, manejo
agronômico, colheita, picagem e formas de utilização são negligenciados pelos produtores, o que leva
ao insucesso do uso desta forrageira (SIQUEIRA et al. 2012). Neste sentido, tecnologias que
possibilitem melhoras de manejo e nos teores nutricionais deste alimento estão sendo cada vez mais
utilizados, como é o caso da extrusão.
Uma alternativa para melhorar a digestibilidade da fibra do alimento, é a utilização de
volumosos extrusados (OLIVEIRA et al., 2019). A extrusão é um processo que consiste em submeter
o alimento ao cozimento com alta pressão (30 a 60 atm), umidade (19 a 25%) e temperatura (130 a
140ºC) em curto espaço de tempo (10 a 30 segundos), resultando num produto final uniforme,
altamente palatável e que facilita o manejo alimentar. Durante o processo as proteínas são
desnaturadas, o amido é gelatinizado e a parede celular fragmentada, melhorando a digestibilidade
do alimento. Além disso, a ruptura das ligações entre carboidratos e proteínas associados à fibra a
torna mais solúvel (RAMACHANDRA e THEJASWINI, 2015). O processo de extrusão pode ainda
melhorar a palatabilidade do alimento, o que associado à facilidade de apreensão do mesmo pode
aumentar a eficiência de ingestão pelos animais (VIEIRA et al., 2005).
A avaliação do perfil metabólico dos animais surgiu como uma ferramenta para avaliar se a
nutrição é adequada e atende as exigências de determinada espécie. De acordo com Varanis et al.
(2021) esta técnica pode diagnosticar mudanças bioquímicas que diminuem a produção, reduzem a
fertilidade, são responsáveis por doenças ou levar a morte desses animais. Vale a pena mencionar que
além de considerar o perfil metabólico na avaliação nutricional do animal, aspectos de gestão, estado
de saúde e fisiológico também devem ser levados em consideração. Dessa forma, outra ferramenta
que auxilia na avaliação nutricional dos ruminantes é o estudo do comportamento ingestivo. De
acordo com Carvalho et al. (2015), o tempo de ruminação é influenciado pela natureza da dieta, logo,
o processo de extrusão pode ser uma alternativa para reduzir o tempo em ruminação.
Sendo assim, acredita-se que o alimento extrusado Foragge® possa ser utilizado como alimento
substituto da silagem, melhorando a digestibilidade de alimentos de baixa qualidade. Portanto,
objetivou-se avaliar os parâmetros nutricionais, comportamento ingestivo e metabolismo energético
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e proteico de ovelhas alimentadas com volumoso extrusado de cana de cana de açúcar em diferentes
níveis de substituição à silagem de milho.
Material e métodos
O experimento foi realizado no setor de caprinos e ovinos na Fazenda Experimental Capim
Branco da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), situada no município de Uberlândia. Os dados
experimentais encontrados durante a execução do referido projeto de pesquisa, foram obtidos após
liberação do protocolo experimental aprovado pela Comissão de Ética na Utilização de Animais
(CEUA) da UFU sob o número 092/16.
O ensaio teve duração de 21 dias, durante o mês de abril de 2017. Esse foi dividido em duas
fases, sendo 15 dias de adaptação à ração e iluminação e seis dias de coleta de dados e amostragens.
Foram utilizadas 20 ovelhas adultas, Santa Inês, com média inicial de 54,5kg de peso corporal (PC).
Os animais foram mantidos em gaiolas de metabolismo, providas de bebedouro, cocho, saleiro, piso
ripado e artefato de separação de fezes e urina, em galpão de alvenaria coberto e com iluminação
artificial durante a noite. Passaram por procedimento padrão de pesagem, identificação, vermifugação
e sorteio nos tratamentos.
A ração experimental foi composta por volumoso extrusado Forrage® 52,5% fibra de cana (F)
em substituição à silagem de milho (S) (forma convencional) em diferentes proporções, sendo estas
80%F:20%S, 60%F:40%S, 40%F:60%S, 20%F:80%S e 100%S, onde cada proporção corresponde a
um tratamento utilizado. Por se tratar de um produto comercial protegido por lei de patente segue
apenas a informação dos constituintes do produto Foragge® ((Nutratta, Itumbiara, Goiás, Brasil)
(composição: folhas da parte aérea da planta da cana de açúcar, amido, ureia e minerais).
Os tratamentos foram ofertados como único alimento suprindo 3,5% do peso corporal
inicialmente, de forma que houvesse sobras entre 5-10% do total fornecido. Na tabela 1 vemos a
composição dos alimentos e dietas utilizados. As alimentações ocorreram às 8 horas e 16 horas, sendo
ofertados 50% do total em cada alimentação, tendo água e sal mineral ad libitum.
Tabela 1 - Composição bromatológica do Foragge® e dietas experimentais
Nutriente

MS

PB

EE

FDN

FDA

CNF

NDT

Foragge® (%)1

92,62

9,81

1,50

32,27

20,98

49,87

66,26*

20S:80F

80,27

9,43

1,69

33,82

23,52

XXX

62,95*

40S:60F

67,92

9,04

1,88

35,36

26,06

XXX

59,65*

60S:40F

55,56

8,66

2,08

36,91

28,61

XXX

56,34*

80S:20F

43,21

8,27

2,27

38,45

31,15

XXX

53,04*

Silagem de milho (%)2

30,86

7,89

2,463

40,00

33,69

XXX

64,26**

MS: matéria seca; PB: proteína bruta; EE: extrato etéreo; FDN: fibra em detergente neutro; FDA: fibra em detergente
ácido; CNF: carboidrato não fibroso; NDT: nutrientes digestíveis totais. 1Valores fornecidos pelo fabricante; 2Dados
obtidos através de análise das amostras coletadas no experimento no laboratório de bromatologia e nutrição animal da
UFU; 3Valor obtido através das Tabelas Brasileiras de Composição de Alimentos para Ruminantes (CQBAL 4.0); *NDT
= 93,53 – (1,3 x %FDA) (Rodrigues, 2010); **NDT = 87,84 – (0,7 x %FDA) (RODRIGUES, 2010).

Durante a coleta foram pesados e amostrados diariamente o alimento oferecido, as sobras e as
fezes na matéria natural em balança com precisão de cinco gramas. Abaixo das gaiolas metabólicas
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era mantido artefato que permitia separação das fezes e urina, possibilitando avaliação da
digestibilidade. Para realizar colheita total de fezes, as gaiolas eram limpas todos os dias pela manhã,
com o auxílio de espátula e vassoura. Foi feito um pool das amostras para cada animal dos cinco dias
coletados, sempre pela manhã. A urina era acondicionada em baldes adaptados com tela para
separação das fezes que eram recolhidas em bandejas plásticas. O volume total de urina foi medido
através de uma proveta graduada (plástico) com precisão de 20 mL e a densidade da urina foi
determinada através de refratômetro manual Megabrix® (Fremont, Ohio, Estados Unidos).
Foi avaliado também o escore fecal, de acordo com escala proposta por Gomes et al. (2012),
sendo que na escala um (1) as fezes são ressecadas e sem brilho; na escala dois (2) as fezes são
normais; na escala três (3) as fezes são ligeiramente amolecidas; na escala quatro (4) as fezes são
amolecidas, perdendo o formato e coladas umas às outras (cacho de uva); na escala cinco (5) as fezes
são amolecidas e sem formato normal (fezes de suínos); e na escala seis (6) as fezes são diarreicas.
As amostras de alimentos, sobras e fezes foram acondicionadas em sacos plásticos,
identificadas e armazenadas em congelador a -15ºC. Ao final do ensaio, as amostras foram
descongeladas e homogeneizadas, sendo retirada amostra de 20% do total para posteriores análises
laboratoriais. Os teores de matéria seca foram obtidos pelo método INCT-CA G-003/1.
Posteriormente calculou-se a matéria seca definitiva e, a digestibilidade aparente da dieta conforme
as equações (Eq. 1 e 2) propostas por Maynard et al. (1984):
𝐶𝑁 = (𝐶𝑜𝑛𝑠 𝑥 %𝑐𝑜𝑛𝑠) – (𝑆𝑜𝑏 𝑥 %𝑠𝑜𝑏)
(Eq. 1)
𝐷𝐴 =

𝐶𝑁 – (𝐹𝑒𝑧 𝑥 %𝑓𝑒𝑧)
𝐶𝑁

𝑥 100

(Eq. 2)

Onde: CN = consumo do nutriente (kg); Cons = quantidade de alimento consumido (kg); %cons
= teor do nutriente no alimento fornecido (%); Sob = quantidade de sobra retirada (kg); %sob = teor
do nutriente nas sobras (%); DA = digestibilidade aparente (%); Fez = quantidade de fezes coletada
(kg); %fez = teor do nutriente nas fezes (%).
O cálculo do consumo de água bebida foi feito com base na diferença entre o ofertado e as
sobras. Todos os dias foi ofertado para cada animal uma quantidade padrão de seis litros de água,
sendo acrescido maior quantidade quando necessário. Foi utilizado um balde de água para controlar
a evaporação a cada 24 horas, sendo adicionados seis litros de água e no dia seguinte contabilizado a
sobra. A quantidade de água evaporada foi descontada do consumo de água de cada animal.
Para o estudo do comportamento ingestivo os animais foram submetidos à observação visual
por pessoas treinadas, em sistema de revezamento, dispostas de maneira a não incomodar os animais,
por um período de 24 horas, um dia após o último dia de coleta de dados. No período noturno, o
ambiente recebeu iluminação artificial, e as luzes permaneceram acessas durante cinco dias antes da
avaliação para promover a adaptação dos animais. Foram verificados a cada cinco minutos, se os
animais estavam realizando ingestão do alimento e água, ruminação ou ócio, de acordo com a
metodologia proposta por Fischer et al. (1998).
Os cálculos das atividades foram feitos em minutos por dia, admitindo que, nos cinco minutos
subsequentes a cada observação, o animal permaneceu na mesma atividade. Já o tempo total gasto
em mastigação (MAST) foi determinado somando-se os tempos gastos em ingestão (ING) e
ruminação (RUM). As eficiência de ingestão (EING), mastigação (EMAST) e ruminação (ERUM)
foram obtidas segundo Polli et al. (1996), de acordo com as equações 3, 4 e 5:
EIng (g/min) = CMS/Tal
(Eq. 3)

166

Rev. Agr. Acad., v. 5, n. 1, Jan/Fev (2022)
EMast (g/min) = CMS/Tmast

(Eq. 4)

ERum (g/min) = CMS/Trum
(Eq. 5)
-1
-1
Onde: CMS é consumo de matéria seca (g MS dia ), Tal é o tempo de alimentação (h dia-1),
Tmast é o tempo em mastigação (h dia-1) e Trum é o tempo em ruminação (h dia-1) (BÜRGER et al.
2000).
As colheitas de sangue para avaliação da curva glicêmica foram feitas no último dia de coleta,
já para os componentes bioquímicos foram feitas no primeiro, terceiro e quinto dia de coleta do
experimento. As colheitas sempre foram feitas antes da primeira alimentação com o animal em jejum.
Para a avaliação glicêmica a primeira colheita foi feita às 8h (antes da primeira refeição), 11h,
14h, 17h e às 20h. No dia da avaliação glicêmica a segunda refeição somente foi ofertada após a
colheita das 20h. As amostras foram colhidas por venopunção da jugular com auxílio de tubos
Vacutainer® (BD, São Paulo, São Paulo, Brasil) de cinco mL contendo fluoreto e EDTA, sendo
devidamente identificados para cada animal.
Para avaliação dos componentes bioquímicos foram feitas colheitas de sangue por venopunção
da jugular com auxílio de tubos Vacutainer® sem anti-coagulante. Os componentes bioquímicos para
determinação do metabolismo energético foram: triglicerídeos e colesterol e para determinação do
metabolismo proteico foram: proteína total, ureia, albumina, ácido úrico e creatinina.
As amostras de sangue coletadas foram centrifugadas a 3000 rotações por minuto por 10
minutos, sendo os soros separados em alíquotas, guardados em microtubos e armazenados em freezer
a -5ºC para posterior análise laboratorial. Todas as amostras foram processadas em analisador
bioquímico automatizado Bioplus® 2000 (Bioplus Produtos para Laboratório Ltda., Barueri, São
Paulo, Brasil), usando kit comercial da Lab Test Diagnóstica S. A.® (Lagoa Santa, Minas Gerais,
Brasil).
O experimento foi realizado em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com cinco
tratamentos com diferentes níveis de substituição da silagem de milho por volumoso extrusado. Cada
tratamento dispôs de quatro repetições. A variável glicemia (horário de colheita) foi avaliada como
parcela subdivida, onde nas parcelas tinham-se os tratamentos e nas sub-parcelas os horários de
colheita (8h, 11h, 14h, 17h e 20h). Todos os dados foram testados quanto à normalidade (SHAPIRO
e WILK, 1965) e homocedasticidade (LEVENE, 1960) de variância do resíduo. As variáveis normais
e com variâncias homogêneas foram submetidas à análise de variância e regressão, sendo o fator
regressor o percentual de Forrage® 52,5% fibra de cana, e o coeficiente de regressão o percentual de
silagem de milho. Nesta análise, observou-se a significância dos efeitos linear, quadrático e não
significância da falta de ajuste do modelo, sendo a probabilidade de erro tipo I utilizada para tomada
de decisão 5%. A variável ácido úrico por não se enquadrar nos modelos foi avaliada pelo teste não
paramétrico de Kruskal e Wallis (1952). A variável escore fecal por ser não paramétrica foi avaliada
pelo teste de Kruskal e Wallis (1952) seguido pelo procedimento de Conover (1980) com nível de
significância de 5% de probabilidade de erro tipo I.
Resultados e discussão
Não houve diferença estatística (P<0,05) entre os tratamentos para as variáveis consumo de
matéria seca (CMS) em kg dia-1 e para digestibilidade da matéria seca (DMS, Tabela 2). Para as
variáveis consumo de matéria seca em relação ao peso corporal (CMS%PC) e consumo de matéria
seca em relação ao peso metabólico (CMS(PC0,75)) houve resposta linear negativa, de modo que
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conforme se aumentou a substituição da silagem pelo volumoso extrusado aumentou-se o CMS%PC
e CMS(PC0,75). O CMS médio encontrado foi de 1,50 kg dia-1, valor este 42,9% acima do
recomendado para a categoria animal analisada que é de 1,05 kg dia-1 segundo NRC (2007). Já o valor
de CMS%PC recomendado pelo NRC (2007) é de 1,83%, logo os valores de CMS%PC encontrados
estão 54,6% acima do recomendado. Para esta variável encontrou-se valor para o tratamento 20S:80F
64,2% maior quando comparado com o tratamento 100S. Evidenciando a diferença de ingestão pelos
animais nos tratamentos.
Tabela 2 - Consumo e digestibilidade da matéria seca em ovelhas alimentadas com diferentes níveis de substituição da
silagem de milho por volumoso extrusado
Tratamento
MG
CV
P
20S:80F
40S:60F
60S:40F
80S:20F
100S
CMS (kg dia-1)
1,67
1,63
1,65
1,34
1,19
1,50
19,24
0,1041
CMS (%PC)1
3,58
2,88
2,90
2,41
2,18
2,83
15,44
0,0022
0,75 2
CMS (PC )
94,20
79,03
79,64
65,90
59,32
76,67
14,29
0,0018
DMS (%)
65,10
62,32
62,91
64,73
63,52
63,78
10,50
0,9673
MG: média geral; CV: coeficiente de variação (%); P: valor de 5% de significância; 1Y=3,767500 – 0,01625x,
R2=92,02%; 2Y: 101,044850 – 0,421383X, R2 = 93,53%.

A elevação do CMS pode ser explicada pelos teores de MS das dietas e pela forma física da
ração ofertada. Conforme verificado na tabela 1, quanto maior a inclusão de silagem de milho nas
dietas, menores os teores de MS. Dessa forma, pode-se inferir que o CMS foi afetado de forma que
quanto menor o teor de MS na dieta, menor o CMS. Isto ocorre, pois a água presente no alimento é
limitante físico do CMS devido ao rápido enchimento do rúmen ocasionado pelo fator de repleção do
mesmo. Quanto ao processo de extrusão, este diminui o tamanho da partícula de fibra da matéria
prima utilizada, no caso a parte aérea da cana de açúcar era moída à aproximadamente 2 mm,
promovendo maior solubilidade e aumentando a taxa de passagem, fazendo com o que o alimento
ficasse menos tempo no rúmen, fermentando mais rápido e aumentando consequentemente a ingestão.
A forma física do Foragge® também o torna mais palatável para o animal, influenciando nesse
aumento. Silva et al. (2020a) trabalhando com diferentes níveis de substituição da silagem de milho
por volumoso extrusado de capim marandu encontraram valores de 1,80 kg dia-1 e 3,22 %, para CMS
e CMS%PC, respectivamente. Valores estes semelhantes ao do presente estudo. Oliveira et al.
(2020a) trabalhando com dieta total extrusada para cordeiras em confinamento relataram valor médio
de CMS%PC de 3,81, demonstrando que a extrusão facilita a ingestão e aumenta o CMS.
Não houve diferença (P>0,05) para a variável DMS que apresentou valor médio de 63,78%,
mesmo com o aumento na variável CMS/PC. Oliveira et al. (2020b), trabalhando com volumosos
extrusados contendo diferentes aditivos encontraram valor médio para DMS de 53,97. Enquanto
Araújo et al. (2020) encontraram valor médio de 58,78% onde compararam a utilização de volumoso
extrusado de capim marandu com a silagem de milho. De maneira geral quando se tem aumento no
CMS observa-se redução na DMS (ZANINE e MACEDO JUNIOR, 2006). Dessa forma, o aumento
do consumo (Tabela 2) levaria ao aumento na taxa de passagem e consequente diminuição na
digestibilidade. Entretanto, não foi observado esse comportamento nesse estudo, demonstrando que
a substituição da silagem por Foragge® não afeta negativamente a DMS. Tal fato pode ser explicado
pela melhora na digestibilidade causada pelo processo de extrusão, uma vez que este favorece o
acesso dos microrganismos ruminais ao alimento favorecendo assim o processo de digestão,
demonstrando que foi possível manter a DMS mesmo com o aumento encontrado no CMS conforme
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se incluiu o Foragge® na dieta. A digestibilidade média da silagem de milho ficou em 63,52% e
quando comparamos com os demais tratamentos em que há sua substituição por volumoso extrusado
não é possível avaliar diferença significativa.
Não se observou influência (P>0,05) das dietas avaliadas para consumo de água (CH2O),
consumo de água em relação ao consumo de matéria seca (CH2O/CMS), volume de urina (VU),
densidade de urina (DU), matéria seca fecal (MSF), fezes na matéria seca (FMS), massa de fezes na
matéria natural (MFMN) e escore fecal (EF) como demonstrado na tabela 3.
Tabela 3 - Consumo de água e parâmetros fecais e urinários de ovelhas alimentadas com diferentes níveis de substituição
da silagem de milho por volumoso extrusado
Tratamento
MG
CV
P
20S:80F
40S:60F
60S:40F
80S:20F
100S
CH2O (L dia-1)
2,89
2,21
2,46
1,76
1,43
2,18
39,39
0,3350
CH2O/CMS
1,71
1,28
1,50
1,31
1,19
1,41
39,71
0,6509
(L Kg-1 dia-1)
VU (L dia-1)
0,722
0,626
0,702
0,787
0,961
0,757
39,53
0,7668
DU (g mL-1)
1,0294
1,0260
1,0270
1,0232
1,0135
1,0240
0,81
0,1005
MSF (%)
36,31
32,60
33,52
33,38
36,74
34,59
13,71
0,6282
-1
FMS (Kg dia )
0,615
0,623
0,608
0,482
0,423
0,553
23,44
0,1366
MFMN (Kg dia-1)
1,72
1,97
1,81
1,52
1,21
1,65
31,85
0,3255
EF*
2,24
2,75
2,10
2,30
2,20
2,31
20,22
0,3611
*Estatística não paramétrica - Kruskal e Wallis (1952); MG: média geral; CV: coeficiente de variação; P: valor de 5% de
significância.

A média observada para CH2O dos animais foi de 2,18 litros de água por dia. Através da
equação proposta pelo NRC (2007) que possibilita calcular a exigência para ingestão de água diária
para ovelhas através do CMS: CH2O = 3,86 x CMS – 0,99. Utilizando a média do CMS encontrado
para todos os tratamentos (1,50 Kg dia-1), tem-se que a ingestão de água recomendada é de 4,80 litros
dia-1, ou seja, os animais ingeriram uma quantidade de água de 120,18% menor que a recomendada.
Foi estabelecida relação entre o consumo de água bebida e a quantidade de MS ingerida para ovinos
pelo NRC (2007), devendo ser duas a três vezes maior que o CMS, portanto, de acordo com o CMS
de 1,50 kg dia-1, o recomendado seria 3,0 a 4,5 L, logo o CH2O/CMS também se encontra abaixo da
faixa de recomendação.
O baixo consumo de água pode ser explicado pelo estado fisiológico dos animais. Ovelhas em
manutenção apresentam CH2O/CMS inferior a ovelhas gestantes (138%), lactantes (100 a 164%) ou
animais em crescimento (WANDERLEY et al., 2012). Apesar do baixo CH2O, todos os tratamentos
em que houve substituição da silagem por volumoso extrusado foram encontrados maiores valores de
ingestão de água, com destaque para o tratamento 20S:80F que ficou 102,10% acima em comparação
com o tratamento em que a dieta era composta exclusivamente por silagem de milho. Isto se deve ao
fato de que o Foragge® apresenta teor de MS superior a 90%, enquanto a silagem de milho possuiu
30,86% de MS para o presente estudo. Araújo et al. (2020) encontraram para CH2O aumentos de
268% a 327% nos tratamentos em que os animais recebiam volumoso extrusado puro em comparação
com animais que recebiam exclusivamente silagem, corroborando com os dados encontrados neste
estudo.
Em relação ao volume urinário (VU) não houve diferença em função do tipo dos tratamentos.
A média geral da produção de urina apresentada foi de 0,757 L dia-1. Para Reece (2006), em ovinos
a excreção de urina deve ficar entre 0,1 e 0,4 L para cada 10 kg de peso vivo. Os animais em estudo
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tinham peso médio de 54,5 Kg, ou seja, a excreção de urina deveria variar entre 0,5-2,0 L podendo
afirmar, portanto que a excreção média de urina apresentada pelas ovelhas esteve de acordo com a
faixa de recomendação. Silva et al. (2020a) trabalhando com a substituição da silagem de milho por
volumoso extrusado de Urochloa brizantha encontraram valores para VU de 0,725 L dia-1, valor
muito semelhante à média do presente estudo.
Não houve diferença da densidade de urina (DSD) em função do tratamento para as ovelhas
em estudo. Ao medir o grau de solutos existentes na amostra, a densidade urinária, avalia,
indiretamente, a capacidade de concentração e diluição tubular, sendo, uma medida de função renal
(TRHALL et al., 2007). O valor médio detectado para essa variável foi de 1,0240, considerada normal
para a espécie. Segundo Carvalho (2008), para ovinos a variação da densidade urinária é entre 1,0150
e 1,0450. Por se tratar de um indicador precoce de acometimento renal, com valores dentro do
esperado e associando com os valores encontrados para CMS, DMS, CH2O, CH2O/CMS e VU, podese afirmar que os animais não sofreram restrição hídrica.
Não foram observadas diferenças (P>0,05) para peso de fezes na matéria natural (MFMN), na
matéria seca (FMS) e matéria seca fecal (MSF) (Tabela 3). O peso das fezes pode estar relacionado
com a composição da dieta, taxa de passagem do alimento pelo rúmen e sua digestibilidade (SANTOS
e NOGUEIRA, 2012). De acordo com EMBRAPA (2008) uma ovelha adulta produz entre 0,8 e 1,5
kg fezes-1 dia-1 em matéria natural. Logo os animais em questão tiveram produção fecal dentro do
recomendado. Segundo Van Cleef et. al., (2010), os valores de referência para FMS para a espécie
ovina variam de 37% a 44%. Sendo assim, essa se manteve abaixo dos valores mencionados
(34,59%), o que pode estar relacionado com CH2O que esteve 120,18% abaixo do recomendado e
com o alto teor de MS das dietas (Tabela 1), proporcionando uma menor taxa de passagem. O escore
fecal (EF) obteve média de 2,31, valor este ideal para a espécie. Araújo et al. (2020), avaliando a
dietas com silagem de milho e volumoso extrusado, encontraram valores de 38,89 para MSF, 0,936
para FMS, 2,47 para MFMN e 2,65 para EF, corroborando com os dados deste presente estudo.
Além dos parâmetros que envolvem as dietas, o comportamento ingestivo dos animais é uma
ferramenta bastante utilizada na avaliação nutricional de ruminantes. Houve resposta linear positiva
para tempo em ruminação (RUM) e tempo em mastigação total ((ingestão+ruminação) MAST), linear
negativa para tempo em ÓCIO, eficiência de ingestão (EING), eficiência de ruminação (ERUM) e
eficiência de mastigação total (EMAST) e resposta quadrática para tempo de ingestão (ING)
conforme tabela 4.
Tabela 4 - Comportamento ingestivo de ovelhas alimentadas com diferentes níveis de substituição da silagem de milho
por volumoso extrusado
Tratamento
MG
CV
P
20S:80F 40S:60F 40F:60S 20F:80S 100S
ING1 (min)
268,00
326,25
251,25
318,75
428,75 316,19 20,84 0,0118
RUM2 (min)
270,00
296,25
365,00
493,75
437,50 367,61 20,18 0,0020
3
ÓCIO (min)
902,00
817,50
823,75
627,50
573,75 756,19 16,26 0,0051
MAST4 (min)
538,00
622,50
616,25
812,50
866,25 683,80 17,98 0,0051
EING5 (g min-1)
6,39
5,17
7,00
4,27
3,09
5,24
32,42 0,0292
6
-1
ERUM (g min )
6,27
5,77
4,56
2,77
2,98
4,55
28,50 0,0026
EMAST7 (g min-1)
3,15
2,71
2,69
1,67
1,50
2,38
26,98 0,0061
MG: média geral; CV: coeficiente de variação; P: valor de 5% de significância; 1Y=347,4000 – 3,701429x + 0,043929x2,
R2=73,53%; 2Y=212,7500 + 2,66250x, R2=80,32%; 3Y=1002,850 – 4,23250x, R2=90,52%; 4Y=437,150 + 4,232500x,
R2=90,52%; 5Y=7,439330 – 0,03751x, R2=56,51%; 6Y=7,362280 – 0,048289x, R2=91,73%; 7Y=3,651785 – 0,021743x,
R2=91,17%.
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Com relação às variáveis analisadas para comportamento ingestivo verificou-se resposta linear
positiva para RUM e MAST, ou seja, o tempo gasto pelos animais realizando as atividades de
ruminação e mastigação aumentaram conforme se diminuiu a substituição do Foragge® na dieta. Esse
aumento no tempo (h dia-1) está relacionado com a maior inclusão de silagem na dieta
(consequentemente, menor inclusão de volumoso extrusado), uma vez que o Foragge® é mais
facilmente digerido no rúmen pelos microrganismos devido ao tamanho de partícula ser menor que a
silagem de milho, demandando menor tempo para que o alimento atinja tamanho suficiente para
seguir para o retículo. Oliveira et al., (2019) verificou que animais alimentados exclusivamente com
volumoso extrusado ruminaram por 1,57 horas dia-1, enquanto animais alimentados exclusivamente
com silagem de milho ruminaram por 8,8 horas dia-1. Valores semelhantes aos deste estudo, onde os
animais alimentados exclusivamente com silagem de milho ruminaram por 7,89 horas dia -1, ou seja,
em comparação 3,39 horas a mais que o tratamento com maior inclusão de Foragge®.
Em contrapartida, houve resposta linear negativa para ÓCIO, demonstrando que conforme se
aumenta a proporção de volumoso extrusado na dieta, ocorre diminuição deste parâmetro. Enquanto
que para as variáveis EING, ERUM e EMAST apesar da resposta linear negativa, pode-se observar
que a eficiência é maior conforme se aumenta a porcentagem de Foragge® na dieta. De acordo com
Carvalho et al. (2015), o teor de fibra em detergente neutro (FDN) contido nos alimentos é um dos
principais fatores que influenciam no comportamento ingestivo dos animais, sendo que quanto menor
for a quantidade de fibra, ou menor o tamanho da partícula, menor será o tempo despendido em
atividade de mastigação (alimentação e ruminação) e maior o tempo de ócio. O Foragge® ocasiona
esse efeito, pois a partícula de fibra presente na ração é de 2 mm, o que aumenta a taxa de passagem,
além da maior fermentabilidade causada pelo processo de extrusão.
Por último, houve resposta quadrática para ING, onde o maior valor foi representado pelo
tratamento 100%S. Isso pode ser explicado pelo efeito que a extrusão tem sobre a fibra, provocando
alterações físicas e químicas no alimento: proteínas são desnaturadas, o amido é gelatinizado e a
parede celular fragmentada, isso diminui o tamanho da partícula de fibra. Esse efeito aumenta a taxa
de passagem e melhora a fermentabilidade do alimento, ou seja, por ser fermentado mais rápido o
alimento passa menos tempo no rúmen, aumentando a capacidade de ingestão do animal e refletindo
na eficiência alimentar (OLIVEIRA et al. 2020c). Ainda de acordo com Oliveira et al. (2020c) a ING
consiste no tempo que o animal demora para consumir o alimento disponível, e este tende a aumentar
conforme maior quantidade de fibra na dieta. No caso do Foragge® a partícula fibrosa contida é
altamente fermentável devido à extrusão e moída a 2 mm, promovendo um efeito inverso e
melhorando a eficiência alimentar.
Não houve diferença para a variável glicose entre os tratamentos ou para o horário de coleta
(Tabela 5). A glicose plasmática em animais ruminantes possui como precursor compostos que não
são carboidratos, como o ácido graxo volátil (AGV) propionato. Após a absorção pelo epitélio
ruminal, o propionato segue via corrente sanguínea para o fígado, sendo convertido em glicose na
gliconeogênese para enfim ser usado como fonte de energia pelo animal (VARANIS et al., 2021).
Por ser uma via indireta, seu tempo de produção é relativamente demorado, o que explica as 6 h
necessárias para aumento da glicose no sangue, com o pico acontecendo 12 h após a ingestão. Silva
et al. (2020a), demonstraram valores semelhantes na curva glicêmica de ovelhas Santa Inês (77,55 –
8h, 75,30 – 11h, 72,20 – 14h, 66,00 – 17h e 68,85 – 20h) alimentadas com volumoso extrusado de
capim marandu e silagem de milho.
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Tabela 5 - Glicose sanguínea de ovelhas alimentadas com diferentes níveis de substituição da silagem de milho por
volumoso extrusado
Tratamento
MG
CV
P
VR
20S:80F 40S:60F 60S:40F 80S:20F 100S
Glicose
62,36
60,05
65,90
61,75
58,50 61,74 13,24 0,1150 30-94
(mg dL-1)
Horário de coleta
CV
P
VR
08:00
11:00
14:00
17:00
20:00
Glicose
60,90
60,14
62,90
61,71
63,04 14,88
0,8109 30-94
(mg dL-1)
MG: média geral; CV: coeficiente de variação; P: valor de 5% de significância; VR: Valor de referência para ovinos
criados no Brasil segundo Silva et al. (2020b).

Neste estudo não foi observada diferença (P>0,05) entre os tratamentos para as concentrações
dos metabólitos energéticos e proteicos, com exceção do ácido úrico (P<0,05), cujo tratamento
20S:80F se demonstrou superior aos demais (Tabela 6). A verificação dos metabólitos sanguíneos é
uma ferramenta utilizada para melhor interpretar os resultados de CMS e DMS, de modo que se utiliza
esta mensuração para observar se houve algum tipo de deficiência nutricional ou sobrecarga hepática
e renal durante os processos de metabolização.
Tabela 6 - Metabólitos energéticos e proteicos de ovelhas alimentadas com diferentes níveis de substituição da silagem
de milho por volumoso extrusado
Tratamento
MG
CV
P
VR
20S:80F 40S:60F 60S:40F 80S:20F 100S
Triglicerídeos
19,40
15,62
18,87
18,75
20,62
18,69 25,41 0,3256 5-71
(mg dL-1)
Colesterol
29,90
29,25
27,25
22,00
31,12
28,00 32,84 0,5279 14-126
(mg dL-1)
Proteínas Totais
3,90
3,57
3,37
3,40
3,52
3,57
13,43 0,8452 3,1-10,7
(g dL-1)
Ácido Úrico1
0,18A
0,02B
0,10AB 0,02B
0,10AB 0,09
0,0489 0-1,7
(mg dL-1)
Ureia
14,00
20,00
14,12
17,00
13,75
15,83 27,49 0,6912 10-92
(mg dL-1)
Albumina
3,58
3,25
4,05
4,07
3,80
3,74
27,23 0,2547 1,1-5,2
(g dL-1)
Creatinina
0,84
0,80
1,00
0,82
0,95
0,88
12,35 0,2167 0,4-1,7
(mg dL-1)
MG: média geral; CV: coeficiente de variação; P: valor de 5% de significância; VR: Valor de referência para ovinos
criados no Brasil segundo Silva et al. (2020b); 1Letras maiúsculas distintas na linha diferem estatisticamente pelo teste
não paramétrico de Kruskal e Wallis (1952) – Sem distribuição normal.

Não houve diferença estatística entre os tratamentos para o metabólito triglicerídeos, de modo
que esse encontra-se dentro da faixa de referência citada por Silva et al. (2020b). Os triglicerídeos
são a principal forma de armazenamento de energia no organismo animal. São sintetizados em quase
todos os tecidos, se destacando no fígado e no tecido adiposo. A biossíntese dos triglicerídeos é feita
a partir da glicose circulante e do glicerol, logo suas concentrações se relacionam com as de glicose
(VARANIS et al., 2021). Os teores de colesterol também estiveram dentro do esperado para todos os
grupos avaliados. O colesterol pode ter origem exógena, proveniente da alimentação, ou endógena,
quando sintetizado pelo fígado, gônadas, intestino, glândula adrenal e pele. Sua síntese ocorre a partir
172

Rev. Agr. Acad., v. 5, n. 1, Jan/Fev (2022)
do acetil-CoA, originado do ácido acético produzido no rúmen, resultado da fermentação da fibra
dietética (SILVA et al., 2020b).
Os metabólitos energéticos são eficientes em avaliar o status energético do animal, no entanto
avaliam de forma indireta o status proteico dos mesmos, fazendo-se necessária a avaliação de alguns
metabólitos proteicos, para resultados mais precisos. Não houve diferença entre os tratamentos
(P>0,05) para a variável proteínas totais. O teor de proteína total do soro é constituído por um grande
número de proteínas individuais, principalmente albuminas, globulinas e fibrinogênio, além de outros
fatores de coagulação. Dessa forma, as proteínas totais refletem o estado nutricional proteico, sendo
considerado o indicador mais sensível para determiná-lo, já que baixos valores indicam inadequado
consumo de proteína (OLIVEIRA et al., 2014). Portanto, pode-se inferir que os animais tiveram
adequado aporte proteico na dieta.
O ácido úrico é um composto não nitrogenado, que é facilmente convertido em amônia e
disponibilizado para os microrganismos do ambiente ruminal, sendo uma importante fonte de
nitrogênio para os mesmos, para o crescimento microbiano. No presente estudo, foi possível observar
diferença estatística entre as dietas (P<0,05), com o tratamento 20S:80F se mostrando superior aos
demais. O valor encontrado de 0,18 mg dL-1 pode estar relacionado com o maior consumo
apresentado pelos animais neste tratamento (Tabela 2), pois os níveis de ácido úrico podem indicar o
metabolismo ruminal recente, uma vez que aumentam de acordo com a qualidade nutricional do
alimento e a ingestão pelo animal. O número de microrganismos no rúmen também aumenta sob essas
condições, então o ácido úrico informa de maneira indireta a quantidade dos mesmos (VARANIS et
al., 2021).
A ureia não apresentou diferença estatística para o presente experimento (P>0,05) e todos os
tratamentos ficaram dentro da faixa recomendada por Silva et al. (2020b). Parte da proteína que chega
ao rúmen é transformada em amônia, para que possa ser utilizada pela microbiota ruminal na
produção de proteína microbiana. No caso da proteína degradada no rúmen, seu aproveitamento
depende de condições ruminais favoráveis, particularmente da disponibilidade de energia para que
sejam incorporadas como proteína microbiana. Um aspecto importante para que tal fato ocorra é a
fermentação de carboidratos, uma vez que é a origem dessa energia necessária. Quando há falta de
carboidratos na dieta para a completa utilização desta amônia, ela é absorvida pela parede ruminal e
levada ao fígado onde é transformada em ureia com elevada perda energética e nitrogenada. Essa
ureia pode ser eliminada na urina, retornar ao rúmen via saliva ou difusão na parede ruminal e ser
eliminada no leite em caso de animal em lactação (SILVA et al., 2020b).
Não houve diferença estatística entre os tratamentos para albumina, que manteve seus valores
dentro do esperado (SILVA et al., 2020b). A albumina é a proteína mais abundante no plasma,
constituindo cerca de 50% da proteína sérica total. Sintetizada no fígado, ela contribui em 80% da
osmolaridade do plasma sanguíneo. Seus níveis podem indicar o teor de proteína na alimentação,
embora suas mudanças no sangue ocorram lentamente. Como a velocidade de síntese e degradação é
baixa, torna-se essencial um período de pelo menos um mês para detectar mudanças significativas na
concentração da albumina sérica. Quando níveis de albumina são diminuídos juntamente com os de
ureia, pode indicar deficiência proteica, enquanto níveis de ureia normais e/ou níveis enzimáticos
elevados indicam falha hepática (OLIVEIRA et al., 2014).
Os valores de creatinina também estiveram dentro da faixa normal de acordo com Silva et al.
(2020b) e não houve diferença estatística entre tratamentos, corroborando com os dados de VU e
DSD (Tabela 3), demonstrando que a função renal se manteve adequada. Além disso, o fato de os
animais estarem confinados resulta em baixo consumo de energia pelo músculo, uma vez que a
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creatinina tem estreita relação com a massa muscular que varia de acordo com grau de exercício
realizado pelos animais. A quantidade diária de creatinina que é formada depende da quantidade de
creatina no organismo, que por sua vez depende da massa muscular, porém pouco afetada pela
alimentação, principalmente pelo consumo de proteína. (OLIVEIRA et al., 2014).
Pôde-se observar que todos os metabólitos ficaram dentro dos valores indicados como ideais
na literatura. Demonstrando que as dietas utilizadas foram eficientes em manter os metabólitos em
níveis adequados, mantendo os animais livres de sobrecarga hepática e renal.
A inserção do Foragge® 52,5% fibra de cana em diferentes proporções aumentou o consumo de
matéria seca dos animais promovendo maior eficiência de ingestão, ruminação e mastigação dos
animais quando comparado à silagem de milho pura. A substituição da silagem de milho por
volumoso extrusado não alterou os parâmetros fisiológicos, indicando uma adequada nutrição dos
animais, mantendo o organismo dos mesmos sem alterações significativas.
Conclusão
O volumoso extrusado Foragge® 52,5% fibra de cana pode substituir a silagem de milho em até
80% sem prejuízos quanto ao aproveitamento das dietas e sem causar danos ao metabolismo dos
animais.
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