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RESUMO 
A produção animal encontrasse em constante mu-
danças de suas premissas de produção, contudo a 
redução do ciclo produtivo e aumento da competitivi-
dade de seus produtos, torna –se necessários, ajus-
tes nutricionais que possibilitem atendimento destas 
questões. Na bovinocultura de corte conjunto a estas 
problemáticas e somado a necessidade de redução 
de custos associados com menor ciclos produtivos. 
Neste contexto a criação de ruminantes a pasto pos-
sui destaque, contudo em um ambiente heterogê-
neo e dinâmico ao qual consiste em o ecossistema 
pastoril a suplementação vem adicionar alterações 
da dinâmica animal: planta de forma, a adequação 
desta pratica com o enfoque econômico, possibilite 
sua adequação e obtenção de um sistema produtivo 
competitivo. A avaliação do uso de suplementação e 
a frequências de fornecimento, possibilitar respostas 
necessárias ao seu adequado uso na busca de poten-
cializar o metabolismo microbiano, resultando em me-
lhores respostas produtivas pelo animal hospedeiro.
Palavras-chave: Ruminantes, consumo, fluxo de 
proteína microbiana.

ABSTRACT
Livestock production found constantly changes its pro-
duction premises, yet reducing the production cycle 
and increase the competitiveness of their products, it 
becomes necessary, nutritional adjustments that en-
able care of these issues. In beef cattle set to these 
problems and added the need to reduce costs asso-
ciated with lower production cycles. In this context the 
ruminant grazing has highlighted, however in a het-
erogeneous and dynamic environment which consists 
of the ecosystem pasture supplementation is addition-
al animals dynamics of change: how to plan, the ad-
equacy of this practice with the economic approach, 
enable their suitability and obtaining a competitive 
production system. The evaluation of the use of sup-
plementation and the frequency of delivery, enable 
answers necessary for their proper use in the search 
for enhancing the microbial metabolism, resulting in 
better productive responses by the host animal.
Keyword: Ruminants, consumption, microbial protein 
flow.
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INTRODUÇÃO
A suplementação deve ser usada como meio de ma-
ximizar a utilização da forragem disponível, tendo em 
mente que o suplemento não deve fornecer nutrien-
tes além das exigências dos animais (PARSONS & 
ALLINSON, 1991; PATERSON et al., 1994). Através 
do fornecimento de todos, ou de alguns nutrientes es-
pecíficos, que resultarão no aumento do consumo de 
matéria seca (MS) e na eficiência de sua digestão, de 
forma a atingir os objetivos esperados com a suple-
mentação (SIEBERT & HUNTER, 1982; HODGSON, 
1990; HUNTER, 1991).

De maneira geral, a suplementação da dieta de ani-
mais em pastejo é realizada com os seguintes objeti-
vos: i) corrigir a deficiência de nutrientes da forragem; 
ii) aumentar a capacidade de suporte das pastagens; 
iii) potencializar o ganho de peso; iv) diminuir a idade 
ao abate; v) auxiliar no manejo das pastagens; vi) for-
necer aditivos ou promotores de crescimento (REIS 
et al., 2005).

O custo do trabalho associada com suplementos de 
mão de obra na alimentação de bovinos de corte 
pode contribuir significativamente para o custo da 
produção. A redução da frequência da suplemen-
tação seria uma estratégia para reduzir o custo de 
operação, o que pode ter um potencial para aumen-
tar os lucros. 

As respostas à suplementação menos frequentes têm 
sido variáveis (KARTCHNER e ADAMS, 1982; KUNK-
LE et al., 2000). Porém tem-se notado que, a utiliza-
ção de suplementação proteica, aumente o CMS e 
potencialize a utilização da forragem. Entretanto é 
verificado que também exista um mecanismo que 
proteja do impacto da suplementação infrequente e, 
assim, minimizando as diferenças de desempenho de 
suplementados sobre diferentes frequências de su-
plementação (MELTON e RIGGS, 1964; BEATY et al, 
1994; HUSTON et al., 1999).

Um dos mecanismos que suportam esse embasa-
mento seria a, reciclagem e retenção de nitrogênio 
(N), que se tornam mais eficiente. E também a mu-
dança microbiana ruminal parece desempenhar um 
papel crucial sobre a melhoria do metabolismo de 
compostos nitrogenados.

Nesta premissa, podem estar ligados as bactérias que 
fermentam peptídeos e aminoácidos livres no conteúdo 
ruminal e convertidos em amônia (YANG e RUSSELL, 
1993). Dentre isso as concentrações de amônia ruminal 
e sua extensão de concentração, influenciam o desem-
penho de bactérias ruminais principalmente as fibroliti-
cas. Consequentemente potencializando a digestão da 
fibra, tornando-a mais eficiente o processo produtivo.

Objetivou-se com essa revisão, avalizar os principais 
parâmetros que modulem a melhoria na eficiência ali-
mentar em bovinos suplementados sobre diferentes 
frequências alimentares.

2. MICROBIOLOGIA RUMINAL
O ambiente ruminal consiste de um ecossistema mi-
crobiano complexo, onde são compostos por bacté-
rias, protozoários, fungos.

Dentre esses microrganismos, alguns em caso a par-
te, estão interligados com a eficiência do metabolismo 
energético e nitrogenado e que por ventura depende-
ram do nível e tipo de substrato no conteúdo ruminal.

O grupo de bactérias hiperprodutoras de amônia tem 
uma grande importância sobre o metabolismo protei-
co ruminal, pois elas controlam fortemente a taxa e a 
extensão da produção de NH3 ruminal.

As espécies bacterianas enquadradas são as Pep-
tostreptococcus anaerobius, Clostridium sticklandii e 
Clostridium aminophilum (Isoladas por J. B. Russel, 
1980) e os protozoários ciliados ruminais.

A importância do estado redox em fermentação de 
aminoácidos por bactérias anaeróbias foi demonstra-
da pela primeira vez por Stickland em 1930. E outros 
posteriores trabalhos mostraram que aminoácidos re-
duzidos só poderiam ser fermentados se aminoácidos 
oxidados estivessem presentes no meio de incuba-
ção. Os aminoácidos reduzidos (alanina, leucina, iso-
leucina, e valina) servem como doadores de elétrons, 
enquanto os oxidados os (glicina, prolina, arginina e 
triptofano) servem como receptores de elétrons em 
reações intimamente acoplados.

É sugerido que as reações do tipo Stickland pode ser 
importante para a fermentação de aminoácidos no 
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rúmen e como também para a produção de metano 
(CH4), como mostra a Figura 1.

3. PARÂMETROS NUTRICIONAIS
3.1. Consumo e digestibilidade
Avaliando estratégias de suplementação para bovi-
nos de corte na estação da seca, testou estratégias 
de suplementação autocontrole de consumo e oferta 
de suplementos em diferentes frequências: 3x, 5x, 6 
x e 7x/ semana. Não encontraram efeito dos suple-
mentos sobre os consumos expressos em kg/dia ou 
em %PV (MORAES et al., 2010). A possível explica-
ção para este fato, segundo Beaty et al. (1994), seria 
que animais sob suplementação diariamente ou três 
vezes por semana não apresentam diferenças no 
tempo dispendido em atividade de pastejo. Em con-
traste, Bohnert et al. (2002b) observaram redução 
no consumo de MS total e de pasto à medida que 
a frequência de fornecimento do suplemento reduziu, 
principalmente, quando houve maior intervalo entre a 
suplementação.

A estratégia de suplementação teve efeito significati-
vo somente sobre a digestibilidade aparente total da 
MS e foi maior nos animais que consumiram o suple-
mento tipo autocontrole (Tabela 1), o qual apresentou 
em sua formulação maior nível de ureia. Assim, os 
requerimentos de NH3 dos microrganismos ruminais 
podem ter sido atendidos de forma mais rápida, em 

razão da alta degrabilidade da ureia, que ao chegar 
no rúmen, é rapidamente hidrolisada a NH3. As fre-
quências de suplementação estudadas não afetaram 
a digestibilidade aparente total dos componentes. 
Resultados variados sobre os efeitos da frequência 
de suplementação sobre a digestibilidade total da 
MS têm sido observados por Farmer et al. (2001) 
observaram redução linear na digestibilidade quan-
do forneceram os suplementos em menor frequência 
aos animais. De forma contrária, Beaty et al. (1994) 
verificaram maior coeficiente de digestibilidade nos 
animais sob suplementação três vezes por semana 
em comparação com a distribuição diária. De forma 
similar às observações deste estudo, Bohnert et al. 
(2002a) não verificaram efeito da frequência de suple-
mentação sobre a digestibilidade da MS.

O aumento na digestibilidade observado por Beaty et 
al. (1994) pode ser associado ao menor consumo de 
forragem e ao maior tempo de retenção do alimento no 
trato gastrintestinal. Por outro lado, a sustentação da 
digestibilidade total da MS comprova a capacidade dos 
ruminantes em tamponar os efeitos do suprimento de 
nutrientes em menor frequência (FARMER et al., 2004).

O fornecimento de suplemento autocontrole propiciou 
maior digestibilidade aparente ruminal de proteína 
bruta (PB) do que as frequências estudadas. Porém 
esses animais apresentaram maiores perdas de pro-
teína na forma de excreção de ureia, o que pode ser 
indicativo de excesso de consumo de proteína degra-
dável no rúmen (PDR).

3.2. pH ruminal

De acordo com Ørskov & Tyler (1990), a disponibilida-
de de substratos para a fermentação, juntamente com 
o pH ruminal, são os principais fatores determinantes 
da sobrevivência dos microrganismos no ecossiste-
ma ruminal, e a queda do pH é associado com efeitos 
negativos.

Os valores de pH de Moraes et al. (2006), na Figura 2 
se assemelham os de Farmer et al. (2004).

3.3. Balanço de nitrogênio 
Estudando a frequência de suplantação proteica em 
novilhos alimentados 7x/semana e 2/semana, encon-

FIGURA 1. Representação esquemática da relação entre 
fermentação leucina e produção de metano. (a) transami-
nação e descarboxilação; (b) a desaminação e a hidroge-
nação; (c) hydrogenase atividade; e (d) methanogenesis 
(RUSSELL & WALLACE, 1997).
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TABELA 1. Digestibilidade aparente total, ruminal e intestinal dos nutrientes em bovinos em pastejo sob suplementação em 
diversas frequências (MORAES et al., 2010).

Item
Frequência 

CV (%)
Contraste

AC 3 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes
ACF Linear Quadrá-

ticoTotal
Matéria Seca 62,28 60,94 58,70 57,70 59,12 3,5 0,062 0,103 0,105
Matéria Orgânica 60,78 62,34 58,88 56,51 55,83 5,8 0,187 0,274 0,275
Proteína Bruta 72,43 70,21 68,23 64,73 66,23 5,8 0,205 0,243 0,275
Carboidratos totais 64,97 66,97 65,22 62,84 65,10 2,4 0,654 0,121 0,104
Fibra em detergente 
neutro 68,66 70,12 68,47 66,36 68,20 3,4 0,956 0,127 0,139

Carboidratos não 
fibrosos 85,00 84,35 83,08 82,29 82,23 4,8 0,329 0,385 0,738

Ruminal
Matéria Seca² 68,33 69,09 69,11 68,48 69,05 13,7 0,901 0,967 0,947
Matéria Orgânica ² 72,21 73,16 72,86 72,66 71,72 1,1 0,264 0,241 0,536
Proteína Bruta ³ 38,41 34,20 33,15 29,75 30,13 8,7 0,080 0,588 0,798
Carboidratos totais ² 86,24 87,70 86,95 87,02 87,14 1,8 0,593 0,784 0,758
Fibra em detergente 
neutro² 85,66 85,50 85,35 84,84 85,28 5,4 0,691 0,708 0,646

Carboidratos não 
fibrosos² 75,73 76,98 76,65 77,60 75,66 9,6 0,796 0,672 0,630

Intestinal
Matéria Seca² 31,67 30,91 30,89 31,52 30,95 30,03 0,901 0,860 0,778
Matéria Orgânica ² 3,79 3,84 4,14 4,34 4,28 14,6 0,264 0,833 0,913
Proteína Bruta ³ 52,32 51,50 51,33 52,44 52,06 14,1 0,150 0,401 0,649
Carboidratos totais ² 13,76 12,30 13,05 12,98 12,86 31,3 0,796 0,124 0,464
Fibra em detergente 
neutro² 14,34 14,50 14,65 15,16 14,75 36,0 0,691 0,708 0,646

Carboidratos não 
fibrosos² 24,74 23,02 23,33 22,40 24,34 10,4 0,593 0,865 0,849

¹ACF= Auto controle versus frequência L e Q= efeito de ordem linear e quadrático da frequência de suplementação, ²% do 
total digerido; ³% da qualidade que chegou no local

FIGURA 2. Estimativa do pH do líquido ruminal obtida no dia da oferta do suplemento e no dia sem oferta do suplemento 
(MORAES et al., 2010).
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traram diferenças no tempo de colonização de bac-
térias desaminadoras de aminoácidos e peptídeos 
(Figura 3), acompanhando a atividade específica de 
produção de amônia (FARMER et al., 2004).

Visto que específica atividade foi inferior no grupo 2 
d / semana durante as primeiras horas após a suple-
mentação, pode indicar que o grupo com baixa ativi-
dade desaminase foi mais prevalente no grupo 2 d / 
semana imediatamente após a suplementação (Figu-
ra 3). 

As bactérias produtoras de amônia também são fer-
mentadoras de hidratos de carbono, apontado que as 
atividades de fermentação foram fortemente orienta-
das para a fermentação de carboidratos nas primeiras 
horas após a suplementação do grupo 2 d / semana, 
devido ao grande fluxo de carboidratos por tempo. 
Dado que a atividade específica da produção de amô-
nia foi baixa no grupo 2 d / semana nas primeiras 12 
h após a suplementação e que a produção de amô-
nia durante este período foi realizada por bactérias de 
baixa atividade produtora de amônia. 

FIGURA 3. Influência da frequência de suplementação em bactérias fermentadoras de peptídeos e aminoácidos, e específi-
ca atividade de produção de amônia pelas bactérias ruminam para novilhos alimentados com feno de baixa qualidade. Fre-
quência Interações × horas (concentrações bacterianas, P = 0,02); atividade específica de produção de amoníaco (P <0,01, 
EPM = 0,82). * Representa diferença (P ≤ 0,05) entre frequências de suplementação em cada período de tempo (FARMER 
et al., 2004).

A acumulação significativa de peptídeos e amino-
ácidos (AA), livres são substrato para as bactérias 
produtoras de amônia, sendo que o pico, foi obser-
vado 2 horas após a suplementação para os bovinos 
suplementados 2 d / sem. Isto também sugere que 
um menor número de produtores de amônia estivera 
presente imediatamente após a suplementação para 
este grupo. 

No entanto, o desvio de atividade fermentativa na po-
pulação de baixa desaminase, para fermentação de 
carboidratos imediatamente após a suplementação 
também pode ter contribuído para o atraso no pico de 
concentração. A população de bactérias hiperprodu-
toras de amônia começou a aumentar nestes novilhos 
em resposta à presença de substrato preferido a par-
tir das 12 – 24 horas após a suplementação.
Nesse mesmo trabalho, ouve diferença para amônia 
ruminal, aminoácidos livres, e as concentrações de 
peptídeos (Figura 4). A amônia ruminal atingiu pico 
máximo de 2 horas após a suplementação e voltou a 
reduzir após 6 h depois da suplementação de novilhos 
complementadas 7 d / semana, enquanto bovinos su-
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plementados 2 d / semana atingiu pico máximo de 6 
horas após a suplementação. A concentração de AA 
livre atingiu um pico de 2 h após a suplementação para 
novilhos suplementados 2 d / semana e foi maior duran-
te os primeiros 6 h após a suplementação comparação 
com bovinos suplementados 7 d / sem. A concentração 
de peptídeo também atingiu um pico de 2 h após a su-
plementação para novilhos suplementados 2 d / sem. 
Neste caso, eles tinham uma maior concentração em 
relação à bovinos suplementados 7 d / semana antes 
de voltar ao reduzir por 12 h após a suplementação.

Moraes (2006), utilizando estratégias de frequência 
de suplementação 3x, 5x, 6x e 7x para bovinos de 
corte, encontrou valores mais baixos de amônia rumi-
nal para animais suplementados com menor frequên-
cia (Figura 5).

FIGURA 4. Influência da frequência de suplementação em amônia ruminal, AA livre, e peptídeos para bovinos de corte, re-
cebendo alimento de baixa qualidade, feno pradaria. Frequência × hora interações (amônia [P <0,01], SEM = 0,67; AA livre [P 
<0,01], SEM = 0,16; peptídeos [P = 0,01], EPM = 0,24). * Representa diferença (P ≤ 0,05) entre a suplementação frequências 
em cada período de tempo.

Dados que permite inferir que a suplementação des-
continua permite níveis adequados de amônia rumi-
nal para o crescimento e atividade microbiana. Com-
portamento semelhante é encontrado por Beaty et al. 
(1994) Bohner et al. (2002c). O tratamento autocon-
trole (AC) teve maior concentração devido a maior hi-
drolise da ureia.

No experimento de Canesin (2009) trabalhando com 
suplementação fornecido diariamente (SD), de se-
gunda a sexta-feira (SS) e em dias alternados (AS) 
(a cada dois dias), na ordem de 1%; 1,4% e 2,0% 
do peso corporal, respectivamente, não houve efeito 
significativo da frequência de suplementação sobre 
concentração de N-NH3 ruminal. Porém em contraste 
com Moraes et al. (2006) encontrou efeito significativo 
nos dias que os animais não foram suplementados, 
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FIGURA 5. Estimativa da concentração de amônia ruminal obtida no dia da suplementação e no dia sem suplementação 
(MORAES, 2006).

pois os SD tiveram maior pico de N-NH3 ruminal, e os 
tratamentos SS e AS não se diferiram.

No entanto o trabalho de Moraes et al. (2006) e Casein 
(2009) nos dias que os animais não foram suplementa-
dos, obtiveram as concentrações de amônia ruminal su-
perior a 10mg/dL, garantindo a maximização da diges-
tão ruminal da matéria seca e superiores a 20mg/dL, 
nos dias que foram suplementados fazendo que ocorra 
a maximização da ingestão de MS (LENG, 1990).

O fato pelo qual a concentração de amônia permane-
ceu superior a 10mg/dL quando não receberam su-
plemento pode ser explicado pela reciclagem do N, 
permitindo que este N seja reutilizado pelos microrga-
nismos ruminais (SANTOS, 2006).

3.4. Fluxo de Proteína microbiana
A otimização da fermentação ruminal, juntamente 
com a maximização da eficiência de síntese de prote-
ína microbiana, tem sido o foco de várias pesquisas. 
De acordo com o NRC (1996), 50 a 100% da proteína 
metabolizável exigida pelo bovino de corte pode ser 
atendida pela proteína de origem microbiana. Segun-
do Kozloski (2002), o suprimento de proteína para o 
duodeno consiste da proteína microbiana sintetizada 
no rúmen, proteína dietética não-degradada.

Segundo Clark et al. (1992), 59% da proteína que 
chega ao intestino delgado é de origem microbiana. 
Desta forma, a determinação da proteína microbiana 
tem sido área de interesse para o estudo da nutrição 
de ruminantes e a estimativa da contribuição da pro-

teína microbiana no fluxo de proteína no intestino já 
está incorporada aos sistemas de avaliação de prote-
ína em diversos países.

A produção diária de proteína microbiana pode ser obtida 
como o produto da eficiência microbiana, que usualmen-
te é definida por g de N microbiano sintetizado por kg de 
MO fermentada no rúmen, e o total de MO (kg) fermenta-
da no rúmen por dia (HOOVER & STOKES, 1991).

No estudo de Casein (2009) A frequência de suple-
mentação influenciou somente o N total das bactérias 
isoladas no rúmen nas demais variáveis estudadas 
não foi observado efeito significativo.

O N total das bactérias isoladas no rúmen foi superior 
nos animais das frequências SS e DA, provavelmen-
te devido a maior quantidade de suplemento que os 
animais ingeriram no dia que foram suplementados, 
proporcionando variações entre as populações das 
diversas espécies de microrganismos presentes no 
rúmen. Segundo Santos (2006), a célula microbiana 
contém em sua composição principalmente proteí-
nas, mas também carboidratos, lipídeos, minerais e 
vitaminas, e esta pode variar de forma significativa 
o seu teor de nutrientes. Diversos fatores afetam a 
composição das células microbianas, entre eles, o 
tipo de microrganismos, a fase de crescimento e a 
disponibilidade de nutrientes.

Os valores médios de composição das bactérias rumi-
nais obtidos de MS e MO, com 83,0 e 74,6% (Tabela 
2), respectivamente, foram próximos aos observados 
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por Rennó (2003), de 80,7 e 74,6%; por Dias et al. 
(2008), de 80,4 e 72,8%, e Cabral (2008), de 85,0 e 
72,9%, respectivamente. Os valores de MO foram ain-
da inferiores aos relatados por Valadares filho (1995), 
de 89,2%, em revisão de literatura nacional. Menores 
valores de MO podem decorrer do alto teor de cinzas 
nas bactérias, devido à contaminação com solução 
salina durante o seu processo de isolamento. Entre 
tanto os valores médios de MO, N-total, RNA, N-RNA 
encontram-se de acordo com os dados de literatura 
compilados por Clark et al. (1992), que descrevem va-
riações na composição microbiana de 60,8 a 92,2% de 
MO, 4,83 a 10,58% de N-total, 2,4 a 13,2% de RNA e 
0,5 a 1,89% de N-RNA. Do mesmo modo, Silva et al. 
(2007) encontraram valores de 70,0% de MO; 5,4% de 
N-total, 6,8% RNA e 0,64% N-RNA em novilhos mesti-
ços alimentados com feno de capim-tifton 85.

O fluxo duodenal de MS, MO, N-total e N-mic não fo-
ram afetados pelas frequências de suplementação e, 

TABELA 2. Composição química e estimativa de ácido ribonucleico (RNA) das bactérias isoladas do rúmen; ingestão de 
matéria seca (MS), matéria orgânica (MO) e nitrogênio (N); matéria orgânica aparentemente digerida no rúmen (MOADR); 
fluxos de MS, MO, N total e N microbiano (N-mic) e eficiência microbiana, em função das frequências de suplementação.

  
Frequência de Suplementação 

Média P
SD SS DA

Bactérias Ruminal
MS (%) 87,2 79,9 81,9 83,0 0,1015
MO 74,0 73,7 76,1 74,6 0,6447
N-TOTAL¹ 5,4b 7,5a 6,4ab 6,4 0,0471
RNA¹ 12,0 10,5 10,2 10,4 0,7841
N-RNA¹ 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8173
Parâmetros
MS ingerida³ 6,7 7,7 5,9 6,8 0,3313
MO ingerida³ 6,5 7,6 5,7 6,6 0,2755
N ingerido4 81,9 94,5 70,6 82,3 0,1827
MOADR 4,6 5,5 4,0 4,7 0,2874
Fluxo Duodenal
MS³ 2,6 2,9 2,3 2,6 0,5667
MO³ 1,9 2,1 1,7 1,9 0,6765
N-TOTAL4 77,3 89,2 77,3 81,3 0,7552
N-MIC4 27,1 50,5 54,2 43,9 0,5580
Eficiência Microbiana
g N-mic/Kg MOADR 6,5 14,5 13,4 11,5 0,4474
Média seguidas por diferentes letras minúsculas nas linhas diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 
SD= Suplementação diária; SS= Suplementação ofertada de segunda a sexta – feira e suspensa aos sábados e domingos; 
DA=Suplementação e dias alternados. ¹% MS; ²%N no RNA=14,8; ³Kg/dia; 4g/dia; P= Significância.

valores próximos de MO, N-total e N-mic foram verifi-
cados por Martins et al. (2006) de 2,4 kg/dia para MO 
e para N-total e Nmic de 82,6 e 52,5 g/dia, respecti-
vamente, em bovinos que receberam como volumoso 
feno de capim-tifton. No entanto, os mesmos autores 
observaram valores superiores e animais alimentados 
com silagem de milho, com fluxo duodenal 2,7 kg/dia 
de MO e 95,3 e 78,2 g/dia N-total e N-mic, respectiva-
mente. Contudo, Silva et al. (2007) avaliaram teores 
protéicos em dietas compostas de feno de tifton 85 
para bovinos, e encontraram valores de 41,0 e 30,5 
g/dia para fluxo de N-total e N-mic, respectivamente.

Por sua vez, o valor médio de MO aparentemente 
digerida no rúmen (MOADR) observado no presen-
te trabalho foi de 4,7 kg/dia, os quais foram superio-
res aos observados por Cabral et al. (2008), Silva et 
al. (2007), Martins et al. (2006) e Ítavo et al. (2002) 
com valores médios de 1,9; 2,1; 1,5 e 1,4 kg/dia, res-
pectivamente, em bovinos alimentados com feno de 
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capim-tifton. Estes resultados podem ser explicados 
pelas diferenças na composição química dos volumo-
sos, as quais afetam a taxa de digestão.

Os valores médios de eficiência de síntese de prote-
ína microbiana obtidos por Casein (2009) foram rela-
tivamente baixos (11,5 g Nmic/ kg MOADR), o qual 
pode ser atribuído ao inadequado suprimento de pro-
teína e energia provenientes da dieta, visto que a for-
ragem disponível para consumo é de baixa qualida-
de. Valores próximos foram verificados por Silva et al. 
(2007), de 13,9 g N-mic/kg MOADR em dietas com-
postas de feno de tifton 85 para bovinos, entretanto, 
valores superiores ao deste estudo tem sido relatado 
na literatura (CABRAL et al., 2008; DIAS et al., 2008; 
VÉRAS et al., 2008; MARTINS et al., 2006; MORAES 
et al., 2006; DETMANN et al., 2005b), como mostra a 
Tabela 3.

No trabalho de Moraes (2006) a eficiência microbiana 
em g de PBmic/kg de NDT consumido, foi 118,90 g 
PBmic/kg de NDT, próximo ao valor de 120 g PBmi/
kg de NDT recomendado por Valadares Filho et al. 
(2006).

Segundo Farmer et al. (2006), bovinos suplementa-
dos 2 d / semana apresentaram menor N ingestão e 
excreção de N fecal (devido ao menor consumo de 
forragem). Não houve diferença significativa em nitro-
gênio absorvido devido à frequência de suplementa-
ção. Nesse trabalho os bovinos suplementados 2 d / 
semana apresentaram maior excreção urinária de N, 
deve-se por consequência de menores gramas de N 

TABELA 3. Eficiência microbiana.

Item
Frequência 

CV (%)
Contraste¹

AC 3 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes ACF Linear Quadrá-
tico

Nitrogênio Microbia-
no (g/dia) 56,63 56,09 56,14 55,99 55,98 25,5 0,937 0,989 0,993

Eficiência Microbiana
Matéria Orgânica (gN-
mic/ Kg MODR) 20,64 21,02 21,37 21,09 20,74 25,9 0,990 0,997 0,974

Carboidratos Totais (g 
Nmic/ Kg CTDR) 24,08 24,73 29,97 24,73 24,40 26,8 0,978 0,998 0,992

NDT (gPBmic/Kg NDT) 117,58 119,37 120,82 119,24 117,52 25,5 0,986 0,989 0,994
¹ACF= Auto controle versus frequência L e Q= efeito de ordem linear e quadrático da frequência de suplementação

retido. Da mesma forma, novilhos suplementados 2 d 
/ sem teve menor retenção de N por menor proporção 
do consumo de N, e menor retenção de N como pro-
porção do N absorvido.

Resultou em uma menor retenção de nitrogênio. Isto 
coincide com os resultados com os de Bohnert et al. 
(2002), que alimentou ovelhas com forragem de bai-
xa qualidade e fornecido suplemento diariamente, de 
três em três dias, ou um em cada seis dias. Em con-
traste, Coleman & Wyatt (1982) observaram nenhuma 
diferença em N retenção quando novilhos foram su-
plementados diariamente, em dias alternados, e cada 
quarto dia. Dado que a quantidade de N absorvida foi 
semelhante para bovinos suplementados em diferen-
tes frequências, o aumento da excreção de nitrogênio 
na urina do grupo D 2 / sem (e, portanto, menor re-
tenção N) verifica uma incapacidade de capitalizar o 
suprimento de nitrogênio errático com a mesma efici-
ência, quando o fornecimento do N é mais frequente. 
É possível que o limite da produção de ureia foi ultra-
passado durante breves períodos de excesso de N, 
que resultou num aumento da excreção de ureia uri-
naria (VAN SOEST, 1994). No entanto, o fato de que o 
2 d / semana foi capaz de manter o equilíbrio positivo 
de nitrogênio em face da oferta irregular N, destacan-
do a capacidade destes animais para conservar nitro-
gênio. Certamente, a capacidade de reciclar N pode 
ter sido crucial a este respeito (LAPIERRE & LOBLEY, 
2001). 

Em contraste Moraes et al (2006) observaram que o 
nitrogênio total ingerido e excretado na urina e nas fe-
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zes, nitrogênio ureico sérico e balanço de compostos 
nitrogenados não foram afetados pelas frequências de 
suplementação (Tabela 5). Como o consumo de maté-
ria seca total não foi alterado o nitrogênio ingerido tam-
bém não diferiu entre as frequências de suplementa-
ção. Com relação à excreção de nitrogênio nas fezes, 
Currier et al. (2004) também não encontraram efeito da 
frequência de suplementação. Segundo Bohnert et al. 
(2002b), a frequência de suplementação tem pequeno 
efeito sobre a excreção de nitrogênio nas fezes. 

A ausência de efeitos sobre a excreção de nitrogênio 
nas fezes pode estar relacionada às frequências de 
suplementação, que propiciam digestibilidade total 
similar à do nitrogênio. Desta forma, a menor frequ-
ência de suplementação aumenta a síntese endóge-
na de ureia para ser reciclada e retornar ao ambiente 
ruminal para ser usada pelos microrganismos, parti-
cularmente em dias sem suplementação (ATKINSON 
et al., 2010).

Os resultados são ainda contraditórios, mas tudo 
indica que menores frequências de suplementação 
possibilita a melhoria da reciclagem de ureia para ser 
utilizada pela microbiota, se que haja redução no ba-
lanço nitrogenado.

3.5. Ácidos Graxos Voláteis 
Os AGV’s é a principal fonte de energia dos ruminan-
tes, e seu perfil é caracterizado pela eficiência que os 
microrganismos os sintetizam.

No trabalho de Famer et al. (2006) encontram uma 
melhora no perfil de ácidos graxos voláteis, tendo 
uma redução da proporção acetato: propionato, com 
aumento da produção de propionato e redução de 
acetato (Figura 6). Esta associação consistente com 
relatos de que a infusão de amido ruminal elevaria 
significativamente a percentagem molar de propiona-
to e diminuiu da proporção de acetato no rúmen (OL-
SON et al, 1999; KLEVESAHL et al., 2003). 

FIGURA 6. Influência da frequência de suplementação em as proporções molares de acetato, propionato e o acetato: pro-
pionato de novilhos alimentados com baixa qualidade.
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FIGURA 7. Influência da frequência de suplementação em as proporções molares de isobutirato e isovalerato para novilhos 
alimentados com feno de baixa qualidade.

A melhora na proporção acetato: propionato pode ser 
um fator que contribua para a manutenção do aceitá-
vel desempenho de bovinos de corte, mesmo quando 
o consumo é um pouco deprimido com a suplementa-
ção de menos frequente. Um mecanismo pelo qual isto 
pode ocorrer, é pelo direcionamento de equivalentes 
redutores para síntese de propionato, mantendo, as-
sim, condições favoráveis para a manutenção de fer-
mentação ruminal (BALDWIN e ALLISON, 1983) e po-
tencialmente, desviando-os a partir de incorporação em 
metano. Além disso, a fermentações com o aumento 
do propionato relativo ao acetato, tem demonstrado ser 
mais eficiente para fins produtivos em comparação com 
fermentações caracterizada por menor proporção de 
propionato relativo ao acetato (BLAXTER, 1989). Em 
contraste Casein (2009) observou nenhuma diferença.

Sabe-se que aminoácidos de cadeia ramificada, ser-
vem como fatores de crescimento para as bactérias 
fibroliticas (BALDWIN e ALLISON, 1983). Também 
está claro que a fermentação de aminoácidos de ca-
deia ramificada sob a forma proteína verdadeira

Degradável no rúmen, está associado com o aumen-
to significativo nas proporções de ácidos graxos de 

cadeia ramificada no rúmen (KOSTER et al., 1996; 
OLSON et al., 1999).

No trabalho de Farmer et al. (2006), houve diferença 
na proporção de ácidos graxos ramificados nos ani-
mais suplementados 7x e 2x / semana (Figura 7).

Sendo que as produções desses ácidos foram me-
nores nas primeiras 12 h no grupo suplementado 2X 
/ semana. Colaborando com Russell et al. (1988); 
Chen e Russell (1989) que relataram que esses áci-
dos graxos também são produtos finais da fermenta-
ção de pelo menos duas bactérias hiperprodutoras de 
amônia incluídos os AGV. É provável que ouça altera-
ções nas populações desses organismos, o que pode 
ter afetado os padrões de séries temporais de ácidos 
graxos de cadeia ramificada.

Russel e Hino (1985) tentando desvendar mecanis-
mos que mobilizariam a taxa de desaminação ruminal, 
encontraram valores mais elevados de ácidos graxos 
ramificados no tratamento controle (sem aditivo).

Essa maior produção de AGV ramificados do grupo 
controle pode ser explicado pela boa disponibilida-



4648  Nutritime Revista Eletrônica, on-line, Viçosa, v.13, n.2, p.4637-4651, mar/abr, 2016. ISSN: 1983-9006

Artigo 372 - Frequência de suplementação: adaptação microbiana, parâmetros nutricionais e desempenho de bovinos 

de de substratos fermentáveis (15 g de Tripticase / 
litro), favorecendo bactérias hiperprodutoras de amô-
nia. Sendo assim os outros tratamentos tiveram um 
efeito seletor nas rotas dos microrganismos, devido 
um aumento de NADH/NAD celular em microrganis-
mos ruminais ou seleção de populações. Dados que 
demonstram que a fermentação de aminoácidos de 
cadeia ramificada depende da concentração de ami-
noácidos de cadeia ramificada na proteína verdadeira 
degradável no rúmen como também da disponibilida-
de NADH/NAD celular dos microrganismos.

4. DESEMPENHO
No que diz respeito ao ganho de peso corporal de 
bovinos de corte, Paula et al. (2010) observaram que 
o ganho médio diário dos animais sob suplementação 
3 vezes/semana foi superior ao obtido com suplemen-
tação diária (Tabela 4), possivelmente em virtude da 
capacidade de animais ruminantes em reciclar nitro-
gênio e manter a digestão da fibra no rúmen entre 
os intervalos de suplementação de forma similar aos 
animais recebendo suplemento diariamente. Am-
bos os grupos consumiam semanalmente a mesma 
quantidade de suplemento, portanto, acredita-se que 
a ausência de interações entre fontes proteicas e fre-
quência de suplementação também seja reflexo deste 
mecanismo de reciclagem endógena.

Além disso, de acordo com Krehbiel et al. (1998) e 
Bohnert et al. (2002a), ruminantes consumindo forra-
gem de baixa qualidade com suplementação em frequ-
ência irregular apresentam mudanças na permeabilida-
de do trato gastrointestinal e/ou mudanças na regulação 
renal da excreção de ureia, refletindo melhor utilização 
do nitrogênio nos intervalos de suplementação.

Canesin et al. (2007) e Moraes et al. (2004), no entan-
to, avaliaram os efeitos do fornecimento infrequente 

de suplementos sobre o ganho de peso de bovinos 
em pastejo durante o período seco e não observaram 
diferenças entre as frequências de suplementação 
estudadas.

No estudo de Moraes et al. (2010), a suplementa-
ção 3 vezes/semana parece ter resultado em ganho 
compensatório mais pronunciado que o obtido com a 
suplementação diária. Embora a quantidade semanal 
de suplemento fornecido para ambos os grupos (3 e 
7 vezes/semana), esta variação esteve relacionada 
às maiores quantidades de suplemento oferecido aos 
grupos sob suplementação 3 vezes/semana.

Os dados não estão claros sobre o aumento do de-
sempenho, porém a manutenção do desempenho é 
visto na literatura.

5. ESTUDOS SOBRE FERMENTAÇÃO DE AMINO-
ÁCIDOS 
Russel e Hino em 1985, examinaram os efeitos de 
NADH / NAD sobre a desaminação de aminoácidos 
individuais por extratos de células de microrganismos 
ruminais. 

Foram incubados microrganismos ruminais com um 
digerido de caseína (Tripticase, 15 g / litro), maior do 
que 50 Mmol de NH3 por litro foi produzido durante 
o período de incubação de 20 h (Tabela 7). O trata-
mento com monóxido de carbono ou o ionóforos de 
monensina inibiu a produção de CH4, com pouco au-
mento de H2. A inibição da Produção de CH4 foi asso-
ciada com uma diminuição na desaminação de ami-
noácidos, mas as reduções não foram proporcionais. 
O monóxido de carbono quase eliminou a produção 
de CH4, e a produção de NH3 foi reduzida cerca de 
25%. Já a monensina, reduziu a produção de CH4 em 
31% e 37% a de NH3 ruminal.

TABELA 4. Ganho de peso de bovinos em pastejo recebendo suplementação proteica no período seco do ano

Variável
Fonte Proteína Frequência

CV (%)
Farelo de soja Farelo de algodão 

(Alta energia)
7 vezes / se-

mana
3 vezes/ se-

mana
Consumo de Suplemento (g/dia) 894,8 894, 10 894,45 894,45  -
Peso Vivo Final (Kg) 261,00 254,18 255,62 259,71 -
Ganho médio diário (Kg) 0,630 0,540 0,500b 0,670a 19,92
¹As comparações ocorreram dentro das fontes proteicas e depois dentro das frequências.
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O acetato, butirato, isovalerato e acrescido de 2-me-
tilbutirato eram os produtos primários de fermentação 
de aminoácidos na incubação controle A monensina 
provocou redução de acetato e um aumento significa-
tivo no propionato. 

O monóxido de carbono, em contraste, não teve efei-
to sobre as proporções de acetato e propionato. Com 
o monóxido de carbono, isovalerato acrescido de 
2-metilbutirato e isobutirato diminuíram mais de 64%. 
O tratamento com monensina também era associa-
do com uma diminuição nos ácidos graxos de cadeia 
ramificada, mas os efeitos foram menos dramáticos.

Na incubação controle, a transferência de H2 e inte-
respécies metanogênese eram o principal meio de 
eliminação dos equivalentes de redução, a razão de 
NADH a NAD intracelular era de aproximadamente 
0,4. Quando a produção de CH4 foi inibida por mo-
nóxido de carbono ou monensina houve um aumento 
significativo no intracelular NADH / NAD. Este aumen-
to levou a examinar os efeitos de NADH / NAD na 
desaminação de aminoácidos específicos no rúmen.

O efeito do pH e NADH na desaminação, por extratos 
celulares de microrganismos demonstrou pouca ativi-
dade em pH 6,0, e houve um acentuado aumento da 
atividade a medida que o pH foi aumentado (Figura 
8). A atividade da desaminase de aminoácidos oxida-

dos foi menor do que a de aminoácidos neutros ou 
reduzidas, e a atividade diminuiu à medida que o pH 
foi aumentado a 9 ou 10. Os extratos de protozoário 
foram cerca de três vezes mais ativos do que os ex-
tratos bacterianos, mas o efeito do pH foi semelhante 
(Figura 8). Em todos os casos, pH 8,0 permitiu a óti-
ma atividade, e todas as incubações subsequentes 
foram realizados a pH 8,0.

Quando aminoácidos reduzidos foram incubados com 
célula na presença de (azul de metilo), a atividade da 
desaminase foi de duas a cinco vezes maiores do 
que a velocidade observada com adição de NADH. 
Os aminoácidos neutros e oxidados mostraram pouca 
ou nenhuma resposta à adição de azul de metilo ou 
NADH. E ainda sim a atividade do extrato de protozo-
ária foi pelo menos, três vezes maior do que o obser-
vado com o extrato bacteriano.

Sobre a transaminação de aminoácidos, o glutamato 
foi desaminado a uma taxa muito mais rápida do que 
outros aminoácidos, e esta alta atividade é sugerida 
pelas reações envolvendo a transaminação pela glu-
tamato desidrogenase (GDH), o que pode estar en-
volvido no sistema de produção de amônia. 

6. CONCLUSÃO
A frequência de suplementação tem se mostrado uma 
ótima tática para a suplementação infrequente de bo-

Figura 8. Efeito do pH sobre a desaminação de aminoácidos por extratos de células de bactérias ruminais (a) e protozoários 
(b). Os extratos celulares de bactérias e protozoários foram incubados anaerobicamente na presença de reduzidas (A, A), 
neutra (-, 0), ou oxidada (-, ó), aminoácidos (ver Tabela 1 legenda), NAD 1,0 mM, e 0,05 mM MB.sa
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vinos de corte, principalmente de sistemas a pasto. 
Vem como forma de redução de custos associados a 
combustíveis e mão de obra. E mantendo o mesmo 
rendimento que animais suplementados diariamente.

Os estudos voltados para a fermentação de amino-
ácidos, são inconclusivos, há uma demanda de pes-
quisas a essa área, o qual influenciaria na taxa de 
degradação das proteínas dietéticas no rúmen e na 
contribuição com a metagênese.
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