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RESUMO 
O consumo de forragem é o principal fator 

determinante do desempenho de animais em 

pastejo, o qual é influenciado por fatores associados 

ao animal, ao pasto, ao ambiente e às suas 

interações. Em pesquisas com ruminantes em 

pastejo é necessário utilizar-se de algumas técnicas 

que estimem o consumo dos mesmos, pois o 

consumo de matéria seca é um dos principais 

determinantes do processo produtivo. A estimativa 

acurada do consumo de matéria seca é importante 

para a formulação de dietas balanceadas que 

buscam o uso mais eficiente dos nutrientes 

presentes nos alimentos, com a finalidade de 

maximizar o desempenho animal e minimizar o 

impacto ambiental. Dentre as técnicas utilizadas 

atualmente para se estimar o consumo, o uso de 

marcadores vem sendo utilizados com esta 

finalidade. Objetivou-se com esta revisão discutir 

sobre a utilização de marcadores para ruminantes 

em pastejo, com destaque para os tipos de 

marcadores utilizados, suas vantagens e limitações. 

Ao mesmo tempo, destacar formas que possam 

melhorar, ou aperfeiçoar o uso desses indicadores, 

como forma de estimar o consumo e com isso 

verificar se estes animais estão consumindo as 

quantidades necessárias para atender as exigências 

nutricionais. 
  
Palavras-chave: excreção fecal, indicadores 

externos e internos, ingestão, pastejo, resíduos 

indigestíveis. 

 
 

 

USE OF MARKERS TO EVALUATE OF 

CONSUMPTION IN RUMINANTS 

ABSTRACT 

Feed intake is the main determinant of the 

performance of grazing animals, which is influenced 

by factors associated with the animal, pasture, 

environment and their interactions. In research with 

grazing ruminants it is necessary to use some 

techniques that estimate their consumption, since 

the consumption of dry matter is one of the main 

determinants of the productive process. The 

accurate estimate of dry matter intake is important 

for the formulation of balanced diets, which seek the 

most efficient use of the nutrients present in food, in 

order to maximize animal performance and minimize 

environmental impact. Among the techniques 

currently used to estimate consumption, the use of 

markers has been used for this purpose. The 

objective of this review was to discuss the use of 

markers for ruminants in grazing, highlighting the 

types of markers used, their advantages and 

limitations. At the same time, highlight ways that can 

improve or improve the use of these indicators as a 

way of estimating consumption and thereby verify 

that these animals are consuming the necessary 

amounts to meet nutritional requirements. 
  
Keyword: external and internal indicators, fecal 

excretion, grazing, indigestible residues, ingestion. 
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INTRODUÇÃO 
 
O Brasil apresenta grande potencial para atividade 

pecuária a pasto, em razão da expansão territorial e 

da vegetação. As pastagens constituem as principais 

fontes de nutrientes para os ruminantes, como 

proteína e energia, além de fornecer a fibra que é 

essencial para proporcionar a mastigação, 

ruminação e o funcionamento adequado do rúmen 

(FERREIRA & ZANINE, 2007). Este consumo de 

forragem é o principal fator determinante no 

desempenho de animais em pastejo, o qual é 

influenciado por vários fatores associados ao animal, 

ao pasto, ao ambiente e às suas interações.  

 

Para ter um bom êxito nos experimentos de digestão 

com ruminantes em pastejo é necessário utilizar-se 

de algumas técnicas que estimem o consumo dos 

mesmos, pois o consumo de matéria seca é um dos 

principais determinantes em um sistema de 

produção. A estimativa acurada do consumo de 

matéria seca (CMS) é importante para a formulação 

de dietas balanceadas, que buscam o uso mais 

eficiente dos nutrientes presentes nos alimentos, 

com a finalidade de maximizar o desempenho 

animal e minimizar o impacto ambiental. 

 

Os sistemas de produção de animais em pastejo 

sejam estes em pasto cultivado ou nativo fizeram 

com que se despertasse o interesse de 

pesquisadores para buscar meios de quantificar o 

CMS de forragem em condições de pastejo. No 

entanto, de acordo com LONGO (2015), o 

conhecimento do consumo de animais em pastejo 

ainda é um desafio para os pesquisadores, já que 

não se pode estimar a forragem consumida 

diretamente, como se faz em sistemas de 

confinamentos. O mesmo ainda relatou que o uso de 

bolsas para coletas totais de fezes podem ser 

eficazes para ovinos, já para bovinos, em razão do 

volume e consistência das fezes pode não ser 

viável. 

 
Desta forma, uma das técnicas utilizadas hoje em 

muitos trabalhos para se estimar o consumo é o uso 

de marcadores. O uso dos marcadores tem 

despertado grande interesse de pesquisadores na 

área de nutrição animal, por representar avanço no 

entendimento do processo digestivo, sendo cada vez 

mais empregados em substituição ao tradicional  

 

 

método de coleta total das fezes (RODRIGUEZ et 

al., 2006). 

 

Marcadores são substâncias indigestíveis, 

normalmente de fácil determinação, podendo ser 

fornecidos juntamente com o alimento ou 

diretamente em algum segmento do aparelho 

digestório, sendo posteriormente identificados e 

quantificados nas fezes ou ao final do segmento em 

estudo (BERCHIELLI et al., 2005). Além de serem 

utilizados para estimar o consumo, os marcadores 

também são utilizados para medir a produção total 

de fezes, digestibilidade e o trânsito da digesta 

(SALMAN, et al., 2010). 

 

Objetivou-se com esta revisão elucidar os aspectos 

relacionados ao uso de marcadores para estimativa 

do consumo de ruminantes em pastejo, com 

destaque para evolução da técnica, vantagens e 

limitações, bem como os tipos de marcadores 

utilizados, sejam estes externos ou internos. Ao 

mesmo tempo, poder associar, juntamente com 

estas limitações, formas que possam melhorar ou 

aperfeiçoar o uso desses indicadores, como forma 

de estimar o consumo e com isso verificar se estes 

animais estão consumindo as quantidades 

necessárias para atender as exigências nutricionais. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

Uso de marcadores para estimar o consumo em 

ruminantes  

A determinação do consumo é essencial para se 

conhecer o desempenho produtivo dos animais e se 

a dieta oferecida está atendendo as exigências 

nutricionais dos mesmos. No entanto, o consumo 

voluntário é influenciado por diversos fatores, dentre 

estes pela composição bromatológica do pasto e as 

exigências nutricionais dos animais (FORMIGA et al., 

2011). Portanto, em situação de pastejo, o CMS 

pode ser alterado em função dos períodos de chuvas 

ou sistemas de irrigação, composição química da 

dieta, e outros fatores, e o entendimento destes, 

implicarão na adequação do manejo das pastagens 

e suplementações estratégicas. 

 
Os procedimentos experimentais e analíticos para 

determinação das estimativas de consumo em 

pastejo têm evoluído ao longo do tempo, porém 

ainda continuam sendo deficientes e de baixa confia- 
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bilidade (MACHADO, 2010). Quando se estende esta 

determinação para pastagens heterogêneas, como a 

caatinga, onde há uma grande variedade de 

espécies, associada à variação da disponibilidade de 

forragem e os valores nutricionais ao longo do ano, 

podem dificultar ainda mais essa determinação. 

 

Uma das técnicas que vem sendo utilizadas para 

estimar o consumo em pastejo é baseada no 

princípio de que a excreção fecal de um animal é 

inversamente proporcional à digestibilidade, mas 

diretamente relacionada à quantidade de alimento 

ingerido (CARVALHO et al., 2007). No entanto, a 

determinação da digestibilidade é essencial para 

evitar erros na estimativa de consumo. 

 

Assim, como alternativa, os métodos de 

determinação indireta utilizando marcadores internos 

ou externos vem sendo adotados em substituição a 

coleta total de fezes. Segundo Andrigueto (1988), o 

marcador é uma substância que já está presente no 

alimento (marcador interno) ou adicionada ao 

alimento (marcador externo), em que a determinação 

da concentração destes nas fezes dos animais 

permite calcular a digestibilidade da dieta e/ou 

nutriente além da determinação do consumo. 

 

A técnica de determinação pelo método de 

indicadores foi desenvolvida em função do 

inconveniente de realizar a coleta total de fezes 

excretada (RODRÍGUEZ et al., 2006). Os mesmos 

ressaltaram que os marcadores possuem vantagens 

por não serem invasivos, já que não necessitam da 

utilização de cânulas reentrantes no trato digestivo, 

não precisam de bolsas de coleta de fezes e até 

mesmo esvaziamento do trato digestivo ou abate dos 

animais. Além disso, o método convencional, com a 

coleta total de fezes é trabalhoso e, em 

determinadas circunstâncias, difícil de ser realizado e 

na maioria das vezes provocam quedas significativas 

de consumo (LIMA, 2007). O uso de bolsas presas 

aos animais para coleta total das fezes pode causar 

desconforto do animal causado pelos arreios e/ou 

pelo peso das fezes, a ponto de modificar o 

comportamento ingestivo e o consumo de pasto 

(CARVALHO et al., 2007). 

 
Os marcadores são divididos em dois grupos, sendo 

estes os marcadores externos e internos. Os marca-

 

dores externos são fornecidos via oral ou ruminal por 

meio de cápsulas de gel, papel ou misturados 

juntamente com o concentrado, enquanto os 

marcadores internos são substâncias encontradas 

naturalmente nos alimentos (LONGO, 2015). O 

mesmo ressaltou que a estimativa do consumo por 

meio de marcadores não pode ultrapassar o período 

de 24 horas, além da variação da excreção fecal ao 

longo do tempo, sendo necessárias coletas em 

vários dias.  

 

Conforme Valadares Filho & Marcondes (2009), a 

utilização de indicadores se baseia na 

indigestibilidade do material utilizado. Conhecendo a 

quantidade do indicador fornecido seria possível, a 

partir do percentual de indicador nas fezes, estimar a 

excreção fecal diária do animal pela equação: 

Equação (I): 

 

Matéria seca fecal (g) = Consumo do indicador (g) 

                           % Indicador nas fezes 

 

Da mesma forma, conhecendo a excreção de um 

indicador interno é possível, a partir dos dados 

obtidos anteriormente, estimar o consumo 

(VALADARES FILHO & MARCONDES, 2009). 

 
Equação (II): 

 

Consumo de matéria seca (g) = 

Excreção do indicador interno nas fezes (g) 

% Indicador interno no alimento ingerido 

 

Dentre os marcadores externos destacam-se o uso 

do óxido de cromo (Cr2O3), dióxido de titânio, alcanos 

e a lignina isolada, purificada e enriquecida 

(SAMPAIO et al., 2011). Já os marcadores internos 

usam-se as cinzas insolúveis em detergente ácido 

(CIDA), lignina em detergente ácido (LDAi), matéria 

seca indigestível (MSi), fibra insolúvel em detergente 

neutro (FDNi), fibra insolúvel em detergente ácido 

(FDAi) e alcanos (SILVA et al., 2010). 

 
No momento da escolha do marcador a ser utilizado 

deve-se levar em conta, o tipo de dieta que o animal 

está recebendo, pois, alguns marcadores são 

bastante específicos. Berchielli et al. (2005) 

preconizaram que os marcadores apresentam 

comportamento diferenciado de acordo com cada  
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volumoso estudado e isso se deve as diferenças na 

constituição da fibra de cada volumoso, podendo 

afetar sua taxa e extensão de degradação. Os 

mesmos ressaltaram a importância de pesquisas 

que associam tipos de indicadores (externos ou 

internos) com diferentes forrageiras, com intuito de 

se estabelecerem os melhores contrastes. 

  
Alguns fatores podem ainda afetar a acurácia nos 

resultados de determinação do consumo com a 

utilização de marcadores, tais como o protocolo de 

administração do marcador, método de análise, 

métodos de amostragem de fezes, variação na 

excreção dos marcadores e baixa recuperação fecal 

(KOZLOSKI et al., 2006).   

 

Características desejáveis de um bom marcador 

Segundo Merchen (1993) nenhuma das substâncias 

usadas como indicadores possuem todas as 

características de indicador ideal. Entretanto, vários 

indicadores são suficientemente adequados para 

fornecer dados representativos de fluxo omasal, 

fecais e de ingestão de matéria seca. 

 

De acordo com Salman et al. (2010) e Casali (2006) 

algumas características são desejáveis nos 

marcadores, como: serem substâncias indigestíveis 

e não assimiláveis pelo organismo, não apresentar 

nenhuma ação farmacológica sobre o trato digestivo, 

misturar-se uniformemente com o alimento a ser 

testado, ter digestibilidade constante e conhecida, 

ser de fácil quantificação analítica, e de preferência, 

ser um componente natural do alimento a ser 

testado. 

 

Os indicadores internos possuem naturalmente 

algumas destas vantagens consideradas ideais, 

entre estas a ausência de interferência no sistema 

digestivo e flora microbiana (COLLET, 2011). Outras 

exigências são estabelecidas, como: ser inerte e não 

tóxico; não apresentar função fisiológica; não 

influenciar nas secreções intestinais; absorção ou 

motilidade; não influenciar a microbiota do trato 

intestinal; e ser barato (LONGO, 2015). 

 
Marcadores Internos 

Os indicadores internos são componentes químicos 

indigestíveis presentes no alimento dos animais e 

totalmente recuperáveis nas fezes (SALIBA et al., 

2003). 

 

Os marcadores internos apresentam vantagem por já 

estarem presentes no alimento e, de modo geral, 

permanecerem distribuídos na digesta durante o 

processo de digestão e excreção. 

 
Este método é baseado no princípio em que à 

medida que o alimento passa pelo trato digestivo, a 

concentração do indicador aumenta 

progressivamente pela remoção de outros 

constituintes por digestão e absorção (MACHADO et 

al., 2011). De acordo com LIPPKE (2002), o 

indicador começa a ser excretado nas fezes no 

período médio de 6 a 15 horas após o fornecimento 

do alimento que contém o indicador e essa variação 

ocorre em função da taxa de passagem. O aumento 

da concentração é proporcional à digestibilidade e, 

portanto, esta última pode ser calculada a partir da 

relação entre a concentração do composto 

indigestível presente no alimento e nas fezes 

coletadas, a partir desta equação III, abaixo 

(COSTA, 2015): 

 

Equação (III):  

Digestibilidade =  

Concentração do indicador no alimento x nutriente nas fezes  x100                                                    

Concentração do indicador nas fezes x nutriente no alimento 

 

O uso de marcadores internos, em teoria, expressa o 

real processo de digestão dos animais em pastejo. 

Os mais utilizados são os alcanos e resíduos de 

incubação in vitro ou in situ, por um período mínimo 

de 144 horas, que incluem a MSi e FDAi 

(CARVALHO et al., 2007). Os mesmos ressaltaram a 

importância das estimativas de digestibilidade, pois 

caso estas não sejam adequadamente validadas 

com base em resultados de coleta total de fezes e/ou 

em ensaios de digestibilidade in vivo, as estimativas 

de consumo serão mais de caráter indicativo ou 

especulativo do que reais. 

 

Quando se trabalha com indicadores internos, um 

aspecto que deve ser observado é a possibilidade de 

seleção das dietas pelos animais, uma vez que o 

resíduo que sobra no cocho é, normalmente, rico em 

material indigestível, sendo necessário que se 

realize uma correção nos dados de consumo do 

indicador em relação à fibra indigestível presente nas 

sobras (MACHADO, 2010). Uma maior limitação do 

uso dos indicadores internos em ensaios de 

estimativas de consumo é a variação na recuperação
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das fezes (SOUSA, 2014). As variações nas taxas 

de recuperação fecal, maiores erros nas estimativas 

de determinação da digestibilidade e/ou produção 

fecal, a interação dos marcadores com a dieta, a 

variação da excreção do marcador ao longo do dia, 

falta de padronização das técnicas laboratoriais e a 

baixa concentração do marcador na dieta, podem 

constituir como restrições ao uso de marcadores 

internos (LOPES, 2007). 

 

Alguns indicadores internos têm sido utilizados tanto 

na estimativa da produção fecal, fluxo da digesta, 

determinação do consumo e digestibilidade (MOTA, 

et al., 2013). Dentre os marcadores internos mais 

utilizados podem se citar: matéria seca indigestível 

(MSi), cinza insolúvel em detergente ácido (CIDA), 

lignina em detergente ácido indigestível (LDAi), 

lignina Klason e fibra em detergente neutro (FDNi) 

ou ácido (FDAi) indigestíveis (SOUSA, 2014). 

 

Matéria seca (MSi), fibra em detergente neutro 

(FDNi) e fibra em detergente ácido (FDAi) 

indigestíveis 

 

Os resíduos de incubação in vitro ou in situ, por um 

período mínimo de 144 horas, que incluem MSi, 

FDAi ou FDNi são os marcadores internos mais 

utilizados (CARVALHO et al., 2007). No entanto, 

Kozloski et al. (2009) preconizaram que para estimar 

o consumo de animais a pasto, utilizando resíduo 

indigestível como marcador interno, é necessário se 

conhecer o grau de recuperação desses indicadores 

nos ensaios de digestibilidade. O grau de 

recuperação dos resíduos de MSi, FDAi e FDNi, a 

precisão e exatidão das estimativas de 

digestibilidade e a determinação do consumo 

utilizando estes indicadores tem sido variável 

(BERCHIELLI et al., 2005; RODRIGUEZ et al., 

2006). Essas variações decorrem principalmente por 

essas frações não serem entidades químicas 

uniformes e constantes nos alimentos e não 

possuírem um método padrão para sua 

determinação no laboratório (LIPPKE, 2002).  

Porém, Carvalho et al. (2007) relataram que estes 

problemas não impedem o uso destes indicadores, 

mas enfatiza a importância de se medir o grau de 

recuperação deste indicador em cada experimento 

realizado. 

 

Kozloski et al. (2009) avaliaram o uso de indicadores 

internos, MSi e FDNi para estimar a digestibilidade 

em ovinos, determinados após 144 horas de 

incubação in situ e conseguiram um grau de 

recuperação de MSi variando de 64,8 a 108,5% e o 

da FDNi, de 49,5 a 67,9%. No entanto, MORAIS et 

al. (2010) não encontraram diferenças no tempo de 

incubação sobre a concentração dos indicadores 

internos FDNi e FDAi, quando incubados in situ por 

144 horas para reproduzir a fração indigestível. 

FERREIRA et al. (2009) fizeram uma comparação 

com o método de coleta total de fezes e o marcador 

FDNi e encontraram valores de 75,77 e 75,81%, 

mostrando o potencial deste indicador. 

 

No estudo feito por Freitas et al. (2002) utilizando a 

FDNi e a FDAi em incubação in situ e in vitro por 144 

horas para estimar a produção fecal em novilhos, 

verificaram na comparação de consumo com a 

coleta total de fezes que o melhor indicador foi a 

FDAi. O resultado encontrado por Freitas et al. 

(2002) difere do trabalho realizado por Sousa (2014) 

que ao avaliar a determinação do consumo de 

ovelhas utilizando a MSi, FDNi e FDAi observou que 

a MSi foi a que apresentou melhor estimativa, com 

valores próximos aos recomendados pelo National 

Research Council (NRC, 2007). Detmann et al. 

(2007) corroboram com o resultado de Sousa (2014), 

uma vez que os mesmos observaram que a MSi e a 

FDNi são mais acurados na determinação do 

consumo de ovinos, quando comparados com a 

FDAi, pois esta última se mostrou mais sensível a 

erros sistemáticos decorrentes dos procedimentos 

laboratoriais, os quais podem reduzir a acurácia do 

indicador. No trabalho de Maeda et al. (2011), os 

indicadores de MSi e FDAi estimaram a ingestão de 

MS (IMS) com precisão, não diferindo da IMS 

observado (oferta menos a sobra) e a FDNi, por sua 

vez, subestimou a IMS em 26%.  

 
Watanable et al. (2010) verificaram que quando a 

dieta dos animais é composta por fonte rica em 

carboidratos fibrosos, pode-se optar tanto pelo uso 

da FDNi quanto FDAi, mas para evitar dúvidas, os 

dois podem ser utilizados juntos. Santos (2006) 

trabalhando com ovinos concluíram que o uso de 

FDNi como indicador interno na estimativa da
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digestibilidade da matéria seca (DMS) para dietas a 

base de forragem, pode ser considerado bastante 

eficaz, pois pode ser utilizar posteriormente na 

estimativa da ingestão para situações com ou sem 

concentrado. No entanto, Detmann et al. (2001)  

verificaram que quanto à estimativa do consumo de 

animais sob pastejo, a FDNi não deve ser utilizada 

em experimento que utiliza dieta com alta proporção 

de grãos.  

 

No trabalho realizado por Arcanjo (2014) com 

caprinos em pasto nativo de caatinga, o mesmo 

observou que a MSi e a FDNi foram melhores para 

estimar o consumo quando comparados com a FDAi, 

obtendo coeficientes de determinação (R
2
) de 0,87 e 

0,79 para MSi e FDNi, respectivamente, enquanto a 

FDAi foi apenas de 0,66. O mesmo explica que este 

resultado pode ser decorrente da própria análise 

laboratorial para determinação da FDA, uma vez que 

o método é sequencial, e, portanto, acumula erros 

das análises anteriores, além de que a determinação 

do consumo de animais a pasto é de difícil 

determinação, pois existem vários fatores 

envolvidos, e por isso os coeficientes de 

determinação para consumo são mais baixos. 

Rodrigues et al. (2010) avaliaram a acurácia e a 

precisão dos indicadores FDNi e FDAi  e 

encontraram R
2
 de 0,38 e 0,40, respectivamente, 

mostrando assim, a baixa confiabilidade na 

repetibilidade dos resultados. 

 

Em trabalho feito com o uso do capim Brachiaria 

brizantha cv. marandu, Queiroz (2007) utilizou 

indicadores internos e externos para estimar a 

produção fecal e verificou o pior resultado para o 

indicador FDNi comparado com o resultado da coleta 

total de fezes. A superestimativa na produção fecal 

obtida pelo uso dos indicadores FDNi e FDAi 

possivelmente ocorreu pela baixa recuperação dos 

indicadores nas fezes. Silva et al. (2009) 

compararam a MSi, FDNi e a FDAi com o método de 

coleta total de fezes e observaram que a excreção 

fecal estimada pelos indicadores foram diferentes do 

método de coleta total de fezes. Os indicadores MSi 

e FDNi apesar de terem apresentado melhores 

estimativas que outros marcadores internos, estes 

não são mais precisos que o método da coleta total 

de fezes (ARCANJO, 2014). 

 

 

 

Detmann et al. (2007) trabalharam com a 

recuperação de indicadores internos como FDNi, 

FDAi e MSi em ensaios de digestão com ovinos e 

observaram alguns vícios destes indicadores. Os 

mesmos ressaltaram que a FDA podem ter erros por 

sua baixa concentração nos alimentos e nas fezes, 

mas erros podem estar associados também às 

diferentes estruturas de partículas das fezes e dos 

alimentos, podendo conduzir a resultados 

divergentes quanto ao consumo e a excreção dos 

indicadores caso os métodos de estimativas de 

concentração sejam aplicados de forma inadequada. 

 

Lignina em detergente ácido (LDA), Cinza 

insolúvel em detergente ácido (CIDA) e Celulose 

indigestível 

A lignina é um polímero de unidades de 

fenilpropanóides que ocorre na parede celular das 

plantas forrageiras, com valor teoricamente de 

digestibilidade igual a zero (SALMAN et al., 2010). O 

uso da lignina, em detergente ácido (LDA) apresenta 

a vantagem de ser um método fácil, de rápida 

análise, econômico e rotineiro em laboratórios de 

análise de alimentos.  

 
Recuperações positivas e incompletas foram 

relatadas por Fahey & Jung (1983) e Van Soest 

(1994). A complexa e variável estrutura da lignina 

torna difícil a adoção de metodologias específicas 

que determinem com alta confiabilidade, sua real 

concentração. A situação é agravada ao considerar 

evidências de que a lignina dietética difere da lignina 

fecal em seus constituintes químicos (ELAN & 

DAVIS, 1961).  

 
Silva et al. (2010), avaliaram a influencia de 

indicadores internos (FDNi, FDAi e lignina de Kalson) 

para estimativa de consumo total por novilhas e 

concluíram  que a lignina de Kalson é a menos 

indicada para determinação do consumo, em razão 

do grau de impurezas decorrentes da sua inabilidade 

de recuperar fenóis. Carvalho et al. (2007) 

ressaltaram que a lignina, por sua vez, é inadequada 

como marcador interno de digestibilidade, e 

consequentemente na determinação do consumo 

porque em gramíneas jovens ela é parcialmente 

digerida no rúmen. 

 

A cinza insolúvel em detergente ácido (CIDA) repre- 
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senta a fração mineral que é inerte e indisponível ao 

animal e inclui os silicatos de origem vegetal e 

mineral, provenientes do solo (VAN SOEST & 

ROBERTSON, 1985). 

 

A crítica ao uso das CIDA está associada à sua 

baixa concentração nas amostras, que diminui a 

precisão das estimativas, ou à possibilidade de 

contaminação das amostras com solo, 

superestimando suas concentrações (CARVALHO et 

al., 2007). Salman et al. (2010) corroboram com essa 

afirmação ao relatarem que em animais que ingerem 

solo durante o pastejo tendem a reter partículas 

minerais no rúmen, que podem posteriormente 

mascarar a estimativa de cinzas nas fezes.  

 

Sherrod et al. (1978) citaram que o uso da CIDA 

somente será adequado, quando sua participação na 

matéria seca da ração for superior a 3%. Já Zeoula 

et al. (2002) encontraram resultados satisfatórios 

com teores em torno de 1,2 % de CIDA na matéria 

seca. Zeoula et al. (1999), quando trabalharam com 

ovinos alimentados com rações contendo 1,5% de 

CIDA na MS, em consumo voluntário e/ou consumo 

restrito, obtiveram valores de 140,8 e 114,2% de 

recuperação fecal, respectivamente. Os autores 

concluíram que esses resultados propiciaram uma 

superestimativa dos coeficientes de DMS, em 

comparação ao método de coleta total das fezes. 

 
A celulose indigestível pode ser usada como 

marcador, mas o uso deste marcador apresenta 

desvantagens como o requerimento de animais 

fistulados no rúmen e o longo tempo necessário para 

que ocorra a digestão das amostras (10 dias) 

(SALMAN et al., 2010). 

 
Alcanos 

Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia longa 

(21-37 °C) que fazem parte da cutícula das 

forrageiras, sendo razoavelmente indigestíveis e 

recuperáveis nas fezes e utilizados para 

determinação do consumo e digestibilidade das 

forragens (MONTEIRO et al., 2015). A simplicidade 

relativa da análise destes compostos por 

cromatografia de gás e sua relativa inércia foram às 

razões principais para considerar sua utilização 

como marcador, inicialmente com o propósito de 

determinar a digestibilidade da dieta e,  

 

 

 

 

posteriormente, para determinação do consumo 

de forragem (SALMAN et al., 2010). A 

digestibilidade aparente das dietas é obtida a 

partir da concentração do n-alcano interno na 

dieta e nas amostras de fezes, seguindo a 

mesma metodologia utilizada com outros 

indicadores internos (FUKUMOTO, 2004). 

 
O n-alcano par, principalmente o C32, é o 

hidrocarboneto externo utilizado na determinação 

do consumo, o qual também é combinado com n-

alcano ímpar, sendo geralmente C29, C31 ou C33 

por serem os que estão mais presentes na cera 

das plantas (SAVIAN, 2013). Sánchez Chopa 

(2012) verificou que a combinação dos 

hidrocarbonetos C32 e C33 foram eficazes nas 

estimativas de consumo de terneiros alimentados 

com feno de azevém. Já no trabalho realizado por 

Savian (2013) a determinação do consumo feito 

com o par de n-alcanos C31 e C32  foram mais 

eficazes quando comparados com o par C32 e 

C33. No entanto, Mayes et al. (1986) enfatizaram 

que o mais importante na escolha do par de n-

alcano a ser escolhido é a igualdade do grau de 

recuperação do n-alcano que será dosado e 

aquele natural, ou seja, o que já está presente na 

planta. 

 
Para que o consumo de forragem seja estimado 

com acurácia, tem sido recomendado que a 

concentração de alcanos na forragem deva 

exceder 50 mg/kg de matéria seca (MS) 

(LAREDO et al., 1991). Entretanto, os mesmos 

ressaltaram que algumas forrageiras tropicais 

contêm quantidades insuficientes de alcanos C33. 

Nestas espécies, os alcanos de cadeia curta 

podem ser usados, ocasionando, contudo, 

redução na acurácia da estimativa (LAREDO et 

al., 1991).  

 
Para que se tenha uma melhor acurácia e perfeita 

aplicação da técnica de estimativa de consumo 

por ruminantes em pasto apenas usando n-

alcanos, alguns aspectos devem ser examinados 

pela pesquisa, como diferenças na recuperação 

fecal de n-alcanos de acordo com a idade, estado 

fisiológico e espécie animal, concentrações dos n-

alcanos nas forragens e variações advindas entre 

espécies forrageiras, estádio de crescimento e 

partes da planta (LOPES et al., 2001). 
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Recuperação fecal de Indicadores Internos 

Sein & Todd (1988) compararam o indicador CIDA e 

LDAi com o método de coleta total para estimar a 

digestibilidade em ovinos alimentados com várias 

dietas. Os mesmos observaram que apenas dois 

experimentos de dezessete mostraram resultados 

diferentes do método de CIDA pelo método de coleta 

total. Já Piaggio et al. (1991) utilizaram ovinos 

alimentados com feno de alfafa e consumo restrito 

(90% do ad libitum) com teor de CIDA de 1,05% na 

MS da ração e obtiveram porcentagem de 

recuperação fecal de CIDA de 83,8% ±19,2%, 

diferindo de 100%, pelo método de coleta total. 

Assim, eles ressaltaram que essas variações eram 

decorrentes das variações nas porcentagens de 

recuperação, causados pelo teor e a composição da 

CIDA, que podem interagir entre si. 

 
Zeoula et al. (2002) trabalharam com a recuperação 

de marcadores internos e verificaram que a 

utilização da CIDA e da FDNi para estimar a 

produção fecal não diferiu de 100%, sendo igual aos 

valores obtidos pela coleta total de fezes. No 

entanto, o uso da CIDA e da FDAi diferiu de 100% e 

superestimaram a produção fecal. Berchielli et al. 

(2000) verificaram que a CIDA subestimou a 

digestibilidade por causa da baixa recuperação do 

mesmo nas fezes em rações com 1,16% de CIDA. 

Já Zeoula et al. (2000) e Ítavo et al. (2002) afirmaram 

que a FDNi subestimou a digestibilidade e 

apresentou altos coeficientes de variação. Freitas et 

al. (2002) também não obtiveram bons resultados 

com o uso da FDNi, observando que as estimativas 

de produção fecal obtida com o uso da FDNi in vitro 

e FDNi in situ foram sub e superestimadas, 

respectivamente. 

 
Marcadores Externos 

Os marcadores externos são substâncias ou 

compostos inertes que são administrados na ração, 

via oral ou intra-ruminal (MADEIRO, 2014), com o 

objetivo de estimar o consumo, excreção total de 

fezes, taxa de passagem, fluxo da digesta e 

digestibilidade. O Marcador externo deve ser 

completamente recuperado nas fezes, e, portanto, 

indigestível, e não pode ser absorvidos pelas 

paredes do trato digestivo (MOURA et al., 2013). 

 
Segundo Carvalho et al. (2007), o uso de indicadores 

externos pode ser utilizado para estimar o consumo  

 

 

 

individual diário dos animais, no entanto, os 

autores ressaltaram que estes não permitem 

estimar o consumo de períodos diferentes de 24 

horas, como durante uma refeição. Além disso, 

existem algumas controvérsias a respeito do uso 

destes tipos de marcadores, havendo grandes 

variações em relação ao tempo para à 

recuperação total dos mesmos nas fezes. Em 

caso de dosagens diárias constantes, este tempo 

representa o número mínimo de dias para 

estabilizar a excreção fecal do indicador 

(CARVALHO et al., 2007). Com isso, deve-se ter 

bastante atenção na condução dos experimentos 

com animais em pastejo, utilizando os 

marcadores externos para determinar o consumo, 

pois, as condições experimentais devem ser 

semelhantes ao longo de todo o período de 

fornecimento do indicador e das amostragens, 

para que não haja influências negativas nos 

resultados. 

 
Existem vários indicadores externos que podem 

ser utilizados na determinação do consumo, entre 

os quais os mais utilizados são: óxido de cromo, 

de ferro e de titânio (ROSA, 2016), as terras raras 

lantânio, o cromo mordantado, o polietilenoglicol 

(PEG), quelatos como o Co-EDTA, Cr-EDTA, 

alguns alcanos, a lignina purificada e enriquecida, 

entre outros. O uso de um ou outro dependem de 

materiais laboratoriais, custos, facilidade de 

determinação e a menor variação da sua 

recuperação nas fezes. 

 

Óxido de cromo (Cr2O3) 

O óxido de cromo é o indicador externo mais 

comumente utilizado, apresentando as vantagens 

de ser barato e facilmente incorporado à dieta, 

porém existem problemas relacionados como a 

taxa de passagem mais rápida pelo rúmen em 

relação à parte fibrosa, a possibilidade de 

acúmulo em alguma parte do trato digestório e a 

incompleta mistura com a digesta ruminal 

(MACHADO et al., 2011). Algumas limitações 

associadas à recuperação fecal incompleta 

(SOARES et al., 2004), a sua irregularidade na 

excreção ao longo dia (MORENZ et al., 2006; 

KOZLOSKI et al., 2006), e as propriedades 

carcinogênicas (FIGUEIREDO, 2011) ainda 

persistem como problemas.  
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Alguns fatores devem ser levados em consideração 

no momento da administração do óxido de cromo. 

Conforme Arcanjo (2014), a excreção do óxido de 

cromo está relacionada ao período de tempo, o tipo 

de dieta e o número de doses diárias fornecidas para 

atingir o máximo de concentração e assim obter 

eficiência na recuperação deste indicador nas fezes. 

Penning (2004) compilou dados de literatura e 

concluiu que o período recomendado de dosagem 

dos marcadores, em geral, e do óxido de cromo em 

particular, é de 12 dias, compreendendo um período 

preliminar de sete dias e coletas de fezes nos 

últimos cinco dias, num regime de dosagem de duas 

vezes ao dia em intervalos de aproximadamente 8 a 

16 horas, com concomitante amostragem das fezes. 

 
Em estudos com ruminantes, o óxido de cromo pode 

ser ministrado através de cápsulas de gelatina, 

impregnado em papel de filtro ou na forma de pellets, 

sendo fornecido uma ou duas vezes ao dia, em 

cápsulas de 1 a 10 gramas e alcança equilíbrio em 

torno de seis a sete dias (SALMAN et al., 2010). 

Penning (2004) recomendou dosagens diárias de 0,5 

a 1 g para ovinos, e 5 a 10 g para bovinos. O mesmo 

enfatizou que o estresse causado pela administração 

do indicador pode ser reduzido com o fornecimento 

do mesmo somente uma vez ao dia. Esta alternativa 

pode facilitar o manejo, diminuir o estresse causado 

aos animais e melhorar o controle da quantidade 

ingerida do indicador. 

 
Silva et al. (2009) trabalharam com novilhos da raça 

nelore, utilizando o óxido de cromo em uma dose 

única de 10 g durante 12 dias, sendo sete dias de 

adaptação e regulação do fluxo de excreção do 

marcador e cinco dias para coleta das fezes e 

verificaram um menor ganho de peso, relacionado 

aos animais que receberam óxido de cromo. Os 

mesmos justificam que a causa deste resultado seja 

provavelmente causado pelo manejo desses animais 

em que era colocado um papelote de 10 g do 

marcador diretamente no esôfago com o auxílio de 

um cano de ferro a fim de garantir a deglutição, 

causando um estresse nos animais que resultou em 

um menor consumo e menores ganhos de pesos. 

Devemos lembrar que o ideal é a utilização de 

animais já habituados com esse tipo de manejo, para 

que não haja tantas interferências no consumo. Com 

isso podemos verificar que os experimentos  

 

 

 

realizados em pastejo com a utilização de 

indicadores externos podem apresentar valores 

subestimados para ganho de peso e consumo. 

Carvalho et al. (2007) observaram que quando há 

o fornecimento do óxido de cromo via ruminal 

e/ou em horários prévios aos horários de pastejo 

dos animais reduz o estresse, contudo não evita 

os problemas associados à diferença de 

densidade do cromo em relação à digesta. 

 
O consumo de matéria orgânica foi avaliado por 

Rosa (2015) que utilizou o óxido de cromo como 

indicador e observou que o mesmo foi eficiente 

na determinação de consumo de matéria orgânica 

de cordeiras em pastejo. Zimmermann et al. 

(2005) verificaram que o uso do óxido de cromo 

em rações peletizadas mostrou resultados 

satisfatórios, além de auxiliar na redução da 

flutuação diária da excreção do indicador. Já 

Oliveira (2014) relataram que o baixo valor de 

consumo de matéria seca para bovinos em 

pastagem foi decorrente do fornecimento do 

indicador óxido de cromo aos animais durante 

nove dias, via esôfago. 

 
Detmann et al. (2001) trabalharam com três 

formas de utilização do cromo, dosado em uma 

única vez, duas vezes e sua forma mordantada 

para estimar o consumo de novilhos e verificaram 

que o cromo utilizado apenas uma vez 

subestimou a excreção fecal e o CMS (2,11% do 

peso vivo – PV em MS) sendo inferior às 

metodologias fornecidas duas vezes e 

mordantada (3,11 e 2,93% PV, respectivamente), 

que apresentaram melhores valores de CMS, não 

diferindo esses dois últimos entre si. Lima et al. 

(2008) aplicando o óxido crômico, uma vez ao 

dia, encontraram também valores subestimados 

de excreção fecal e, consequentemente, do CMS 

de animais. Já Morais et al. (2010) comparando a 

estimativa de produção fecal utilizando o cromo, 

encontraram um resultado de 1,26 kg/dia, muito 

próximo da coleta total de fezes que foi de 1,49 

kg/dia, mostrando que pode ser utilizado com 

indicador. 

 
Muitas vezes a utilização do cromo para estimar a 

produção fecal pode sofrer algumas variações ao 

longo do dia, o que foi observado por Kozloski et  
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al. (2006), em trabalho avaliando a produção fecal de 

vacas leiteiras para determinação do consumo, os 

quais observaram que a determinação do óxido de 

cromo em amostras coletadas pela manhã possuem 

a tendência de superestimar e, às da tarde e noite, 

subestimar a produção fecal destes animais, 

indicando desta forma, que o uso deste indicador, só 

terá precisão se a coleta de fezes for realizada em 

vários horários no período de 24 horas. Silva et al. 

(2010) avaliaram o consumo de novilhas holandês x 

zebu e para isso utilizaram o indicador óxido de 

cromo para a estimativa da produção fecal e 

posteriormente o consumo e verificaram que o 

indicador óxido de cromo subestimou a produção 

fecal. 

 
Na determinação do consumo de bubalinos, Soares 

et al. (2011) avaliaram dois indicadores externos 

(óxido de cromo e lignina purificada e enriquecida), e 

observaram que os maiores valores de consumo e 

produção fecal foi para o óxido de cromo em 

comparação com a lignina purificada e enriquecida, 

destacando que este resultando pode ser 

relacionado as variações de excreção do óxido de 

cromo nas fezes e a possibilidade de se acumular 

em algumas regiões do trato digestório, tais como 

omaso e abomaso, sendo posteriormente excretado 

de uma vez só. Araújo (2015) avaliaram o consumo 

de bovinos em sistemas silvipastoris e obtiveram 

bons resultados com o uso do óxido de cromo para 

determinação do consumo, ficando próximos 

daqueles mostrados nas tabelas de exigências 

nutricionais do NRC (2001) para a categoria 

avaliada. 

 
Na avaliação do padrão de excreção do dióxido de 

titânio e do óxido crômico em ovelhas, Myers et al. 

(2006) verificaram que o emprego de duas 

aplicações diárias leva à redução da amplitude total 

de variação em torno da média, de forma a tornar o 

perfil de excreção do óxido crômico mais estável e 

próximo do equilíbrio desejado, com oposição ao que 

ocorre com a dosagem única. 

 
Correa et al. (2009) trabalharam com vacas 

holandesas, os quais utilizaram o cromo para 

determinar o consumo e conseguiram uma 

recuperação média do cromo nas fezes de 79,4%. 

No entanto, outros autores relatam taxas de  

 

 

 

 

recuperação de mais de 100%. Correa et al. 

(2009) relataram que a recuperação do marcador 

nas fezes pode ser afetada pelo nível de 

consumo do suplemento contendo o marcador. 

Com esses dados podemos verificar que a 

recuperação dos marcadores nas fezes é bem 

variável de experimento para experimento. 

 
Ferreira et al. (2009) avaliaram o uso dos 

indicadores óxido crômico e dióxido de titânio 

para estimar o consumo individual de 

concentrado e da FDAi para estimar o consumo 

individual de volumoso de vacas em lactação 

alimentadas em grupo. Para estimativa do 

consumo de concentrado foram utilizados óxido 

crômico e dióxido de titânio (10g/vaca/dia) 

misturados ao concentrado e os mesmos 

verificaram que tanto o cromo como o dióxido de 

titânio são adequados para estimativa do 

consumo individual de concentrado e que a FDAi 

é adequada para estimativa do consumo 

individual de silagem de milho (3,5 e 10 kg, 

respectivamente). Marcondes et al. (2006), em 

estudo com novilhas mestiças alimentadas com 

cana-de-açúcar e concentrado, não verificaram 

diferença no consumo individual de concentrado 

estimado por meio do óxido crômico e do dióxido 

de titânio em comparação ao consumo 

observado. Os resultados obtidos com o dióxido 

de titânio confirmam os verificados por 

Titgemeyer et al. (2001), que demonstraram que 

esse indicador pode ser utilizado em estudos de 

consumo em ruminantes, constituindo uma 

alternativa de indicador para estudos de digestão. 

 
Lignina isolada, purificada e enriquecida  

Pesquisadores da Escola Veterinária da 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 

em 2002, desenvolveram estudos sobre a lignina, 

com o intuito de melhorar a sua determinação nas 

fezes dos animais. Conforme Saliba et al. (2003), 

os pesquisadores isolaram a lignina e a 

enriqueceram com grupamentos fenólicos não 

comumente encontrados na lignina da dieta 

animal, dando origem a lignina purificada e 

enriquecida. Esses grupamentos são 

caracterizados como hidroxifenilpropano 

modificado e enriquecido, o qual se caracteriza 

como um indicador externo desenvolvido especi- 
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ficamente para pesquisas, utilizados na 

determinação do consumo e digestibilidade 

(CANESIN et al., 2012). 

 
De acordo com Rodríguez et al. (2006) a 

apresentação comercial da lignina purificada e 

enriquecida
 
na forma de cápsulas é de: 100, 250 e 

500 mg, em frascos contendo 100 cápsulas ou na 

forma de xarope na concentração de 10.000 mg 

por100 ml. O período de adaptação para que a 

excreção seja uniforme é de 48 horas e para a 

colheita de fezes é três dias para aves e cinco dias 

para outras espécies (SOUZA, 2016). 

 
A lignina purificada e enriquecida não apresenta 

variação diurna de excreção nas fezes possibilitando 

que o seu fornecimento e a amostragem das fezes 

sejam feitos uma vez ao dia, exige menor tempo de 

adaptação dos animais e tem baixo custo 

(RODRIGUEZ et al., 2006; Machado et al., 2011). 

Lima et al. (2008) revelaram que a lignina purificada 

e enriquecida apresenta propriedades físico-

químicas bastante estáveis e uma grande 

consistência químico-estrutural e portanto é 

recomendado seu uso. De acordo com Silva et al. 

(2018), o período de colheita não causou alteração 

na excreção fecal do indicador lignina purificada e 

enriquecida, determinando apenas uma coleta fecal 

diária. Como limitação do uso da lignina purificada e 

enriquecida
 
destaca-se a sua aquisição e análise, 

que são dependentes de um único laboratório 

(MADEIRO, 2014). 

 
Costa (2016) utilizaram o marcador comercial de 

lignina purificada e enriquecida em combinação com 

a lignina Klason para determinar o consumo 

diferenciado de ovinos na caatinga do nordeste 

brasileiro e concluíram que os dois indicadores 

mostraram resultados satisfatórios e coerentes. A 

utilização do indicador lignina purificada e 

enriquecida
 

para determinação do consumo e 

produção fecal de bubalinos em pastejo foram 

estimados de forma adequada (SOARES et al., 

2011). Madeiro (2014) em trabalho com vacas em 

lactação em pasto de capim marandu utilizou os 

indicadores externos, dióxido de titânio e a lignina 

purificada e enriquecida
 

para determinação do 

consumo, o qual esta última foi administrada na  

 

 

 

 

 

forma de cápsulas de gelatina na dosagem diária 

de 500mg/animal, fornecida uma única vez por 

dia a cada animal, com um período de adaptação 

de dois dias, sendo realizados dois períodos de 

coleta de fezes, de três e seis dias. O autor 

observou que a estimativa de consumo com o uso 

do indicador lignina purificada e enriquecida com 

coleta de seis dias apresentou menor variação 

comparado aos demais e que provavelmente isto 

teria ocorrido pela melhor representação da 

excreção do indicador. O uso da lignina purificada 

e enriquecida
 

pode proporcionar redução no 

estresse dos animais, em razão do menor número 

de vezes necessárias de contenção do animal 

para fornecimento do indicador ao animal, uma 

vez que este manejo pode alterar o 

comportamento de pastejo, o consumo e 

consequentemente a excreção fecal. 

 
Silva et al. (2018) utilizaram a lignina purificada e 

enriquecida como indicador e verificaram que não 

ocorreu variações nos diferentes horários de 

colheita das fezes, reforçando que não há 

variação durante os períodos do dia na 

concentração do indicador nas fezes. Os mesmos 

relataram que os valores de recuperação fecal 

foram próximos de 100%, independente da dieta 

avaliada. Lima et al. (2008) utilizaram o óxido 

crômico na dosagem de 8 g por bezerro/dia e a 

lignina purificada e enriquecida na forma de 

cápsulas, na dosagem de 0,5 g por bezerro/dia e 

encontraram menores valores para o óxido 

crômico em relação a lignina purificada e 

enriquecida. Silva (2013) avaliaram alguns 

indicadores para determinação da produção fecal 

de novilhos mestiços e concluiu que a lignina 

purificada e enriquecida é um bom indicador para 

estimativa da produção fecal, assim como para 

digestibilidade quando comparados com a coleta 

total de fezes. 

 
A análise da lignina purificada e enriquecida é 

realizada por meio de espectrofotômetro de 

infravermelho próximo (SILVA et al., 2018), onde 

consiste na emissão de radiação eletromagnética 

diretamente numa amostra de fezes, sendo que a 

proporção da absorção de luz é variável para 

cada tipo de nutriente, como as proteínas, vitami-  
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inas, matéria seca, carboidratos etc. Essa variação é 

analisada por um software que vai determinar e 

exibir o resultado da quantidade e da digestão de 

cada alimento. No entanto, para utilizar a técnica de 

espectrometria no infravermelho requer adequada 

calibração, grande número de amostras que devem 

ser relativamente homogêneas em sua constituição 

química (FONTANELI & FONTANELI, 2007). 

 
Segundo Souza (2016) ainda são necessários mais 

estudos com o uso do indicador externo lignina 

purificada e enriquecida
 
em animais sob diversas 

condições ecofisiográficas e de consumo, porque 

estas situações poderiam refletir em diferentes 

produções fecais. Assim, é necessário investigar 

melhor o seu uso, assim como de outros indicadores 

para reduzir a variação nos resultados encontrados. 

 
Alcanos 

Uma das vantagens dos alcanos, em relação aos 

outros marcadores externos é que em uma única 

análise se determina o indicador externo e o interno 

(MAYES et al., 1986). Carvalho et al. (2007) 

comparam valores de CMS estimados com uso dos 

alcanos ou de óxido de cromo, com aqueles preditos 

pelo Cornell Net Carbohydrate and Protein System 

(CNCPS) e verificaram que o grau de exatidão e 

precisão das estimativas de consumo obtidas com 

alcanos foram superiores aos obtidos com óxido de 

cromo.  

 
No caso de se estimar o consumo de animais a 

pasto com suplementação, possuem algumas 

dificuldades metodológicas. Porém, alguns trabalhos 

já fazem adaptações destas metodologias para se 

estimar este consumo. Dove & Mayes, (1996) 

ressaltaram que é possível se estimar o consumo 

individual do suplemento com uso dos alcanos 

quando a composição de alcanos do suplemento é 

suficientemente diferente da composição do pasto, e 

a taxa de recuperação do alcano é conhecida.  Caso 

isso não seja possível, a estimativa do consumo 

pelos animais tem baixa precisão (GARCIA et al., 

2000). 

  
Para se obter uma melhor precisão nas estimativas 

de consumo de pasto e suplemento pode-se optar 

pelo uso combinado de alcanos com outros 

marcadores, como o isótopo de carbono 
13

C  

 

 

 

(MACHADO et al., 2006). Este método baseia-se 

em que as concentrações do isótopo estável 

de 
13

C sejam diferentes entre as forrageiras 

tropicais e temperadas e tem a vantagem de que 

a absorção de 
13

C pela planta permanece estável 

em uma faixa razoável de condições ambientais 

(SMITH, 1972).  

 
O uso combinado de alcanos e 

13
C foi eficiente 

também para diferenciar a ingestão de pastagens 

temperadas e silagem de milho (GARCIA et al., 

2000) e de pastagens temperadas e suplementos 

a base de milho e farelo de soja (MACHADO et 

al., 2006).   

 
Considerações Finais 

O uso de marcadores, tanto externos quanto 

internos tem sido uma alternativa promissora nas 

determinações de consumo de ruminantes, 

sobretudo aqueles em sistemas de pastejo. 

Porém, pelo que foi exposto nos trabalhos desta 

revisão deve-se saber que não existe o melhor 

marcador, e sim que existem indicadores que 

melhor se adequam a especificidade de cada 

experimento. 

 
Os resultados dos trabalhos são bastante 

variáveis, e cada marcador possui suas 

vantagens e desvantagens, mas o mais 

importante de tudo além da escolha do marcador 

ideal pra sua situação é a obtenção de uma 

amostragem de forragem do real consumido pelo 

animal em pastejo. 

 
Assim, a técnica do uso de marcadores além de 

possibilitar o conhecimento sobre o consumo 

permite uma melhor adequação das exigências 

nutricionais maximizando o desempenho 

reprodutivo e produtivo dos rebanhos. 
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