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SILAGEM DE GRÃO DE MILHO REIDRATADO PARA BOVINOS CONFINADOS 

 

Resumo: Objetivou-se avaliar a substituição do milho seco moído por silagem de 

grão de milho reidratado (SGMR; 0, 25, 50, 75 e 100%) em concentrado para 

bovinos de corte confinados. Foram avaliados o consumo (kg/dia), a digestibilidade 

(%), os parâmetros ruminais (pH e nitrogênio amoniacal-N-NH3), sanguíneos (glicose 

e ureia plasmáticas), fisiológicos (frequência respiratória-FR e temperatura corporal-

TC) e o comportamento ingestivo (tempo dispendido em ingestão de alimentos, 

ruminação e ócio; eficiência de ingestão e ruminação de matéria seca-MS e fibra em 

detergente neutro corrigido para cinzas e proteína-FDN). Foram utilizados cinco 

novilhos mestiços mantidos em baias individuais e dispostos em quadrado latino 5x5 

por 85 dias. Os dados foram avaliados por análise de variância e com comparação 

por contraste ortogonal. O pH e o N-NH3 foram analisados em parcela subdividida, 

considerando o efeito da substituição na parcela e o momento de avaliação (0 e 4 

horas após alimentação) na subparcela. O consumo (MS, matéria orgânica-MO, 

proteína bruta-PB, extrato etéreo-EE, FDN, carboidratos-CHO, carboidratos não 

fibrosos-CNF e nutrientes digestíveis totais-NDT) não foram influenciados (P>0,05) 

pela substituição do milho seco moído pela SGMR. Houve efeito quadrático da DMS 

e da DMO, com maiores valores na substituição de 25 a 75%, já para a DFDN os 

maiores valores foram de 0 a 75% (P<0,05). Para a DCNF houve efeito linear 

crescente (P<0,05). O pH e N-NH3  ruminal, a glicose e a ureia plasmática, a FR, a 

TC, os tempos dispendidos em ingestão de alimentos, ruminação e ócio e as 

eficiências de ingestão e ruminal não foram influenciados (P>0,05) pela substituição 

do milho seco moído pela SGMR. O momento de coleta do líquido ruminal 

influenciou (P<0,05) o pH e o N-NH3 ruminal. Embora a substituição pela SGMR não 

afeta as variáveis de consumo, parâmetros ruminais e fisiológicos e o 

comportamento ingestivo, recomenda-se a substituição de 25 a 75% de silagem de 

grão de milho reidratado devido a maior digestibilidade (DMS, DMO, DFDN e 

DCNF). O nível de substituição irá dependender da infraestrutura e da mão de obra 

disponíveis na propriedade e da condição climática da região. 

Palavras-chave: comportamento ingestivo, consumo, digestibilidade, parâmetros 

fisiológicos, parâmetros ruminais 
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REHYDRATED CORN GRAIN SILAGE FOR BEEF CATTLE COFINED 

 

Abstract: The objective of this study was to evaluate the substitution of ground dry 

corn by rehydrated corn grain silage (SGMR, 0, 25, 50, 75 and 100%) in concentrate 

for confined beef cattle. Consumption (kg / day) and digestibility (%) were evaluated, 

considering the ruminal parameters (pH and ammoniacal nitrogen-N-NH3), blood 

(plasma glucose and urea), physiological (respiratory rate-RR and body temperature-

BT) and ingestive behavior (time consumed in food intake, rumination and idleness; 

efficiency of intake and rumination of dry matter-DM and neutral detergent fiber 

corrected for ash and protein-NDF). Five crossbred steers were kept in individual 

stalls and arranged in 5x5 Latin square for 85 days. The data were evaluated by 

analysis of variance and with orthogonal contrast comparison. The pH and N-NH3 

were analyzed in subdivided plot, considering the effect of the substitution in the plot 

and the moment of evaluation (0 and 4 hours after feeding) in the subplot. 

Consumption (DM, organic matter, crude protein-PB, ethereal extract-EE, NDF, 

carbohydrates-CHO, non-fibrous carbohydrates-CNF and total digestible nutrients-

NDT) were not influenced by substitution of the dry corn milled by SGMR. There was 

a quadratic effect of the DMS and the BMD, with higher values in the substitution of 

25 to 75%, whereas for the DFDN the highest values were 0 to 75% (P <0.05). For 

DCNF there was an increasing linear effect (P <0.05). The ruminal pH and N-NH3, 

glucose and plasma urea, RF, CT, times spent in food intake, rumination and leisure, 

and ingestion and ruminal efficiencies were not influenced (P> 0.05) by replacement 

of the dry corn milled by SGMR. The time of ruminal fluid collection influenced (P 

<0.05) the pH and the ruminal N-NH3. Although SGMR substitution does not affect 

consumption, ruminal and physiological parameters and ingestive behavior, it is 

recommended that 25 to 75% of rehydrated maize grain silage be replaced due to 

higher digestibility (DMS, BMD, DFDN and DCNF). The level of substitution will 

depend on the infrastructure and manpower available on the property and the 

climatic condition of the region. 

Key-worlds: consumption, digestibility, physiological parameters ruminal 

parameters, ingestive behavior   
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil o principal sistema de produção dos rebanhos é o extensivo, no 

entanto, as condições não são adequadas para a produção racional. A sazonalidade 

na produção forrageira é o principal fator que inviabiliza o abate de animais 

precoces, tendo como reflexo a irregularidade na oferta de carne e baixa qualidade 

da carne. Para atender as exigências qualitativas e quantitativas do mercado é 

preciso verticalizar a produção, proporcionar maior tecnificação, competitividade e 

lucratividade aos criadores. 

O confinamento é uma opção para a criação de bovinos de corte e a 

alimentação é o item de maior custo depois da aquisição de animais (Burgos et al., 

2014; Pacheco et al., 2016). Com o aumento do valor dos insumos, como o do 

milho, que representa até 70% da dieta, torna-se necessário a otimização na 

utilização dos grãos (Silva et al., 2013). 

O principal alimento energético em dietas de ruminantes é o milho grão e a 

eficiência de utilização desse alimento está diretamente relacionada a forma de 

processamento que é submetido, especialmente para o tipo de milho utilizado no 

Brasil (Millen et al., 2009). O milho cultivado nas principais regiões produtoras do 

mundo é quase todo do tipo farináceo, enquanto no Brasil por escolha de produtores 

e indústrias é predominantemente do tipo vítreo, devido às práticas realizadas entre 

colheita e armazenamento dos grãos. Como o milho do tipo vítreo apresenta menor 

degradabilidade ruminal, o seu processamento é uma estratégia para aumentar a 

disponibilidade de amido fermentável no rúmen (Correa et al., 2002; Moura et al. 

2014). Um processamento que aumenta a degradabilidade do grão de milho é a 

reidratação e sua ensilagem. 

O processo consiste na adição de água aos grãos colhidos secos, elevando-

se a umidade do material para aproximadamente 30% e sua ensilagem por no 

mínimo 60 dias, com o objetivo de melhorar o seu aproveitamento (Silva et al., 2013 

e 2014). Com a ensilagem, obtém-se um sistema de armazenamento mais 

duradouro e seguro do grão para alimentação animal, além da disponibilização de 

um alimento de melhor qualidade para os animais (Silva et al., 2013), devido ao 

aumento da digestibilidade aparente da matéria orgânica comparado ao grão de 

milho seco moído (Bitencourt, 2012). A reidratação e ensilagem do grão de milho 

tem potencial de degradar as proteínas da matriz proteica, aumentando a 
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digestibilidade do amido (Hoffman et al., 2011) devido a proteólise desta matriz que 

envolve os grânulos de amido pelas enzimas bacterianas (Baron et al., 1986). 

Em ensaio de digestão dos alimentos para ruminantes, o consumo e a 

digestibilidade de nutrientes, são os principais fatores para avaliação de alimentos, 

uma vez que determinará o nível de nutrientes ingerido e, com isso, o desempenho 

dos animais. O desempenho animal depende da ingestão de nutrientes digestíveis e 

metabolizáveis, sendo 60 a 90% do desempenho animal podendo ser explicado 

pelas variações no consumo e somente 10 a 40% pela digestibilidade (Mertens, 

1994). Assim, o consumo, o aporte de nutrientes, o atendimento das exigências 

nutricionais dos animais e a digestibilidade dos nutrientes estão correlacionados 

entre si e os resultados dependem da qualidade e do balanceamento da dieta. 

A silagem de grão de milho reidratado pode apresentar diferentes 

comportamentos quando substitui o milho seco no concentrado, podendo resultar 

em mudanças físicas na digestão e alterações no desempenho animal (Arcari et al., 

2016a e b). Uma vez que as transformações digestivas que o alimento sofre são 

determinadas por atributos intrínsecos do alimento e por sua interação com os 

processos da digestão (Ellis et al., 1994). 

Experimentos que avaliam os parâmetros ruminais são importantes, pois de 

acordo com Van Soest (1994), as condições ecológicas do rúmen devem ser 

mantidas dentro de limites que permitem a normalidade do metabolismo e do 

crescimento microbiano. Desta forma, o conhecimento das variações na 

concentração sanguínea de metabólitos como glicose e ureia ajuda a explicar as 

reações metabólicas observadas devido ao efeito da ingestão dos alimentos e 

avaliar o estado nutricional dos animais, principalmente, o equilíbrio entre energia e 

proteína (Valadares et al., 1999). Enquanto a concentração de glicose no sangue 

indicativo do metabolismo energético, a concentração sanguínea de ureia permite a 

avaliação de seu metabolismo proteico (Cabaraux et al., 2004). 

O desempenho animal depende da ingestão de nutrientes digestíveis e 

metabolizáveis (Mertens, 1994), com isso, é importante avaliar o comportamento 

ingestivo e as características fisiológicas dos animais quando submetidos a dietas 

com ingredientes processados de forma diferente, pois o tipo de tratamento dos 

alimentos podem afetar o consumo e as respostas fisiológicas dos animais. 

A maioria dos experimentos avalia a degradabilidade da silagem de grão de 

milho, necessitando de trabalhos que avaliem a digestão, para melhor entendimento 
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e utilização da silagem de grão de milho reidratado na alimentação de ruminantes. 

São necessários mais estudos avaliando o nível de inclusão da silagem de grão de 

milho reidratado na alimentação animal, para verificar se é economicamente viável, 

prático, nutricionalmente eficaz e se melhora o desempenho do animal. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar a silagem de grão de milho reidratado 

em substituição ao grão de milho seco na dieta de bovinos confinados, considerando 

o consumo, a digestibilidade, os parâmetros ruminais, sanguíneos, fisiológicos e 

comportamento ingestivo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento (aprovado pela Comissão de ética no uso de animais/CEUA 

da Universidade Federal de Goiás com o protocolo n° 057/17) foi conduzido na 

Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí, na Unidade Jatobá no Setor de Gado 

de Leite e as análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Nutrição 

Animal do curso de Zootecnia da mesma instituição. 

Foram avaliados cinco níveis de silagem de grão de milho reidratado (0-

SGMR0, 25-SGMR25, 50-SGMR50, 75-SGMR75 e 100%-SGMR100) na 

substituição do milho seco moído em concentrado para bovinos. 

Para produção da silagem de grão de milho reidratado, o grão seco in natura 

foi triturado em moinho do tipo martelo com peneira de 5 mm, em seguida reidratado 

com adição de água por aspersão acrescido de inoculante bacteriano 

heterofermentativo (Lactobacillus plantarum, 100.000 UFC/g de milho) para se obter 

umidade de 30 a 35%. Após esse processo o grão de milho reidratado foi ensilado e 

compactado com densidade média de 1025 kg/m3 em tambores de Polietileno de 

Alta densidade (PEAD) de 200 L de capacidade, procedimento similar aos adotados 

por Arcari et al. (2016a) e Silva et al. (2013). 

Foram utilizados cinco novilhos mestiços com peso corporal inicial de 

177,2±18,2 kg, mantidos em baias individuais (1,2 x 3,0 m) com piso cimentado, 

dotadas de bebedouro e comedouro, vermifugados previamente ao período 

experimental. 

As dietas foram compostas de 60% volumoso e 40% concentrado. O 

volumoso foi feno de capim Tifton 85 (Cynodon spp.) adquirido no comércio local. 

Para assegurar a composição correta do concentrado, foi formulado um concentrado 
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base excluindo o milho (grão ou silagem), que somente foi misturado no momento 

do fornecimento (Tab. 1). O concentrado foi formulado para ser isoprotéico (Tab. 2), 

composto por farelo de soja, mistura mineral, ureia e grão de milho moído e/ou 

silagem de grão de milho reidratado (SGMR). As dietas foram fornecidas ad libitum 

duas vezes ao dia (8h00 e 16h00), sendo o fornecimento ajustado diariamente antes 

do arraçoamento matinal. 

 

Tabela 1. Ingredientes utilizados nos concentrados (% matéria natural), em função 
dos tratamentos 

Ingrediente 
Níveis de substituição de SGMR (%) 

0 25 50 75 100 

Milho moído 74,20 55,65 37,10 18,55 0,00 
SGMR1 0,00 18,55 37,10 55,65 74,20 
Concentrado base 
Farelo de Soja 23,70 23,70 23,70 23,70 23,70 
Ureia2 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Sal Mineral3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
1
Silagem de grão de milho reidratado. 

2
Constituido de 9 partes de ureia e 1 parte de sulfato de 

amônia.
 3

Composto por 150 g/kg cálcio, 40 g/kg fósforo, 174 g/kg sódio, 5,16 g/kg magnésio, 20 g/kg 
enxofre, 0,8 g/kg cobre, 0,67 g/kg manganês, 1,83 g/kg zinco, 0,03 g/kg cobalto, 0,05 g/kg iodo e 
0,012 g/kg selênio. 

 

Tabela 2. Composição do feno e dos concentrados de cada tratamento (%MS) 

Item (%MS)1 Feno 
Níveis de substituição de SGMR (%) 

0 25 50 75 100 

MS 90,81 88,69 88,87 89,06 89,25 89,44 
MO 95,0 95,84 95,85 95,85 95,86 95,86 
PB 4,12 18,97 19,06 19,14 19,21 19,31 
EE 0,72 2,92 3,04 3,16 3,29 3,41 
FDN 82,34 16,82 15,66 14,50 13,34 12,18 
HCEL 32,93 11,12 10,18 9,24 8,30 7,36 
CHO 90,16 73,95 73,75 73,55 73,35 73,14 
CNF 7,82 57,13 58,09 59,05 60,01 60,97 
LIG 9,56 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78 
1
MS = matéria seca; MO = matéria orgânica; PB = proteína bruta; EE = extrato etéreo; FDN = fibra 

detergente neutro corrigido para cinzas e proteína; HCEL = hemicelulose; CHO = carboidratos; CNF = 
carboidratos não fibrosos; LIG = lignina.  

 

O experimento foi realizado em quadrado latino 5x5 com duração de 85 dias, 

compreendendo cinco períodos experimentais de 17 dias cada. As atividades 

realizadas em cada período experimental foram: adaptação dos animais à dieta (1º 

ao 12º dia); coleta de alimentos e sobras para determinação do consumo e da 

eficiência de ingestão e ruminação (13º ao 17º dia); coleta de fezes para 
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determinação da digestibilidade (13º ao 15º dia); coleta de sangue e coleta de 

líquido ruminal para estimativa do nitrogênio amoniacal (N-NH3) e pH (17º dia). 

Foram coletadas amostras dos alimentos do concentrado base para 

posteriores análises bromatológicas e, no período de coleta, amostras do feno, do 

milho, da SGMR e das sobras de alimento, todos os dias antes do arraçoamento 

matinal para determinação do consumo e da eficiência de ingestão e ruminação. 

A coleta total de fezes foi realizada por 24 horas iniciando imediatamente 

antes do arraçoamento matinal (13º ao 15º dia). A cada seis horas, a produção fecal 

obtida pela defecação espontânea de cada animal, foi pesada, homogeneizada e 

amostrada 10% do peso em matéria natural e congelada. Após o período de coleta, 

foi quantificada a produção fecal total pela soma das quatro pesagens e feita 

amostra composta das quatro sub-amostragens para cada dia e congeladas para 

posteriores análises laboratoriais. 

No 16º dia de cada período experimental, foram analisados os parâmetros 

fisiológicos e comportamentais. Esses dados foram coletados sem manipulação dos 

animais por observadores treinados com iluminação artificial no período por 24 

horas. Na avaliação dos parâmetros fisiológicos, a frequência respiratória (FR, 

movimentos/minuto) e a temperatura corporal (TC, °C), foram realizadas a cada uma 

hora, iniciando antes do arraçoamento matinal (8h00). Para mensuração da FR, foi 

realizada a contagem visual dos movimentos dos flancos por 15 segundos com 

auxílio de cronômetro digital e para a TC a média da aferição da temperatura da 

região dorsal e costal do animal com termômetro de infravermelho digital. O 

comportamento ingestivo de cada bovino também foi determinado, visualmente, 

porém, a intervalos de dez minutos (amostragem scan), durante 24 horas, para 

determinação do tempo despendido (minutos/dia) com ingestão de alimentos, 

ruminação e ócio (Johnson e Combs, 1991). Durante as observações, foram 

anotados os tempos gastos nas atividades de apreensão e ingestão de alimentos, 

ruminação e ócio. O tempo gasto pelos animais com ingestão de água e sal mineral 

também foi considerado como apreensão e ingestão de alimentos. Assim, a taxa de 

eficiência de alimentação e ruminação foi definida pela relação da quantidade de MS 

e de FDN ingerido (kg) pelo tempo despendido (h) com a atividade de ingestão e 

ruminação, respectivamente. 

No 17º dia foram coletadas amostras de líquido ruminal via sonda 

nasogástrica antes (0h) e quatro horas pós arraçoamento matinal, após filtragem em 
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camada de gaze, foi determinado o pH por peagâmetro digital. Posteriormente, 

amostras de 50 mL foram acondicionadas em recipientes plásticos contendo 1 mL 

de solução de ácido sulfúrico (1:1) e armazenadas em congelador para 

determinação do N-NH3 conforme técnica colorimétrica de Chaney e Marbach 

(1962). 

No 17º dia de cada período experimental, quatro horas pós arraçoamento 

matinal foi realizada coleta de sangue por punção das veias jugular ou coccígea em 

tubo contendo anticoagulante (fluoreto), sendo imediatamente centrifugadas (1.500 

rpm/15 min.) e analisadas para determinar a concentração de glicose e ureia (kit 

comercial) por método enzimático utilizando espectrofotômetro. 

A pré-secagem da SGMR, das sobras e das fezes foi realizada em estufa de 

ventilação forçada a 60°C, durante 96 horas ou até seu peso constante. Essas 

amostras juntamente com as amostras dos alimentos (volumoso e insumos do 

concentrado) foram moídos em moinho de facas tipo Wiley com peneira de 1 mm. 

Após moagem foram feitas amostras compostas por animal e período das sobras e 

fezes, já o volumoso e a SGMR, foram feitas por período experimental. 

Em todas as amostras (ingredientes dos concentrados, volumoso, sobras e 

fezes) foram analisadas os teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), 

proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE), de acordo com técnicas descritas por 

Association of Official Analytical Chemistry – AOAC (1990); fibra em detergente 

neutro corrigida para cinzas e proteína bruta (FDN), segundo recomendações de 

Van Soest et al. (1991). Já os carboidratos totais (CHO) foram obtidos por intermédio 

da equação: 100 – (%PB + %EE + %MM), enquanto que os carboidratos não 

fibrosos (CNF) foram obtidos pela diferença entre CHO e FDN (Sniffen et al., 1992). 

O teor de nutrientes digestíveis totais (NDT, %), foi calculado pela seguinte equação: 

NDT (%) = PBD + CHOD + (EED * 2,25), em que CHO, representa os carboidratos 

totais digestíveis; PBD, a proteína bruta digestível, EED, o extrato etéreo digestível. 

Também foram analisados os teores de hemicelulose (HCEL) e lignina (LIG; Van 

Soest et al., 1991) nas amostras dos ingredientes dos concentrados e do feno. 

Todas as análises dos dados foram realizadas no programa SAS versão 9.3 

(2012) a 5% de probabilidade, considerando o delineamento de quadrado latino 5x5. 

O efeito dos níveis de substituição da silagem de milho grão reidratado no 

concentrado dos bovinos sobre as variáveis respostas (consumo, digestibilidade, 

sanguíneos, fisiológicos e comportamentais), foram analisadas por análise de 
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variância e posterior comparação por contraste ortogonal polinomial. O efeito das 

dietas sobre o pH e o N-NH3 foram realizadas em parcela subdividida considerando 

o efeito do tratamento no parcela e o momento da avaliação na subparcela. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todas as variáveis de consumo e a digestibilidade da proteína bruta (DPB), 

do extrato etéreo (DEE) e dos carboidratos (DCHO) não foram influenciadas 

(P>0,05) pela substituição do milho seco moído pela SGMR (Tab. 3). 

 

Tabela 3. Médias do consumo e da digestibilidade, em função dos níveis de 
substituição do milho seco moído pela silagem de grão de milho reidratado (SGMR) 
no concentrado de bovinos 

SGMR (%)1 MS MO PB EE FDN CHO CNF NDT 

Consumo (kg/dia) 

0 6,72 6,41 0,71 0,12 3,77 5,58 1,81 4,22 

25 6,90 6,59 0,74 0,13 3,80 5,72 1,92 4,48 

50 6,96 6,64 0,74 0,13 3,76 5,76 2,01 4,50 

75 7,24 6,91 0,77 0,14 3,87 6,00 2,13 4,80 

100 6,76 6,47 0,72 0,14 3,54 5,60 2,06 4,16 

Valor-P2 0,4753 0,4934 0,5809 0,1448 0,6691 0,6477 0,0718 0,0976 

CV (%)3 6,91 6,93 7,48 11,20 6,93 6,85 7,45 8,50 

Digestibilidade (%) 

0 63,35 64,14 66,88 77,33 58,50 63,78 73,15 - 

25 66,00 66,72 68,84 68,22 59,16 65,51 78,17 - 

50 64,82 65,62 67,63 83,58 59,25 64,95 78,37 - 

75 66,65 67,46 70,06 79,86 58,04 65,18 79,80 - 

100 61,73 62,74 67,85 71,44 51,61 63,33 82,11 - 

Valor-P2 0,0418 0,0500 0,2178 0,0550 0,0241 0,8570 0,0145 - 

CV (%)3 3,72 3,63 2,85 16,88 5,63 4,59 3,97 - 

Efeito4         

 Linear 0,4589 0,5506 - - 0,0110 - 0,0013 - 

 Quadrático 0,0106 0,0124 - - 0,0249 - 0,3894 - 

 Cúbico 0,4050 0,4095 - - 0,3840 - 0,2010 - 

 Quártico 0,0890 0,0948 - - 0,8391 - 0,5480 - 
1
MS = matéria seca; MO = matéria orgânica; PB = proteína bruta; EE = extrato etéreo; FDN = fibra 

detergente neutro corrigido para cinzas e proteína; CHO = carboidratos totais; CNF = carboidratos 
não fibrosos; NDT = nutrientes digestíveis totais. 

2
Teste F. 

3
Coeficiente de variação. 

4
Valor P. 

 

A ausência de diferença no consumo pode ser devida ao alimento analisado 

ser o mesmo e moído em mesma granulometria, sendo somente processado de 

forma diferente (ensilagem). Segundo Van Soest (1994) a ingestão voluntária de 
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matéria seca é altamente relacionada ao conteúdo das dietas, pois a fermentação e 

a passagem da fibra em detergente neutro pelo rúmen-retículo são mais lentas que 

outros constituintes dietéticos, tendo grande efeito sobre enchimento e tempo de 

permanência, comparado aos componentes não fibrosos do alimento. Mesmo 

havendo uma redução numérica do teor de FDN ao comparar os concentrados sem 

(16,82% MS) e com (12,18% MS) a substituição do milho seco moído pela SGMR, 

não resultou em alteração significativa do efeito físico (enchimento) e químico 

(energia) de regulação do consumo. Também pode inferir, devido a ausência de 

variação no consumo do NDT, que as dietas apresentariam desempenho animal 

semelhantes, uma vez que o valor de NDT é uma forma de expressar a energia e 

está correlacionado positivamente com o peso vivo final e o ganho de peso médio 

diário (Dias et al., 2010).  

Na literatura também foi verificado ausência de efeito de consumo com a 

adição de SGMR, mesmo para categoria animal e sistema de produção diferente. 

Em bovinos cruzados (raças britânicas) confinados recebendo dieta de terminação 

com diferentes fontes de milho, na substituição de 100% de grão de milho pela 

SGMR, não houve efeito no consumo (Macken et al., 2004). O mesmo foi verificado 

em vacas leiteiras mestiças Holandês-Gir (1/2 sangue) a pasto com 66% de 

substituição (Moura et al., 2014). No entanto, Arcari et al. (2016a), em experimento 

com vacas holandesas confinadas com 0, 33, 66 e 100% de substituição da SGMR, 

só não verificaram efeito no consumo de MO, EE, amido. Esses autores observaram 

aumento linear no CMS, CPB e CCNF e efeito quadrático para o CFDN, explicando 

as diferenças devido ao volumoso fornecido, que foi silagem de cana-de-açúcar, que 

apresenta alto teor de FDN e baixa digestibilidade. Assim, o aumento da 

digestibilidade do amido que observaram teria aumentado o CMS pela redução do 

enchimento ruminal. Da mesma forma, a ausência de efeito no consumo observado 

neste experimento, ao contrário desses autores, pode ser devido ao volumoso 

utilizado, pois o feno de Tifton apresenta melhor digestibilidade (Rocha Jr et al., 

2003), não permitindo a ação de melhora do consumo pela SGMR. Com isso, 

sugere-se que pode haver diferença de efeito dependendo da dieta utilizada, 

necessitando de mais experimentos. 

Ao contrário do observado no consumo, houve efeito (P<0,05) da SGMR 

para algumas variáveis de digestibilidade (Tab. 3). Houve efeito quadrático da 

digestibilidade da MS (DMS) e da MO (DMO), com maiores valores na substituição 
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de 25 a 75%, já para a digestibilidade da FDN (DFDN) os maiores valores foram de 

0 a 75% (P<0,05). Já para a digestibilidade de CNF (DCNF) houve efeito linear 

crescente (P<0,05). Assim, os melhores resultados foram observados com a 

substituição de 25 a 75% de SGMR, pois mesmo havendo redução do teor de FDN 

na composição do milho para SGMR, houve redução da digestibilidade das dietas.  

A redução na composição da FDN do milho para SGMR pode ser devido ao 

tipo de processamento que o grão de milho foi submetido, pois, comparando a 

composição do grão e da SGMR, houve redução de 41% da FDN devido a redução 

da HCEL (44%) e da celulose (46%). A redução das fibras foram devido aos 

microrganismos celulolíticos e pelas cepas de L. plantarum (inoculante bacteriano 

utilizado) durante a fermentação da silagem, pois algumas cepas dessa bactéria 

produzem a enzima ferulato esterase que age na parede celular (Cavin et al., 1997). 

Essa enzima aumenta a degradação da parede celular, liberando mais carboidratos 

solúveis para a fermentação ou utilização pelas bactérias do rúmen, resultando em 

maior degradabilidade da FDN (Nsereko et al., 2008). Em outros experimentos 

também foi verificado redução (25 a 41%) da FDN do milho moído pela substituição 

da SGMR (Ferraretto et al., 2015; Morais, 2016). 

Já a redução da DFDN pode ser devido ao efeito inibitório do amido da dieta 

na digestão da FDN por causa da rapidez de fermentação do amido com inibição da 

hidrólise das fibras (Smith et al., 1973). Acrescenta-se ainda, o aumento da 

digestibilidade do amido (Hoffman et al., 2011) na SGMR devido a proteólise desta 

matriz que envolve os grânulos de amido pelas enzimas bacterianas (Baron et al., 

1986). 

Ao comparar os dados de digestibilidade aos observados na literatura, 

existem diferenças nos resultados. Embora Moura et al. (2014), também não tenham 

verificado efeito no consumo, para a digestilibidade, a substituição de 66% resultou 

em ausência de efeito para a DMS, DMO, DPB e diminuição da DFDN, não diferindo 

o comportamento apenas para a DPB. Já Arcari et al. (2016a) observaram efeito 

linear crescente para DMS, DMO, DPB, DEE e DCNF, só não houve efeito para 

DFDN, diferindo dos resultados deste experimento devido as efeitos quadráticos 

verificados e a ausência de efeito para DPB, DEE, sendo apenas para DCNF. Já 

Mendes (2013) observou que a digestibilidade aparente não diferiu quando 

substituiu em 100% o milho seco triturado pela silagem de milho reidratado na dieta 

de vacas de leite Holandês. 
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Não houve interação (P>0,05) dos níveis de substuição do milho seco moído 

pela SGMR com o momento de avalição para o pH e o N-NH3 ruminal. Desta forma, 

o momento de avaliação não influenciou (P>0,05) o efeito da substituição. Também 

não foi verificado efeito (P>0,05) do nível de substituição do milho seco moído pela 

SGMR para a concentração de glicose (73,83 ± 9,93 mg/dL) e ureia (13,97 ± 1,46 

mg/dL) plasmática, pH (7,08 ± 0,07) e N-NH3 (4,47 ± 1,35 mg/dL) ruminal (Tab. 4). 

 

Tabela 4. Médias de glicose e ureia plasmática (mg/dL), pH e nitrogênio amoniacal 
(N-NH3 ; mg/dL) ruminal, em função do nível de substituição do milho seco moído 
pela silagem de grão de milho reidratado (SGMR) no concentrado de bovinos 

1
Teste F. 

2
Coeficiente de variação. 

 

Considerando que os níveis normais de glicose plasmática são de 64,0 a 

76,1 mg/dL (Pogliani e Birgel Jr, 2007) e os de ureia são  de 12,1 a 27,3 mg/dL 

(Stöber, 1993),  em todos os tratamentos os valores apresentaram valores normais. 

Com isso, pode-se afirmar que a SGMR não resultou em alteração do balanço de 

energia e proteína, pois a concentração de glicose no sangue é indicativa do 

metabolismo energético e a concentração sanguínea de ureia permite a avaliação de 

seu metabolismo proteico (Cabaraux et al., 2004, Valadares et al., 1999; Gonzalez e 

Scheffer, 2002). 

Na literatura pode-se observar valores de glicose que variam de 60,1 a 87,0 

mg/dL e valores de ureia entre 17,6 e 20,9 mg/dL (Oliveira Jr et al., 2004; Faria et 

al., 2011; Baldassini et al., 2018), essas diferenças encontradas na literatura sobre 

as diferenças nas variáveis sanguíneas de glicose podem ser devidas a diferenças 

de idade, sexo, manejo e concentrações hormonais dos animais, necessitando de 

mais pesquisas para verificar o significado fisiológico dessas alterações (Baldassini 

et al., 2018). As dietas foram formuladas para serem isoproteicas o que tem reflexo 

direto nos valores de ureia plasmática. 

Item 
Níveis de substituição pela SGMR (%) 

Valor-P1 CV2 

(%) 0 25 50 75 100 

 Parâmetros sanguíneos   
Glicose 73,04 67,14 73,94 75,68 79,34 0,4429 13,45 
Ureia 14,25 13,46 14,59 13,84 13,40 0,7986 10,43 

 Parâmetros ruminais   
pH 7,11 7,14 7,06 7,09 7,02 0,7269 3,08 

N-NH3 5,53 4,97 3,83 3,89 4,12 0,2889 30,22 
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Os valores de pH foram superiores ao mínimo preconizado por Orskov 

(1988), que afirmou que o pH ruminal abaixo de 6,2 reduziria a atividade de 

bactérias celulolíticas e a digestão de fibras. Os valores observados no experimento 

ficaram compreendidos na recomendação de Hoover e Stokes (1991) para o 

máximo crescimento microbiano (5,5 a 7,1). Para todos os tratamentos, os valores 

médios de concentração de N-NH3 mantiveram-se em níveis próximos a 5 mg/dL, 

considerados adequados para fermentação ruminal da parede celular (Satter e 

Slyter, 1974). 

O momento de avaliação do líquido ruminal influenciou (P < 0,05) no pH 

ruminal e também no N-NH3 (Tab. 5). Sendo os valores de pH e N-NH3 antes do 

arraçoamento matinal (0 h) superiores aos observados quatro horas após o 

arraçoamento matinal. Menores valores de pH foram observados nesse último 

momento, pois após o pico de digestão tende a ocorrer depois da ingestão de 

alimentos o acúmulo de substâncias ácidas que diminuem o pH ruminal. Porém, 

independente do momento de avaliação, o pH verificado estava de acordo com 

recomendações de Orskov (1982) e Hoover e Stokes (1991), como verificado para 

os valores observados nos diferentes níveis de substituição. Já os menores valores 

de N-NH3 após 4 horas são indicativos que houve sincronização de fonte de energia 

e proteína, pois bactérias ruminais utilizam N-NH3 ruminal como fonte de nitrogênio 

para a síntese de proteína microbiana (Preston, 1986 citado por Silveira et al., 2009). 

 

Tabela 5. Médias de pH  e nitrogênio amoniacal (N-NH3; mg/dL) ruminal, em função 
do momento de avaliação do líquido ruminal (hora) após o arraçoamento matinal 

Item 
Momento de avaliação do líquido ruminal (hora) 

Valor-P1 CV2 

(%) 0 4 

pH 7,26 6,90 <0,0001 3,08 
N-NH3 5,12 3,81 0,0027 30,22 
1
Teste F. 

2
Coeficiente de variação. 

 

Não houve efeito (P>0,05) dos níveis de substituição do milho seco moído 

pela SGMR para os parâmetros fisiológicos, o comportamento ingestivo e a 

eficiência de ingestão e de ruminação (Tab. 6). 

A FR em todos os níveis de substituição da SGMR permaneceu dentro da 

variação normal para bovinos jovens, que seria de 24 à 36 mov/min (Feitosa, 2014). 

A TC também permaneceu na faixa de normalidade (31 a 38ºC; Stöber, 1993). 

Considerando que esses parâmetros são utilizados como índice de adaptação 
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fisiológica ao ambiente (Mota, 1997) e que os animais não apresentaram variação 

para essas variáveis, significa que seus mecanismos fisiológicos para manutenção 

da homeotermia foram eficientes e não tiveram efeito da substituição do milho seco 

moído pela SGMR. 

 

Tabela 6. Médias de parâmetros fisiológicos e comportamento ingestivo, em função 
do nível de substituição do milho seco moído pela silagem de grão de milho 
reidratado (SGMR) no concentrado de bovinos 

1
FR= frequência respiratória; TC= temperatura corporal. 

2
Teste F. 

3
Coeficiente de variação. 

 

A ausência de efeito nos tempos dispendidos em ingestão, ruminação e ócio 

está relacionada à falta de efeito no consumo (Tab. 3), uma vez que a substituição 

gradativa pela SGMR não atingiu quantidades suficientes para ocasionar 

interferência no consumo dos animais e na fermentação ruminal (Tab. 3), conforme 

discutido anteriormente. Assim, os animais não alteraram o seu comportamento para 

suprir as suas exigências nutricionais.  

A ausência de efeito nas eficiências de ingestão e ruminal já era esperado, 

devido à ausência de efeito no consumo e no comportamento ingestivo da 

substituição pela SGMR (Tab. 6), ou seja, não foi necessário alterar os efeitos de 

ingestão e apreensão de alimentos e de ruminação para suprir a demanda 

energética. 

Devido ao efeito quadrático da DMS e DMO (Tab. 3), tendo os maiores 

valores observados quando o nível de substituição do milho seco moído pela SGMR 

foi de 25 a 75%. Pois, embora 100% tenha apresentado maior DCNF, ocasionou 

Item1 Níveis de substituição pela SGMR (%) 
Valor-P2 CV3 

(%) 0 25 50 75 100 

 Parâmetros fisiológicos   

FR 
(mov./min.) 

30,14 30,38 28,95 30,88 31,95 0,2564 6,04 

TC (ºC) 36,12 36,02 36,17 36,16 36,17 0,2155 0,30 

 Comportamento ingestivo   

Tempo dispendido nas atividades (min.) 
  Ingestão 269,13 284,0 288,0 278,0 272,13 0,8513 8,88 
  Ruminação 532,0 599,33 570,0 528,0 564,0 0,2375 8,20 
  Ócio 662,0 610,0 582,0 606,0 632,0 0,5871 12,74 
Eficiência de ingestão (kg/h) 
  MS 1,56 1,46 1,45 1,56 1,46 0,2732 6,00 
  FDN 0,88 0,81 0,78 0,85 0,76 0,0562 6,41 
Eficiência de ruminação (kg/h) 
  MS 0,762 0,796 0,734 0,778 0,752 0,9515 17,08 
  FDN 0,428 0,438 0,392 0,416 0,392 0,7720 16,84 
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menor valor de DFDN. O nível de substituição do milho seco moído pela SGMR não 

influenciou os parâmetros fisiológicos e o comportamento ingestivo, isso pode ser 

devido à composição das deitas não apresentarem fatores que influenciam 

negativamente essas respostas dos animais. Uma vez que sendo as dietas 

semelhantes, diferindo apenas pelo processamento do grão de milho, como 

discutido anteriormente, não aumentou a produção de calor corporal, não resultando 

em estresse térmico e, consequentemente, aumento dos valores das variáveis 

fisiológicas, mantendo assim o comportamento ingestivo adequado. Indicativo de 

que o nível de substituição pela SGMR não influenciou na fermentação ruminal 

permitindo a manutenção dos parâmetros fisiológicos e comportamentais normais do 

animal. Desta forma, o percentual de substituição mais adequado (25, 50 ou 75%) 

vai depender da infraestrutura da fazenda e da condição climática da região, pois a 

SGMR é uma alternativa viável para produtores em áreas onde as condições 

meteorológicas comprometem a colheita e o armazenamento de grãos (Ferraretto et 

al., 2018). 

Assim, seria mais indicada a substituição de menor quantidade, quando o 

produtor não disponibilizasse de mão de obra e infraestrutura adequada para 

ensilagem, e maiores percentuais de substituição quando tiver disponíveis esses 

itens, pois a ensilagem garante maior qualidade do produto por longo período (Arcari 

et al., 2016b). De qualquer forma, a ensilagem do grão de milho é interessante no 

Brasil uma vez que os híbridos de milho cultivados são principalmente do tipo vítreo 

e a reidratação e ensilagem aumenta a disponibilidade do amido, evita perdas 

qualitativas e quantitativas do grão causadas pelo armazenamento inadequado 

(Silva et al., 2013). Além de ser uma alternativa econômica, haja visto a grande 

variação no preço do grão de milho durante o ano, uma vez que o produtor pode 

aproveitar o baixo valor de mercado e estocar o produto por um longo período de 

tempo. 

 

CONCLUSÕES 

 

A substituição do milho seco moído pela silagem de grão de milho reidratado 

(SGMR) no concentrado de bovinos confinados não afeta os parâmetros ruminais, 

fisiológicos, sanguíneos e o comportamento ingestivo. Porém, recomenda-se a 

substituição de 25 a 75% de silagem de grão de milho reidratado devido a maior 
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digestibilidade. O percentual de substituição mais adequado (25, 50 ou 75%) vai 

depender da infraestrutura da fazenda, da mão de obra disponível e da condição 

climática da região. 
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ANEXO 1. EXTRATO DO PROJETO DE PESQUISA CADASTRADO NO SISTEMA 
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