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Tornou-se essencial em diversos sistemas de produção, a armazenagem de alimentos 

durante as estações com maior oferta de forragens, como forma de garantir a alimentação 

dos animais durante temporadas de escassez. A carência na oferta de forragens durante 

alguns períodos do ano, é influenciada por diversos fatores, como o clima, o período entre 

safras e a disponibilidade de áreas agrícolas para produção, principalmente em 

propriedades familiares. A maioria dos alimentos conservados produzidos são fenos e 

ensilados, como a silagem de milho; enquanto fontes de concentrados são adquiridas 

junto a empresas especializadas. Neste sentido, algumas empresas lançaram no mercado 

as chamadas “TMR”, sigla inglesa que significa ração total misturada (TMR). Ou seja, 

todo o alimento necessário para os animais se encontra pronto, e extingue a necessidade 

de mistura ou preparo, o que otimiza o tempo e mão de obra. Para ser comercializada, a 

TMR é ensilada em silo-fardo específico (com termo coloquial de “bolas”), com o 

objetivo de formar uma barreira para evitar a entrada de oxigênio e possibilitar a ação de 

bactérias anaeróbias na fermentação desse produto. Com o armazenamento desse produto 

por longos períodos, a digestibilidade dos nutrientes pode sofrer alterações e influenciar 

o fracionamento da proteína, comprometendo o balanço proteico da TMR. Considerando-

se que a hipótese de que hajam alterações no fracionamento proteico da TMR 

armazenada, objetivou-se avaliar o comportamento das frações da proteína presente na 

TMR, em diferentes níveis, ao decorrer de 240 dias de armazenamento.  A fim de 

averiguar essas possíveis alterações realizou-se um experimento com três dietas, 

contendo respectivamente 14, 16 e 18% de proteína bruta (PB) cada, formuladas para 

atender as exigências nutricionais de bovinos leiteiros da raça holandês confinados, com 

peso vivo médio de 600 Kg, dias em lactação de 120 dias, escore de condição corporal 

três, não prenhes, com produção de 35 Kg de leite por dia e consumo de massa seca (MS) 

estimado em 23 Kg por dia. Na composição da TMR, foram utilizados silagem de milho 

de planta inteira, pré-secado de tifton 85 (Cynodon spp), milho grão (Zea mays L.), o 

farelo e casca de soja (Glycine max (L.) Merr.), suplemento mineral vitamínico e 

tamponante. Após a mistura, ocorreu a armazenagem em baldes plásticos com capacidade 

de 0,01 m3, com densidade de 650 Kg/ m3, de acordo com Ruppel et al. (1995). Os baldes 

foram vedados com lona plástica (200 micras), fechados com tampas e lacrados com fita 

adesiva. Além disso, para a absorção dos produtos da lixiviação, utilizou-se areia seca e 

tecido TNT no fundo dos baldes. Os tempos de armazenamento foram de 30, 60,120 e 

240 após a ensilagem (o tempo “zero” foi utilizado para caracterizar as TMR antes da 

ensilagem). Para avaliar a alteração no fracionamento da proteína, utilizou-se a 

metodologia descrita no Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS), que 
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objetiva dividir o nitrogênio total (NT) em cinco frações. A fração A correspondente ao 

nitrogênio não proteico (NNP), fração B é considerada a proteína verdadeira, a qual é 

subdividida em B1, B2 e B3 (caracterizando as diferentes taxas de degradação proteica) 

e, a fração C, que é a proteína não degradável no rúmen (Sniffen et al., 1992). O 

delineamento foi em esquema fatorial 3 x 5 (três níveis proteicos e 5 tempos de avaliação). 

Foi realizada análise de regressão para cada variável, com nível de significância a 5%. 

Como resultados, primeiramente destaca-se que não houve efeito do tempo de 

armazenamento sobre o nível proteico das dietas (P>0,05). Porém, houve efeito do nível 

proteico, como demostrado pela equação a seguir: PB = -0.184273+1.02661*P (em que 

P é o nível proteico da dieta; o nível de significância do modelo foi de P=0.00001, com 

R²=0,73). Além disso, por meio das equações de predição (Tabela 1), nota-se que o 

fracionamento proteico sofreu variação, em todas as frações, em função do tempo.  

Entretanto, em relação aos diferentes níveis de proteína da TMR, apenas as frações B1 e 

C não apresentaram variações. Considerando-se que a fração C representa o nitrogênio 

ligado às fibras que compõe a FDA, a variável nitrogênio insolúvel a detergente ácido 

(NIDA) apresentou os mesmos resultados, somente com efeito quadrático do tempo. Em 

relação ao tempo de armazenamento da TMR, ocorreram alterações nas frações da 

proteína, provavelmente em decorrência da redução no nitrogênio total. Possivelmente, a 

fonte de N para o aumento das frações solúveis foi proveniente da fração B2, que 

corresponde a fração de proteína verdadeira insolúvel, ligada as fibras. No caso da fração 

B3, que se encontrou em menor concentração, apesar de digestível, apresenta baixa 

degradação ruminal e está relacionada diretamente ao nitrogênio insolúvel a detergente 

neutro (NIDN). Conclui-se que o tempo de armazenamento da TMR e os diferentes níveis 

de PB utilizados no experimento ocasionam alteração no fracionamento proteico. 

  

TABELA 1. Equações de regressão das variáveis em função do tempo de ensilagem (T) 

e teor de proteína (P). 

Variáveis Equação de predição das variáveis P R² 

NIDN 35,9514+0,163015*T-0,000595605*T2 0,0051      0,18 

A 44,7168+0,181363*T-0,000328168*T2-1,28222*P 0,0001    0,85 

B1 4,01423+0,9308248*T0,5-0,0545411*T 0,0199      0,13 

B2 1,0287-0,389834*T+0,001108*T2+2,09818*P 0,001        0,81 

B3 37,0486-0,0192712*T-1,31956*P 0,0141      0,14 

C e NIDA 20,3696+0,170063*T-0,000544909*T2 0,0002      0,30 
NIDA - nitrogênio insolúvel em detergente ácido, expresso em % no N total da amostra; NIDN - nitrogênio insolúvel 

em detergente neutro, expresso em % no N total da amostra; Fracionamento da proteína segundo Sniffen et al. (1992) 

(A, B1, B2, B3 e C), expressos em % em relação ao N total das amostras. 
 

 


