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Resumo: O plantio de B. ruziziensis em consórcio com o milho tem sido 
uma prática adotada em sistemas de iLPF visando à produção de palhada, 
mas há também a possibilidade de aproveitamento desta forrageira para a 
produção de silagem. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade 
nutricional da gordura do leite de vacas recebendo silagem de B. ruziziensis 
como fonte alternativa de volumoso para o período seco em sistemas de 
iLPF. O estudo foi conduzido em dois períodos: basal e experimental. 
Durante o período basal, todos os animais receberam, por 12 dias, silagem 
de milho e 3,0 ou 4,5 kg/d de concentrado de acordo com o nível de 
produção. Ao final do período basal, os animais foram divididos em dois 
grupos, que receberam silagem de B. ruziziensis (SR) ou cana-de-açúcar 
(CA) como fontes de volumoso por 21 dias (período experimental). O perfil 
de ácidos graxos (AG) do leite e dos alimentos foi determinado por 
cromatografia gasosa, e as respostas aos tratamentos foram comparadas 
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após serem ajustadas para os valores observados no período basal. Os 
animais que receberam SR apresentaram menores teores de AG saturados 
de cadeia média e de AG w-6, e maiores teores de AG w-3 e de C18:1 cis-
9 na gordura do leite, quando comparados aos valores observados no grupo 
CA (43,8 vs. 48,4, P<0,001; 1,24 vs. 1,50, P<0,01; 0,54 vs. 0,48, 
P<0,001; 19,5 vs. 17,0, P<0,001, respectivamente). Estas alterações se 
refletiram nos menores índices de aterogenicidade (IA) e trombogenicidade 
(IT), na menor proporção ω-6/ω-3, e na maior relação entre AG hipo e 
hipercolesterolêmicos na gordura do leite dos animais do grupo SR. Os 
animais deste grupo apresentaram ainda maiores teores de C18:1 trans-11 
(1,42 vs. 0,95, P<0,0001) e de CLA cis-9,trans-11 na gordura do leite 
(0,79 vs. 0,60, P<0,001). Os resultados obtidos mostraram uma melhoria 
da qualidade nutricional da gordura do leite de vacas recebendo silagem de 
B. ruziziensis como fonte alternativa de volumoso para o período seco. 
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