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RESUMO 

Objetivou-se determinar a composição nutricional e cinética de degradação ruminal in 

vitro do farelo de sementes de maracujá (passiflora sp.) associado à duas forrageiras utilizadas 

na alimentação de ruminantes no município de Parintins. O experimento foi realizado no 

Laboratório de Nutrição Animal do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia 

(ICSEZ/Parintins) da Universidade Federal do Amazonas. Foram utilizadas 6 proporções 

(0:100, 20:80; 40:60, 60:40, 80:20, 100:0) de torta de maracujá (Passiflora spp.) em inclusão 

aos capins quicuio-da-amazônia (Brachiaria humidicola) e canarana (Echinochloa 

pyramidalis spp.). Amostras dos alimentos foram incubadas em frascos de vidro (50 mL) 

previamente injetados com CO2. As amostras foram pesadas, nas proporções correspondentes, 

a fim de totalizar 300 mg de amostra em cada frasco. Foram utilizados três frascos por 

tratamento. A pressão dos gases foi mensurada às 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 

36, 48, 72, 96 e 120 horas. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado e para 

comparação dos parâmetros de cinética de produção dos gases in vitro  dos tratamentos 

utilizou-se a avaliação dos contrastes linear e quadrático da regressão, considerando o nível de 

probabilidade 5%. De acordo com a os parâmetros avaliados volume final  dos carboidratos 

fibrosos e não-fibrosos (VfCF e VfCNF), suas respectivas taxas de degradação (KdCF e 

KdCNF),  lag time (LAG)  e volume de gás nas 40 horas e volume total, notou-se que a 

inclusão da torta de maracujá (Plassiflora spp.) não foi satisfatória e não melhorou a 

degradação das forrageiras Quicuio-da-Amazônia (Brachiaria humidicola) e canarana 

(Echinochloa pyramidalis spp.). 

 

 

Palavras chaves: alimentos alternativos, forrageiras, produção de gases 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the nutritional composition and kinetics of ruminal in 

vitro degradation of passion fruit seed meal (Passiflora sp.) Associated with two forage fed to 

ruminants in the city of Parintins. The experiment was conducted at the Animal Nutrition 

Laboratory of the Institute of Social Sciences, Education and Animal Science (ICSEZ / 

Parintins) of the Federal University of Amazonas. 6 proportions were used (0: 100, 20:80, 

40:60, 60:40, 80:20, 100: 0) passion fruit pie (. Passiflora spp) in addition to the Kikuyu-the-

amazon grasses (Brachiaria humidicola ) and canarana (Echinochloa pyramidalis spp.), 

totaling 12 experimental levels. Samples of feeds were incubated in glass vials (50 mL) 

previously injected with CO2. The samples were weighed, the corresponding proportions to 

total 300 mg sample in each vial. Three flasks were used per treatment .. The gas pressure was 

measured at 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 36, 48, 72, 96 and 120 hours. We used a 

completely randomized design with 12 treatments (2 x 6 forage passion fruit pie proportions) 

and three replicates per treatment. For comparison of the kinetic parameters of gas production 

in vitro treatments used if the evaluation of linear and quadratic contrasts of regression at the 

5% probability level. According to the evaluated parameters of the final volume fibrous and 

non-fibrous carbohydrates (VfCF and VfCNF), their respective decay rates (KdCF and 

KdCNF) time lag (LAG) and volume of gas in the total volume and 40 hours. it was noted 

that the inclusion of passion fruit pie (Plassiflora spp.) was not satisfactory and did not 

improve the degradation of the Kikuyu-the-Amazon forage (Brachiaria humidicola) and 

canarana (Echinochloa pyramidalis spp.) 

 

 

 

Key words: alternative food, fodder, gas production 
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  A redução de custos com a alimentação na pecuária tem sido enfoque das pesquisas 

em produção de ruminantes. As regiões tropicais caracterizam-se pelo grande número de 

espécies forrageiras e subprodutos agroindustriais com potencial para serem usados na 

alimentação de ruminantes. Além da redução de custos, a utilização destes produtos reduz a 

competição por alimentos entre homens e animais e proporcionam destino “limpo” para os 

resíduos das indústrias agrícolas.  

Entretanto, a maximização da produção pecuária a partir destes alimentos requer o 

conhecimento do seu valor nutritivo, estando incluído neste item a composição químico-

bromatológica, taxas de degradação dos diferentes nutrientes (cinética de degradação) e 

digestibilidade dos mesmos. 

Os valores da composição químico-bromatológica dos sub-produtos são variáveis. 

Esta variação é consequência de alterações no processo de beneficiamento na indústria, na 

composição da matéria-prima, na incorporação de outros resíduos, etc. (Pereira et al., 2009) 

As variações na composição químico-bromatológica das forragens encontram-se 

associados a fatores da própria planta (espécie, idade, altura de corte), sua interação com o 

ambiente (competição com outras plantas, presença de animais, adubação do solo) e época do 

ano (quantidade de chuva, incidência solar). 

O farelo de sementes de maracujá (Passiflora sp.) é um resíduo resultante da extração 

do óleo das sementes. O método de extração do óleo se torna a maior fonte de variação 

nutricional do resíduo. 

Pendori (2013) observou teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato 

etéreo (EE) e fibra em detergente neutro (FDN) de 89,35; 12,2; 19,45 e 52%, respectivamente 

em resíduo obtido por indústria no Estado de São Paulo. 

Já Santos et al. (2014) observaram valores de 95,5; 17,8; 21,55 e 61,1% para MS, PB, 

EE e FDN, respectivamente em resíduo oriundo de indústria em Minas Gerais. 

Os capins quicuio-da-amazônia (Brachiaria humidicola) e canarana (Echinochloa 

pyramidalis) são forrageiras comuns na região do Baixo Amazonas, sendo que o primeiro é 

geralmente encontrado nas áreas de terra firme e o segundo em áreas de várzea. Como dito 

anteriormente a composição nutricional das forrageiras variam durante o ano em resposta a 

vários fatores. 

Goes et al. (2012) observaram teores de MS, FDN, PB de 51, 89 e 4%, 

respectivamente, em pastagem de quicuio-da-Amazônia estabelecida a mais de 10 anos, que 

não recebia adubação ou qualquer outra prática de manejo, em sistema de pastejo contínuo e 

com baixa precipitação pluviométrica no ano do experimento. Já Gonçalves (1985) 
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observaram valores variando entre 23,4 e 31,5% para MS e 9,1 a 7,2% para PB  no capim 

quicuio-da-Amazônia cortado entre 21 a 63 dias e com diferentes níveis de adubação. 

Braga et al. (2008) observaram valores de 6,64; 5,69 e 4.69 para os teores de PB do 

capim canarana cortado aos 42, 70 e 98 dias. Já Valadares Filho et al. (2014) relatam teores de 

8,47; 7,24 e 6,09 para o mesmo capim cortado nos dias 30, 60 e 90, respectivamente. 

A técnica semi-automática de produção de gases in vitro permite a descrição da 

cinética de fermentação ruminal, por meio da simulação do ambiente ruminal e da digestão 

microbiana, fornecendo informações sobre a taxa e a extensão da degradação dos alimentos 

testados (Maurício et al., 2003) 

Sendo assim, a identificação da composição nutricional dos alimentos e as taxas de 

degradação de seus nutrientes, é indispensável para fornecer conhecimento técnico que possa 

ser aplicado na formulação de dietas para animais ruminantes 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Uma alternativa na redução de custos na alimentação de ruminantes  é a introdução 

dos resíduos industriais (subprodutos e coprodutos) de frutos na dieta dos animais, no entanto, 

alguns destes ingredientes não possuem estudos quanto à sua composição e níveis adequados 

de utilização econômica e biológica na produção animal.  

O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, representando cerca de 60% da 

produção mundial, sendo que no ano de 2010, produziu cerca de 920 mil toneladas de 

maracujá, que ocupou a área de 62 mil hectares, com produção média de 14,84 

toneladas/hectare. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE, 2011), 

todos os estados brasileiros produzem maracujá. O processamento dos frutos para a produção 

de sucos e polpas gera volume considerável de resíduos, cerca de 40% do seu peso (Lousada 

Júnior et al., 2006).A  industrialização do maracujá apenas 23,20% do fruto são aproveitados 

na produção de sucos e 76,80% são resíduos que podem causar danos ambientais caso não 

tenham destinação final adequada ( Ferrari et al., 2004; Perondi, 2013). De acordo, com ITAL 

(1980), o maracujá é constituído por 52% de casca, 34% de suco e 14% de sementes. Ferrari 

et al. (2004) observaram que a semente do maracujá representa de 6 a 12% do peso total do 

fruto. 

Com base na composição química da semente de maracujá, da torta de maracujá 

apresentou a seguinte composição química onde Pendori (2013) observou teores de matéria 
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MS, PB, EE, FDN  de 89,35; 12,2; 19,45 e 52%, respectivamente em resíduo obtido por 

indústria no Estado de São Paulo. A composição química da semente do maracujá, de acordo 

com (Chau & Huang, 2004) apresenta valores de: 93,40% de matéria seca; 24,45% de extrato 

etéreo e 1,40% de cinzas. Da mesma forma, Togashi et al. (2008) encontraram valores de 

14,45% para proteína bruta, 30,97% para fibra bruta e 3.311 kcal/kg de energia bruta. 

2.1. O gênero (Passiflora spp) e o processamento do maracujá 

 

O gênero Passiflora possui mais de 400 espécies, algumas delas nativas do Brasil 

(Bernacci et al., 2003). Apesar da grande variabilidade, os cultivos comerciais no Brasil se 

baseiam em duas espécies: o maracujá amarelo ou azedo (Passiflora edulis Sims. f. flavicarpa 

Deg.) e o doce (Passiflora alata dryander). Trata-se de um fruto típico de regiões tropicais e 

encontra no Brasil condições ideais para seu cultivo. Onde todos  os estados brasileiros 

produzem maracujá, são frutos de valor não tanto pelas suas características nutricionais como 

pelo seu sabor particular intenso e sua acidez, constituindo a base forte e interessante para 

fabricação de bebidas e sucos. O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá, 

representando cerca de 60% da produção mundial.  

Durante o processamento dos frutos são obtidos materiais secundários, denominados 

de subprodutos (produtos com menos importância em relação ao faturamento) e resíduos 

(produtos sem mercado definido). Entretanto, estudos desenvolvidos ao longo dos anos vêm 

demonstrando que os produtos secundários podem gerar renda extra para as indústrias 

(Lousada Junior et al., 2006; Ferrari et al., 2004). Existe uma grande variedade de frutos que 

são processados para fabricação de sucos naturais, sucos concentrados, doces em conserva, 

polpas e extratos que geram volume considerável de resíduos. O fruto do maracujá é 

constituído basicamente de epicarpo ou casca, mesocarpo (parte branca) com espessura (0,5-

4,0 cm), arilo carnoso, endocarpo ou polpa e sementes. 

 Durante o processamento o maracujá é submetido a separação da polpa do fruto, que 

consiste em passar os frutos descascados ou desintegrados por um equipamento chamado 

despolpadeira, dotado de peneiras rotativas que separam a polpa da casca, semente e parte 

fibrosa.  O processamento do maracujá (Amaro et al., 2002) possuem as seguintes etapas 

recepção, lavagem e seleção (descarte frutas danificadas) ,extração descarte (casca), 

(despolpadora um) polpa + semente , despolpadora dois , (descarte de sementes) 

,centrifugação (descarte de sementes), polpa ,pasteurização  e envase. 
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Santos et al. (2014) obtiveram  valores de 95,5; 17,8; 21,55 e 61,1% para MS, PB, EE 

e FDN, respectivamente em resíduo oriundo de indústria em Minas Gerais assim 

corroborando uma variedade de dados com relação a composição desta torta de maracujá 

(Passiflora spp.) 

 

2.2 Os capins quicuio-da-Amazônia (Brachiaria humidícola) e canarana 

(Echinochloa pyramidalis) na alimentação animal 

  

No Brasil a área de várzea pode chegar a 35 milhões de hectares (Fageria et al., 2007) 

e a Amazônia se destaca com um dos detentores de área de várzea e os solos de várzeas da 

Amazônia legal apresentam inúmeras possibilidades de uso, com destaque para atividade 

agropecuária de alta produtividade, onde espécies forrageiras adaptadas, a inundações 

periódicas, podem ser exploradas de forma econômica e com preservação dos ecossistemas. A 

sua grande potencialidade refere-se a qualidade de seus solos, bem como a sua grande 

extensão, cerca de 67 milhões de hectares de terras permanentes ou temporariamente 

inundadas (Nascimento & Homma, 1984). Dentre as espécies forrageiras pode-se destacar a 

canarana de Paramaribo (Echinochloa polystachya H.B.K) e a canarana erecta lisa 

(Echinochloa pyramidalis Lam) que podem atingir produtividades de matéria seca de 16.440 

kg e 15.315 kg por hectare ano, respectivamente, quando cultivadas em áreas de mangue 

(Nascimento et al., 1988), que são áreas permanentemente inundadas. 

A composição bromatológica da canarana (Echinochloa pyramidalis spp.), no estádio 

inicial de floração, apresenta na matéria seca 7,2%PB, 33,5%FB, 2,1 % EE e 11,5 MM(Serrão 

et aI. 1970). Teores médios de proteína bruta de 6,2% e produção de matéria seca de 18,5 

ton./ha foram observados, em várzea alta, em vários cortes, durante 20 meses, por Nascimento 

et aI. (1979), enquanto que McIlroy (1976) encontrou para as idades de corte de 4, 8 e 12 

semanas, níveis de 8,1 %, ·5,4%,é 4,1 %de proteína bruta e de 37,7%, 40,2% e 39,7% de fibra 

bruta, respectivamente. 

 

O capim quicuio-da-amazônia (Brachiaria humidicola) é uma das  pastagens que 

servem de base para a pecuária, no que se refere a alimentação de ruminantes. O capim 

Quicuio da Amazônia (Brachiaria humidícola) é uma gramínea tropical de grande 
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disponibilidade nas pastagens da região do Baixo Amazonas. Esta forrageira apresenta teores 

de matéria seca (MS), fibra em detergente neutro (FDN) e proteína bruta (PB) de 51, 89 e 4%, 

respectivamente (Góes et al., 2012).  

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Nutrição Animal do Instituto de 

Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ/Parintins) da Universidade Federal do 

Amazonas. Foram utilizadas 6 proporções (0:100, 20:80; 40:60, 60:40, 80:20, 100:0) de farelo 

de sementes de maracujá (Passiflora sp.) em inclusão aos capins Quicuio-da-Amazônia 

(Brachiaria humidicola) e canarana (Echinochloa pyramidalis spp.). As amostras dos 

alimentos foram pré-secas em estufa de ventilação forçada à 60°C durante 72 horas e 

processadas em moinho do tipo Willey com peneira de 2 mm para posterior análises dos 

teores de  MS, PB, EE, FDN,FDA e MM  conforme descritos em Silva & Queiroz (2002). 

Amostras dos alimentos foram incubadas em frascos de vidro (50 mL) previamente 

injetados com CO2. As amostras foram pesadas, nas proporções correspondentes, a fim de 

totalizar 300 mg de amostra em cada frasco. Foram utilizados três frascos por tratamento. 

Frascos contendo somente líquido ruminal e meio de cultura foram usados como controle. 

Para cada frasco, foram adicionados com auxílio de uma pipeta, 27 mL de meio de cultura 

conforme Theodorou et al. (1994) e 3 mL de líquido ruminal (inóculo). O líquido ruminal 

utilizado para a inoculação foi retirado de um bovino fistulado, armazenado em garrafas 

térmicas previamente aquecidas e imediatamente, levado ao laboratório. No laboratório, o 

líquido ruminal foi filtrado através de camada dupla de gaze de algodão sob injeção contínua 

de CO2. Os frascos foram vedados com rolhas de borracha (14 mm) e conduzidos para a 

estufa de ventilação forçada à temperatura de 39°C. 

A pressão dos gases foi mensurada às 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 36, 48, 

72, 96 e 120 horas segundo Maurício et al. (1999), adaptada para frascos de 50 ml. Os dados 

de pressão foram convertidos para volume com utilização da equação determinada para o 

Laboratório de Nutrição Animal do ICSEZ onde V(mL) = 0,0394 + 1,9947 * P + 0,0248 * P2 

(Cabral et al., 2015). O modelo utilizado para as estimativas dos parâmetros foi o logístico 

bicompartimental proposto por Schofield et al. (1994) e ajustados por regressão não-linear 

pelo método de Gauss-Newton. 
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Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado e para comparação dos 

parâmetros de cinética de produção dos gases in vitro dos tratamentos utilizou-se a avaliação 

dos contrastes linear e quadrático da regressão, considerando o nível de probabilidade 5% 

4. RESULTADOS  
Foram obtidos os valores MS, MM, PB. EE, FDN, FDA, CT e CN  dos alimentos 

dispostos na tabela 1 onde corroboram com os dados de MS, PB e FDN  encontrados por  

Lousada et al. (2005) onde obtiveram valores de 83,3%  de MS, 12,4%  de PB e 56,4% de 

FDN, sendo que no presente trabalho foram obtidos valores superiores de MS e PB, e valores 

inferior ao de FDN, fato que pode ser explicado devido ao processamento dos subprodutos. 

 

 

Tabela1. Composição Bromatológica dos Alimentos. 

 

 

 

A analise de matéria seca (MS) do capim Quicuio da Amazônia (Brachiaria 

humidícola) foi de 29,30% de MS e 5,31% de PB; sendo confirmada pela literatura onde 

Valadares et al.(2002), observaram valores de MS e PB de 29,00%  e 6,12%, respectivamente. 

Os valores de MM, EE, FDN, FDA e CNF obtidos no atual trabalho foram 4,85% ; 0,75% ; 

77,89% , 40,22%  e 11,2%, respectivamente, resultados semelhantes aos observados por  

Lopes  et al. (2010) resultados encontrados  de 73,4% de FDN, 38,2% de FDA e CNF de 

11,7% em que  as plantas encontravam-se com 56 dias de crescimento, pois previamente 

havia sido efetuado corte de uniformização das parcelas, seguido de adubação de cobertura, 

realizada a lanço, à razão de 300kg/ha da fórmula NPK 10-06-10. 

Os valores de MS e PB da canarana (Echinochloa pyramidalis spp.) foram 

respectivamente 23,58% ; 12,94 % valores estão  de acordo com  a literatura , onde Abreu et 

Variáveis 

Alimentos 

Canarana 

(Echinochloa 

pyramidalis) 

Torta de maracujá 

(Passiflora sp.) 

Quicuio da Amazônia 

(Brachiaria humidicola) 

Matéria Seca 23,58 89,44 29,3 

Matéria Mineral 7,37 2,88 4,85 

Proteína Bruta  12,94 24,03 5,31 

Extrato Etéreo 1,72 3,89 0,75 

Fibra em Detergente  Neutro  72,22 63,94 77,89 

Carboidratos Totais 77,97 69,2 89,09  

Carboidratos Não Fibrosos  5,74 5,26 11,2 
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al. (2006), estudando a produção de forragem e o valor nutritivo através do teor de proteína 

bruta e composição de macro e micro nutrientes nas forrageiras  canarana (Echinochloa 

pyramidalis Lam ) de MS foi de 14,6% valor inferior ao do presente trabalho. Os valores de 

PB do presente trabalho estão com valores superiores aos encontrados por  Braga et al. (2008) 

observaram valores de 6,64; 5,69 e 4,69 para os teores de PB do capim canarana (Echinochloa 

pyramidalis spp. ) cortado aos 42, 70 e 98 dias. Já Valadares Filho et al. (2014) relatam teores 

de 8,47; 7,24 e 6,09 para o mesmo capim cortado nos dias 30, 60 e 90, respectivamente.Na 

tabela 2 estão dispostos os parâmetros avaliados na incubação de canarana (Echinochloa 

pyramidalis spp) com inclusão de torta de maracujá, nos quais houve diferenças 

significativas(P<0.05)  para contraste linear em praticamente todos os itens, exceto para o 

taxa de degradação dos carboidratos fibrosos (KdCF) 

 

Tabela 2. Valores médios para volume final de produção de gases dos carboidratos fibrosos e 

não-fibrosos (VfCF e VfCNF), suas respectivas taxas de degradação (KdCF e KdCNF) e o lag 

time (LAG) da produção de gases in vitro de Canarana (Echinochloa pyramidalis spp)  de  

dos níveis de inclusão torta de maracujá (Passiflora spp.) 

Item 

      Níveis de inclusão de Torta de maracujá (Passiflora 

spp.) 

 

Valor de P dos 

contrastes 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Média CV L Q 

VfCNF, ml 94,734 84,512 40,826 30,215 33,436 25,609 51,555 15,03 * * 

KdCNF, h-1 
0,039 0,0323 0,073 0,084 0,087 0,082 0,067 1,64 * * 

LAG, h-1 
8,841 5,967 3,107 1,652 0,183 5,756 4,251 13,45 * * 

VfCF, ml-1 
105,240 72,449 79,731 54,424 23,733 23,007 58,096 16,15 * ns 

KdCF, h-1 0,013 0,008 0,0147 0,014 0,011 0,013 0,013 15,29 ns ns 

VFT 199,974 156,954 120,557 84,639 57,168 38,616 109,652 2,59 * * 

V 40 h 108,734 83,807 75,045 54,420 41,948 31,1603 65,853 4,2 * * 
V(t) = VfCNF/(1+exp (2-4*cKdCNF*(T-L))) + VCF/(1+exp(2-4*KdCF *(T-L))), onde: VfCNF=volume de gás 

dos CNF, KdCNF=taxa de degradação dos CNF, VfCF=volume final dos CF, KdCF=taxa de degradação dos 

CF, LAG=tempo de colonização,*P<0.05 e ns= não significativo 

 

Notou-se que com a inclusão da torta de maracujá (Passiflora spp.), houve a 

diminuição do volume final dos carboidratos não fibrosos(VfCNF) (Passiflora sp.), onde essa 

diminuição tenha ocorrido devido a baixa quantidade de CNF, conforme a análise 

bromatológica os CNF da torta de maracujá  é de 5,26%, além do mais devido a lignificação, 

onde percebe-se que este subproduto é composto basicamente de sementes, material 

naturalmente lignificado. 
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 Com relação ao tempo de colonização (LAG) houve uma tendência de  diminuição do 

tempo de colonização dos tratamentos, com o aumento dos níveis de farelo de sementes de 

maracujá, justificado pelo maior teor de proteína, sendo um nutriente que é mais facilmente 

colonizado pelos grupos bacterianos. Assim com a elevação da disponibilidade de 

aminoácidos e nitrogênio necessários para o crescimento microbiano, o lag time foi reduzido 

com aumento dos níveis de inclusão da torta de maracujá (Passiflora sp.). Acredita-se que 

houve uma atividade satisfatória dos microrganismos ruminais pois atendeu-se a premissa que 

deva haver um limitante de 7 % de proteína bruta e a canarana (Echinochloa pyramidalis 

spp.) apresentou um teor 12,34% de PB  não havendo desta forma redução da atividade 

microbiana , em virtude da oferta de nitrogênio na forma de amônia para as bactérias 

fibrolíticas (VAN SOEST, 1994). 

 Para  o item do volume de gases às 40 h  houve efeito significativo (P<0,05)  para os 

contrastes linear e quadrático (P<0,05). Considerando que o tempo médio de retenção do 

alimento no rúmen é de 36 a 48 horas, quanto maior a for a degradação até 48 horas, melhor é 

a qualidade fermentativa do alimento, assim a maior volume de gases produzidos foram no 

nível 0%.  No entanto a taxa de degradação dos KdCF desses nutrientes não apresentou 

nenhum efeito significativo (P>0,05) para os contrastes, onde esperava-se que com um 

aumento do teor de torta de maracujá (Passiflora sp.) melhora-se  KdCF , onde estaria se 

disponibilizando proteína, em consequência o aumento  da oferta de nitrogênio na forma de 

amônia para as bactérias fibrolíticas e assim em consequência aumenta-se a proliferação 

bacteriana e assim degradação dos CF. 

 

Na tabela 3 estão dispostos os dados referentes aos volumes finais  dos gases oriundos 

da degradação do Quicuio da Amazônia (Brachiaria humídicola)  com a inclusão da torta de 

maracujá(Passiflora spp.). Nota-se que houve efeito signifivativo (P<0,05) para o contraste  

linear em quase todos os parâmetros  exceto na KdCF, assim como com os dados de canarana 

(Echinochloa pyramidalis spp.),da mesma forma que houve na tabela 2 ocorreu um efeito 

inversamente proporcional no qual, os valores médios dos parâmetros de VfCNF, VfCF 

avaliados houve o decréscimo dos valores  com aumento dos níveis de torta de maracujá. Este 

comportamento pode ser explicado pela redução da quantidade de carboidratos disponíveis 

para a fermentação visto que a inclusão da torta aumentou os níveis de proteína em 

substituição ao teor de carboidratos, onde a proteína que substitui os CF e CNF o seu uso não 

há produção de gases e sim produção de proteína microbiana 
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Tabela 3. Valores médios para volume final de produção de gases dos carboidratos fibrosos e 

não-fibrosos (VfCF e VfCNF), suas respectivas taxas de degradação (KdCF e KdCNF) e o lag 

time (LAG) em função da produção in vitro de gases oriundos do Quicuio-da-Amazônia 

(Brachiaria humídicola)  com níveis de inclusão torta de maracujá ((Passiflora sp.)) 

  

Item 

      Níveis de inclusão de Torta de maracujá (Passiflora 

spp.) 
 

Valor de P dos 

contrastes 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Média CV L Q 

VFCNF, ml 71,699 59,951 50,156 42,005 23,779 25,609 45,533 10,76 * ns 

KdCNF, h-1 
0,0534 0,0534 0,0585 0,0545 0,0727 0,0824 0,063 6,09 * * 

LAG, h 16,825 13,895 12,512 10,359 5,456 5,7561 10,801 7,46 * ns 

VFCF, ml-1 161,1 136,95 114,85 71,839 51,02 13,007 91,461 5,5 * ns 

KdCF, h-1 0,015 0,014 0,014 0,0134 0,013 0,0134 0,014 7,65 ns ns 

VFT 232,799 196,901 165,006 113,844 74,799 38,616 136,995 2,63 * ns 

V 40 h 91,225 86,802 76,540 57,502 41,221 31,160 64,075 3,81 * * 
V(t) = VfCNF/(1+exp (2-4*cKdCNF*(T-L))) + VCF/(1+exp(2-4*KdCF *(T-L))), onde: VfCNF=volume de gás 

dos CNF, KdCNF=taxa de degradação dos CNF, VfCF=volume final dos CF, KdCF=taxa de degradação dos 

CF, LAG=tempo de colonização,*P<0.05 e ns= não significativo. 

 

A KdCF não houve efeito significativo (P>0,05) para nenhum dos contrastes , onde os 

tratamentos não foram influenciados pelas inclusão notando—se que  houve o aumento 

provavelmente de material lignificado, pois a torta de maracujá (Passiflora ssp.) é um  

subproduto  que é composto basicamente de sementes, material naturalmente lignificado, 

como a lignina que trata-se de uma fibra indigestível  e carboidratos como a celulose e a 

hemecelulose que tem uma lenta taxa de degradação. Assim espera-se que o aumento da  torta 

de maracujá (Passiflora spp.) ocasionaria a disponibilidade de PB  em consequência a 

disponibilidade de nitrogênio em forma de amônia, e assim aumentaria proliferação de grupos 

bacterianos fibroliticos, fato que não foi observado com o aumento dos níveis.  

 

O comportamento da curva de produção cumulativa dos gases dos níveis de inclusão 

testados ao capim canaran, é apresentado na figura 1 e ao capim quicuio-da-amazônia na 

figura 2. 
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Figura 1. Cinética de fermentação ruminal in vitro dos níveis de substituição do capim 

canarana (Echinochloa pyramidalis spp.) pela inclusão da torta de maracujá (Passiflora spp.) 

 

 

 

 
Figura 2. Cinética de fermentação ruminal in vitro dos níveis de substituição do capim 

Quicuio-da-Amazônia (Brachiaria humidicola) pela inclusão da torta de maracujá (Passiflora 

sp.) 
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5. CONCLUSÕES 
 

De acordo com os parâmetros avaliados a inclusão da torta de maracujá ( Passflora 

spp.)  não melhorou a degradação das forrageiras canarana (Echinochloa pyramidalis spp.)  e  

Quicuio-da-Amazônia (Brachiaria humidicola). 
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