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RESUMO  

O objetivo deste trabalho foi de identificar o melhor nível de inclusão de farelo de soja aos 

capins Brachiaria humidicola e canarana, através da técnica semiautomática de produção de 

gases in vitro. Foram utilizadas 6 proporções (0:100, 20:80; 40:60, 60:40, 80:20, 100:0) de 

farelo de soja em inclusão aos capins Brachiaria humidicola e canarana. As amostras foram 

pesadas, nas proporções correspondentes, a fim de totalizar 300 mg de amostra em cada 

frasco e foram incubadas em frascos de vidro (50 mL) previamente injetados com CO2. 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 

(inoculo). 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, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 60, 72, 96 e 120, 144 e 168 horas segundo 

Maurício et al. (1999), adaptada para frascos de 50 ml. A inclusão de níveis de farelo de soja 

em substituição as forrageiras Brachiaria humidicola e Canarana aumentaram a taxa de 

degradação dos carboidratos não fibrosos e fibrosos e consequentemente a produção de gases. 

Os maiores níveis de inclusão de farelo de soja foram os que apresentaram maior produção de 

gases no tempo de 40 horas. 
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ABSTRACT  

The objective of this study was to identify the best level of soybean meal inclusion to grasses 

Brachiaria humidicola and canarana by semiautomatic technique of in vitro gas production. 6 

ratios were used (0: 100, 20:80, 40:60, 60:40, 80:20, 100: 0) soybean meal inclusion in the 

grasses Brachiaria humidicola canarana and a total of 12 experimental levels. The samples 

were weighed, the corresponding proportions to total 300 mg of sample in each vial and were 

incubated in glass vials (50 mL) previously injected with CO2. Three bottles were used per 

treatment. Bottles containing rumen fluid only, and culture medium were used as control. To 

each vial were added with a pipette, 27 mL of culture medium as Theodorou et al. (1994) and 

3 mL of rumen fluid (inoculum). The vials were sealed with rubber stoppers (14 mm) and 

conducted to the forced ventilation oven at 39 ° C. The gas pressure was measured at 1, 2, 3, 

4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 60, 72, 96 and 120, 144 and 168 hours depending 

Maurice et al. (1999), adapted to 50 ml vials. The inclusion of soybean meal levels to replace 

forage Brachiaria humidicola and Canarana increased the degradation rate of fibrous and non-

fibrous carbohydrates and consequently the production of gases. For the fermentative kinetics 

was found that time of approximately 40 hours there was a greater cumulative gas production 

increasing the tendency to stabilize at 96 hours. Based on the results the levels of 100% 

soybean meal showed the highest gas production in time of 40 hours. 
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INTRODUÇÃO  

A utilização de forrageiras na alimentação dos animais ruminantes é a alternativa 

principal para redução de custos na produção destes. A presença de câmeras fermentativas 

(pré-estômagos) com diversidade de microrganismos permite a este grupo a digestão da 

fração fibrosa dos alimentos, tornando assim possível a utilização das forrageiras. 

As forrageiras tropicais, geralmente apresentam alta produção de matéria seca (MS), 

porém, dependendo da idade da planta, baixos teores de proteína bruta (PB). Para que haja 

crescimento dos microrganismos ruminais e consequentemente degradação das frações 

fibrosas dos alimentos, níveis básicos de PB devem ser fornecidos via alimentação animal. 

Segundo Van Soest (1994), 7% de PB na matéria seca da dieta é o valor mínimo para que 

ocorra a fermentação ruminal adequada. Já Lazzarini et al. (2009) observaram que dietas com 

11% de PB otimizaram a utilização de forragem de baixa qualidade em dietas para bovinos. 

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. Ambos 

possuem baixos teores de PB, que podem ser ainda menores dependendo de fatores como 

idade da planta, adubação dos pastos, tipo de pastejo, etc. 

Goes et al. (2012) observaram teores de MS, fibra em detergente neutro (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. Já Gonçalves (1985) observou 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 fermentação proveniente da ação dos microrganismos sobre o alimento produz 

gases, principalmente metano e gás carbônico, que são diretamente proporcionais ao ataque 

microbiano. A partir da medição do volume de gás produzido é possível estimar a quantidade 

de substrato que foi degradado pelos microrganismos ruminais (BUENO et al., 2005). 
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A utilização de um sistema semiautomático facilita a obtenção direta dos dados de 

gases produzidos, predizendo o volume de gás acumulado no “head-space” do recipiente 

utilizado para incubação, com redução do tempo na avaliação de uma elevada quantidade de 

amostras (MAURÍCIO et al., 1999).  

Por meio da simulação do ambiente ruminal e da digestão microbiana, a técnica 

semiautomática de produção de gases in vitro permite a descrição da cinética de fermentação 

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

testados (MAURÍCIO et al., 2003) 

Desta forma, busca-se, através da técnica semiautomática de produção de gases in 

vitro, identificar o melhor nível de inclusão de farelo de soja aos capins quicuio-da-amazônia 

e canarana. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A SAZONALIDADE DAS PASTAGENS DA REGIÃO NORTE 

No norte do Brasil a pecuária é limitada pela sazonalidade da produção de forragem, 

pois nessa região existem dois períodos bem definidos, um período chuvoso e outro seco, 

geralmente, a exploração animal é praticada extensivamente e o rebanho fica sujeito às 

variações dos aspectos nutricionais do pasto. 

Durante o período chuvoso, há disponibilidade de forragens, possibilitando melhores 

condições para a pecuária. No período seco a produção de biomassa forrageira é severamente 

reduzida, ficando os rebanhos submetidos a regime de emagrecimento, com gradativas perdas 

de peso e retardamento nas idades para abate, cobertura, etc (BRAGA et. al., 2008).  

O desempenho dos ruminantes está associado à qualidade da forragem ingerida e da 

interação desta com a biota ruminal no processo de digestão.  A qualidade da forrageira passa 

a ser relevante, quando o teor de proteína bruta se encontra acima de 12% e coeficiente de 

digestibilidade da matéria seca é superior a 55% (BRITO 2003). 

A produção pecuária nacional tem como base o uso de pastagem, que é o alimento de 

menor custo para os rebanhos (HODGSON, 1990). Mas nem sempre são manejadas de forma 

adequada, muitas vezes devido à falta de conhecimento sobre suas condições fisiológicas de 

crescimento e composição nutricional (COSTA 2006).  

Portanto, o conhecimento da variação da composição química das plantas forrageiras 

nos diversos estádios fenológicos é um dos fatores a ser considerado para o seu manejo 

adequado. À medida que as gramíneas tropicais maturam há uma redução nos teores de PB e 

elevação nos de MS, cinza, celulose e lignina, resultando em decréscimos da digestibilidade e 

aceitabilidade da gramínea pelos animais. 

QUICUIO DA AMAZÔNIA (Brachiaria humidicola) 

Forrageiras da espécie Brachiaria humidicola são normalmente utilizadas em sistemas 

extensivos, exercendo grande importância na produção de ruminantes em regiões que 

apresentam problemas com estresse hídrico, com solos de baixa fertilidade e permeabilidade 

(Valle et al., 2010).  
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O capim-Quicuio-da-Amazônia é uma espécie que tem apresentado uma grande 

expansão no trópico úmido sul-americano, em decorrência de sua alta produtividade em solos 

ácidos e de baixa fertilidade natural. Apresenta bom comportamento em solos arenosos, 

tolerância à seca prolongada, suporta inundações breves, possui boa recuperação após a 

ocorrência de queima, agressividade, resistência ao ataque da cigarrinha-da-pastagem e 

razoável valor nutritivo (Galvão & Lima, 1982; Camarão et al., 1983; Dias Filho, 1983).  

Depois de estabelecida, pode atingir alturas de 50 a 80 cm, proporcionando excelente 

cobertura e proteção do solo, com um rendimento de matéria seca (MS) de até 20 t/ha/ano e 

teores de até 9% de proteína bruta (PB) na MS (Tergas, 1983; Anzola, 1990; Skerman & 

Riveros, 1992).  

Pastagens de B. humidicola sob condições normais de produtividade, segundo Galvão 

(1982), devem ser utilizadas sob pastejo a uma altura de 20 a 30 cm e intervalo de 35 dias de 

descanso caso se adote o método de pastejo rotativo, por apresentar maior palatabilidade 

(Rocha & Evangelista, 1991). 

CANARANA (Echinochloa pyramidalis) 

A canarana (Echinochloa pyramidalis) é uma das gramíneas mais importantes para a 

formação de pastagens cultivadas em área de terra inundável. É nativa da África Tropical, 

onde é conhecida como “antelop grass” (ABREU et al., 2006), sendo uma gramínea perene 

encontrada às margens dos rios em locais encharcados. Tem apresentado excelente 

adaptabilidade na região amazônica e tem sido utilizada com sucesso na formação de 

pastagem nas várzeas altas e baixas do estuário do Rio Amazonas (SERRÃO et al., 1970). 

Segundo Nascimento et. al. (1988), a canarana, cultivada em áreas de mangue pode 

atingir produtividades de 15,315 Kg MS/ha/ano com cortes a cada 54 dias e teores de 5,4% de 

PB. 

De acordo com resultados obtidos por Nascimento et al. (1987), relativo à introdução 

de gramíneas forrageiras em áreas de várzeas, o canarana de Paramaribo e a canarana foram 

às espécies mais promissoras para formação de pastagem, nas várzeas altas e baixas do rio 

Pará. Bolhar-Nordenkampf et al. (1989), verificaram que a canarana apresenta capacidade de 

explorar recursos hídricos e minerais no solo.  
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Serrão et al., (1980) destaca como características importantes da canarana seu sistema 

radicular, que é extenso e apresenta rizomas robustos, prováveis armazenadores de grandes 

reservas durante a estação favorável, para posterior utilização nos períodos críticos como uma 

resistência ao fogo e ao pisoteio. Sua capacidade de rebrota é considerada bastante 

satisfatória, não só pelo grande número de brotações basais, mas também porque as hastes 

maduras ao tocarem o solo emitem brotações, sendo muito apreciado por bubalinos e bovinos, 

mesmo em estado de maturação avançado. 

Camarão et al., (1988) observaram que o aumento da idade do capim canarana reduz 

os teores de Mg e K; já os teores de P e Ca não decrescem com o aumento da idade. Os teores 

de P não atendem às exigências nutricionais mínimas para a nutrição de gado de corte, 

enquanto que os teores de Ca, Mg e K ficaram acima das exigências para a nutrição de vacas 

de corte em lactação. 

UTILIZAÇÃO DE SUPLEMENTO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES 

Na exploração de pastagens, onde os ciclos de produção são longos e até permanentes, 

existe uma variação sazonal inerente ao clima tropical e subtropical; assim, as flutuações entre 

épocas de águas e secas serão sempre uma constante. Neste contexto a busca da 

sustentabilidade do sistema de produção no longo prazo, depende do estabelecimento 

(garantia) da estabilidade produtiva de curto prazo (anual). 

O farelo de soja é a fonte proteica mais usada em rações para animais, como os 

ruminantes, e normalmente como um padrão para comparar valor alimentar de outros 

alimentos proteicos.  

O farelo de soja é um subproduto de indústria de óleo (representa cerca de 79% do 

grão de soja, base matéria seca). Durante o processo de extração do óleo, ocorre um 

aquecimento do farelo de soja, que contribui para aumentar suas qualidades nutricionais. Em 

primeiro lugar, reduz a degradação ruminal da proteína, aumentando sua eficiência 

metabólica, visto que 98% da proteína do farelo da soja não degradada no rúmen são 

digestíveis no intestino. Um segundo aspecto é que o calor neutraliza fatores antinutricionais 

do grão de soja, os quais são prejudiciais para bovinos com menos de quatro meses de idade. 

O farelo de soja está disponível comercialmente, com valores de proteína bruta variando entre 

44% a 48%, dependendo do nível de casca de soja a ele adicionado. O farelo de soja é um 
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alimento de alta aceitabilidade e pode ser usado como fonte única de proteína em rações 

(THIAGO; SILVA, 2003).  

DETERMINAÇÃO DA DEGRADABILIDADE PELA TÉCNICA 

SEMIAUTOMÁTICA IN VITRO DE PRODUÇÃO DE GASES 

Técnicas in vitro possibilitam a avaliação constante da fermentação no rúmen 

utilizando a fração liquida do conteúdo ruminal, o inoculo, como a desenvolvida por Tilley e 

Terry (1963), ou do método de produção de gases descrita por MENKE et al. (1979). 

A técnica semiautomática in vitro de produção de gases tem como objetivo simular as 

condições normais do rúmen, como atmosfera anaeróbica, temperatura de incubação 

constante (39°C) e pH ótimo (Noguera et al., 2004), assim, como a digestão microbiana. 

Dessa forma, permite-se a descrição da cinética de fermentação ruminal, proporcionando 

informações á respeito da taxa e extensão da degradação das forrageiras (GETACHEW et al., 

1998; MAURÍCIO et al., 2003),  podendo ser útil nas estimativas de consumo (BLÜMMEL e 

ØRSKOV, 1993). 

 As principais vantagens dos métodos in vitro, são o custo reduzido, a rapidez na 

obtenção de resultados, o satisfatório controle ambiental, além da possibilidade de trabalhar 

com número elevado de tratamentos e baixas quantidades de amostra (ARAÚJO, 2010), 

oferece, também, alta precisão nas medições (MAURÍCIO et al., 2003).  

A técnica in vitro semiautomática de produção de gases (Mauricio et al., 1999) utiliza 

um aparelho transdutor semiautomático acoplado a uma agulha para mensurar a pressão no 

interior dos frascos, durante o processo fermentativo. Os valores da pressão obtida são 

transformados em volumes totais de gases produzidos por hora (GUIMARÃES JUNIOR, et 

al., 2008). 

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 soja em inclusão aos capins quicuio-da-amazônia (Brachiaria humidicola) e canarana 

(Echinochloa pyramidalis). As amostras dos alimentos foram pré-secas em estufa de 
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ventilação forçada a 60°C durante 72 horas e processadas em moinho do tipo Willey com 

peneira de 2 mm para posterior análise conforme descritos em Silva & Queiroz (2002). 

Tabela 1. Composição Bromatológica dos alimentos. 

Alimentos Variáveis (em % MS) 

 
MS MM PB EE FDN CNF 

      

Capim humidícola 29,30 4,85 5,31 0,75 77,89 11,2  

Capim Canarana 23, 58 7,37 12,94 1,72 72,22 5,74  

Farelo de Soja 88, 59 5,67 47,11 2,42 17, 72 27,08  

MS= Matéria Seca; MM= Matéria Mineral; PB= Proteína Bruta; EE= Extrato Etéreo; FDN= Fibra em 

Detergente Neutro; CNF= Carboidratos Não Fibrosos. 

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 (inoculo). 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, 16, 20, 24, 32, 40, 48, 60, 

72, 96, 120, 144 e 168 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).  
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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. 

Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado. Para comparação dos 

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

dos contrastes linear e quadrático da regressão, considerando o nível de probabibilidade de 

5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A tabela 2 apresenta os parâmetros da cinética de produção de gases in vitro dos níveis 

de inclusão do farelo de soja ao capim quicuio. 

Tabela 2. Parâmetros da produção final de gases in vitro de Brachiaria humidicola com 

diferentes níveis de Farelo de Soja. 

 Níveis   
Valor de P 

dos 

contrastes 

 
0 20 40 60 80 100 

Média CV L Q 

VfCNF 69,285 65,405 74,095 76,268 85,401 76,605 74,51 5,82 * Ns 

KdCNF 0,068 0,078 0,086 0,098 0,093 0,106 0,088 5,2 * Ns 

L 13,385 10,241 7,570 6,510 6,180 6,019 8,317 4,8 * * 

VfCF 172,5 171 166,55 155,4 145,5 122,4 155,5 7,32 * Ns 

KdCF 0,017 0,017 0,018 0,019 0,020 0,023 0,019 3,13 * * 

VfT 241,785 236,405 240,645 231,668 230,551 199,005 230,01 5,71 * Ns 

V 40 h 115,633 124,390 149,819 152,608 166,175 151,212 143,306 7,13 * * 

VfCNF= volume final de carboidratos não fibrosos; KdCNF= taxa de degradação de carboidratos não fibrosos; 

L= tempo de colonização (lag time); VfCF= volume final de carboidratos fibrosos; KdCF= taxa de degradação 

dos carboidratos fibrosos; VfT= volume final total; V40 h= volume de gás no tempo de 40 horas e (*) = 

significativo e (ns) = não significativo a 5% de probabilidade 

Observa-se que os valores do volume final de gases dos carboidratos não fibrosos 

apresentaram diferenças significativas (P<0,05) pela inclusão dos níveis de farelo de soja na 

cinética de fermentação ruminal in vitro. Estes resultados podem ter ocorrido, provavelmente, 

pela maior quantidade de carboidratos disponíveis para a fermentação. 

A taxa de degradação dos carboidratos não fibrosos, assim como o parâmetro anterior, 

apresentou efeito linear crescente, ou seja, quanto maior o nível de inclusão de farelo de soja 
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melhor é a taxa de degradação dos CNFs. Este fato pode estar associado à maior 

disponibilidade deste substrato.  

Para o Lag Time, verificou-se um efeito linear decrescente com a inserção de farelo de 

soja. O tempo de colonização (lag time) é um parâmetro importante e está relacionado com a 

hidratação e adesão microbiana das partículas de alimento que é indispensável para início da 

degradação. Desta forma observou-se que o tempo de colonização foi mais rápido para o 

farelo de soja em relação ao capim quicuio. 

O volume final de gases dos carboidratos fibrosos foi reduzindo conforme o aumento 

do nível de farelo de soja, demonstrando ter diferença significativa apenas para regressão 

linear e não apresentou diferença na equação quadrática. Este comportamento pode ser 

explicado pela redução de carboidratos fibrosos disponíveis para a fermentação, uma vez que 

houve substituição deste por outros componente nutricionais como PB e CNF. 

A taxa de degradação dos carboidratos fibrosos apresentou um efeito linear crescente, 

onde o nível 0% de farelo de soja obteve a menor taxa de degradação com 0,017 e o nível de 

100% farelo de soja alcançou 0,023. A maior disponibilidade de compostos nitrogenados com 

a inclusão dado farelo de soja, promove maior desenvolvimento de microorganismos 

fibrolíticos, aumentando desta forma a taxa de degradação dos carboidratos fibrosos. Outro 

motivo para o aumento desta taxa é a redução do teor destes carboidratos, já que reduzindo a 

quantidade de substrato a ser degradado espera-se que este seja degradado mais rapidamente. 

No valor do volume final total verificou-se diferença significativa (P<0,05) pela 

regressão linear sobre a inclusão de farelo de soja, havendo uma redução na produção de 

gases totais. Sabe-se que os carboidratos fibrosos proporcionam maior produção de gases e a 

redução destes no meio gerou menor produção dos gases. Além disso, o principal substrato 

para produção de gás são os carboidratos, como o farelo de soja é um alimento com alto teor 

de PB, esperava-se esta redução.  

A produção de gases no tempo de 40 horas apresentou diferença estatística atingindo 

uma maior produção de gases nos níveis mais altos de inclusão do farelo de soja. Este 

parâmetro foi utilizado para avaliar o real valor destes alimentos para a nutrição dos 

ruminantes. Alimentos fibrosos ficam retidos no rúmen por um período de 36 a 48 horas, 
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desta forma a produção de gases até 40 horas indica a degradação dos alimentos durante o 

período de retenção ruminal. 

Na tabela 3 estão dispostos os parâmetros da cinética de produção de gases in vitro do 

capim Canarana com diferentes níveis de farelo de soja. 

Tabela 3. Parâmetros da produção final de gases in vitro de Canarana (Echinochloa 

pyramidalis) com diferentes níveis de Farelo de Soja. 

 Níveis   
Valor de P 

dos 

contrastes 

 
0 20 40 60 80 100 

Média CV L Q 

VfCNF 67,406 65,614 70,420 74,940 79,714 76,605 72,45 9,92 ns ns 

KdCNF 0,055 0,060 0,064 0,088 0,087 0,106 0,077 12,31 * ns 

L 15,432 10,844 9,023 7,819 6,124 6,019 9,21 4,39 * * 

VfCF 147,65 139,15 134,4 129,5 122,6 122,4 132,617 4,59 * ns 

KdCF 0,014 0,014 0,015 0,018 0,020 0,023 0,017 5,34 * * 

VfT 215,056 204,764 204,820 204,44 202,314 199,005 205,066 2,16 * ns 

V 40 h 85,645 100,172 112,028 131,503 146,042 151,212 121,1 1,75 * ns 

VfCNF= volume final de carboidratos não fibrosos; KdCNF= taxa de degradação de carboidratos não fibrosos; 

L= tempo de colonização (lag time); VfCF= volume final de carboidratos fibrosos; KdCF= taxa de degradação 

dos carboidratos fibrosos; VfT= volume final total; V40 h= volume de gás no tempo de 40 horas; (*) = 

significativo e (ns) = não significativo a 5% de probabilidade. 

 

Os valores do volume final de gases dos carboidratos não fibrosos não diferiram 

estatisticamente apresentando volume médio de 72,45 ml. 

A taxa de degradação dos carboidratos não fibrosos apresentou efeito linear crescente 

ao passo que se aumentava os níveis de inclusão de farelo de soja em relação à canarana. Este 

resultado apresentou diferença estatística (P<0,05) na regressão linear. Esse comportamento 

pode ter ocorrido devido à inserção de carboidratos de rápida degradação favorecendo o 

crescimento microbiano nas primeiras horas de fermentação. 

Houve uma redução linear no lag time (P<0,05) em função dos níveis de farelo de 

soja, o que evidencia redução do tempo de colonização das partículas das amostras pelos 

microrganismos ruminais quando se utiliza alimentos concentrados.  

O VfCF teve seus valores reduzidos conforme o aumento dos níveis de farelo de soja, 

isso pode ser explicado pela redução do teor de fibra nas amostras. Entretanto a taxa de 
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degradação dos carboidratos fibrosos foi crescente com a inclusão de carboidratos 

fermentescíveis, assim como observado quando se avaliou a inclusão ao quicuio.  

Os valores encontrados para o volume final total da produção de gases teve efeito 

decrescendo conforme os níveis de introdução do farelo de soja foram aumentando. Desse 

modo o nível de 100% de farelo de soja atingiu o menor volume com 199,005 mL, esse fato 

pode está associado a menor quantidade de CF disponível neste alimento.   

Verifica-se que os valores do volume de gases produzidos em torno de 40 horas 

apresentou efeito linear com maior resultado no nível de 100% farelo de soja (151, 212 mL). 

Este alimento contribuiu com maior quantidade de carboidratos de fácil degradação e melhor 

qualidade fermentativa em comparação a canarana que teve a menor produção de gases com 

85, 645 mL, devido a maior presença de CF. 

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

testados ao capim humidicola, é apresentado na figura 1 e ao capim canarana na figura 2. 

 

 

 

Figura 1. Cinética da produção de gases da Brachiaria humidicola com a inclusão de 

diferentes níveis de farelo de soja. 
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Figura 2. Cinética da produção de gases de Canarana (Echinochloa pyramidalis) com a 

inclusão de diferentes níveis de farelo de soja. 
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CONCLUSÃO  

A inclusão do farelo de soja em ambas as forrageiras, alterou os parâmetros da cinética 

de fermentação ruminal in vitro. Os maiores níveis de inclusão proporcionaram maior 

produção de gases no tempo de 40 horas.  
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