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RESUMO 

CHESINI, R. G. Efeito da substituição parcial do farelo de soja por farelo de soja tratado 

termicamente ou DDGS de milho na alimentação de vacas em lactação. 2022. 72 P. Projeto de 

mestrado (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2022. 

 

Uma adequada formulação da dieta, incluindo o balanço de proteína degradável no rúmen 

(PDR) e proteína não degradável no rúmen (PNDR), pode aumentar a produção de leite 

e reduzir perdas de nitrogênio para o ambiente. O objetivo deste estudo foi avaliar fontes 

proteicas de diferentes ingredientes na alimentação de vacas em lactação e seus efeitos 

sobre o consumo e digestibilidade aparente total da matéria seca e nutrientes, produção e 

composição do leite, síntese de proteína microbiana ruminal, concentrações de 

metabólitos sanguíneos, balanço de nitrogênio, índice de seleção de partículas e avaliação 

de peso e escore de condição corporal. Foram utilizadas 24 vacas da raça Holandesa, 

sendo 18 multíparas e 6 primíparas, com 200 ± 40.0 dias em lactação (DEL), 599 ± 78.0 

kg de peso corporal (PC) e 30,0 ± 3.92 L de produção de leite (PL). Os animais foram 

distribuídos em delineamento experimental quadrado latino 3 × 3, recebendo os seguintes 

tratamentos: 1) CON, sendo farelo de soja a base proteica do concentrado da dieta; 2) 

SOY, substituição parcial de 30% de farelo de soja por farelo de soja tostado (Soypass®, 

Cargill, São Paulo); 3) DDGS, substituição parcial de 30% do farelo de soja por grãos 

secos de destilaria com solúveis (FlexyPro®, Cargill, São Paulo). As dietas foram 

formuladas de acordo com o NRC (2001) com relação volumoso:concentrado de 48:52. 

Cada período experimental teve duração de 21 dias, sendo 14 dias de adaptação e 07 dias 

de amostragem e coleta de dados. Em relação ao consumo de nutrientes, FDN, PB e EE, 

observou-se aumento (P ≤ 0,05), ao compararmos as fontes de PNDR (SOY vs. DDGS) 

vs.  CON. Em relação as duas fontes alternativas, constatou-se aumento no consumo de 

FDN, EE e FDN (kg/d e %PV) entre os tratamentos SOY vs DDGS. (P ≤ 0.05). Os dados 

de índice de seleção apresentaram diferença do CON. vs. fontes de PNDR, na peneira de 

8 – 4 mm e < 4mm (P ≤ 0.05). O mesmo acontece ao compararmos o mesmo grupo de 

peneiras nos tratamentos SOY vs. DDGS, (P ≤ 0.05) onde o primeiro tratamento 

selecionou mais partículas que o segundo. A utilização de SOY ou DDGS provocou 

aumento na produção de leite e a produção de lactose (kg/d), quando comparados ao CON 

(P ≤ 0.05). Os mesmos tratamentos (SOY e/ou DDGS) apresentaram tendência a aumento 



 
 

na produção de leite corrigida para energia e produção de proteína (p ≤ 0.099). O 

tratamento DDGS aumentou (P = 0.010) o teor de proteína no leite quando comparado 

ao grupo SOY). Em relação ao balaço de nitrogênio dos animais em estudo, verificou-se 

aumento no total de N consumido (P = 0.026) das fontes de PNDR. Em ambos os 

tratamentos, quando comparados ao CON, identificou-se tendência para aumento no 

nitrogênio excretado nas fezes e no leite (P ≤ 0.082). Pode-se concluir que a utilização de 

fontes de PNDR adicionados em dietas de vacas leiteiras resultou em aumentos na 

produção de leite. 

 

Palavras-chave: Farelo de soja by pass. Fontes proteicas. DDGS. PNDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

CHESSINI, R. G. Effect of partial replacement of soybean meal with heat-treated 

soybean meal or corn DDGS in the feeding of lactating cows, 2022. 72 P. Projeto de 

mestrado (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2022. 

Adequate dietary balance, including the balance of rumen degradable protein (RDP) and 

rumen undegradable protein (RUP), can increase milk production and reduce nitrogen 

losses to the environment. The objective of this study was to evaluate different protein 

sources in diets of lactating cows and their effects on intake and total apparent 

digestibility of dry matter and nutrients, milk production and composition, microbial 

protein synthesis, blood metabolites, nitrogen balance , sorting index, body weight and 

body condition score. Twenty-four multiparous Holstein cows, with 200 ± 40.0 days in 

lactation (DIM), 599 ± 78.0 kg of body weight (BW) and 30.0 ± 3.92 L of milk production 

were used. The animals were distributed into a 3 × 3 Latin square experimental design, 

receiving the following treatments: 1) CON., with soybean meal as the major protein 

source in concentrate; 2) SOY., 30% partial replacement of soybean meal with toasted 

soybean meal (Soypass®, Cargill, São Paulo); 3) DDGS, 30% partial replacement of 

soybean meal with dry distillers grains with solubles (FLEXYPRO®, Cargill, São Paulo). 

The diets were formulated according to the NRC (2001) with a roughage to concentrate 

ratio of 48:52. Each experimental period lasted 21 days, with 14 days of adaptation and 

07 days of data collection and sampling. Regarding nutrient intake, neutral detergent fiber 

(NDF), crude protein (CP) and ether extract (EE), there was a significant difference (P ≤ 

0.05) when comparing the CON treatment. vs. (SOY vs. DDGS). Regarding the two 

alternative protein sources, there was a significant difference for the consumption of 

NDF, EE and NDF (kg/d and % PV) between the SOY vs DDGS treatments. (P ≤ 0.05). 

Selection Sorting index was different when comparing CON vs. PNDR sources, on the 8 

– 4 mm and < 4 mm sieve (P  ≤ 0.05). The same happens when comparing the same group 

of sieves in SOY vs. DDGS, (P  ≤ 0.05). The combination SOY and DDGS significantly 

affected milk production and lactose production (kg/d), when compared to the control 

treatment (P ≤ 0.05). The same treatments (SOY and/or DDGS) tended to increase milk 

production corrected for energy and protein (P ≤ 0.099). The DDGS treatment showed a 

significant increase (P = 0.010) in milk protein content when compared to the SOY group. 

Even the body weight of animals between treatments showed a significant difference (P 

= 0.039). Regarding the nitrogen balance, there was a significant difference in the total N 

consumed (P = 0.026) of the RUP sources. Alternative protein sources tended to increase 

(P ≤ 0.082)  N excreted in feces and milk. However, it can be concluded that the use of 

PNDR sources can be added to dairy cows diets and provide satisfactory results. 

 

Keywords: Protein sources. by pass. distillery grains. RUP. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Com o avanço do sistema de produção de bovinos leiteiros procura-se cada vez 

mais alcançar o máximo da eficiência produtiva. Para que isso seja possível, é necessário 

que se atenda as exigências nutricionais dos animais de forma precisa. A alimentação do 

rebanho é atividade que exige conhecimento científico para o desenvolvimento de 

técnicas ou tecnologias para nutrir os animais de interesse zootécnico (BERCHIELLI et 

al., 2011). A ingestão dos alimentos é de importância fundamental na alimentação animal, 

uma vez que através dela se garante que o animal receba a quantidade total e ideal para 

seu crescimento, saúde e produção (BERCHIELLI et al., 2011).  

Desta forma, o aumento da produtividade do rebanho se faz através do melhor 

consumo de matéria seca (CMS) e melhora na digestibilidade e composição dos 

ingredientes, que impactem diretamente sobre a nutrição proteico-energética. Segundo 

Schwab e Broderick (2017), a utilização de alimentos proteicos, especialmente aqueles 

com disponibilidade ruminal e adequado perfil de aminoácidos (AA) é essencial para 

otimizar o crescimento microbiano e potencializar a produção de leite.  

Atualmente a determinação da exigência de proteína bruta (PB) dos ruminantes se 

baseia em modelos que mensuram as exigências da população microbiana ruminal em 

compostos nitrogenados e, por sua vez, as exigências do animal em proteína 

metabolizável. Esses avanços possibilitam ganhos de produtividade animal por meio da 

otimização da síntese de proteína microbiana no rúmen, adequação das doses de proteína 

não degradável no rúmen (PNDR), quantidade e qualidade ideais da proteína 

metabolizável suprida ao animal, redução nas perdas de compostos nitrogenados e do 

impacto negativo da liberação desses compostos para o ambiente (BERCHIELLI et al., 

2011). 

Cada vez mais buscam-se dietas com menores teores de proteína, porém mais 

eficientes, como estratégia para tornar o sistema mais rentável e também visar a melhor 

utilização do nitrogênio, mas sempre levando em consideração que a dieta fornecida deve 

atender as exigências dos animais a fim de não prejudicar a produção de leite 

(MUTSVANGWA et al., 2016). Em relação a PB nos ingredientes utilizados na 

formulação de dietas dos ruminantes, está apresenta uma fração degradável no rúmen 

(PDR) e uma fração não degradável no rúmen (PNDR; SCHWAB E BRODERICK, 

2017). A quantidade e qualidade do leite produzido está intimamente relacionada ao 

aporte de PDR, consequentemente quando a mesma é insuficiente poderá ocorrer redução 
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da utilização de alimentos volumosos, particularmente de carboidratos presentes na 

parede celular dos vegetais. Assim, irão interferir na produção e qualidade do leite, sendo 

essa relacionada ao aporte de proteína microbiana como fonte de aminoácidos essenciais 

para síntese de proteína do leite, e mantença do animal pois a síntese de alguns compostos 

essenciais será comprometida. Assim, a privação de PDR eleva a necessidade de fontes 

de PNDR (NRC, 2001).  

No Brasil as fontes mais comuns de PNDR para alterar o suprimento de PM são 

soja tostada, farelo de soja by-pass, protenose e aminoácidos protegidos. Portanto, a maior 

parte da PNDR fornecida nas dietas brasileiras é proveniente de derivados de soja que 

normalmente perfazem cerca de 12 a 18% MS da dieta. Por isso as dietas brasileiras são 

comumente excessivas em lisina, mas pobres em metionina. É preciso salientar que dietas 

utilizadas nos EUA normalmente são compostas por diferentes alimentos proteicos que 

não são viáveis de se utilizar na maior parte das regiões brasileiras, devido ao preço 

relativo ou mesmo a disponibilidade desses alimentos. Ainda, enquanto a digestibilidade 

média da proteína microbiana no intestino é de 80%, a digestibilidade de PNDR pode 

variar de 50 a 100% no intestino dependendo do alimento (NRC, 2001), o que pode 

explicar a ausência de efeitos positivos em diversos trabalhos.    

 A escolha de ingredientes proteicos que possibilitem perfil de aminoácidos 

adequados e com disponibilidade em nível ruminal é primordial para potencializar a 

multiplicação da microbiota ruminal e promover incremento na produção de 

leite/vaca/dia (SCHWAB E BRODERICK, 2017). 

2 METABOLISMO DAS PROTEÍNAS EM RUMINANTES 

Por se tratar de um nutriente essencial, a proteína está presente na dieta de animais 

de produção, sendo associada a funções vitais do metabolismo como crescimento, 

produção e reprodução (ANDRIGUETTO e PERLY, 2002). Quando falamos da ação de 

microrganismos ruminais, se faz necessário o conhecimento prévio destas fontes de 

proteína e aminoácidos para que se obtenha alta eficiência na sua utilização pelo animal. 

Estes aminoácidos e proteínas quando degradados são incorporados pela 

microbiota ruminal, dando origem então a proteína microbiana, sendo o maior percentual 

da proteína metabolizável no intestino delgado do animal. De acordo com Vaga (2017), 

as bactérias do rúmen utilizam frações da PB para seu próprio crescimento e em seguida 

os próprios microrganismos acabam sendo digeridos e absorvidos no intestino.  
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Quando a quantidade de proteína que é degradada no rúmen ultrapassa a 

necessidade dos microrganismos, são produzidas elevadas frações de N-NH3, que vão 

para a corrente sanguínea e acabam sendo convertidas em ureia e excretas na urina 

havendo o desperdício de nitrogênio pelo animal. O fornecimento de dietas proteicas 

exige controle e melhor otimização de quantidades de nitrogênio que o animal vai 

conseguir utilizar, evitando assim que o ruminante gaste energia desnecessária com 

excreção de excedentes de N e que o produtor tenha custos mais elevados na sua dieta 

(SAVARI et al., 2017). Para que a porção correta de aminoácidos seja utilizada na dieta 

pelos ruminantes, os mesmos devem ser protegidos da degradação ruminal, a fim de 

chegarem em quantidades suficientes ao intestino delgado, com isso a produção e síntese 

de proteína do leite aumenta (REZAEI et al., 2015). 

 

2.2 DEGRADAÇÃO RUMINAL DE PROTEÍNA E AMINOÁCIDOS  

Os microrganismos mais abundantes no rúmen são as bactérias, que através das 

proteases degradam a proteína já no primeiro contato com o substrato. Esta ação das 

proteases resulta na formação de oligopeptidídeos, que são degradados a pequenos 

peptídeos e AA livres (SANTOS, 2011). Estas bactérias são chamadas de proteolíticas, 

sendo mais abundantes: Bacteroides, Butyrivibrio e Selenomonas. A proteólise resulta em 

aminoácidos que serão utilizados para síntese de proteína microbiana ou serão 

convertidos em amônia e cadeias de carbono através da desaminação, sendo as bactérias 

Selenomonas ruminantium, Prevotella ruminocola, Megasphaera elsdenii, algumas 

cepas de Butyrivibrio fibrosolvens as que fazem maior desaminação neste processo dentro 

do rúmen (CHALUPA, 1996). Em relação aos protozoários, embora sejam numerosos no 

rúmen e desaminarem os aminoácidos, não conseguem fazer utilização da amônia para 

síntese de novos aminoácidos. Na digestão da proteína ocorre liberação de peptídeos e 

estes são degradados a aminoácidos livres que são então incorporados na proteína dos 

protozoários.  

Segundo Santos (2006), a utilização dos peptídeos, aminoácidos e amônia pelos 

microrganismos ruminais, origina a proteína microbiana e multiplicação celular. Onde 

tem amônia, resultado da desaminação no rúmen, é utilizada como fonte de nitrogênio 

primário no desenvolvimento de bactérias e também utilizada na síntese de aminoácidos. 

Já a amônia que não é utilizada é absorvida pela parede do rúmen sendo convertida 

posteriormente em ureia pelo fígado (LEONARDI, 2001).  
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No intestino delgado acontece a absorção destes AA, e a proteína que chega ao 

intestino é composta por frações de proteína microbiana, PNDR e proteína endógena, 

como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Diagrama do metabolismo dos compostos nitrogenados em ruminantes. 

 

Fonte: Adaptado de Kozloski (2011). 

 

Para criar um ambiente metabólico com produção adequada de AA absorvidos, 

que supram as necessidades dos animais, é indispensável fontes balanceadas de PDR e 

PNDR, onde deve-se ter conhecimento do tipo de alimento empregado na dieta. 

Chalupa (1974) detectou que muito embora a população microbiana seja capaz de 

degradar boa quantidade de porção de proteína da dieta, quantidades significantes de 

proteína são resistentes a degradação e escapam do rúmen. A mensuração dessa 

quantidade de proteína que é realmente degradada a nível ruminal acaba sendo incerta, 

devido à dificuldade de distinguir entre proteína microbiana e dietética no rúmen, 

abomaso ou digesta intestinal. Esta quantidade que escapa da degradação ruminal sofre 

influência do tipo de alimento da dieta, pois depende de sua solubilidade e da sua taxa de 

passagem (SANTOS E PEDROSO, 2011). 

Existem fatores que acabam contribuindo para degradação das proteínas como a 

estruturação físico-química da PB, a atividade proteolítica microbiana, o pH ruminal, o 

tamanho do alimento que é processado e a temperatura do ambiente (BAHRAMI, 2016). 

O tempo de permanência da proteína no rúmen é influenciado pela quantidade de alimento 
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que o animal ingeriu, o tamanho da partícula, a relação volumoso e concentrado, como 

também a taxa de degradação ruminal (HUNTINGTON, 2000).  

2.3 LISINA E METIONINA NA ALIMENTAÇÃO DE VACAS LEITEIRAS 

Por muitos anos as dietas para vacas leiteiras eram formuladas utilizando-se 

exigências de PB, sobretudo porque não havia conhecimento da resposta do animal em 

relação as variações sofridas pela proteína consumida. Além disso, acreditava-se que a 

proteína sintetizada pelos microrganismos complementaria as deficiências da qualidade 

da proteína da dieta (FIRKINS et al., 1998; SOK et al., 2017). 

A importância da quantidade e o balanço de aminoácidos essenciais já foram bem 

reportadas por vários estudos (FROTA et al., 2014; SCHWAB; BRODERICK, 2017) e 

propõem que se leve em consideração a porcentagem de metionina e lisina com relação a 

quantidade total de aminoácidos essenciais presentes na fonte de proteína da dieta.  

Esses aminoácidos são considerados os primeiros limitantes para a produção de 

leite, ambos atuam na expressão de genes que realizam a transcrição e tradução do 

conteúdo proteico do leite e contribuem nas concentrações de caseína. É indicado uma 

proporção de 3:1 como a relação ideal de lisina/metionina na porcentagem de 

aminoácidos essenciais. Há ainda, outros modelos nutricionais para as concentrações 

ótimas e que se mostraram equilibrados na dieta para esses dois AA (NRC, 2001; 

AMBURGH et al., 2015). 

O NRC (2001) sugere como quantidade ótima de lisina e metionina nas 

proporções de 7,2 e 2,4% da proteína metabolizável na dieta, para otimizar produção de 

proteína no leite, mas para se atingir esses níveis, seria necessário fornecer quantidades 

significativas de proteína na dieta, o que seria oneroso. Foi estabelecido então, uma 

relação 3:1, ou seja, teores aproximados de 6,6 e 2,2% da PM (LEE et al., 2019).  

Essas mudanças vieram com o objetivo de atender as necessidades proteicas tanto 

dos microrganismos ruminais, quanto as exigências metabólicas dos animais, de forma a 

reduzir a necessidade de suplementação de proteína e evitar o risco do AA ser um 

limitante no desempenho animal. Com isso, observa-se aumento na produção de leite e 

redução dos custos da alimentação. 

Até 1976, os estudos eram incongruentes em relação aos principais AA essenciais 

limitantes no metabolismo de vacas leiteiras. Schwab et al. (1976) conduziram cinco 

experimentos que os levaram a concluir que a lisina e a metionina seriam provavelmente 

os AA mais limitantes para vacas em lactação alimentadas com rações à base de milho, e 
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que a composição dos ingredientes da ração influenciaria quais AA eram mais limitantes. 

Portanto, entende-se que a composição de AA e a digestibilidade intestinal das proteínas 

não degradadas no rúmen determinarão seu valor nutricional para o animal (SCHWAB; 

BRODERICK, 2017). 

Pesquisas posteriores reconheceram que esses AA são limitantes da produção, 

sendo a metionina a primeira limitante, particularmente em dietas com suplementos 

proteicos com alto teor de lisina e baixo de metionina, como a farinha de sangue e farelo 

de soja (NRC, 2001; SOCHA et al., 2005; GIALLONGO et al., 2016). 

Efeitos benefícios no desempenho geral de vacas leiteiras em lactação foram 

testados em vários estudos (SANCANARI et al., 2001; GIALLONGO et al., 2016, ZHOU 

et al., 2016), indicando a eficiência do uso de metionina protegida da degradação ruminal 

(MPDR) para aumentar o suprimento de metionina pós-ruminal.  

Outro foco das pesquisas tem sido a suplementação de metionina protegida em 

dietas para vacas de transição; a suplementação proteica com uma relação Lis:Met de 

aproximadamente 2,9:1 (% de proteína metabolizável) melhorou a produção de leite e a 

resposta imunológica (OSORIO et al., 2013), assim como a suplementação materna de 

metionina demonstrou afetar a expressão de genes relacionados ao desenvolvimento 

embrionário e a sistema imunológico (PEÑAGARICANO et al., 2013). 

Por ser a metionina um dos aminoácidos que possui enxofre em sua composição, 

ela é precursora de outros aminoácidos, como a cisteína, a homocisteína e a taurina, que 

são responsáveis pelas reações de metilação. A metionina é convertida em S-

adenosilmetionina (SAM), que é um cofator essencial intermediário, com a capacidade 

de doar seu grupo metil a uma ampla variedade de receptores. A metionina atua também 

como precursora do sulfeto de hidrogênio e da glutationa, compostos importantes para a 

proteção de tecidos e do estresse oxidativo (BROSNAN; BROSNAN, 2006). Portanto, a 

suplementação dietética de doadores de grupos metil protegidos no rúmen pode atender 

às necessidades de vacas no pico da lactação, quando a produção de compostos metilados 

no leite é alta (JUNIOR et al., 2021). 

A lisina também é um aminoácido limitante em dietas com alto fornecimento de 

milho, como silagem ou coprodutos. No entanto, isso pode ser contornado, com a adição 

de derivados de soja na alimentação de vacas em lactação. 

As respostas de produção de leite à suplementação de metionina protegida são 

influenciadas por vários fatores, entre eles a fonte alimentar de metionina, os suprimentos 

de lisina metabolizável, a proteína degradável do rúmen e a proteína metabolizável, e 
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ainda, o estágio de lactação. O aumento da produção de leite com o fornecimento de 

metionina protegida para vacas periparturientes, durante e após o pico de lactação, só fica 

evidente quando observado esses fatores (LARSEN; KRISTENSEN, 2013; SUN et al., 

2016; BATISTEL et al., 2017). 

Em resposta aos modelos propostos pela NRC (2001), os estudos apontados 

anteriormente demonstraram que existem novos modelos, mais robustos e que preveem 

os suprimentos e necessidades ideais de N disponível no rúmen e aminoácidos 

metabolizáveis, de forma a equilibrar melhor as concentrações de aminoácidos limitantes. 

Também é necessário se levar em consideração a estabilidade e a qualidade desses 

aminoácidos protegidos e que são propostos. Para produzir um suplemento viável, esse 

produto precisa ser estável ao se misturar com outros alimentos, tanto em nível de 

indústria quanto em nível de fazenda. Parece que ainda um ponto fraco dos fornecedores 

são as tecnologias de proteção de aminoácidos (JI et al., 2016). 

É evidente o progresso alcançado em termos de nutrição de vacas leiteiras. E o 

que se percebe é um foco cada vez maior na pesquisa de proteínas e sua eficiência na 

produção e composição do leite. 

3 INGREDIENTES PROTEICOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE 

VACAS EM LACTAÇÃO 

No Brasil, pela alta oportunidade de compra associado a altos teores de PB, o 

farelo de soja é a principal fonte de proteína utilizada na alimentação de ruminantes. 

Contudo, esse ingrediente atende vários mercados, como por exemplo na alimentação de 

monogástricos (aves e suínos), fazendo com que haja oscilações do seu preço 

relacionados a elevada procura por parte das indústrias fabricantes de rações. É 

fundamental procurarmos por alimentos alternativos ao farelo de soja que possam atender 

a demanda por proteína de forma superior ou semelhante (MEDA et al., 2016). 

Cada vez mais recomenda-se a substituição do farelo de soja por fontes 

alternativas de proteína que tenham baixa degradação ruminal, principalmente para 

animais de alta produção, pois essa categoria possui exigência de PNDR superior a vacas 

de baixa produção. Porém, não basta apenas realizar a substituição por ingredientes 

alternativos sem que saibamos sobre as características que podem vir influenciar a 

produção de leite, como por exemplo, a biodisponibilidade e retorno do investimento 

(GAILLARD et al., 2017). 
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Ter cuidado na escolha de um substituto ao farelo de soja para alimentação animal 

é fundamental para que a produtividade dos mesmos não seja influenciada. A utilização 

de grãos secos de destilaria (DDG) (RANATHUNGA et al., 2018) e do farelo de soja by 

pass (GIALLONGO et al., 2015) em dietas para vacas em lactação é cada vez mais 

comum de ser observada e tem como objetivo melhorar a eficiência alimentar, tendo um 

maior retorno sobre o investimento (LIEBE et al., 2018). 

3.1 FARELO DE SOJA  

Oriundo do processamento do grão integral de soja, após a extração do óleo pela 

indústria, o farelo de soja é considerado um dos coprodutos mais utilizados para o 

balanceamento proteico de dietas para bovinos leiteiros no mundo todo. Todavia, sua 

qualidade é dependente das condições que os grãos de soja cru chegam até o 

processamento na indústria, sendo esses responsáveis pelo produto final (GONÇALVES 

et al., 2009). 

O farelo de soja antes de ser fornecido para os animais, passa por tratamento 

térmico afim de inativar fatores antinutricionais, sendo esses hemaglutininas, lecitinas e 

inibidores de proteases. Dentre os processos térmicos mais utilizados, a tostagem e/ou 

extrusão, podem ser empregados devido sua alta eficácia na inativação destes compostos 

indesejáveis. Entretanto, deve se tomar cuidado com a temperatura e o tempo utilizados 

a fim de não prejudicar a digestibilidade dos AA presentes, reduzindo de forma drástica 

a quantidade de PDR no farelo de soja (LIMA et al., 2014). 

Caso o tratamento térmico seja realizado de forma eficiente, de modo que não 

prejudique a PDR, mas aumente os níveis de PNDR e a digestibilidade de AA nas dietas, 

pode resultar em aumento da produção de leite e em melhor aproveitamento do uso da 

proteína presente na dieta. Giallongo et al., (2015) utilizaram farelos de soja extrusados 

em temperaturas consideradas baixa (149°C) e alta (171°C) e diferentes níveis de inclusão 

de PDR (10,0; 9,7 e 8,8%) na MS da dieta de vacas em lactação. Dentre os resultados 

encontrados, houve aumento do consumo de matéria seca (CMS), produção de leite e 

queda na excreção de nitrogênio para os animais que receberam farelo de soja extrusado 

em temperaturas mais elevadas. 

Além de apresentar valores de proteína bruta elevados (44 a 48%), onde 

aproximadamente 71,2% correspondem a fração de PDR e 28,8% a PNDR, o farelo de 

soja ainda pode apresentar teores de lisina em torno de 2,77% da matéria seca (MS) e 

0,69% da MS de metionina (Lee et al., 2016). Uma forma de aumentar a 
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biodisponibilidade da metionina seria através do tratamento térmico, porém se o mesmo 

for realizado de forma excessiva, os aminoácidos poderão sofrer desnaturação e reduzir 

sua disponibilidade para os animais (LIMA et al., 2014). 

3.2 FARELO DE SOJA BY PASS 

Grande parte da fração proteica do farelo de soja é degradada no rúmen durante o 

processo digestivo em ruminantes, devido a isso, cada vez mais proteção de parte dessa 

proteína vem sendo feita como alternativa para aumentar os teores de PNDR, pensando 

em um maior aporte de aminoácidos em nível intestinal (GONÇALVES et al., 2009).  

Para que uma maior porção de proteína não sofra degradação ruminal e passe sem sofrer 

alterações até intestino, o farelo de soja passa por tratamento térmico ou químico, de 

forma a disponibilizar uma maior quantidade de aminoácidos no intestino, promovendo 

maior absorção e melhor aproveitamento pelo animal, podendo elevar a produção de leite 

e seus componentes, como a proteína. Porém, resultados satisfatórios podem ser 

atribuídos ao perfil de AA encontrado no farelo de soja e a alta digestibilidade intestinal 

desses compostos (SANTOS E PEDROSO, 2011). Existem várias formas de aumentar o 

escape ruminal de proteína que são: as proteínas naturalmente protegidas; uso de 

tratamento térmico, uso de tratamento químico, tratamento sulco esofágico, infusão pós-

ruminal (fístula), o encapsulamento de proteínas, aminoácidos análogos, a redução da 

atividade da protease ruminal e a redução do tempo de retenção no rúmen (TIWARI et 

al., 2018). 

O método para aumentar esse suprimento de proteínas é denominado como 

"tecnologia de proteína bypass", a qual fornece os aminoácidos essenciais adicionais para 

a absorção no intestino delgado. Além de reduzir a degradação ruminal da proteína, o 

processo térmico também é utilizado para melhorar a qualidade e a fração de PNDR do 

farelo de soja (SCHWAB E BRODERICK, 2017).  

Essa tecnologia é vista como uma abordagem sustentável, pois melhora os 

nutrientes das fontes de proteína disponíveis e incrementa a produção leiteira. Existem 

outros nutrientes que também podem ser protegidos, como os lipídios, amido, minerais 

quelatados e vitaminas. A tecnologia de nutrição protegida é uma forma de proteger os 

nutrientes dos alimentes, contra a hidrólise, ao mesmo tempo que ajuda na digestão e 

absorção do trato inferior (SINGH, SIDHU E SINGH, 2019). Esse método teve início a 

partir dos estudos de McDonald em 1948, o qual observou que a administração de 
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proteínas no pós-ruminal resultava em maior retenção de nitrogênio, comparando-se com 

a administração direta no rúmen (MCDONALD, 1948). 

Um suplemento baseado em proteína protegida deve conter algumas 

características desejáveis: perfil ideal de aminoácidos essenciais, alto teor de PB, 70 a 

75% de proteína deve estar na forma de PNDR, sendo que 80% desta deve ser digerível 

no intestino delgado. Baseado nessa porcentagem de desvio, as proteínas são divididas 

em categorias. Aquelas com degradabilidade lenta, intermediária, de baixo desvio, e as 

rapidamente degradáveis (TIWARI et al., 2018). 

Os métodos mais utilizados consistem na passagem do farelo de soja através de 

um processo físico ou químico, onde o tempo e a temperatura são controlados, 

insolubilizando a proteína, promovendo uma menor degradação no rúmen.  

O tratamento térmico é um processamento a seco, em que os grãos/proteínas 

passam por torrefação a temperatura acima de 100 °C. O resultado é um produto com teor 

de umidade reduzido, inativação de enzimas e fatores antinutricionais, e melhora o valor 

nutritivo do alimento. O tratamento térmico resulta na liberação lenta de nutrientes e com 

menor degradação ruminal. O aquecimento cria ligações cruzadas entre as cadeias de 

carboidratos e peptídeos, chamada de reação de Maillard, e assim ocorrendo uma 

desnaturação e aumento de sua solubilidade. No entanto, são necessários cuidados no 

tempo de exposição e na temperatura, pois um aquecimento excessivo, pode tornar a 

proteína indigerível, consequentemente, reduzindo seu valor. Estudos demonstram que o 

tempo e temperatura ideais são de 160 °C por 30 minutos para o farelo de soja (KUMAR, 

WALLI, e KUMARI, 2011). 

Comprovadamente, o método térmico mostrou-se eficiente na degradabilidade 

total da proteína conforme reportado por autores que estudaram esse processamento em 

diversas fontes de proteínas. O tratamento térmico do farelo de soja pode melhorar o 

desempenho de vacas leiteiras em termos de produção de leite (HAMEED e PASHA, 

2000; GREWAL et al., 2011; KUMAR e RAVI, 2015).  

As proteínas by-pass devem ser consideradas para aumentar o rendimento no 

início da lactação. Sua contribuição é estendida também na qualidade do leite e 

rendimento em níveis de aumento no conteúdo de gordura total, de sólidos não gordurosos 

e em sólidos totais, e ainda aumento do peso corpóreo do animal e na produção de leite 

(CHANDRASEKHARAIAH et al., 2011; TIWARI et al., 2018). Além disso, pode 

contribuir no aumento de produtividade em vacas em lactação que estejam sob estresse 
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térmico e no crescimento de bezerros (TAYLOR et al. 1991; WHITE et al. 1992; 

FESSENDEN et al., 2016).  

Independente da escolha por parte da indústria em relação ao tratamento 

empregado no farelo de soja, seja ele térmico ou químico, ambos alteram o perfil e a 

proporção de aminoácidos que constituem a porcentagem de proteínas degradadas a nível 

ruminal, e até mesmo as que passam para o intestino.  

Porém, o fato de aumentar o aporte de proteína by pass nos animais pode não estar 

diretamente relacionado a aumento dos níveis produtivos, sempre deve-se levar em 

consideração o nível de produção dos animais, o estágio de lactação, a interação existente 

entre os ingredientes, além do balanceamento da dieta de modo que atenda as exigências 

especificadas de cada categoria para qual está sendo formulada (TEDESCHI, 2015).  

Ainda, existem fatores que interferem no aporte de aminoácidos ao intestino 

devido o fornecimento de fontes de PNDR para os animais, sendo alguns deles, a 

digestibilidade, a porcentagem de PNDR presente no alimento, a concentração e o perfil 

de aminoácidos que constituem o ingrediente utilizado (GARNSWORTHY et al., 2021). 

Resumidamente, segundo a literatura abordada, as proteínas protegidas (by pass) 

possuem como vantagens na alimentação de ruminantes: há um incremento na 

disponibilidade de aminoácidos essenciais; há um aumento nos teores de gordura e 

sólidos totais e aumento na produção leiteira. 

Todavia, é de extrema importância a compreensão da dinâmica de degradação 

ruminal, disponibilidade de aminoácidos e digestibilidade das frações proteicas, assim 

possibilitando o balanceamento das dietas de vacas em lactação cada vez mais preciso, 

pois o farelo de soja by pass pode ser opção para simplificar a formulação e atender as 

exigências dos animais, além de elevar a disponibilidade de aminoácidos para os animais 

(JUNGES et al., 2017). 

Malacco (2016) substituiu de forma parcial o farelo de soja (0, 28 e 42%) por 

farelo de soja tratado com amino resina em dietas de vacas mestiças multíparas com 

média de produção de 37.4 kg de leite/dia em pastejo intensivo. Foram utilizadas dietas 

isoproteicas, com média de 17,2 % PB, com diferentes níveis de PDR (11,2, 10,6, 10,3%). 

Com a inclusão de 42% de farelo de soja tratado com amino resina (10,3% PDR), foi 

encontrado acréscimo de 1.3 kg na produção de leite dos animais recebendo a dieta. Além 

disso, foi constatado aumento no CMS e na digestibilidade dos nutrientes. O autor 

concluiu que o maior aporte de aminoácidos no duodeno aumentou a produção de leite, 



26 
 

pois proporcionaram uma quantidade superior de proteína metabolizável otimizando o 

desempenho dos animais. 

Animais de alta produção necessitam de maior aporte de PNDR, devido a isso, 

cada vez mais trabalhos vêm sendo realizados a fim de avaliar a substituição do farelo de 

soja por alimentos proteicos alternativos que possuem menor degradação ruminal. 

Fessenden et al. (2016) avaliaram a resposta da soja tostada (expeller) e subproduto de 

grão de milho fermentado e processado (fontes de proteína by pass) em comparação ao 

farelo de soja sobre a composição e produção de vacas Holandesas, com média de 45 kg 

de leite/dia. Foi observado aumento da produção de leite, teor de gordura e proteína para 

o grupo de animais alimentados com a dieta com inclusão de subproduto do grão de milho 

e com soja expeller em relação ao grupo controle. Os autores atribuíram os resultados ao 

aumento no fornecimento de proteína metabolizável, devido à baixa digestão ruminal, 

sendo esta considerada como a melhor forma da proteína, pois disponibilizam 

aminoácidos essenciais proporcionando incremento na composição e produção de leite. 

3.3 DDG - GRÃOS SECOS DE DESTILARIA  

O crescimento significativo da produção agropecuária e seu alto custo, requer o 

uso de alimentação alternativa com o objetivo de aumentar a rentabilidade e a produção 

de forma a manter a qualidade nutricional. Dependendo do valor nutritivo do material de 

origem, do processamento aplicado e do volume produzido, os resíduos da agroindústria 

apresentam um potencial para o uso na alimentação de ruminantes, nas suas devidas 

proporções, podendo substituir os alimentos tradicionais usados na formulação de 

concentrados (SOUZA et al., 2005). 

A demanda elevada de etanol, aliada às exigências de mercado, fez com que as 

indústrias de biocombustíveis busquem alternativas para a produção de forma sustentável, 

diminuindo assim o uso de combustíveis fósseis de alto impacto ambiental. Assim, a 

produção de biocombustível a partir de outros produtos se torna uma necessidade.  Os 

Estados Unidos e o Brasil são os maiores produtores mundiais de etanol, respondendo 

por 75% das exportações globais no ano de 2020, segundo a S&P Global Platts Analytics 

(2021).  

No Brasil, a produção é quase que totalmente de cana-de-açúcar, embora nas 

últimas safras tenha-se observado importante crescimento da utilização do milho para 

produção de etanol, principalmente na Região Centro-Oeste, devido a sazonalidade da 
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cana. Assim, a indústria evita a interrupção da produção na falta de matéria prima 

(CONAB, 2020).  

Os grãos escolhidos para a produção de etanol, são aqueles ricos em amido, 

sustentáveis, de baixo custo e que não afetem a produção para alimentação humana, dessa 

forma, as destilarias/usinas são conhecidas como usinas flex (MILANEZ et al., 2014). 

Outras matérias-primas, além do milho, incluem sorgo, trigo e cevada. Nesse processo 

ocorre a produção de coprodutos que podem ser utilizados como fontes de proteína e 

energia para os ruminantes, como o resíduo de destilaria de grãos (RDG) seco ou úmido. 

Duas técnicas principais são usadas para produzir etanol a partir de cereais, como 

o milho: a moagem úmida e o processamento e moagem a seco. O processo de moagem 

úmida do milho consiste em umedecer o milho cru a fim de amolecê-lo, para em seguida, 

realizar sua moagem. Os seus vários componentes são separados (amido, gérmen e fibra) 

através de processos que incluem a lavagem, peneiramento, filtragem e centrifugação. Os 

produtos obtidos do milho úmido são o amido de milho industrial, o óleo de milho e o 

etanol. Ainda, nesse processo, os produtos finais gerados, possuem vários coprodutos 

incluindo a farinha de glúten de milho, farinha de gérmen de milho, o Wet Distillers 

Grains (WDG) ou grãos úmidos de destilaria sem solúveis e os solúveis de destilaria 

condensada (CDS) com 35% a 40% de sólidos (JOHNSON E MAY, 2003). Já a moagem 

a seco é responsável por 70% da forma de produção do etanol e sua crescente demanda 

origina também, um aumento na produção de seu coproduto, os grãos secos de destilaria 

com solúveis (DDGS – Distillers Dried Grains with Solubles) (IRAM et al., 2020). 

Durante a fermentação a glicose presente no grão de milho é transformada em 

etanol pela ação da levedura Saccharomyces cerevisiae. O produto líquido gerado é então 

destilado e segue para um conjunto de centrífugas, onde há separação da parte fina, e a 

parte líquida restante seguirá para evaporadores, que o transformará em xarope, com cerca 

de 50% de umidade. Em seguida, o xarope é misturado à sólidos retirados na centrífuga 

e esta mistura é seca até dar origem ao DDG, podendo haver inclusão de solúveis, 

conhecidos comercialmente como DDGS (XU et al., 2009). O milho como matéria prima 

para produção de etanol pode render em torno de 380 kg de DDG para cada tonelada de 

milho seco destinado à produção de etanol (WYMAN, 1996). 

O reaproveitamento do DDG como combustível estabelece fontes de energia e 

vapor por possuir, além de elevado valor proteico, valores consideráveis de energia, 

podendo substituir carvões empregados no sistema industrial (WANG et al., 2009). 

Devido ao seu elevado valor proteico, atualmente o DDG tem sido empregado na 
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alimentação animal (WU e MUNKVOLD, 2008). O expressivo aumento na eficiência da 

fermentação de novas plantas destinadas à produção de etanol tem produzido DDG com 

melhor valor proteico e energético (SCHINGOETHE et al., 2009).  

Com a fermentação do amido do grão, há aumento nos teores de proteína, lipídeos 

e fibras (OLIVEIRA et al., 2012). Li et al., (2012) encontraram valores maiores de 

componentes não fermentáveis como FDA, proteína bruta (PB), nitrogênio ligado a FDA 

(PIDA), nitrogênio ligado a fibra em detergente neutro PIDN, EE e fósforo (P) comparado 

aos grãos originais. Em relação ao amido, como este componente é fermentado no 

processo de fabricação do etanol, seus valores tendem a ser menores (abaixo de 70g/kg 

MS). Com relação a PB, Belyea et al. (1989) encontraram valores entre 27 e 35% de PB. 

A concentração intermediária de lipídeos (em torno de 10% MS) do DDG associada com 

a fibra insolúvel facilmente digerida contribuem para o alto conteúdo energético do DDG 

(OLIVEIRA et al., 2012). Em relação ao teor de FDN, pode variar em torno de 35% 

(MANTHEY e ANDERSON, 2018). 

As diferentes fontes de DDG também podem variar as concentrações de 

aminoácidos contidos no alimento. Belyea et al. (2004) analisaram componentes do milho 

e do DDG e foi observado uma relação de lisina e metionina de 0,77 e 0,54 %, 

respectivamente. Já Spiehs et al. (2002) encontraram relação de lisina e metionina de 0,85 

e 0,55%, respectivamente.  

Em meta-análises de experimentos citados por Stotzer (2017), o uso de DDG na 

alimentação de ruminantes foi indicado em torno de 30% da MS da dieta, porém o efeito 

de repleção ruminal pode limitar o consumo do animal, assim como a digestibilidade e o 

desempenho produtivo. Ainda, Engel et al. (2008) mensuraram a degradação da proteína 

do DDG no rúmen e concluíram que possui alta porcentagem de PNDR (entre 47 e 57%). 

Em contrapartida, Macaya e Rojas (2009) avaliando a produção de leite e 

persistência da produção de 36 vacas da raça Holandesa com a inclusão de DDGS em 

níveis (0, 22, 32 e 42%) encontraram melhores resultados com o nível de inclusão de 32% 

de DDGS na MS. Nichols et al. (1998) também observaram aumento na produção de leite 

de vacas da raça Holandesas quando suplementadas com 20% de inclusão de DDGS na 

MS, quando comparado ao grupo controle.  

No entanto, Paz et al. (2013) não observaram diferenças em consumo e produção 

e composição do leite de animais recebendo dietas com a inclusão de 10 e 20% de DDG 

na MS. A única diferença observada foi a porcentagem de proteína do leite, onde o grupo 

com 20% de inclusão de DDG apresentou maior concentração.  



29 
 

3.4 DDGS – GRÃOS SECOS DE DESTILARIA COM SOLÚVEIS 

O DDGS começou a ser produzido no Brasil em 2010, em três usinas Flex de 

Mato Grosso. Entre 2013 e 2014, o DDGS começou a fazer parte de alguns confinamentos 

mato-grossenses em substituição ao farelo de soja nas dietas de bovinos e não 

decepcionou. Atualmente, não somente em Mato Grosso, como também os Estados de 

MS, GO e MG, têm tirado proveito desse coproduto da indústria do etanol, cujos teores 

de PB variam entre 26 a 45%.         

O uso de coprodutos de milho oriundos da produção de etanol, também 

conhecidos como grãos de destilaria secos com solúveis (DDGS) é uma alternativa viável 

na alimentação animal, principalmente para o uso em rações para o gado leiteiro. Esses 

coprodutos são amplamente utilizados devido ao seu alto conteúdo nutricional e baixo 

custo de produção na indústria de rações. Esses coprodutos têm em média de 26% a 31,7% 

de proteína bruta, 47% a 53% de proteína não degradável no rúmen, 33,1% a 43,9% de 

FDN e 85 a 90% de nutrientes digestíveis totais (FONSECA et al., 2020).  

 A moagem a seco consiste em 6 etapas principais: moagem, cozimento, 

liquefação, sacarificação, fermentação e separação. Os grãos inteiros são moídos em 

partículas grossas, através de um moinho de martelos. Essas partículas são misturadas 

com água para liquefazer o amido (JOHNSON e MAY, 2003).  

A fim de quebrar essa cadeia de amido em unidades de glicose, são adicionadas 

enzimas à essa mistura. A pasta aquosa formada é resfriada e fermentada com levedura 

(S. cerevisiae), convertendo assim, açúcar em álcool. Posteriormente, esse produto passa 

por uma coluna de destilação para a separação do etanol dos componentes não voláteis 

(vinhaça inteira). Esta é então centrifugada, originando uma fração líquida, conhecida 

como vinhaça fina e uma fração sólida, conhecida como torta úmida, apresentando em 

torno de 70% de umidade (WDG). Em tanques de evaporação, a vinhaça fina é 

condensada e é combinada com a torta úmida, dando origem ao DDGS (IRAM et al., 

2020). 

Devido ao alto teor de umidade, o WDG possui uma vida útil limitada a no 

máximo 5 dias, dependendo dos ambientes de armazenamento. Devido a isso, o WDG é 

seco, em um secador rotativo e misturado com a vinhaça fina ou o CDS, tornando seus 

teores de umidade em média de 10 a 12%, originando o DDGS. Seu armazenamento 

então, é mais eficiente, com uma vida útil de um ano (MOHAMMADI SHAD et al., 

2020). 
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 Esses coprodutos consistem em partes de grãos não digeridos durante a 

fermentação, para a produção de etanol. A fim de reduzir perdas, facilitar o transporte, a 

conservação e o armazenamento desse coproduto, a indústria realiza frequentemente a 

peletização (KROGSTAD et al., 2021). 

O uso de DDGS já é muito utilizado, principalmente na alimentação de suínos e 

aves. E está sendo adotado na ração de ruminantes, sobretudo em rebanho leiteiro. No 

entanto, há um grande desafio no seu uso, pois é uma tecnologia relativamente nova, e 

vários aspectos técnicos precisam ser detalhados, a fim de explorar esse ingrediente, de 

forma sustentável e de qualidade para ração animal, já que, seu conteúdo de nutrientes 

varia muito A composição nutricional do DDGS é afetada por diversos fatores, entre eles, 

o tipo de grão usado e sua diferença entre fornecedores, o processamento, a 

operacionalização de produção do etanol e a eficiência da fermentação (Iram et al., 2020).  

3.4.1 COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE DDGS 

A capacidade de armazenamento do DDGS também pode ser afetada pelos seus 

componentes fitoquímicos (carotenóides, xantofilas, ácido ferúlicos). Esses componentes 

possuem efeito antioxidantes, de grande importância tanto para a saúde humana quanto 

para a animal, e são eles os responsáveis pela proteção antioxidativa dos lipídios presentes 

no DDGS. Se o processamento na planta industrial adotar altas temperaturas durante a 

secagem, os fitoquímicos podem ser afetados negativamente, e reduzirem a qualidade do 

coproduto por oxidação lipídica (SHIN et al., 2018).  

Altas temperaturas também podem afetar a quantidade de aminoácidos. A lisina, 

componente limitante na produção de leite de vacas leiteiras, é termossensível, e seu teor 

no DDGS é correlacionado com a coloração destes. Amostras com coloração mais clara 

apresentam maiores teores de aminoácidos, ao contrário de amostras escuras, em que o 

tratamento térmico foi muito rigoroso (MOHAMMADI SHAD et al., 2020). Os teores de 

lisina, metionina, treonina e arginina podem variar entre 0,85% – 1,02%, 0,49% – 0,69%, 

0,25% – 1,13% e 1,01% - 1,48%, respectivamente, segundo Liu et al. (2011). Altas 

temperaturas e tempos excessivos de exposição, podem ainda, aumentar o teor PNDR, 

em que parte dessa proteína liga-se à fração de FDA, tornando-se indisponível para a 

degradação ruminal e intestinal.  

O uso de grãos de milho na obtenção do DDGS também favorece o aumento da 

digestibilidade da proteína bruta e da fibra, este último relacionado ao baixo teor de 
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lignina e consequentemente ao aumento do poder de fermentação ruminal desse 

coproduto, pois sua fibra é mais solúvel e fermentável (FONSECA et al., 2021). 

Os atributos físicos do DDGS são igualmente importantes e fundamentais na 

avaliação da vida útil durante o armazenamento e influencia a segurança do produto em 

termos de contaminação microbiana e infestação de pragas, comprometendo a eficiência 

na dieta animal (MOHAMMADI SHAD et al., 2020). 

3.4.2 DDGS NA ALIMENTAÇÃO DE VACAS LEITEIRAS 

Os grãos secos de destilaria com solúveis são considerados um dos melhores e 

mais econômicos ingredientes alternativas para rações, sobretudo para dietas de gado de 

corte, vacas leiteiras e aves. Por ser rico em proteínas, minerais, vitaminas, energia e 

gorduras, pode ser uma substituição adequada de outros alimentos mais caros como o 

milho e o farelo de soja (NUTTELMAN et al., 2011; RAMIREZ-RAMIREZ et al., 2016; 

PECKA-KIEŁB et al., 2017; BUENAVISTA et al., 2021). 

O DDGS, por ser uma fonte rica em proteínas e energia, é indicado para substituir 

parte da ração total ou de alguns grãos, na alimentação de vacas leiteiras. Estudos 

comprovam a adição de até 30% de DDGS na substituição parcial de ingredientes da 

ração total misturada, sem nenhum impacto negativo no ganho de peso ou prenhez.  

(ZHANG et al., 2010; NUTTELMAN et al., 2011). 

A inclusão de DDGS nas dietas pode afetar o consumo de matéria seca conforme 

a quantidade de fibra presente. Conforme há aumento na porcentagem de DDGS na dieta, 

há diminuição no consumo, segundo Griffin et al. (2012). Em contraposição, quando o 

DDGS substituiu o farelo de soja, há um aumento no consumo de matéria seca e redução 

da ruminação (BENCHAAR et al., 2013). O consumo de matéria seca aumenta 

linearmente, enquanto a digestibilidade aparente total de matéria seca e a energia bruta 

diminuem linearmente com o aumento do nível de DDGS na dieta. 

Os efeitos dessa substituição na eficiência alimentar podem ser observados na 

produção de leite de vacas de leite da raça Holandesa. Uma substituição parcial da silagem 

por 20% de DDGS aumenta essa produção, assim como os teores de proteína e lactose, 

assim como não é observado impactos no pH ruminal. O uso de DDGS reduz a 

necessidade de soja e milho moídos nas formulações de ração total misturadas, e com 

isso, reduz o custo da produção de leite, aumentando a receita dos produtores (KELZER 

et al.,  2009; ZHANG et al.,  2010).  
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Além disso, o uso de DDGS nas dietas de vacas leiteiras pode favorecer um 

aumento no teor de ácido linoleico conjugado (CLA). Este possui diversos benefícios para 

a saúde, inclusive como imunoestimulante. O leite e a carne são fontes de CLA, e os 

alimentos de origem animal possuem uma concentração maior que os alimentos de 

origem vegetal. Vários fatores influenciam nessa concentração, como a proporção 

volumoso e concentrado e alimentos ricos em gordura insaturada. O CLA não só é 

importante na alimentação humana, como é essencial para a produção bovina e no 

desenvolvimento reprodutivo dos animais. São relatados aumentos nas taxas reprodutivas 

quando adicionado o coproduto na composição da dieta de novilhas com aptidão leiteira 

e de corte (ANDERSON et al., 2015; RAMIREZ-RAMIREZ et al., 2016). 

Massé et al. (2014) reportam que o esterco de animais alimentados com DDGS, 

se tratado de maneira adequada, pode ser usado como fertilizante, pois sua constituição 

apresenta teores médios de 18% de sólidos voláteis, 15% de FDA, 30% de FDN, 53% de 

hemicelulose e 18% de matéria seca. E sobretudo, diminui a presença de nitrogênio e 

fósforo no esterco animal. O que torna a utilização de DDGS ambientalmente sustentável 

em vários aspectos. 

Apesar dos vários benefícios da inclusão de DDGS na alimentação animal, ainda 

são necessários mais estudos sobre os níveis de inclusão na dieta de vacas leiteiras e em 

relação à composição do leite e produção. A variação no valor nutricional de DDGS é um 

desafio, pois os níveis de nutrientes digestíveis variam de acordo com o processo usado 

na produção de etanol. Também as dietas devem conter níveis satisfatórios de nutrientes 

para demonstrar todo o desempenho desses animais. Não obstante, há carência de um 

sistema de classificação de qualidade, com testes e processamentos padronizados e de 

fornecimento da matéria prima de DDGS (MOHAMMADI SHAD et al., 2021).  

Com relação a sua fonte original, o DDGS é em média 2 a 3 vezes mais 

concentrado em nutrientes, sobretudo em enxofre. Durante a produção do etanol, é 

necessário a adição de enxofre para ajustar o pH, no entanto, o gado leiteiro possui um 

limite máximo tolerável de ingestão desse elemento químico de 0,4% na matéria seca da 

dieta. Portanto, a concentração de enxofre em DDGS deve ser investigada a fim de manter 

uma taxa de inclusão de DDGS em um nível seguro (ORTÍN e YU, 2009).A 

previsibilidade e a consistência da qualidade do produto são essenciais para a formulação 

de dietas adequadas, para assim, identificar os melhores níveis de inclusão de DDGS nas 

dietas de vacas leiteiras (BUENAVISTA et al., 2021). 
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4 HIPÓTESES E OBJETIVOS 

 A hipótese desse trabalho é que a substituição parcial do farelo de soja por fontes 

de PNDR melhora a eficiência de uso da proteína dietética, com aumento da produção e 

sólidos do leite, além de reduzir a excreção de nitrogênio.  

Diante disso, objetivou-se avaliar o consumo e digestibilidade aparente total da 

matéria seca e nutrientes, fermentação e síntese de proteína microbiana, produção e 

composição do leite, concentrações de metabólitos sanguíneos, balanço de nitrogênio, e 

índice de seleção de partículas em dietas de vacas em lactação.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 LOCAL, INSTALAÇÕES E ANIMAIS 

O experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de Pesquisa em 

Bovinos de Leite (LPBL) do Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP) da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-

USP), em Pirassununga. As análises bromatológicas e de composição do leite foram 

realizadas no Laboratório de Bromatologia do LPBL. As demais análises foram realizadas 

nas dependências do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal do VNP. 

Foram utilizadas 24 vacas leiteiras da raça Holandesa, sendo 18 multíparas e 6 

primíparas, apresentando no início do fornecimento das dietas experimentais 200 ± 40.0 

dias em lactação (DEL), 599 ± 78.0 kg de peso corporal (PC) e 30 ± 3.92 L de produção 

de leite (PL). Os animais foram alojados em galpão com baias individuais de 17,5 m2, 

com piso concretado, camas de areia, comedouro e bebedouro, e ventilação forçada, 

sendo ordenhados mecanicamente duas vezes ao dia. De acordo com a produção de leite, 

peso vivo e dias em lactação, os animais foram distribuídos em nove quadrados latinos 

(QL) 3 × 3, contemporâneos e balanceados. Cada período experimental teve duração de 

21 dias cada um, sendo os 14 primeiros de adaptação à dieta e os 7 dias finais para coleta 

de dados e amostras. 

5.2 DIETAS EXPERIMENTAIS  

As três dietas experimentais foram formuladas de acordo com as recomendações 

do NRC (2001), com relação volumoso:concentrado de 48:52.  

Os tratamentos foram compostos por: 1) CON., sendo farelo de soja a base 

proteica do concentrado da dieta; 2) SOY., substituição de 30% de farelo de soja por 

farelo de soja tostado (Soypass®, Cargill); 3) DDGS, substituição de 30% do farelo de 

soja por grãos secos de destilaria com solúveis (DDGS) (FlexyPro®, Cargill). Os 

alimentos foram misturados de forma manual e fornecidos na forma de dieta completa 

(TMR), duas vezes ao dia (07h e às 13h) e os animais tiveram acesso à dieta e à água à 

vontade durante todo período experimental. 
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Os concentrados foram ajustados de acordo com a composição bromatológica da 

silagem de milho utilizada durante o período experimental, onde os mesmos eram 

preparados e misturados semanalmente na fábrica de rações dentro das dependências da 

Universidade de São Paulo, como descrito da Tabela 1. 

Diariamente foram feitas pesagens das quantidades dos volumosos e concentrados 

fornecidos e das sobras de cada tratamento, para estimativa do consumo individual. O 

fornecimento de alimentos foi dimensionado para prover entre 105 e 110% do consumido 

no dia anterior para que não houvesse inibição do consumo. Assim, o consumo de 

alimentos foi obtido pela diferença entre o fornecimento de MS e nutrientes e a 

quantidade destes presentes nas sobras. Nos últimos sete dias de cada período 

experimental, foram coletadas amostras diárias dos alimentos e sobras, as quais 

compuseram amostra composta e congeladas a -20º C para posteriores análises químico-

bromatológicas.    

Tabela 1 - Composição química dos ingredientes das dietas experimentais (g/kg MS).  

    Ingredientes 

   
ML1 FS2 GS3 PC4 SOY5 DDGS6 SM7  Composição Química 

  

          

Matéria seca 843,4 870,1 880,1 845,5 860,5 886,0 263,9 

Matéria orgânica 983,3 936,0 949,6 942,4 959,9 970,0 959,9 

Carboidrato não fibroso 697,9 228,6 91,6 660,7 194,4 25,0 408,0 

Fibra em detergente neutro 336,0 199,8 314,6 177,9 249,0 497,9 440,7 

Fibra em detergente ácido 122,3 89,7 159,3 131,8 127,7 281,7 286,3 

Proteína bruta 101,2 486,2 366,6 79,6 503,2 449,3 88,4 

PIDN8 21,3 63,5 110,3 20,8 108,0 223,4 16,9 

PIDA9 9,4 25,9 37,7 16,2 47,5 149,0 11,5 

Extrato etéreo 45,0 18,4 172,5 20,8 21,2 91,3 22,8 

Matéria mineral 16,7 64,0 50,4 57,6 62,5 30,0 40,1 

Lignina 5,4 6,8 6,1 5,3 5,5 5,5 52,0 

Amido 846,7 54,5 44,6 93,6 35,4 57,0 264,4 

FDN indigestível 22,4 14,2 12,9 32,9 20,5 24,6 191,2 

1Milho moído; 2Farelo de Soja; 3Grão de soja; 4Polpa cítrica; 5Farelo de soja tostado; 6 Coproduto de milho 

de usinas de etanol com solúveis; 7Silagem de milho; 8Proteína insolúvel em detergente neutro; 9Proteína 

insolúvel em detergente ácido. 
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Tabela 2. Ingredientes e composição química dos concentrados experimentais (g/kg). 

  
Dietas experimentais1 

CON SOY DDGS 

Ingredientes (g/kg MS)    

Milho moído 352 358 333 

Polpa cítrica 158 158 158 

Farelo de soja 306 216 223 

Grão de soja 124 124 124 

Farelo de soja tostado - 85 - 

DDGS1 - - 103 

Bicarbonato de sódio 16,0 16,0 16,0 

Núcleo mineral2 25,0 25,0 25,0 

Calcáreo calcítico 14,0 14,0 14,0 

Sal Comum 5,0 5,0 5,0 
    

Composição química (g/kg MS)    

Matéria seca  859,4 858,5 856,5 

Matéria orgânica  900,1 899,9 902,1 

Carboidrato não fibroso 439,0 423,4 398,4 

Fibra em detergente neutro  171,5 175,2 194,0 

Fibra em detergente ácido 80,0 85,8 100,8 

Proteína bruta  242,8 241,8 246,4 

PIDN3 43,9 47,4 61,1 

PIDA4 18,5 20,3 31,5 

Extrato etéreo 46,2 46,7 53,2 

Matéria mineral 40,8 53,3 47,9 

Lignina 5,6 5,5 5,5 

Amido 335,0 339,2 320,0 

 FDN indigestível 
19,1 19,7 20,0 

1DDGS: Coproduto de milho de usinas de etanol com solúveis 2Cada Kg contém: 215 g de Ca; 60 g de P; 

20g de S; 20g de Mg; 35g de K; 70g de Na; 15mg de Co; 700mg de Cu; 600mg F; 10mg de Cr; 700mg de 

Fe; 40Mg de I; 1600mg de Mn; 20mg de Se; 2500mg de Zn; 200.000 UI de Vit A; 50.000Ui de Vit D3 e 

1500UI de Vit. E; 3Proteína insolúvel em detergente neutro; 4Proteína insolúvel em detergente ácido. 

        

A tabela 3 nos mostra os ingredientes e a composição química das dietas 

experimentais (g/kg MS) e a distribuição do tamanho das partículas (%) de cada 

tratamento, onde através do sistema Penn State Particle Size Separator com quatro 

bandejas, sendo que na primeira ficaram retidas partículas com diâmetro superior a 19 

mm, na segunda partículas com diâmetro entre 8 mm, a terceira partículas com diâmetro 
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superior a 4mm e a quarta e última bandeja, com fundo fechado, retém partículas com 

diâmetro inferior a 4 mm. 

 

Tabela 3. Ingredientes e composição química das dietas experimentais (g/kg). 

  
Dietas experimentais1 

CON SOY DDGS 

Ingredientes (g/kg MS)    

Silagem de milho 479 479 479,7 

Milho moído 183 186 173,5 

Polpa cítrica 82 82 81,9 

Farelo de soja 159 112 115,9 

Grão de soja  64,7 64,7 64,7 

Soypass - 44 - 

DDGS - - 53,4 

Bicarbonato de sódio 8,2 8,2 8,2 

Núcleo mineral2 12,9 12,9 12,9 

Calcáreo calcítico 7,3 7,3 7,3 

Sal Comum 2,6 2,6 2,6 
    
Composição Química (g/kg)    

      MS 415,0 423,8 425,8 

      MO 924,1 925,3 924,0 

PB3 167,2 166,6 169,2 

PDR4  107 100 100 

PNDR5 56 64 63 

EE6 37,0 37,3 41,2 

FDN7 279,5 281,7 293,1 

FDNf8 265 265 265 

CNF9 424,8 394,2 350,9 

NEl10 (Mcal/kg MS) 1,59 1,59 1,58 

Amido  309,6 311,9 301,6 

Lignina 79,8 79,8 79,8 

Distribuição do tamanho das partículas (%) 

>19 mm 12,22 10,44 11,14 

19 – 8 mm 36,93 38,81 35,20 

8 – 4 mm 18,51 16,94 20,95 

< 4 mm 32,34 33,81 32,71 
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1Dietas experimentais: CON: Dieta Controle, SOY: Substituição em torno de 30% do Farelo de Soja por Farelo de soja 

tostado, DDGS: Substituição em torno de 30% do Farelo de Soja por DDGS. Cada Kg contém: 215g de Ca; 60g de P; 20g 

de S; 20g de Mg; 35g de K; 70g de Na; 15mg de Co; 700mg de Cu; 600mg F; 10mg de Cr; 700mg de Fe; 40Mg de I; 1600mg 

de Mn; 20mg de Se; 2500mg de Zn; 200000Ui de Vit A; 50000Ui de Vit D3 e 1500UI de Vit. E; 3Proteína Bruta; 4Proteína 

degradável no Rúmen; 5Proteína não Degradável no Rúmen; 6Extrato Etéreo; 7Fibra em Detergente Neutro; 8Fibra em 

Detergente Neutro vinda de Forragem; 9Carboidrato Não Fibroso; 10Energia Líquida de Lactação. 

 

A composição aminoacídica dos ingredientes utilizados nas dietas experimentais 

(g/kg MS) estão expressos na tabela 5. As amostras dos ingredientes utilizados nas dietas 

foram agrupadas por período e encaminhadas para laboratório comercial (Laboratório 

CBO, Valinhos SP), onde foi analisado o perfil de aminoácidos, exceto triptofano, usando 

o método HLPC. Foram quantificados os aminoácidos, Hidroxiprolina, ácido aspártico, 

ácido glutâmico, serina, glicina, histidina, taurina, arginina, treonina, alanina, Prolina, 

tirosina, valina, cistina, isoleucina, leucina, fenilalanina, lisina e metionina.  

De acordo com a concentração de AA, foi feita uma estimativa da quantidade dos 

mesmos levando em consideração a inclusão do ingrediente nas dietas experimentais (%  

MS da dieta), tabela 5. 
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Tabela 4 - Composição aminoacídica dos ingredientes e nas dietas experimentais (AA/% MS) 

 SM1 ML2 PC3 FS4 SG5 SOY6 DDGS7 
  Dietas experimentais8 

  CON SOY DDGS 

Alanina 0,751 0,690 0,324 2,234 1,668 2,257 3,242  0,976 0,973 1,047 

Arginina 0,697 0,593 0,605 4,700 3,461 4,747 2,777  1,464 1,453 1,405 

Ácido Aspartico 0,370 0,711 0,669 6,280 4,647 6,323 3,453  1,662 1,647 1,570 

Cistina 0,054 0,140 0,032 0,664 0,535 0,671 0,771  0,195 0,193 0,206 

Ácido Glutâmico 0,849 1,778 0,507 8,967 6,681 9,079 7,540  2,633 2,616 2,634 

Glicina 0,316 0,377 0,302 2,129 1,636 2,161 1,827  0,690 0,686 0,692 

Histidina 0,131 0,410 0,194 1,992 1,468 1,969 1,975  0,565 0,560 0,581 

Hidroxiprolina 0,033 0,022 0,130 0,074 0,073 0,075 0,032  0,047 0,047 0,045 

Isoleucina 0,250 0,323 0,173 2,255 1,752 2,257 1,700  0,665 0,660 0,656 

Leucina 0,675 1,110 0,335 3,846 2,937 3,917 5,079  1,356 1,351 1,452 

Lisina 0,229 0,366 0,238 3,909 3,063 3,832 2,070  1,016 1,002 0,955 

Metionina 0,065 0,162 0,000 0,548 0,409 0,564 0,866  0,175 0,174 0,196 

Fenilalanina 0,272 0,442 0,216 2,508 1,919 2,555 2,122  0,752 0,748 0,754 

Prolina 0,490 0,862 0,972 2,550 1,940 2,586 3,791  1,004 1,000 1,089 

Serina 0,207 0,442 0,238 2,603 1,877 2,661 2,313  0,735 0,731 0,743 

Treonina 0,250 0,302 0,151 1,992 1,479 2,033 1,837  0,600 0,597 0,610 

Tirosina 0,174 0,313 0,140 2,013 1,489 2,001 2,038  0,569 0,563 0,588 

Valinaal 0,338 0,453 0,227 2,308 1,825 2,310 2,334   0,748 0,743 0,770 
1Silagem de milho; 2Milho moído; 3Polpa cítrica; 4Farelo de soja tostado; 5Grão de soja; 6Farelo de soja tostado; 7Coproduto de milho de usinas de etanol com solúveis; 
8Dietas experimentais: CON: Dieta Controle, SOY: Substituição em torno de 30% do Farelo de Soja por Farelo de soja tostado, DDGS: Substituição em torno de 30% do Farelo de Soja 

por DDGS. 
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5.3 ANÁLISE DE ALIMENTOS  

As amostras compostas de alimentos e sobras foram pré-secas em estufa de 

ventilação forçada à 65oC por 72 horas, e processadas em moinhos de facas (Arthur H. 

Thomas, Filadélfia, EUA), utilizando peneiras com poros de 1 mm e de 2 mm. Amostras 

moídas a 1 mm foram utilizadas para avaliação do teor de matéria seca definitiva (MS, 

método 930.15), matéria orgânica (MS – cinzas), proteína bruta (PB; método 984.13, N 

× 6,25), e extrato etéreo (EE; método 920.39), de acordo com os métodos descritos pela 

AOAC (2000). O teor de FDN, FDA e lignina (método de dissolução em ácido sulfúrico) 

das amostras foram mensurados de acordo com Van Soest et al. (1991), sendo os 

resultados obtidos expressos com cinzas. Para determinação do FDN foi utilizado α-

amilase sem adição de sulfito de sódio (UNDERSANDER et al., 1992).  

Os nutrientes digestíveis totais (NDT) foram calculados de acordo com as equações 

do NRC (2001), e a energia líquida de lactação (ELL) calculada de acordo com Weiss et 

al. (1992), sem correção para o fator de processamento para a correção da estimativa da 

digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos (CNF). Os CNF foram calculados de acordo 

com Hall (2000), onde: CNF (g/kg) = 1000 – [(PB + EE + MM + FDN)]. As amostras 

também foram analisadas quanto ao teor de amido, por meio do método de degradação 

enzimática (Amyloglucosidase®, Novozymes, Curitiba, PR, Brasil) e as absorbâncias 

foram medidas pelo espectrofotômetro semiautomática (SBA-200, CELM®, São Caetano 

do Sul, SP, Brasil) de acordo com a metodologia de Hendrix (1993). 

Para caracterização das dietas, os alimentos foram analisados ainda quanto aos 

teores de proteína insolúvel em detergente ácido (PIDA) e proteína insolúvel em 

detergente neutro (PIDN), para que através da equação de Weiss (1999), descrita no NRC 

(2001), sejam estimados os teores de nutrientes digestíveis totais (NDT1x) e de energia 

líquida de lactação ao nível de consumo de três mantenças (ELL3x).  

As amostras dos ingredientes utilizados nas dietas foram agrupadas por período e 

encaminhadas para laboratório comercial (Laboratório CBO, Valinhos SP), onde foi 

analisado o perfil de aminoácidos, exceto triptofano, usando o método HLPC. Foram 

quantificados os aminoácidos, Hidroxiprolina, ácido aspártico, ácido glutâmico, serina, 

glicina, histidina, taurina, arginina, treonina, alanina, Prolina, tirosina, valina, cistina, 

isoleucina, leucina, fenilalanina, lisina e metionina. A massa hidrolisada foi calculada em 

função do teor de %PB na amostra 



41 
 

As amostras foram pesadas em  um tubo de hidrolise , adiciona-se 9mL de HCl 

6N com 3% m/v de fenol, faz-se vácuo no tubo, lacra-se e acondiciona-se o mesmo em 

bloco de reação térmica (Figura D), deixando por 24h a 110°C. Em seguida, acrescenta-

se uma alíquota do padrão interno AAAB e diluiu-se a volume tabelado. Filtra-se uma 

alíquota, seguindo-se a tabela de diluição, seca-se a 70miliTorr em sistema trapp com 

nitrogênio criogênico. Neutraliza-se com uma solução 4:4:2 de acetato de sódio 

trihidratado 0,2N, metanol grau HPLC e trietilamina a 99-100%, seca-se novamente como 

já descrito. Nesta etapa, adiciona-se o PITC para derivatizar os aminoácidos liberados 

pela hidrólise, formando-se o PTC- aminoácido. Ao tubo contendo os cristais de 

aminoácidos derivatizados, adiciona-se 500uL de diluente. A detecção é a 254nm após a 

cromatografia em fase reversa (loop de injeção de 30uL, pH 6,40, em gradiente linear 

binário com fluxo de 1mL/min e temperatura da coluna 58°C), sendo o eluente A um 

tampão de acetado de sódio 0,14N, acetonitrila (240mL/2000mL de acetado de sódio 

0,14N) e trietilamina (1mL/2000mL de acetado de sódio 0,14N). O eluente B é uma 

solução 6:4 de acetonitrila (grau HPLC) e água milli-Q. A quantificação foi feita por 

inclusão do ácido a-aminobutírico AAAB como padrão interno.  

De acordo com a concentração de AA, foi feita uma estimativa da quantidade dos 

mesmos levando em consideração a inclusão do ingrediente nas dietas experimentais (%  

MS da dieta). 

5.4 ÍNDICE DE SELEÇÃO DE PARTÍCULAS 

Amostras da TMR e sobras foram analisadas para a distribuição do tamanho de 

partículas usando um sistema separador de partículas com peneiras estratificadoras (Penn 

State Particle Separator – Nasco, Fort Atkinson, WI) como descrito por Kononoff et al. 

(2003).  

O separador de partículas utilizado apresenta 4 bandejas sobrepostas (P1 a P4) 

com orifícios: P1 = retenção de partículas maiores do que 19 mm; P2 = retenção de 

partículas entre 19 e 8 mm; P3 = retenção de partículas entre 8 e 4 mm e P4 = com fundo 

fechado, a qual retém partículas com diâmetro inferiores a 4 mm. 

O índice de seleção foi calculado conforme descrito por Silveira et al. (2007), como 

o consumo efetuado pelos animais correspondentes a cada peneira (P1 a P4) expresso 

pela porcentagem do consumo total predito, de acordo com as seguintes fórmulas: 
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Consumo esperado (
kg

dia
) = consumo (

kg NM

dia
) × PTMR  (

kg

kg
)  

 

Consumo observado (
kg

dia
)

= [ofertado (
kg

dia
) ×  PTMR (

kg

kg
)] − [recuso (

kg

dia
) ×  Prec  (

kg

kg
)]  

 

Indice de seleção =  
consumo observado (

kg
dia

)

consumo esperado (
kg
dia

)
 

 

Assim, PTMR representa o tamanho da partícula da TMR e PREC o tamanho da 

partícula recusada. Quando o índice de seleção é igual a 1 significa que não houve seleção 

pelos animais, < 1 indica que os animais recusaram determinado tamanho de partícula e 

quando > 1 indica que os animais tiveram preferência para determinado tamanho de 

partícula. 

5.5 DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL DOS NUTRIENTES 

A digestibilidade aparente total da matéria seca e dos nutrientes e a quantidade 

total de matéria seca fecal excretada foram estimadas pela concentração de fibra em 

detergente neutro indigestível (FDNi) como marcador interno. As fezes foram coletadas 

diretamente da ampola retal, a cada nove horas, com início no 18° dia do período 

experimental, antes da ordenha da manhã (0600 h - tempo zero) e com final no 20° dia às 

2100 h, representando uma coleta a cada 3 horas em um período de 24 horas. Após cada 

coleta, as amostras foram congeladas em freezer à -20°C, e no final de cada período foram 

homogeneizadas a fim de se obter uma amostra composta por vaca e período. 

As amostras de silagem, sobras e fezes foram pré-secas em estufa com ventilação 

forçada (60ºC por 72 horas), e, em conjunto com as demais amostras de ingredientes, 

foram processadas em moinho de facas com peneiras de porosidade 2 mm.  

Para análise de FDNi, as amostras processadas foram acondicionadas em sacos de 

tecido não-tecido (TNT-100g/m2; Casali et al. 2008), com dimensões de 5 × 5 cm. As 

alíquotas foram acondicionadas em todos os sacos, segundo a relação de 20 mg de matéria 

seca por centímetro quadrado de superfície e incubadas no rúmen de duas vacas adaptadas 
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à dieta controle do experimento, por um período de 12 dias ou 288 h, de acordo com os 

métodos descritos por Nocek, (1988).   

Após a retirados do rúmen, os sacos foram lavados com água corrente até o total 

clareamento desta, e posteriormente, foram submetidos ao tratamento com detergente 

neutro (Mertens, 2001) por uma hora, em equipamento analisador de fibra (TE-149, 

Tecnal Equipamentos de Laboratório, Piracicaba, SP, Brasil). Após este período foram 

lavados com água quente e acetona, sendo secos e pesados conforme procedimento 

anterior. Ao final deste tratamento, foi obtido o FDNi. O FDNi foi utilizado para estimar 

a excreção total de fezes (ETF) baseado na ingestão de FDNi e concentração do mesmo 

nas fezes, por meio da seguinte equação:  

 

𝑇𝐹 (
𝑘𝑔

𝑑𝑖𝑎
) =

𝐹𝐷𝑁𝑖𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜  (
𝑔

𝑑𝑖𝑎
)

𝐹𝐷𝑁𝑖𝑓𝑒𝑧𝑒𝑠  (
𝑔

𝑘𝑔
)

 

 

A digestibilidade da MS e nutrientes foi calculada através do consumo de 

nutrientes, a concentração dos mesmos nas fezes e sua excreção, de acordo com as 

seguintes fórmulas: 

 

Digestibilidade MS (%) = 100 - [100 × ( 
% FDNi consumido

%  FDNi fezes
)] 

 

Digestibilidade nutrientes (%) = 100 - [100 × ( 
% FDNi consumido

% FDNi fezes
) × ( 

% nutrientes nas fezes

% nutrientes na dieta
)] 

5.6 PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE 

As vacas foram ordenhadas mecanicamente utilizando sistema de ordenha duplo-

oito linhas baixa acoplada ao sistema Alpro® (DeLaval, Tumba, Suíça), duas vezes ao dia, 

às 6:00 e às 16:00, sendo a produção de leite registrada eletronicamente. A produção de 

leite média do período de coleta será utilizada nas análises estatísticas. As amostras de 

leite serão coletadas nas ordenhas realizadas nos 15º, 16º e 17º dias de cada período 

experimental. Após as coletas do período da manhã, as amostras serão refrigeradas e 

misturadas de maneira proporcional (60:40) com as amostras obtidas no período da tarde. 
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As amostras de leite serão avaliadas quanto aos teores de gordura, proteína e lactose, 

utilizando metodologia infravermelho (Lactoscan®, Entelbra, São Paulo, SP, Brasil). 

A produção de leite foi corrigida para 3,5% de gordura (PLCG) de acordo com a 

equação proposta por Sklan et al. (1992): 3,5% PLCG = (0,432 + 0,165 × % de gordura 

no leite) × produção de leite (kg/d).  

A produção de leite também foi corrigida para energia (PLCE) de acordo com 

Dairy Records Management System (2014) onde: PLCE = 0,327 × produção de leite 

(kg/d) + 12,86 × produção de gordura (kg/d) + 7,65 × produção de proteína (kg/d). 

Alíquotas das amostras (10 mL) foram desproteinizadas no dia 16, de acordo com 

Broderick e Clayton (1997), depois filtradas em papel filtro (poro de 14 µm), para 

remoção de proteínas, e congeladas. As amostras desproteinizadas foram 

subsequentemente analisadas quanto ao teor de ureia, utilizando kits colorimétricos 

comerciais (Bioclin®, Belo Horizonte, MG, Brasil), com leitura sendo realizada em um 

analisador bioquímico semi-automático (SBA-200, CELM), e quanto ao teor de 

alantoína, utilizando kits colorimétricos comerciais, sendo a leitura realizada em um leitor 

de microplaca (Biochrom Asys UVM 340 Microplate Reader, Biochrom®, Cambridge, 

RU). 

5.7 METABÓLITOS SANGUÍNEOS  

No experimento foram realizadas coletas de sangue no 3° dia do período de 

coletas, quatro horas após o fornecimento da dieta da manhã. A coleta ocorreu sempre 

por punção da artéria ou veia coccígea, para dosagem dos parâmetros sanguíneos.  

Foram coletadas 10 mL em tubos vacuolizados e imediatamente refrigerados até 

a centrifugação. As amostras foram centrifugadas a 2500 × rpm por 15 minutos e o soro 

foi congelado até as análises. Foram analisados os parâmetros sanguíneos glicose e uréia. 

As análises foram realizadas utilizando kits de bioquímica colorimétrica (glicose: cat. n. 

K-082 e ureia: cat. n. K-056; Bioclin®, Belo Horizonte, Brasil). As leituras foram 

realizadas em espectrofotômetro semi-automático (SBA 200, CELM). 

5.8 SÍNTESE DE PROTEÍNA MICROBIANA E BALANÇO DE NITROGÊNIO  

A estimativa da síntese microbiana foi mensurada a partir da quantificação dos 

derivados de purinas na urina e no leite, de acordo com metodologia descrita por Chen e 
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Gomes (1992), considerando-se a absorção de purinas a partir da fórmula sugerida por 

Verbic et al. (1990).  

Para cálculo da estimativa os animais foram pesados no início e no término de 

cada período experimental. 

Amostras de 100 mL de urina foram obtidas de todas as vacas de 9 em 9 h, do 18º 

ao 20º dia de cada período experimental, durante micção estimulada por massagem na 

vulva. Imediatamente após a coleta, a urina foi filtrada retirando-se alíquotas de 10 mL 

foram retiradas e diluídas em 40 mL de ácido sulfúrico a 0,036 N, para evitar destruição 

bacteriana dos derivados de purinas e a precipitação do ácido úrico, sendo então 

congeladas para posteriores análises.  

A excreção urinária diária foi estimada a partir da concentração urinária de 

creatinina, considerando uma excreção diária de 24,05 mg (0,220 mmol) de creatinina 

por kg de peso vivo (Chizzotti et al., 2004). O volume de excreção diária de urina foi 

estimado considerando uma excreção diária de creatinina de 24,05 mg/kg peso vivo (PV) 

de acordo com Chizzotti et al. (2008). A concentração de creatinina na urina foi 

determinada por meio de kits bioquímicos comerciais (creatinina cinética, n catálogo K-

067; Bioclin, Belo Horizonte, Brasil) e absorbâncias medidas em espectrofotômetro (SBA 

200, Celm, São Caetano do Sul, Brasil). As concentrações de alantoína na urina e no leite 

foram analisadas de acordo com Fujihara et al. (1987). A concentração de ácido úrico na 

urina foi analisada por meio de kit bioquímico comercial (n catálogo 052; Bioclin). 

Amostras de leite de aproximadamente 300 ml que foram coletadas no 15°, 

compreendendo amostras proporcionais das ordenhas da manhã e da tarde, para a 

realização das análises de compostos nitrogenados totais, alantoína e uréia. Parte da 

amostra composta de leite foi desproteinizada com ácido tricloroacético 25% (TCA), 

onde 10 ml de leite foram misturados com 5 ml de TCA, filtrados em papel-filtro e 

armazenados a –20°C. 

A síntese de proteína microbiana foi estimada baseada na excreção dos derivados de 

purina (DP) na urina (ácido úrico e alantoína) e leite (alantoína) de acordo com Chen e 

Gomes (1992). A excreção total de derivados purina (mmol/d) foi calculada como a soma 

de alantoína e ácido úrico excretados na urina e de alantoína excretada no leite (Boero et 

al., 2001). Os derivados de purina absorvidos (DPabs, mmol/d) foram calculados como:  

DPabs (mmol/d) =
DP −  0,512 ×  PV0,75

0,84
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Em que, 0,84 representa a recuperação urinária de DP e 0,512 × PV0,75, a contribuição 

endógena da excreção de purinas (Gonzalez-Ronquillo et al., 2003). 

A síntese ruminal de N microbiano (Nmic, g/d) foi calculada como:   

Nmic =
(70 × DPabs)

(0,83 × 0,134 × 1000)
 

Considerando 70 = concentração de nitrogênio nos DP (mg/mol); 0,134 = razão de 

derivados de purina por nitrogênio microbiano; e 0,83 = digestibilidade intestinal de 

purinas (Chen and Gomes, 1992; Valadares et al., 1999).     

 O consumo de nitrogênio foi determinado por meio do consumo de PB, retirando-

se o valor de conversão de nitrogênio 6,25, obtendo-se a quantidade em gramas de 

nitrogênio consumida. O mesmo cálculo foi realizado com os valores de PB das fezes, 

obtendo-se a excreção total de nitrogênio (g/kg MS). O nitrogênio total das amostras de 

urina foi determinado de acordo com o método 984.13 descrito na AOAC (2000) 

utilizando o método micro Kjeldahl. A secreção de N no leite foi obtida dividindo-se a 

secreção de proteína no leite pelo coeficiente 6,38. O balanço de nitrogênio (N) foi 

determinado pela diferença entre o consumo de nitrogênio e a soma da excreção de N nas 

fezes, urina e no leite. 

5.9 AVALIAÇÃO DO ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL E PESO 

CORPÓRAL 

Durante o experimento as vacas serão avaliadas em relação ao escore de condição 

corporal (ECC) e o peso corporal no 8º e 9º dia do período de adaptação e no final (21° 

dia) de cada período experimental, para avaliação da variação de peso. O peso dos animais 

será correspondente à média de duas pesagens sucessivas, feitas antes do fornecimento 

das alimentações e após as ordenhas, durante dois dias. As mensurações do ECC serão 

realizadas segundo metodologia proposta por Edmonson et al. (1989).  

5.10 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados foram submetidos a análise de variância utilizando o PROC MIXED do 

SAS 9.4 (SAS Institute, Cary, NJ, EUA), de acordo com o seguinte modelo estatístico: 

Yijkl = µ + Qi + aj:i + Tk + Pl + eijkl 
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Considerando: aj:i  N (0, 𝑎
2) e eijkl  N (0, 𝑒

2); em que: Yijkl é o valor observado 

da variável resposta; µ é a média geral; Qi é o efeito fixo de quadrado (i = 1 à 9); aj:i é o 

efeito aleatório de animal dentro de cada quadrado Latino (j = 1 à 24); Tk é o efeito fixo 

do tratamento (k = 1 à 3); Pl  é o efeito fixo do período experimental (l = 1 à 3); eijkl é o 

erro experimental; N indica distribuição normal (Gausiana); 𝑎
2  é a variância associada 

ao efeito aleatório de animal; e 𝑒
2 é a variância residual. As médias foram ajustadas por 

LSMEANS e os graus de liberdade foram calculados pelo método de Kenward e Roger 

(1997). As diferenças entre os tratamentos foram estudadas pelos seguintes contrastes 

ortogonais: CON vs Fontes de PNDR (SOY + DDGS; C1) ou SOY vs DDGS (C2). O 

nível de significância foi considerado de 5% e tendência de 5 a 10%.   
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6 RESULTADOS  

. 

A inclusão de farelo de soja tostada (SOY) ou DDGS em substituição a 30% de 

farelo de soja na dieta total resultou em tendência a maior consumo de MS e matéria 

orgânica (p ≤ 0.065), quando comparado ao grupo que recebeu a dieta controle (Tabela 

5).  

Em relação ao consumo de FDN, PB e EE, observou-se diferença (P ≤ 0,05) ao 

compararmos o tratamento CON. vs. fontes proteicas alternativas ao farelo de soja. Em 

relação as duas fontes alternativas (SOY vs. DDGS), constatou-se aumento no consumo 

de FDN e EE no tratamento DDGS (P ≤ 0.05). 

Foi observada diferença no consumo quando avaliado como porcentagem do PC 

ao compararmos o tratamento CON vs. fontes proteicas alternativas ao farelo de soja, 

onde foi observada diferença significativa para o consumo de MS e FDN (P ≤ 0.05). Além 

disso, foi observado maior consumo de FDN (kg/d e %PC) para o tratamento DDGS, ao 

compararmos a dieta SOY (P ≤ 0.05). 

Foi observada diferença significativa do tratamento CON. vs. fontes proteicas 

alternativas ao farelo de soja, nas peneiras de 8 – 4 mm e < 4mm (P ≤ 0.05), indicando 

que os animais recusaram determinado tamanho de partícula nos tratamentos alternativos. 

O mesmo acontece ao compararmos o mesmo grupo de peneiras nos tratamentos SOY 

vs. DDGS, (P ≤ 0.05), onde no tratamento SOY, verificou-se maior rejeição por parte dos 

animais da fração da dieta em questão. Já em relação ao coeficiente de digestibilidade 

(%), foi observado diferença na digestibilidade da matéria orgânica (P = 0.088) ao 

compararmos o tratamento CON. vs fontes proteicas alternativas ao farelo de soja.  
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A combinação de farelo de soja com farelo de soja tostado e/ou DDGS promoveu 

aumento de produção de leite e produção de lactose (kg/dia), quando comparados ao 

tratamento controle (P ≤ 0.05; Tabela 6). Além disso, é possível identificar que os 

mesmos tratamentos SOY e/ou DDGS apresentaram tendência a aumento na produção de 

leite corrigida para energia e proteína (P ≤ 0.099).  

Tabela 5. Consumo de matéria seca e nutrientes, coeficiente de digestibilidade e índice de 

seleção de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de proteína. 

Item 
Tratamentos1 

SEM 
P-valor2 

CON SOY DDGS C1 C2 

Consumo, kg/d 
             

Matéria seca 25,3 25,8 26,2 0,83 0,063 0,372 

Matéria orgânica 23,2 23,6 24,1 0,81 0,065 0,215 

Carboidrato não fibroso 12,0 12,0 11,8 0,40 0,674 0,344 

Fibra em detergente neutro 7,14 7,35 7,69 0,237 0,001 0,008 

Proteína bruta 4,27 4,37 4,51 0,143 0,026 0,132 

Extrato etéreo  0,942 0,968 1,04 0,0331 <0,001 <0,001 
       

Consumo, % PV       

Matéria seca  3,84 3,96 3,98 0,146 0,008 0,656 

Fibra em detergente neutro  1,10 1,13 1,17 0,041 0,003 0,0264 

Índice de seleção       

>19 mm 0,920 0,938 0,935 0,016 0,214 0,849 

19 – 8 mm 0,977 0,941 0,968 0,018 0,152 0,145 

8 – 4 mm 1,005 0,978 0,998 0,006 0,023 0,018 

< 4 mm 1,029 1,008 1,022 0,006 0,027 0,046 
       

Coeficiente de digestibilidade, %    

Matéria seca  70,2 70,0 68,7 0,75 0,180 0,108 

Matéria orgânica 72,4 71,2 71,1 0,91 0,088 0,963 

Fibra em detergente neutro 36,0 37,3 36,6 0,95 0,357 0,607 

Proteína bruta  69,9 69,6 68,7 0,97 0,440 0,418 

Extrato etéreo 80,4 79,3 79,7 1,54 0,452 0,760 

1CON: Dieta controle contendo farelo de soja como principal fonte proteica; SOY: substituição parcial de farelo de soja 

por farelo de soja tostado; DDGS: substituição parcial de farelo de soja por Coproduto de milho de usinas de etanol com 

resíduos (DDGS). 2Contrastes ortogonais: C1 = Controle vs Fontes de proteína; C2 = SOY vs DDGS. 
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Tabela 6: Produção e composição do leite, eficiência produtiva e parâmetros sanguíneos de 

vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de proteína. 

Item 
Tratamentos1 

SEM 
P-valor2 

CON SOY DDGS C1 C2 

Produção, kg/d 
      

Leite 28,0 28,9 28,8 0,57 0,046 0,815 

PLCG3 32,3 33,3 33,0 0,60 0,119 0,685 

PLCE4 32,5 33,5 33,4 0,59 0,099 0,868 

Gordura 1,24 1,28 1,26 0,030 0,224 0,685 

Proteína 0,96 0,98 0,99 0,019 0,073 0,440 

Lactose 1,44 1,49 1,48 0,028 0,037 0,795 

Composição, %       

Gordura 4,45 4,47 4,43 0,106 0,945 0,636 

Proteína 3,43 3,40 3,45 0,019 0,758 0,010 

Lactose 5,14 5,17 5,15 0,031 0,293 0,469 

Ureia, mg/dL 21,0 19,8 19,7 0,87 0,231 0,900 

Eficiência       

Produção de leite/CMS5 1,12 1,14 1,12 0,040 0,459 0,174 

PLCG/CMS 1,29 1,32 1,28 0,038 0,666 0,202 

PLCE/CMS 1,30 1,32 1,30 0,039 0,638 0,261 

Sangue       

Ureia, mg/dL 40,0 40,2 39,2 1,01 0,7126 0,3835 

Glicose, mg/dL 57,1 56,3 57,7 0,99 0,900 0,2392 

1CON: Dieta controle contendo farelo de soja como principal fonte proteica; SOY: substituição parcial de 

farelo de soja por farelo de soja tostado; DDGS: substituição parcial de farelo de soja por Coproduto de 

milho de usinas de etanol com resíduos (DDGS). 2Contraste: C1 = Controle vs Fontes de proteína; C2 = 

SOY vs DDGS, 3Produção de leite corrigida para 3,5% de gordura (Leite corrigido para gordura = (0,432 

+ 0,165 × porcentagem de gordura no leite) × produção de leite (kg/d)), 4Produção de leite corrigida para 

energia, 5Consumo de matéria seca. 

 

 

Quanto à composição do leite, os tratamentos SOY e DDGS, em combinação com 

farelo de soja como fonte proteica da dieta, não influenciaram (P ≥ 0.100) nos valores 
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percentuais de gordura, proteína e lactose, visto que apresentaram valores semelhantes ao 

grupo controle. Porém, o tratamento DDGS apresentou aumento significativo (P = 0.010) 

nos valores de proteína do leite (%) quando comparado ao grupo SOY. 

Em termos de eficiência produtiva, avaliada em relação a produção de leite ou a 

produção de leite corrigida, não foram influenciadas pelos tratamentos (SOY e/ou DDGS) 

na dieta. Além disso, a eficiência em ambos os grupos foi semelhante. O mesmo pode ser 

concluído em relação aos parâmetros sanguíneos avaliados no presente estudo, uma vez 

que não foi identificado diferença significativa nos valores de glicose e ureia nos 

diferentes tratamentos. 

 

Tabela 7: Volume urinário, excreção de derivados de purina, síntese de proteína microbiana e 

sua eficiência de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de proteína. 

Item 
Tratamento1 

SEM 
P-valor 2 

CON SOY DDGS C1 C2 

Volume urinário, L/d 16,1 15,3 17,0 0,95 0,985 0,112 

Excreção, mmol/d       

Alantoína do leite 23,8 20,3 26,5 3,83 0,919 0,198 

Alantoína da urina 191,0 219,0 206,0 18,20 0,333 0,631 

Ácido úrico da urina 91,0 102,7 96,8 7,60 0,247 0,488 

Derivados de purina 273,0 325,0 318,0 26,70 0,138 0,856 

SPM3 (g/d) 1073 1277 1251 105,0 0,138 0,856 

Eficiência4 0,064 0,072 0,072 0,0059 0,223 0,992 

1CON: Dieta controle contendo farelo de soja como principal fonte proteica; SOY: substituição parcial de 

farelo de soja por farelo de soja tostado; DDGS: substituição parcial de farelo de soja por Coproduto de 

milho de usinas de etanol com resíduos (DDGS). 2Contraste: C1 = Controle vs Fontes de proteína; C2 = 

SOY vs DDGS. 3Síntese de proteína microbiana; 4SPM (kg/d)/digestibilidade matéria orgânica consumida 

(kg/d). 

 

As diferentes dietas não influenciaram o volume urinário, os níveis de excreção 

(mmol/d) de alantoína do leite e urina, ácido úrico da urina dos derivados de purina (P ≥ 

0,110; Tabela 7). Além disso, também não foi observado diferença para os valores de 

síntese de proteína microbiana e eficiência. 
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Tabela 8:  Balanço de nitrogênio de vacas leiteiras alimentadas com diferentes fontes de 

proteína. 

Item 
Tratamento1 

SEM 
P-valor 2 

CON SOY DDGS C1 C2 

Utilização de N3, g/d 
      

Consumo de N  683 703 723 24,3 0,026 0,187 

N leite4 151 154 156 3,1 0,082 0,534 

N fecal5 205 213 226 11,6 0,055 0,122 

N urinário6  65,9 66,7 70,4 4,32 0,509 0,425 

N retido 262 270 271 17,1 0,507 0,937 

N absorvido  479 491 485 16,0 0,340 0,628 

Utilização de N, % N consumido    
       

N leite 22,3 22,4 21,9 0,76 0,615 0,232 

N fecal 30,0 30,1 31,1 1,05 0,583 0,377 

N urinário 9,58 9,78 9,40 0,63 0,979 0,505 

N retido 37,6 37,7 37,2 1,60 0,908 0,735 

N absorvido 70,0 69,9 68,9 1,05 0,583 0,377 

1CON: Dieta controle contendo farelo de soja como principal fonte proteica; SOY: substituição parcial de 

farelo de soja por farelo de soja tostado; DDGS: substituição parcial de farelo de soja por Coproduto de 

milho de usinas de etanol com resíduos (DDGS), 2Contraste: C1 = Controle vs Fontes de proteína; C2 = 

SOY vs DDGS, 3Nitrogênio; 4Nitrogênio uréico excretado no leite; 5Nitrogênio uréico excretado nas fezes; 

5Nitrogênio uréico excretado na urina. 

 

 

Em relação ao balaço de nitrogênio dos animais em estudo, de acordo com a 

Tabela 8, em relação a utilização de nitrogênio (g/d), verificou-se aumento no consumo 

total de N (P = 0.026) das fontes alternativas proteínas ao farelo de soja (SOY e/ou 

DDGS). Em ambos os tratamentos, quando comparados ao CON, identificou-se uma 

tendência para aumento no nitrogênio excretado nas fezes e no leite (P ≤ 0.082). 

Ainda, em relação a porcentagem do N consumo e sua utilização, nenhuma das 

variáveis estudadas, nos diferentes contrastes, apresentaram diferença para os diferentes 

tratamentos (P ≥ 0.232). 
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7 DISCUSSÃO 

Nossa hipótese era que a substituição parcial do farelo de soja por farelo de soja 

tostado ou DDGS melhoraria a produção devido à maior eficiência de utilização de N; 

em segundo lugar, as vacas alimentadas com DDGS apresentariam melhor desempenho 

devido a maior proporção de lisina e metionina nas dietas. De fato, a alimentação com 

fontes proteicas ricas em PNDR (SOY e DDGS) aumentaram a produção de leite sem 

influenciar a síntese de proteína microbiana e a eficiência do uso de nitrogênio.  

 O melhor desempenho de vacas alimentadas com fontes de PNDR está 

provavelmente associado a aumentos no CMS, bem como ao aumento do consumo de PB 

e FDN. Concordando com este estudo, Martins et al. (2019) substituíram a ureia e o farelo 

de soja por SOY em dietas à base de silagem de milho e milho moído e relataram um 

aumento no CMS e na produção de leite de vacas em lactação. Substituir o farelo de soja  

por DDGS também melhorou o CMS e a produção de leite das vacas, mas as dietas 

também variaram nos conteúdos de PB (BENCHAAR et al., 2013). Altos níveis de PNDR 

aumentaram o consumo de MS, a digestibilidade da PB e a produção de leite das vacas 

(FLIS e WATTIAUX, 2005).       

 Um fator inportante em relação com o aumeno no CMS, foi que os animais 

apresentaram aumento da produção de leite. Ou seja, uma maior demanda de nutrientes 

para aumentos de produção requer um maior aporte de nutrientes para atender as 

axigencia produtivas dos animais (HUTJENS, 2005).     

  Ao contrário do encontrado neste estudo, Fernandes, et al. (2018) não observaram 

efeito da inclusão de farelo de soja tostado (20, 42 ou 65%), em substituição do farelo de 

soja sobre o consumo de MS (kg/d), porém, esses resultados correspondem a vacas 

mestiças (Holandês x Jersey) com produção média de 23 kg. Outro estudo conduzido com 

vacas mestiças (Holandês x Gir) ao substituir 42% do farelo de soja por SOY também 

não reportaram efeito no consumo de MS, entretanto, estes animais encontravam-se em 

pastoreio rotativo (MALACCO, 2016).       

 Estudos mostram que a inclusão de grãos de destilaria de milho, húmidos ou secos, 

pode variar de 4 a 30% da MS da dieta de vacas leiteiras, e dependendo da porcentagem 

de inclusão na dieta, pode aumentar o diminuir o consumo de MS (SCHINGOETHE, et 

al., 2009; KALSCHEUR, 2005; HOLLMAN, et al., 2007).     

 Apesar dos resultados satisfatórios no presente estudo em relação a CMS e CMO, 

o nível de inclusão de DDGS é de extrema importância se tratando dessas variáveis, uma 
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vez que podem reduzir consumo devido seu elevado teor de FDN. Em um estudo 

realizado por Werle, et al. (2017), a CMS em kg/dia, apresentou efeito linear decrescente 

conforme se aumentava o nível de inclusão de DDGS na dieta, onde o nível de inclusão 

de 32 % da dieta apresentou queda de 1,83 kg/dia na CMS.    

 A CMS e CMO apresentaram efeito similar para ambos os tratamentos em relação 

ao CON.  Benchaar et al. (2013) observaram efeito linear crescente na IMO quando 

utilizado 30% de inclusão do DDGS na dieta. Resultados semelhantes foram encontrados 

em estudo realizado por Ramirez et al. (2016).    

 Entretanto, existe diferentes resultados em relação a CMS. Apesar na inclusão 

próxima a 6 % do presente trabalho ter apresentado tendência ao aumento na CMS, níveis 

superiores a 30% de inclusão de DDGS provocaram redução na ingestão de CMS em um 

estudo realizado por Schingoethe et al. (2006). Ainda, estudos semelhantes não relatam 

mudança na CMS em vacas leiteiras alimentadas com inclusão de 10 e 20 % na dieta 

(ANDERSON et al., 2006; KLEINSCHMIT et al., 2006).     

 Ainda, alguns autores verificaram que houve aumento linear na CMS em níveis 

de 30% de inclusão de DDGS em vacas leiteiras, (BENCHAAR et al. 2013; JENICEK et 

al. 2008). Resultados diferentes foram encontrados por Kleinschmit et al. (2006) e 

Kurokawa et al. (2012), onde os autores não obtiveram diferença na CMS em níveis de 

até 20% na MS. Birkelo, Brouk e Schingoethe (2004) ao acrescentarem 30 % de DDGS 

na MS da dieta das vacas em lactação, obtiveram uma redução de 11% na ingestão. 

 Porém, devemos levar em consideração, que as diferenças entre os resultados 

encontrados são relativas, sendo explicadas por vários fatores que podem interferir na 

resposta dos estudos apresentados, como condições experimentais, composição do 

coproduto, coproduto seco ou úmido, alimentos que compõem a dieta e tamanho de 

partículas (BENCHAAR et al., 2013).     

 Revisões e meta-análises mostram que, na maioria dos estudos onde foi avaliada 

a inclusão de grãos de destilaria de milho em comparação com a dieta controle, a 

produção de leite foi igual ou superior no grupo que recebeu a inclusão de grãos de 

destilaria de milho (SCHINGOETHE, et al., 2009; KALSCHEUR, 2005; HOLLMAN, et 

al., 2007). Possivelmente a única exceção ocorreu quando a inclusão foi de 30% ou mais 

de MS da dieta.         

 Em relação as diferenças sobre o consumo de FDN, uma vez que houve tendência 

ao aumento do CMS, e os concentrados SOY e DDGS, apresentarem teores de FDN 

superiores ao tratamento COM. Além disso, ao compararmos ambos os tratamentos, é 
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possível observar aumento no consumo do mesmo nutriente para o tratamento DDGS, 

uma vez que seu nível de FDN no concentrado foi superior ao SOY. Apesar da ingestão 

de um alimento com elevado teor de FDN promover a regulação física do CMS 

(MERTENS, 1992), pelo fato do nível de inclusão de ambas as fontes de PNDR ter sido 

baixa, em ambos os contrastes pode-se observar diferenças no consumo de FDN em 

porcentagem do PC. Semelhante a este estudo, Ramirez et al. (2016), também verificou 

aumento na ingestão de FDN nos tratamentos contendo os grãos de destilaria com 

solúveis ao serem comparados ao tratamento controle.      

 O aumento da ingestão de PB nesse estudo pode estar associado primeiro a 

substituição do farelo de soja por fontes com teor de PNDR superior, e ao aumento da 

CMS dos tratamentos SOY e DDGS, que promoveram aumento do consumo do nutriente.  

O mesmo foi observado em pesquisas realizadas por Benchaar et al. (2013), Jenicek et al. 

(2008), Ramirez et al. (2016) e Kleinschmit et al. (2006), também associados ao aumento 

na CMS.           

 A ingestão de EE apresentou diferença dos demais tratamentos em relação ao 

CON. Isso se deve pelo fato das duas fontes de PNDR apresentar teores de EE superiores 

ao farelo de soja em sua composição bromatológica. O mesmo pode ser observado nos 

trabalhos realizados por Kleinschmit et al. (2006), Benchaar et al. (2013), e Massé et al. 

(2014), verificando aumento da ingestão de EE em dietas contendo até 30 % de DDGS 

incluso nas mesmas.         

 O CMS em % do peso vivo apresentou diferença quando comparado o tratamento 

CON. com os demais (SOY e DDGS), sendo que o mesmo tem relação direta com o 

aumento da CMS em kg/dia. Contudo, apesar do farelo de soja tostado apresentar valores 

de FDN, superiores ao farelo de soja, e o DDGS, valores superiores aos dois primeiros, 

ambos os contrastes apresentaram diferença significativa devido seus teores de FDN. 

Porém, apesar disso, essa quantidade de FDN não influenciou no consumo do nutriente 

pelos animais, pois Mertens (1992) descreve que o enchimento físico ocorre quando a 

ingestão de FDN se encontra em torno de 1,2% do PV. Respostas similares foram 

encontradas por Ramirez et al. (2016), onde os tratamentos que apresentavam inclusão de 

DDGS, obtiveram ingestão de FDN superior ao tratamento controle.    

 Em relação ao coeficiente de digestibilidade (%), não foi observado diferença na 

digestibilidade da MS, FDN, FDA, PB e EE, ao compararmos o tratamento CON vs. 

fontes alternativas ao farelo de soja. Todavia, a digestibilidade da MO, tendeu a reduzir 

nos tratamentos com fontes de PNDR comparados ao controle. A partir do momento que 
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realizados a inclusão de coprodutos na dieta elevamos os teores de EE da mesma podendo 

provocar redução na digestibilidade da MS, MO e FDN principalmente (BENCHAAR et 

al. 2013). Ainda, Benchaar et al. (2013) descreveram que dietas contendo grãos de 

destilaria de milho limitam a atividade de mastigação, aumentando a taxa de passagem 

ruminal e consequentemente reduzindo a digestibilidade. Porém, as respostas ainda são 

muito variáveis, uma vez que Ramirez et al. (2016) testaram o DDGS com alto e reduzido 

teor de gordura e observaram um aumento nas digestibilidades da MO e da PB com nível 

de inclusão de 30% na MS.         

 A eficiência de SPM no presente estudo não apresentou diferença estatística em 

nenhuma das variáveis analisadas. Segundo Berchielli et al. (2011) valores de pH ruminal 

inferiores a 6,2 inibem a taxa de digestão e aumentam o tempo de colonização para a 

degradação da parede celular, reduzindo a síntese de proteína microbiana, o que indica 

que ambas as dietas foram muito semelhantes por não terem apresentado diferença na 

SPM.           

 Foi observado alteração no índice de seleção de partículas onde os animais que 

receberam a dieta SOY e DDGS, apresentam menor rejeição da dieta contida na peneira 

8 – 4 mm, comparados ao tratamento controle. O mesmo acontece ao compararmos os 

tratamentos SOY vs DDGS, onde SOY apresentou maior rejeição comparado ao DDGS. 

Isso pode estar relacionado a palatabilidade dos ingredientes utilizados, onde os animais 

apresentaram preferência ao tratamento CON, seguido do DDGS. O mesmo ocorreu na 

última peneira (< 4 mm). Todavia, apesar da preferência por determinados alimentos em 

grupos de peneiras específicos, os resultados não influenciaram na resposta produtiva dos 

animais no tratamento CON.         

 Em relação ao balanço de nitrogênio, verificou-se diferença no consumo de N. Os 

animais que receberam os tratamentos com fontes de PNDR apresentação aumento no 

consumo de PB, e consequentemente aumento no consumo de N, visto que ambos estão 

relacionados. Também foi observado tendência ao aumento na utilização de N no leite, 

possivelmente relacionado ao aumento do consumo de PB. O mesmo ocorreu com a 

quantidade de N nas fezes, pois além do aumento do consumo de PB, a digestibilidade da 

PB foi similar entre os tratamentos, o que justifica a maior excreção no nutriente. O 

mesmo foi encontrado por Benchaar et al. (2013), Hao et al. (2011) e Massé et al. (2014), 

onde os animais apresentaram teores de nitrogênio superiores nas fezes.    

 Como esperávamos, a alimentação com DDGS aumentou o conteúdo de proteína 

do leite em comparação com o tratamento SOY. No Brasil, a fonte mais usada de PNDR 
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para alterar o fornecimento de proteína metabolizável é derivada do farelo de soja (tratado 

com calor ou químico), pois o farelo de glúten de milho e os aminoácidos protegidos do 

rúmen não estão disponíveis em certas regiões e são relativamente caros. Além disso, 

várias fazendas usam silagem de milho como única fonte de forragem em dietas de meio 

de lactação. Assim, grande parte da PNDR na dieta brasileira é derivada da soja. Por causa 

disso, as dietas geralmente excedem os requisitos de Lis, mas são pobres em Met. De 

acordo com o NRC (2001), o farelo de soja (44% PB) tem 6,28% Lis e 1,45% Met, 

enquanto a farinha de glúten tem 2,51% Lis e 2,81% met, e a farinha de peixe tem 7,65% 

Lis e 2,81% Met (como % CP). Observe que a regulamentação federal brasileira não 

permite a inclusão de produtos derivados de animais nas dietas de bovinos.  

 A diferença significativa para o aumento na produção de leite nos grupos SOY ou 

DDGS, 0.9 kg e 0,8 kg a mais de leite comparados ao controle, está associada ao aumento 

no consumo de MS observado nestes grupos. Além disso, é provável que um teor de 

lactose ligeiramente maior nas dietas com inclusão de SOY ou DDGS, também tenham 

influencia a partir do consumo. O aumento na produção de leite pode estar associado ao 

crescente consumo da MS promovido pelos níveis SOY e DDGS nas dietas, uma vez que 

esse alimento oferece maior aporte PNDR.       

 Ainda, a utilização de fontes de PNDR em substituição parcial, garante 

quantidades adequadas de AA no intestino, contribuindo para o suprimento de substratos 

que posteriormente serão utilizados na glândula mamária para aumento de produção e 

sólidos no leite (HUHTMEN  et al, 2009).      

 Benchaar et al. (2013) verificaram incremento de produção de 4 kg/dia na 

produção animais alimentadas com 30% de inclusão de DDGS na dieta ao realizarem 

comparação aos animais do grupo controle, e justifica esse aumento na produção pelo 

maior CMS. Porém, Kurokawaet al. (2012), também identificou níveis de produção 

superiores, ao utilizarem 20% de substituição de fontes proteicas por coproduto, sem 

observar diferença na ingestão de MS.     

 Semelhante ao encontrado no presente trabalho, Fessenden et al. (2016) 

reportaram que vacas da raça Holandesa suplementadas com fontes de proteína by pass 

(subproduto do grão de milho e farelo de soja tostado) aumentaram a produção de leite, 

teor de gordura e proteína do leite quando comparado com o grupo controle (farelo de 

soja).             

 Isto ocorreu em função do aumento no fornecimento de proteína metabolizável, 

associada à baixa digestão ruminal e ao equilíbrio na PDR e PNDR, disponibilizando 
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aminoácidos essenciais (FESSENDEN et al., 2016), e à maior quantidade de energia 

disponível (JANICEK, et al., 2008), proporcionando incremento na produção de leite e 

seus componentes, o que explicaria também a tendência para aumento na PLCE e proteína 

em kg por dia.          

 Ao compararmos os tratamentos SOY vs. DDGS em relação a % dos nutrientes 

na composição do leite, foi observado diferença no teor de proteína, 3,40 e 3,45 %, 

respectivamente. O mesmo foi encontrado por Mjoun et al. (2010) ao realizarem 

experimento com 36 vacas alimentadas com DDGS de alto e baixo teor de EE (níveis de 

22% e 20% na MS), identificando que o teor de proteína no leite (%) também foi alterado.

 Ao verificarmos a inclusão de AA no presente trabalho, identificamos maior 

aporte de Metionina no tratamento DDGS, o que pode ter contribuído para maior 

produção de proteína no leite, pois, ao fornecermos AA limitantes com a utilização de 

fontes de PNDR, elevamos seus níveis no concentrado e nos aproximamos das exigências 

dos animais (WANG et al., 2007, VYAS & ERDMAN, 2009). 
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8 CONCLUSÕES  

A utilização de farelo de soja tostada e/ou DDGS em substituição parcial ao farelo 

de soja promoveram acréscimo da produção de leite. Contudo, pode-se concluir que 

ambos podem ser adicionados em dieta de vacas leiteiras e proporcionar resultados 

satisfatórios. 
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