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III - Artigo Científico 

Soja integral e desativada sobre consumo, digestibilidade e produção de leite em 
vacas Pantaneiras 

Mariane da Silva Chiodi1, Dirce Ferreira Luz2 e Marcus Vinicius Morais de Oliveira3 

Resumo  

Bovinos da raça Pantaneira (Bos taurus taurus) são magnificamente adaptados ao bioma Pantanal, sendo oriundos da 
miscigenação de animais da Península Ibérica trazidos pelos colonizadores espanhóis e portugueses. O longo tempo de 
exposição às condições adversas, resultou em um grupo genético rústico e prolífero. Apesar de outrora dominarem a 
planície pantaneira, atualmente encontram-se em risco de extinção. Dentre as características da raça, avaliações científicas 
sobre a produção de leite são de suma importância para corroborar as informações empíricas dos produtores, e assim, 
fomentar a conservação deste grupo genético tão singular e importante para este bioma. O trabalho objetivou avaliar o 
desempenho de fêmeas primíparas lactantes, mantidas em regime de pastoreio rotacionado em capim-mombaça (Panicum 

maximum) e suplementadas com rações contendo grãos de soja na forma integral ou desativada. O delineamento utilizado 
foi o quadrado latino duplo, com seis animais recém-paridos, submetidos aos tratamentos Ração Controle (RC), Soja 
integral (SI) e Soja Desativada (SD).  O ensaio teve uma duração de 126 dias e as matrizes receberam diariamente cinco 
kg de ração concentrada formulada de acordo com os ingredientes de cada tratamento. Não houve efeito do processamento 
dos grãos de soja sobre o consumo, digestibilidade e produção de leite, sendo o teor de gordura no leite mais elevado nos 
animais alimentados com SI e SD em relação ao grupo RC.  

Palavras-Chave: desativação; fatores antinutricionais; Glicyne max; gordura; recurso genético animal. 

Whole and deactivated soybeans on intake, digestibility and milk production in cows of the Pantaneira breed 

Abstract  

Cattle of Pantaneira breed, (Bos taurus taurus), is magnificently adapted to the Pantanal biome, being originated by the 
miscegenation of animals from the Iberian Peninsula that were brought to Brazil by Spanish and Portuguese settlers. The 
long exposure to adverse conditions resulted in the formation of a rustic and prolific genetic group. Although they have 
once dominated the brazilian wetland plain, they are currently at risk of extinction. Among the characteristics of the breed, 
milk production stands out, and scientific evaluations are fundamental to corroborate the empirical information of the 
breeders, and thus, promote the conservation of this unique and important genetic group for this biome. The goal of this 
work was to evaluate the performance of primiparous lactating females, kept in rotational grazing on Mombasa-grass 
(Panicum maximum) and supplemented with diets containing soybeans (Glycine max) in whole or inactivated form. The 
design used was the Double Latin Square, with six newly calved heifers, submitted to the treatments Control Ration (CR), 
Whole Soybean (WS) and Deactivated Soybean (DS). The experiment lasted 126 days and the matrices received daily 
five kg of concentrated ration formulated according to the ingredients of each treatment. There was no effect of soybean 
processing on consumption, digestibility and milk production, being the milk fat content higher in animals fed with WS 
and DS compared to the group CR.  

Keywords: deactivation, anti-nutritional factors, Glicyne max, fat; animal genetic resource. 
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Introdução 

A soja integral tem se destacado na nutrição de 
bovinos pela sua alta qualidade nutritiva, principalmente 
a fração proteica (LIMA et al., 2014), e pode ser utilizada 
em ruminantes na forma in natura ou processada. Possui 
em média 38% de proteína e 19% de gordura 
(VALADARES FILHO et al., 2010), e tem sido muito 
utilizada na alimentação de vacas leiteiras. Porém, muitos 
produtores evitam seu uso devido a presença de fatores 
antinutricionais, que podem prejudicar o metabolismo, 
principalmente para ruminantes com idade inferior a 
quatro meses (VENTURELLI, 2011).  

Para evitar os efeitos negativos dessas substâncias 
no metabolismo, os grãos são submetidos ao tratamento 
térmico (desativação), visto que a maioria dessas 
substâncias são termolábeis. O processamento térmico 
dos grãos de soja beneficia o aproveitamento da proteína 
vegetal pelos animais em dois pontos: desativa as 
substâncias antinutricionais e causa a ruptura da parede 
celular, liberando a proteína para o meio extracelular 
(LIMA et al., 2014). 

O farelo de soja é o subproduto usado em maior 
escala na alimentação animal, sendo oriundo do processo 
de extração do óleo e representa 79% do grão. De acordo 
com THIAGO E SILVA (2003) o aquecimento reduz a 
degradação ruminal da proteína, e aumenta sua eficiência 
metabólica. O farelo de soja possui de 40 a 48% de 
proteína bruta de alta qualidade, mas de baixo teor 
energético, possui em média 3% de gordura. Como o 
farelo de soja possui menor teor de gordura, a 
contribuição do mesmo com o teor energético da ração é 
praticamente nula, por isso seu uso tem sido preterido em 
relação ao grão de soja desativado, onde é mantida 
qualidade nutricional da soja integral. 

A soja desativada é obtida através do tratamento 
térmico dos grãos com temperatura e pressão controladas, 
até que sejam desativadas as substâncias antinutricionais 
sem afetar sua composição química (COOPERALFA, 
2022). De acordo com CAMILO (2012), a soja desativada 
diminui a degradação ruminal da proteína, e melhora a 
ação das enzimas no intestino, aumentando a 
digestibilidade da proteína verdadeira.  

Em relação ao gado Pantaneiro infere-se que o 
mesmo é um grupo genético localmente adaptado ao 
bioma Pantanal, sendo oriundo da miscigenação de 
diversas raças espanholas e portuguesas, trazidas durante 
o processo da colonização da América, há mais de 400 

anos. E apesar de no passado esses animais dominarem a 
planície Pantaneira com milhões de cabeças, atualmente 
encontram-se em risco de extinção, com cerca de 500 
indivíduos puros. 

Nesse sentido, pesquisas que avaliem o potencial 
zootécnico dos animais pantaneiros são fundamentais 
para o salvamento da raça, pois geram informações 
inéditas e promovem divulgações dos resultados, com 
consequente estímulo aos criadores interessados. 

Assim, o objetivo desse experimento foi avaliar o 
efeito do processamento dos grãos de soja sobre o 
desempenho de novilhas lactantes da raça Pantaneira, 
mantidas em regime de pastoreio. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Núcleo de 
Conservação de Bovinos Pantaneiros de Aquidauana 
(NUBOPAN) pertencente à Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul (UEMS), na cidade de Aquidauana, 
região do Alto Pantanal Sul-Mato-Grossense / Brasil, nas 
coordenadas geográficas: Latitude 20º28' S; Longitude 
55º48' W e Altitude de 149 metros. 

Todos os procedimentos experimentais foram 
aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) / UEMS, que certificou o ensaio de acordo com 
o protocolo nº 036/2019. 

A determinação da produção de leite foi realizada 
mantendo-se seis novilhas recém-paridas da raça 
Pantaneira (Bos taurus taurus), em regime de pastoreio 
rotacionado com a gramínea Panicum maximum cv. 
Mombaça, numa área subdividida em 16 piquetes de 0,5 
hectare, com água e sal mineral ad libtum.  As matrizes, 
com cerca de 372,3 kg de peso corpóreo, receberam 
individualmente 5 kg/dia de ração concentrada formulada 
de acordo com os ingredientes de cada dieta (Tabela 1). 
Os tratamentos testados foram: Ração controle (RC), 
elaborada com Farelo de Soja Tostado; Grãos de Soja 
Integral (SI) e Grãos de Soja Desativada (SD). 

O experimento iniciou-se 10 dias após o parto das 
novilhas, para que houvesse ambientação dos animais ao 
manejo de ordenha e ao concentrado. Utilizou-se um 
Delineamento em Quadrado Latino Duplo 3x3x3 (animais, 
tratamentos e períodos), sendo as dietas redistribuídas aos 
animais ao longo do tempo, em intervalos de 14 dias, 
sendo duração total do ensaio de 126 dias. 
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Tabela 1. Ingredientes e teores nutricionais do 
concentrado 
Ingredientes  % na Matéria Seca 
Milho 50,6 
Soja¹ 46,9 

Ureia 0,7 
Calcário 1,3 
Sal Mineral² 0,5 
Teores Nutricionais RC SI SD 
MS - % 91,7 90,1 89,5 
PB - % 35,4 36,5 35,8 
G - % 3,1 19,7 18,9 
¹ RC: Ração Controle; SI: Soja Integral e SD: Soja Desativada. 
² Cálcio: 120g; Enxofre: 12g; Fósforo: 88g; Sódio: 132g; 
Cobalto: 55mg; Cobre: 1.800mg; Cromo: 10mg; Flúor: 
880mg; Iodo: 75mg; Manganês: 1.300mg; Selênio: 15mg; e 
Zinco: 3.630mg. 
³ MS: Matéria Seca; PB: Proteína Bruta; G: Gordura. 
 

As vacas foram ordenhadas mecanicamente duas 
vezes ao dia, às 5h00 e 17h00, sendo o leite coletado em 
tambores individuais e a pesagem efetuada em balança 
digital. Para facilitar a ejeção do leite foi aplicado 0,3 ml 
do hormônio ocitocina, diretamente na veia mamária, com 
agulha hipodérmica, com diâmetro de 2,5mm. Logo após 
as ordenhas, as vacas foram arraçoadas com as dietas 
experimentais, de forma equitativamente parcelada, em 
cochos individuais. 

Nesse momento os bezerros, foram pesados e 
colocados junto às mães para mamar, de modo a manter o 
vínculo e, consequentemente estimular a persistência da 
lactação. Após 30 minutos os bezerros eram retirados de 
perto das mães e pesados novamente. Em seguida, os 
bezerros que mamavam menos de 10% do seu peso 
corpóreo eram amamentados com mamadeiras. 

As novilhas foram então reconduzidas à pastagem. 
Todavia, os bezerros não podiam mais mamar, pois 
ficavam contidos em abrigos construídos com armação de 
ferro e revestidos lateralmente com tela de alambrado. 
Neste sistema a vaca tinha livre acesso ao seu bezerro, 
sendo o contato entre eles realizado pela parte superior do 
abrigo. 

Em relação à pastagem, cada piquete foi pastoreado 
durante 2 dias consecutivos, permanecendo durante os 
próximos 30 dias em descanso. Os piquetes foram 
previamente corrigidos com calcário e adubados com 
nitrogênio, fósforo e potássio. A taxa de lotação fixa por 
hectare foi de 1,7 UA (Unidade Animal, correspondendo 
a 450 kg de Peso Corporal), sendo utilizados animais 
reguladores para controlar a disponibilidade de biomassa 

e manter a qualidade nutricional da forrageira, de modo 
que a gramínea fosse consumida no ponto ótimo de 
pastejo. 

Ao final de cada período, no dia da entrada e no dia 
da saída dos animais de cada piquete, foram realizadas 
coletas de pasto, sendo lançados aleatoriamente dois 
quadrados de 1,5m2 e efetuadas a separação e pesagem 
das frações de folha, colmo e material senescente. As 
frações morfológicas foram armazenadas em freezer para 
posterior realização das análises bromatológicas, ou seja, 
dos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra 
em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido 
(FDA), gordura (G) e matéria mineral (MM), 
determinando-se assim sua qualidade nutritiva. Os teores 
de Carboidratos Totais (CT) foram estimados pela 
equação proposta por Sniffen et al. (1992): CT = {100 – 
[PB (%MS) + G (%MS) + MM (%MS)]} e os 
Carboidratos Não Fibrosos (CNF) foram calculados de 
acordo com a equação proposta por Hall (2000), onde 
CNF = {100 – [[PB (%MS) – %PB derivada da ureia + % 
de ureia] + FDN (%MS) + G (%MS) + MM (%MS)]}. 

O consumo de forragem pelos animais foi 
determinado indiretamente através da Fibra em 
Detergente Ácida Insolúvel (FDAi) como marcador 
interno. Para isto, foram incubados os alimentos ingeridos 
(capim e ração concentrada) e as fezes no rúmen de um 
bovino com cânula ruminal por 288 horas, sendo estes 
sacos posteriormente lavados em água corrente e, em 
seguida, tratados com solução de detergente ácida, 
segundo o método descrito por CRAIG et al. (1984).  

Nos últimos 4 dias de cada período experimental 
foram coletadas amostras de leite, que foram colocadas 
em recipientes plásticos esterilizados e mantidos 
refrigerados a 4ºC, sendo em seguida analisada, pelo 
método de ultrassonografia, sua composição físico-
química, ou seja, dos teores de gordura, proteína, lactose, 
extrato seco desengordurado, bem como da condutividade 
e o pH. 

Semanalmente também foi avaliada a mastite 
subclínica através do procedimento Califórnia Mastite 
Teste (CMT), não sendo notificado nenhum animal que 
precisasse de tratamento com medicamentos alopáticos. 

No fim de cada período experimental as novilhas 
foram pesadas, para acompanhamento do peso corpóreo. 

A produção fecal dos animais foi determinada 
realizando-se a coleta total de fezes num período de 24 
horas. Assim, no final de cada período as vacas foram 
mantidas, junto de suas crias, no curral para facilitar a 
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coleta das fezes. Nesse período, o capim foi 
disponibilizado no cocho ad libitum e os alimentos 
concentrados fornecidos conforme os respectivos 
tratamentos. 

A digestibilidade aparente das dietas (pasto e ração 
concentrada) foi determinada coletando-se em sacos 
plásticos alíquotas de 50 gramas de fezes na ampola retal, 
no 11, 12, 13 e 14º dias de cada período experimental, 
após a ordenha, formando-se uma amostra do período por 
animal. Nestes dias amostras de capim e ração 
concentrada foram coletadas, e juntamente com as 
amostras de fezes, e armazenadas a -20ºC. Ressalta-se que 
as amostras de capim foram coletadas utilizando-se a 
técnica do pastejo simulado. 

Assim, a coleta de pasto foi realizada, por um 
período de 40 minutos, com início às 5h00 e, portanto, 
antes do arraçoamento matinal. Nestas coletas, os animais 
foram acompanhados numa distância inferior a 2 metros, 
para poder observar o hábito de pastejo e a preferência 
pelos componentes estruturais das forrageiras. Deste 
modo, de maneira simultânea e sincronizada com as 
vacas, colheram-se manualmente quatro amostras (10 
minutos/amostra) de forragem semelhantes ao que 
estavam sendo selecionados e consumidos pelos animais. 
Após homogeneização do material, uma sub-amostra foi 
utilizada para posterior avaliação bromatológica. 

Após o término de cada período experimental, as 
amostras de pasto, ração concentrada e fezes foram pré-
secas em estufa de ventilação forçada a 65ºC por 72 horas. 
Em seguida as amostras foram moídas em moinho tipo 
Willey através de peneiras com crivo de 1 mm, 
homogeneizadas para confecção de amostras compostas 
por animal para cada período; e posteriormente 
determinado os teores de MS, MO, PB, FDN, FDA, CT, 
CNF, G, MM e NDT. 

As coletas de urina na forma de amostra “spot” 
foram efetuadas nos 11, 12, 13 e 14º dias do período 
experimental de cada tratamento, sendo coletadas durante 
a ordenha, por micção espontânea dos animais. As 
amostras de urina, após coagem em papel filtro, foram 
diluídas em ácido sulfúrico a 0,036N, numa relação 
10:9%, respectivamente e congeladas; conforme a 
metodologia proposta por VALADARES et al. (1999). 
Posteriormente, foi determinada a concentração de 
creatinina e de ureia, utilizando-se kits comerciais 
Labtest®, com leitura em espectrofotômetro.  

O cálculo da produção urinária foi realizado através 
da equação: Produção de urina = [(27,77 mg creatinina x 

Peso corpóreo)/Concentração de creatinina na amostra em 
mg/litro], descrita por RENNÓ et al. (2008), que 
trabalhou com novilhos em crescimento das raças 
Holandês, Girolando e Zebu. Já a perda de ureia na urina, 
expressa em g/dia, mg/kgPC e mg N-ureia/kgPC, foi 
estimada pelas equações: 1) {[(mg/dl de ureia na amostra 
de urina x 10) x litros de urina] /1000}; 2) [(mg/dia de 
ureia) /peso corpóreo]; e 3) (mg/kgPC de ureia x 0,466), 
respectivamente. 

As coletas de sangue foram realizadas no 11º dia de 
cada período experimental, diretamente na veia caudal, 
após a ordenha utilizando-se tubos de vacuntainer 
contendo duas gotas de heparina para impedir a 
coagulação do sangue. As amostras foram imediatamente 
centrifugadas e o plasma congelado para posterior análise 
dos teores de glicose e de ureia plasmática, utilizando-se 
kits comerciais. 

Após apreciações preliminares, foi realizada a 
análise de variância pelo teste de Tukey, sendo utilizado 
o seguinte modelo estatístico: 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝜇 + 𝑅𝐸𝑃𝑖 + 𝑃𝑗 + 𝑇𝑙 + 𝑅𝑘(𝑖) + 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙 

Em que: 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 é a observação associada ao animal i 

(1, 2 e 3), no período j (1, 2 e 3), no tratamento l (1, 2 e 
3); 𝑅𝐸𝑃𝑖 é o efeito fixo associado a réplica do 
experimento i; 𝑃𝑗  é o efeito fixo associado ao período j; 𝑇𝑙 
é o efeito fixo associado ao tratamento j; 𝑅𝑘(𝑖) é o efeito 

fixo associado a réplica do quadrado latino onde o efeito 
associado com a repetição do quadrado latino é 
considerado dentro do animal i. As médias dos parâmetros 
avaliados considerados significativos foram comparadas 
através do Teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
As análises foram realizadas utilizando-se o programa 
estatístico SAS (2002). 

Resultados e Discussão 

A produção de biomassa do capim-mombaça, bem 
como as proporções relativas de folha, colmo e material 
senescente foram estatisticamente semelhantes para todos 
os períodos, indicando que o manejo da pastagem foi 
adequadamente efetuado (Tabela 2). Em média a 
produção de forragem, na matéria seca, foi de 2.535 
kg/ha, com uma proporção de folha, colmo e material 
senescente de 50,5, 41,3 e 8,2, respectivamente. LIMA et 
al. (2007) ao avaliarem animais em lactação sob regime 
de pastejo rotacionado em capim-mombaça, observou 



Revista RG News 8 (1), 2022 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

18 
 

55% de folhas; OLIVEIRA (2015) obteve média de 
52,2% de folhas, utilizando pastejo rotacionado do capim-
mombaça, valores próximos ao encontrado nesse 
experimento. Já BIAZOLLI (2014) observou 62,95% de 
folhas. 

Tabela 2. Produção de matéria seca (PMS - kg) em 
hectare do capim-mombaça, com suas respectivas frações 
de folha, colmo e material senescente, expressos na 
matéria seca, de acordo com o Período. 

Variáveis 
Período (dias)* 

p-valor 
Coef. 
Var. 1 a 42 43 a 84 85 a 126 

PMS 2.532,4 2.488,3 2.582,9 0,8634 20,6 
Folha % 51,25 49,83 50,56 0,8456 14,8 
Colmo % 40,08 42,36 41,41 0,8369 11,3 
Mat.Sen. % 8,67 7,81 8,03 0,8703 2,8 

* Não houve diferenças significativas entre os períodos ao nível 
de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Tukey. 
 

A qualidade nutricional do capim-mombaça foi 
adequada ao longo dos períodos experimentais, com 
médias na fração folha de 5,4; 65,7; 85,9 e 11,2 % para 
PB, FDN, CT e MM, respetivamente. OLIVEIRA (2015) 
de maneira similar também não encontrou diferenças na 
composição bromatológica do capim-mombaça. 

O consumo de matéria seca em kg/dia (CMS) dos 
animais alimentados com a ração controle (RC), contendo 
o farelo de soja, foi menor quando comparado aos animais 
alimentados com soja integral (SI) e soja desativada (SD), 
que foram semelhantes entre si. Porém, o consumo 
expresso em percentagem de peso corpóreo e peso 
metabólico não diferiu entre os tratamentos (Tabela 3). 

A ingestão de proteína bruta (PB) não foi 
influenciada pelas dietas, indicando que o processamento 
da soja não interferiu na sua concentração proteica.  

O consumo de FDN foi superior nos animais que 
receberam soja integral (SI) e desativada (SD), sendo esse 
resultado consequência da maior quantidade de fibra 
dessas dietas. ANDRADE (2011) não observou 
diferenças entre a soja integral e a tostada para consumo 
de MS e FDN. VENTURELLI (2011) incluindo 
diferentes níveis de soja integral na alimentação de vacas 
leiteiras, também não observou diferença para consumo 
de MS e FDN, entre os níveis de inclusão. 

Consumo de gordura foi estatisticamente superior 
nos animais alimentados com grãos de soja integral (SI) e 
desativada (SD), sendo essa ingestão consequência do 
alto teor de ácidos graxos dessa leguminosa (Tabela 1). 
Nesse contexto, vale ressaltar a importância do uso da soja 
em grão para os ruminantes, pois além de ser mais barata, 

quando comparado ao produto processado, os grãos 
integrais oferecem maior quantidade de nutrientes aos 
animais, possuindo gorduras naturalmente protegidas 
(GARCIA, 2005; CÔNSOLO, 2011), sendo melhor 
utilizadas via absorção em nível de intestino delgado; 
além de não sofrer o processo de rancificação dos grãos 
triturados. Em relação às substâncias antinutricionais, 
ruminantes adultos não são afetados pelas mesmas, 
devido a digestão inicial feita pelos microrganismos do 
rúmen (BONNECARRÈRE SANCHEZ e 
GONÇALVES, 1995). 

A eficiência alimentar, determinada em função da 
ingestão de alimentos em relação a produção de leite, não 
foi influenciada pelas dietas.  

Tabela 3. Consumos diários, na matéria seca, e 
eficiência alimentar (produção de leite/consumo) de 
acordo com os tratamentos Ração Controle (RC), Soja 
Integral (SI) e Soja Desativada (SD). 

Parâmetros¹,² RC SI SD p-valor 

CMS - kg/dia 11,19b 12,46a 11,71a 0,0132 
CPC - %PC 3,36a 3,62a 3,45a 0,1554 
CPM - g/kgPC0,75 145,32a 153,01a 145,73a 0,0812 
CPB - kg/dia 1,68a 1,93a 1,84a <0,0001 
CFDN - kg/dia 4,68b 5,89a 5,16a 0,0003 
CG- kg/dia 0,17b 1,03a 0,96a <0,0001 
EA 0,591a 0,511a 0,570a 0,1191 
¹ Consumos de matéria seca, expresso em kg/dia (CMS), em 
percentagem do peso corpóreo (CPC) e em função do peso 
metabólico (CPM), de proteína bruta (CPB), fibra em 
detergente neutro (CFDN), gordura (CG) e eficiência 
alimentar (EA). 
² Diferenças significativas ao nível de 5% de probabilidade, 
de acordo com o teste de Tukey. 
 

Na Tabela 4 podem ser visualizados os dados 
referentes a digestibilidade das dietas. Para as variáveis 
matéria seca (MS), carboidratos totais (CT) e matéria 
mineral, não houve diferença entre os tratamentos. No 
entanto, a digestibilidade da proteína bruta (PB), dos 
carboidratos não fibrosos (CNF) e da gordura foram 
superiores para os animais alimentados com soja integral 
(SI) e soja desativada (SD).  

A menor digestibilidade da PB no tratamento 
controle (RC), contendo farelo de soja, pode ser 
consequência do processamento térmico intenso que a 
soja sofre no procedimento de extração do óleo, podendo 
assim afetar a disponibilidade da proteína para a 
utilização ruminal e absorção intestinal, ou seja, há uma 
menor quantidade de proteína efetivamente disponível 
para ser digerida. Já a menor digestibilidade da gordura 
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do tratamento RC está relacionada ao seu menor conteúdo 
de óleo, com média de 3,1%, contra 19,7 e 18,9% das 
dietas SI e SD, respectivamente.  

A digestibilidade da fibra em detergente neutro 
(FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram 
superiores para os animais que receberam farelo de soja 
no tratamento controle (RC), sendo este resultado 
consequência da maior disponibilidade de amônia 
ruminal favorecendo as bactérias fermentadoras de fibra.  

É notório que os grãos de soja integral ou 
desativado possuem maiores quantidade de nutrientes 
digestíveis totais (NDT) em relação ao farelo de soja 
tostado (tratamento controle), principalmente, por este 
último ser um subproduto da extração do óleo. Nesse 
sentido, neste ensaio observou-se um maior valor nas 
concentrações de NDT e Energia Digestível (ED), nas 
dietas contendo soja integral e soja desativada. 
VENTURELLI (2011) também observou aumento no 
teor de NDT, à medida que aumentou a inclusão de grão 
integral na dieta de vacas leiteiras. 

Tabela 4. Coeficientes de digestibilidade em função dos 
tratamentos Ração Controle (RC), Soja Integral (SI) e 
Soja Desativada (SD). 

Parâmetro¹,³  RC SI SD p-valor 
DMS - % 67,58a 68,01a 67,92a 0,4337 
DPB - % 57,78b 60,61a 59,56a <0,0001 
DFDN - % 68,85a 63,65b 63,36b <0,0001 
DFDA - % 57,12a 54,39b 54,66b <0,0001 
DCT - % 68,27a 67,48a 67,52a 0,1762 
DCNF - % 48,32b 56,18a 53,12a 0,0213 
DG - % 81,60b 88,76a 89,85a 0,0016 
DMM - % 18,63a 18,85a 18,94a 0,0606 
NDT - % 57,07b 71,83a 70,44a <0,0001 
ED - kcal/gMS² 2,51b 3,16a 3,10b <0,0001 
¹ Digestibilidade da matéria seca (DMS), proteína bruta (DPB), 
fibra em detergente neutro (DFDN), fibra em detergente ácido 
(DFDA), carboidratos totais (DCT), carboidratos não fibrosos 
(DCNF), gordura (DG) e matéria mineral (DMM). 
² Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) e Energia Digestível 
(ED): (%NDT/100) * 4,409, segundo NRC (2001). 
³ Diferenças significativas ao nível de 5% de probabilidade, de 
acordo com o teste de Tukey. 

Neste ensaio, a produção total de leite e produção 
corrigida para 3,5% de gordura, não foram influenciadas 
pelos tratamentos. Na composição físico-química do leite 
também não houve diferença para proteína, lactose e 
sólidos não gordurosos; bem como para o pH e 
condutividade. Todavia, a porcentagem de gordura foi 
maior no leite dos animais que receberam soja integral e 
soja desativada, sendo este resultado consequência do 

maior aporte de ácidos graxos absorvidos no intestino 
delgado e disponibilizados para a capitação pela glândula 
mamaria (Tabela 5).  

Tabela 5. Produção e qualidade físico-química do leite 
de acordo os tratamentos Ração Controle (RC), Soja 
Integral (SI) e Soja Desativada (SD). 

Variáveis RC SI SD p-valor 

PL total - kg 6,39a 6,31a 6,68a 0,4302 
PLCG - kg 6,88a 6,96a 7,40a 0,2328 

Proteína % 3,77a 3,83a 3,81a 0,5537 

Gordura % 3,78b 4,12a 4,17a <0,0001 

Lactose % 6,18a 6,38a 6,12a 0,0838 

SNG % 14,87a 15,18a 14,93a 0,0635 

pH  6,93a 6,95a 6,99a 0,7528 

Condutividade  4,58a 4,60a 4,61a 0,9701 

¹ PL total = Produção de leite total; PLCG = Produção de Leite 
Corrigida para 3,5% de Gordura, segundo Evans et al. (1993); 
SNG = sólidos não gordurosos. 
² Diferenças significativas ao nível de 5% de probabilidade, de 
acordo com o teste de Tukey. 

OLIVEIRA (2015) ao suplementar vacas da raça 
Pantaneira, de segunda ordem de lactação, com farinha de 
bocaiuva, um alimento com alto teor de gordura, também 
não encontrou diferenças na produção de leite, no entanto, 
observou alterações positivas na porcentagem de gordura 
do leite.  

BIAZOLLI (2014); LOPES (2014) ao fornecerem 
dietas contendo níveis crescentes de rações concentradas, 
a base de farelo de soja tostado, a novilhas Pantaneiras, 
mantidas em regime de pastoreio e confinamento, 
respectivamente, verificaram correlações positivas e 
negativas para a produção e teor de gordura do leite, com 
a elevação da quantidade de concentrado nas dietas. 

Por outro lado, ANDRADE (2011) ao trabalhar 
com vacas leiteiras da raça Girolando observou maior 
produção de leite e leite corrigido ao utilizar farelo de soja 
tostado, quando comparado com a soja integral; não sendo 
notificada diferenças na composição físico-química do 
leite, com teores médios de proteína, gordura, lactose de 
2,75, 3,14 e 4,53%, respectivamente, valores estes 
inferiores aos encontrados neste experimento. 

VENTURELLI (2011) ao incluir 9, 18 e 27% de 
grão de soja integral na alimentação de vacas leiteiras, 
observou efeito linear decrescente para produção de leite, 
bem como nos teores de proteína e lactose. Já a 
porcentagem de gordura elevou-se significativamente 
com o nível de inclusão da soja integral. 
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Na Tabela 6 são apresentados os dados acerca dos 
níveis plasmáticos de glicose e ureia e na perda de 
nitrogênio urinário, não sendo observada nenhuma 
influência dos tratamentos nos parâmetros avaliados. 

Segundo KANEKO, HARVEY, e BRUSS, (1997), 
os valores de glicose considerados normais para bovinos, 
variam de 45,00 a 75,00 mg/dL, estando, portanto, 
coerente com os observados neste ensaio. BARLETTA et 
al. (2012) ao alimentarem vacas leiteiras com grão de soja 
também não verificaram mudanças nas concentrações 
sanguíneas de glicose, obtendo média de 64,57 mg/dl de 
glicose em função dos tratamentos. 

Tabela 6. Níveis plasmáticos de glicose e ureia, perda 
de ureia e nitrogênio urinário em função dos 
tratamentos Ração Controle (RC), Soja Integral (SI) e 
Soja Desativada (SD). 

Variáveis   SI FST SD p-valor 

Glicose (mg/dL) 55,4a 55,5a 51,9a 0,08 

Ureia (mg/dL) 30,4a 29,7a 29,6a 0,73 

Perda Ureia (g/dia) 160,5a 155,5a 150,5a 0,42 

Perda Ureia (mg/kgPC) 458,4a 467,9a 438,1a 0,43 

Perda Nitrogênio (mg/kgPC) 213,6a 218,1a 204,2b 0,43 

 
Segundo VALADARES et al. (1999) a perda de 

ureia urinária está diretamente relacionada com o 
metabolismo de substâncias nitrogenadas. Assim, neste 
ensaio, como não houve diferença na concentração de 
ureia sanguínea, a excreção de nitrogênio urinário 
também não foi influenciada pelos tratamentos. 

Conclusões 

O consumo, a digestibilidade e a produção de leite 
não foram influenciadas pelo processamento dos grãos de 
soja, havendo, no entanto, um maior teor de gordura no 
leite dos animais alimentados com soja integral e soja 
desativada em relação ao grupo controle. 

Indicando, portanto, a maior viabilidade do uso da 
soja crua aos ruminantes, tendo em vista o menor custo, 
já que não há gasto com o processamento do produto; e 
nem efeitos prejudiciais ocasionados pelos fatores 
antinutricionais. 
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