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Objetivou-se neste estudo avaliar os efeitos da substituição de silagem de milho (SM) por silagem 

de soja (SS) na dieta de vacas da raça Holandesa quanto ao consumo e digestibilidade de matéria 

seca (MS) e nutrientes, produção e composição do leite. Os tratamentos consistiram no uso de uma 

dieta controle, com 48% de SM e de dietas contendo SS (ensilado no estágio R5 de 

desenvolvimento), em substituição à SM em 16,7, 33,3 e 50,0% da MS.  Vinte e quatro vacas da 

raça Holandesa de peso 660 ± 90.4 kg, em 136 ± 86.3 dias de lactação com produção de 32.7 ± 5.20 

kg/dia, foram alocadas em delineamento Quadrado Latino 4x4, por períodos de vinte e um dias, 

sendo as coletas realizadas nos últimos sete. O consumo de MS e nutrientes foi mensurado pela 

diferença entre o ofertado e as sobras, enquanto a digestibilidade foi quantificada pela razão entre a 

diferença entre a fração absorvida (consumido - excretado nas fezes) e a consumida. As vacas foram 

ordenhadas duas vezes por dia: 6h e 16h, a produção de leite registrada diariamente e as informações 

obtidas durante o período de coleta foram utilizadas para análise estatística. Amostras de leite foram 

analisadas à fresco para a composição de gordura, proteína e lactose utilizando equipamento 

ultrassônico de análise de leite. As análises estatísticas foram avaliadas pelo PROC MIXED do SAS 

9.4. A silagem de soja diminuiu linearmente o consumo de matéria seca (MS), matéria orgânica 

(MO), carboídratos não fibrosos (CNF) e proteína bruta (PB), aumentou linearmente o consumo de 

extrato etéreo (EE), sem afetar o consumo de NDF. Ainda, reduziu linearmente a digestibilidade 

aparente total da MS, MO, CNF, NDF e PB, porém sem afetar a digestibilidade aparente total do 

EE. A inclusão parcial de silagem de soja reduziu linearmente produção de leite e produção 

corrigida para teor de gordura, produção de gordura, proteína e lactose, além de promover uma 

redução linear na concentração de proteína e lactose, sem alterar a concentração de gordura no leite. 

Em geral, a substituição parcial de SM por SS gerou um aumento linear de ácidos graxos de cadeia 

longa (>C16), ácidos graxos insaturados (C18:1 e C8:2) e redução linear de ácidos graxos de cadeia 

média e curta (<C16) e ácidos graxos saturados, o que traz como consequência a redução da relação 

entre ácidos graxos insaturados:saturados. Dessa forma, podemos concluir que, apesar da 

substituição de SM por SS ensilada em estágio R5 de desenvolvimento reduzir a produção de leite, 

aumenta a concentração de ácidos graxos insaturados e ácidos graxos de cadeia longa no leite sem  

alterar seu teor de gordura. 

 

 

Palavras-chave: Glycine max, ácidos graxos, silagem de leguminosa, perfil de gordura no leite. 
 

mailto:paula.curti@usp.br

