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O uso de forragens de leguminosas como fonte de proteína tem aumentado nos sistemas de 

produção leiteira, devido a seus inúmeros benefícios para a agricultura sustentável, tais como 

sequestro de carbono e fixação biológica de nitrogênio no solo, redução da emissão de gases do 

efeito estufa oriundos da fermentação ruminal e uso do nitrogênio na forma de fertilizante. 

Ainda, o uso de leguminosas como forragem destinada à alimentação animal, fornecida 

isoladamente ou associada à silagem de gramíneas, pode promover melhora do perfil 

fermentativo de vacas em lactação. Objetivou-se neste estudo avaliar os efeitos da substituição 

parcial da silagem de milho por silagem de planta inteira de soja na alimentação de vacas 

leiteiras e seus efeitos sobre a fermentação ruminal e síntese de proteína microbiana. Foram 

utilizadas 24 vacas da raça holandesa em lactação, sendo 8 vacas canuladas no rúmen, com 136 

± 86.3 de dias em lactação (DEL), 660 ± 90,4 kg de peso corporal e produção de leite de 32,7 ± 

5.20 kg/d ao início do experimento, distribuídas em quadrados Latinos 4x4, balanceados e 

contemporâneos, de acordo com DEL, peso vivo, produção de leite e presença ou não de cânula 

ruminal. Os períodos experimentais tiveram a duração de 21 dias, sendo 14 dias de adaptação e 

os últimos 7 dias destinados à coleta de amostras e mensuração de variáveis. As dietas 

experimentais consistiram em uma dieta controle com 48% de silagem de milho, e outras 3 com 

silagem de soja (ensilado no estágio R5 de desenvolvimento) substituindo a silagem de milho em 

16.7%, 33.3%, 50% da MS. As análises de síntese de proteína microbiana foram estimadas a 

partir da quantificação dos derivados de purina excretados na urina e no leite e calculados de 

acordo com Chen and Gomes (1992). As amostras de líquido ruminal foram obtidas no último 

dia de cada período experimental, sendo realizada a primeira coleta no tempo 0, antes da 

primeira alimentação do dia e, consecutivamente, a cada duas horas até ser totalizado 16 tempos. 

Imediatamente após a coleta, mensurou-se o pH e, as amostras foram encaminhadas ao 

laboratório para determinação dos teores de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) e nitrogênio 

amoniacal (NH3-N). As análises estatísticas foram avaliadas pelo PROC MIXED do SAS 9.4. 

No líquido ruminal, a substituição parcial de silagem de milho por silagem de soja aumentou 

linearmente o pH, a concentração de NH3-N, butirato, ácidos graxos de cadeia ramificada e a 

relação acetato:propionato e reduziu linearmente a concentração de propionato e a produção de 

síntese de proteína microbiana. Embora a substituição parcial de silagem de milho por silagem 

de soja ensilado no estágio R5 de desenvolvimento tenha reduzido a síntese de proteína 

microbiana, pode ser ferramenta de manipulação do perfil de fermentação ruminal, sem alteração 

da produção de AGCC total.  
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