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“Tenha sempre presente 
que a pele enruga, 

o cabelo embranquece, 
os dias convertem-se em anos... 

Mas, o que é importante não muda: 
a sua força e convicção não têm idade. 

O seu espírito 
é como qualquer teia de aranha, 
atrás de cada linha de chegada, 

há uma de partida. 
Atrás de cada conquista, 

vem um novo desafio. 
Enquanto estiver vivo, 

sinta-se vivo... 
Se sentir saudades do que fazia, 

volte a fazê-lo. 
Não viva de fotografias amarelecidas... 

Continue, 
quando todos esperam que desista. 

Não deixe que enferruje 
o ferro que existe em você. 

Faça com que em vez de pena, 
tenham respeito por você. 

Quando não conseguir mais 
correr atrás dos anos, trote. 

Quando não conseguir trotar, 
caminhe. 

Quando não conseguir mais caminhar, 
use uma bengala, 

MAS NUNCA SE DETENHA!!!” 
Madre Teresa de Calcutá 
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POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE METANO DE BOVINOS SUBMETIDOS À DIETA 
SUPLEMENTADA COM RESÍDUO ÚMIDO DE CERVEJARIA 

 
 

RESUMO: A pecuária, sobretudo a bovina, tem sido considerada um dos principais setores 
responsáveis pelo aquecimento global, devido à emissão de metano ruminal e, em menor 
proporção, à emissão de metano pelos dejetos. Outra preocupação é a correta destinação 
dos resíduos agroindustriais. O resíduo úmido de cervejaria é considerado tão poluidor 
quanto os dejetos animais. Desta forma, é importante que este subproduto tenha destino 
correto e uma opção é o uso na alimentação animal. O resíduo úmido de cervejaria tem se 
mostrado um importante substituto para forragens e/ou grãos na dieta de ruminantes. 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de produção de metano de bovinos 
alimentados com dietas que continham diferentes níveis de inclusão de resíduo úmido de 
cervejaria (RUC), em substituição ao volumoso da dieta, cujas doses foram: 0, 20, 25 e 30% 
em porcentagem de massa seca. Foram utilizados quatro bovinos machos, castrados, 
portadores de cânula ruminal, distribuídos em delineamento quadrado latino (4x4), em 
quatro períodos experimentais de 21 dias cada (14 dias de adaptação e 7 dias de coleta de 
dados). Na última semana de cada período, coletaram-se dejetos e líquido ruminal dos 
animais. Com os dejetos coletados, realizaram-se ensaios de biodigestão anaeróbia, no 
período de 120 dias, nos quais foram avaliados a remoção de sólidos totais e voláteis, a 
remoção da demanda química de oxigênio solúvel, a produção diária e acumulada de gás 
metano, a produção de ácidos graxos voláteis (lático, acético, propiônico e butírico), a 
relação acidez/alcalinidade e o pH dos reatores. Em relação ao líquido ruminal, foram 
realizados testes de 96 horas, em laboratório, para verificar a influência da inclusão de RUC 
na produção de gás metano e ácidos graxos voláteis no rúmen. Para a avaliação estatística 
do processo, utilizaram-se curvas de produção acumulada de metano, ajustadas segundo 
modelo de Gompertz modificado. O teste de Tukey foi adotado para comparação das 
médias, com nível de significância de 5%. Com os dados obtidos, conclui-se que a inclusão 
de resíduo úmido de cervejaria teve influência na produção de metano nesses animais; 
houve efeito de tratamento e período para a produção acumulada de metano (L). O 
tratamento com maior inclusão de resíduo úmido de cervejaria apresentou maior potencial 
de produção de metano nos dejetos; a inclusão de RUC não alterou o perfil de produção de 
ácidos graxos voláteis no rúmen; a produção acumulada de metano (mL) do líquido ruminal 
foi influenciada pela inclusão de resíduo úmido de cervejaria à dieta. Todavia, a menor 
produção ocorreu com o aumento do fornecimento de resíduo úmido de cervejaria. O 
modelo de Gompertz modificado apresentou bom ajuste aos dados de produção de gás 
metano. Logo, o resíduo úmido de cervejaria pode ser considerado alimento alternativo para 
substituir a silagem de milho, em até 30% (MS), uma vez que diminui a produção de metano 
no rúmen (benefício ambiental) e aumenta a produção de metano nos dejetos (benefício 
energético e econômico). 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: ácidos graxos voláteis, resíduos agroindustriais, gases de efeito 
estufa, fermentação ruminal, manejo de dejetos, modelo de Gompertz modificado. 
POTENTIAL OF METHANE PRODUCTION FROM CATTLE BASED ON ADDITION OF 
WET BREWERY RESIDUE TO DIET 
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POTENTIAL OF METHANE PRODUCTION FROM CATTLE BASED ON ADDITION OF 
WET BREWERY RESIDUE TO DIET 

 
 

ABSTRACT: Livestock, especially cattle, has been considered one of the main sectors that 
is responsible for global warming due to rumen methane emission and, to a lesser extent, 
methane emission by residues. Another concern is the correct disposal of agroindustrial 
residues. The wet brewery grain is considered as polluting as animal wastes. Thus, such 
wastes must have correct destination, so their use to feed animal is an option. The wet 
brewery grain has been recorded as an important substitute for fodder and/or grain in 
ruminants’ diet. Thus, this study aimed at evaluating the potential for methane production in 
cattle fed diets containing different levels of wet brewery grain inclusion, to replace bulky diet, 
with 0, 20, 25 and 30% rates in dry matter percentage. Four castrated steers, with rumen 
cannula were studied and distributed in a Latin square design (4x4) in four experimental 
periods of 21 days each (14 days of adjustment and 7 days for data collection). During the 
last week of each period, the animals’ manure and ruminal fluid were collected, whose 
anaerobic digestion essays were analyzed, during the period of 120 days. So, the following 
parameters were evaluated: removal of total and volatile solids, removal of soluble chemical 
oxygen demand, cumulative and daily production of methane, volatile fatty acids production 
(lactic, acetic, propionic and butyric), acidity/alkalinity ratio and pH of reactors. In order to 
record ruminal fluid, 96-hour tests were performed in the laboratory to observe the influence 
of wet brewery grain inclusion on methane and volatile fatty acids production inside the 
rumen. The statistical evaluation of the process was obtained with curves of cumulative 
production of methane that were adjusted according to Gompertz modified model. Tukey test 
was used to compare averages with 5% significance. According to these data, it is concluded 
that wet brewery grain inclusion influenced on methane production for these animals. There 
was effect of treatment and period for cumulative production of methane (L). The treatment 
with the largest inclusion of wet brewery residue showed the highest potential of methane 
production in wastes. The wet brewery residue inclusion did not affect the production of 
volatile fatty acids inside rumen. The cumulative methane production (mL) of ruminal fluid 
was influenced by the inclusion of wet brewery residue on animals’ diet. Nevertheless, the 
lowest production occurred with an increasing supply of wet brewery residue. The Gompertz 
modified model provided a good adjustment to the methane production data. Consequently, 
wet brewery residue can be considered an alternative diet to replace corn silage up to 30% 
(DM), since it reduces methane production inside the rumen (environmental benefit) and 
increases methane production from residues (energy and economic benefit). 
 
KEYWORDS: volatile fatty acids, agroindustrial residues, greenhouse gases, ruminal 
fermentation, manure management, modified Gompertz model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento na concentração dos principais gases de efeito estufa (GEE), dentre eles 

o N2O e o CH4, se intensificou nas últimas décadas, logo, despertou grande preocupação 

mundial. Desde a era pré-industrial, a concentração de N2O aumentou de 270 ppb para 319 

ppb e a de CH4 de 715 ppb para 1774 ppb (IPCC, 2007). Tais aumentos são devidos 

principalmente às ações antropogênicas, seja de forma direta pelo aumento do uso de 

combustíveis fósseis, aumento da poluição industrial, aumento das queimadas ou 

indiretamente pelo uso irracional dos recursos naturais e também por uma agricultura e 

pecuária, em muitos casos, praticadas de forma insustentável.  

O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino do mundo, com mais de 209,5 

milhões de cabeças (IBGE, 2009). Somando-se a contribuição por parte dos dejetos da 

totalidade dos bovinos, estima-se a produção em torno de 7 % da emissão total global de 

metano tendo, portanto papel fundamental no desenvolvimento de estratégias para 

mitigação das emissões de GEE em sistemas integrados de produção (PRIMAVESI et al., 

2004). 

Os resíduos gerados nos processos agroindustriais representam perdas econômicas 

no processo produtivo e, se não receberem destinação adequada, podem proporcionar 

problemas ambientais, em razão de sua carga poluidora. Aqui cabe citar os dejetos bovinos, 

os quais representam alternativa tanto energética (biogás) quanto de ciclagem de nutrientes 

(biofertilizante), quando tratados pelo processo de digestão anaeróbia e o resíduo úmido de 

cervejaria.  

De acordo com Van Horn (1994), subprodutos vegetais oriundos da indústria 

alimentar são suplementos alimentares extremamente importantes, pois são fontes de 

energia e proteína mais baratas do que as fontes intactas de cereais. Os ruminantes são 

animais que se adaptam muito bem a este tipo de suplementação alimentar, uma vez que 

possuem grande capacidade para transformar resíduos vegetais em nutrientes. Nesse 

sentido, a utilização de resíduo úmido de cervejaria na alimentação animal tem grande 

potencial, pois pode levar à diminuição dos custos de produção e promover a redução de 

impactos ambientais. Por outro lado, os dejetos bovinos apresentam potencial energético e 

podem ser utilizados visando à produção de biogás, por meio do processo de digestão 

anaeróbia.  

A intensidade da emissão de metano proveniente da fermentação ruminal de bovinos 

de corte depende do tipo de animal, consumo de alimentos, da digestibilidade da dieta e de 

medidas que proporcionem aumento na eficiência produtiva e resultem em ciclos de 

produção mais curtos. Há diversas alternativas disponíveis e em estudo para reduzir as 

emissões de CH4 entérico de bovinos, as quais vão desde a manipulação da composição da 

dieta, suplementação com aditivos (ionóforos, ácidos orgânicos, compostos halogênios, 
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óleos), seleção de plantas forrageiras de alta qualidade contendo metabólitos secundários 

(taninos e saponinas) até o melhoramento animal, imunização e transformação genética dos 

microrganismos ruminais (BENCHAAR, 2010; LASCANO; CARDENAS, 2010). 

Thornton et al. (2009) afirmaram que a população deve alcançar 9,3 bilhões até 

2050. Dessa forma, o setor de produção de carne bovina terá que estar preparado para 

atender à crescente demanda dos consumidores, levando em consideração a 

disponibilidade de terra e tecnologias para este fim, assim como as consequências 

ambientais do aumento do número de animais e da ampliação ou intensificação das áreas 

de produção. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar os efeitos da suplementação alimentar de bovinos com resíduo úmido de 

cervejaria sobre as produções de metano no dejeto e no rúmen. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar o processo de biodigestão anaeróbia de dejetos de bovinos alimentados 

com dietas suplementadas com diferentes doses de resíduo úmido de cervejaria; 

 Monitorar o processo de digestão anaeróbia utilizando os seguintes parâmetros: 

pH, remoção de sólidos totais e voláteis, remoção da DQO solúvel, produção 

diária e acumulada de gás metano e produção de ácidos graxos voláteis; 

 Analisar o perfil de produção de ácidos graxos voláteis e gás metano produzidos 

no rúmen, in vitro; 

 Determinar os parâmetros cinéticos de produção de metano em diferentes 

tratamentos, a partir do modelo cinético de Gompertz. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 A pecuária brasileira e sua importância econômica 

 

A pecuária de corte brasileira é extensiva, cujo objetivo é a exploração da extensa 

área de pastagem e da habilidade dos ruminantes de transformar alimentos fibrosos em 

carne e leite. No ano de 2007, R$ 37,8 bilhões de reais foram gerados pela pecuária bovina, 

e criados 400 mil e 1,2 milhões de empregos diretos nas propriedades rurais dentro da 

porteira e na indústria, respectivamente (FAO, 2010). 

O agronegócio pecuário contribuiu com 7,26% do PIB. Assim, a pecuária de corte 

promove a interiorização da economia e abastece 70% do mercado interno (com 6,88 

milhões de toneladas de carne) e 30% do mercado externo de carnes. Um terço de toda a 

carne bovina no mundo é brasileiro. Estas exportações geraram 4,5 bilhões de dólares em 

2007, portanto, representam um crescimento de 426% desde o ano 2000 (PIVA, 2010). 

O crescimento do agronegócio brasileiro, nos últimos sete anos, tornou o Brasil um 

dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. No mesmo período, o consumo 

mundial de carne bovina aumentou em 20%, com aumento de 50 para 60 milhões de 

toneladas. É ainda esperado aumento nas projeções de consumo de carne bovina para o 

ano 2015, com crescimento do consumo de carne de 40% em relação aos anos 2000, 

atingindo aproximadamente 70 milhões de toneladas anuais (FAO, 2010).  

Segundo dados do IBGE (2009), o Brasil possui uma população de 205 milhões de 

bovinos, e aproximadamente 80% são representados por gado de corte, com 

aproximadamente 20% do mercado de carne (USDA, 2009). 

Três fatos contribuem para tornar muito relevantes as emissões e remoções 

antrópicas de gases de efeito estufa (GEE) na agropecuária brasileira: o fato de o Brasil ter 

realizado abertura de novas áreas agrícolas por meio de desmatamento e queimadas; o fato 

de o Brasil possuir matriz energética essencialmente fundamentada em geração 

hidroelétrica, fato que diminui a participação do setor industrial e transportes frente à 

agropecuária e o tamanho de rebanho brasileiro, com liderança na produção e exportação 

de vários produtos de origem agropecuária (IBGE, 2009).  

Por outro lado, os pastos degradados ou de baixa produtividade favorecem o baixo 

desempenho dos animais e a maior produção de GEE por produto. Portanto, em condições 

de baixa produtividade, característica do sistema de produção, o Brasil passa a ser uma 

enorme fonte produtora de GEE, principalmente de CH4 entérico (PEDREIRA et al., 2004).  

Os grandes desafios, portanto, são aumentar a produtividade do rebanho bovino bem 

como minimizar os prejuízos ao meio ambiente e a abertura de novas áreas. A alternativa 

para vencer esse desafio seria a identificação de animais mais eficientes no aproveitamento 

do alimento. Os animais eficientes teriam grande impacto sobre a lucratividade do sistema, 
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devido à economia potencial de alimentos, à maior produção de carne/unidade de área e, ao 

mesmo tempo, exerceriam menor impacto sobre o meio ambiente por serem menos 

poluentes (BASARAB, 2003). Pesquisas recentes indicam que animais eficientes emitem 

menos metano entérico (MATHOT et al., 2012; BENCHAAR, 2010; HEGARTY et al., 2005), 

sugerindo benefício ambiental. 

 

3.2 Emissões de gases de efeito estufa pelo setor agropecuário 

 

Dentre os vários GEE, a agricultura e a pecuária contribuem de forma significativa 

para a emissão de três deles: gás carbônico (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). A 

emissão de CO2 é, em grande parte, resultado do uso e da queima de combustíveis fósseis 

e renováveis. Logo, a contribuição desse gás é relativamente pequena pela agropecuária, 

mesmo em países onde esses setores são altamente mecanizados, e geralmente não 

excedem a 5% do CO2 (SAUERBECK, 2001, THORTON et al., 2009). A queima de 

combustíveis fósseis é a maior contribuinte global de GEE, principalmente CO2, assim, 

responde em mais de 60% de todas as emissões mundiais. Dentre outras atividades, a 

agropecuária é uma das que mais contribui com a emissão de CH4 (BERNDT, 2010), 

principalmente por meio da produção de arroz e da pecuária. 

O metano é resultado da fermentação anaeróbia da matéria orgânica em ambientes 

alagados, campos de arroz, cultivados por irrigação de inundação, fermentação entérica, 

tratamento anaeróbio de resíduos animais e queima de biomassa (florestas, resíduos 

agrícolas etc.). Segundo Crutzen (1995), grandes quantidades de CH4 são provenientes de 

aterros sanitários, produção de combustíveis fósseis e vazamentos de gás natural. Esses 

gases ocorrem naturalmente na atmosfera e são responsáveis pela manutenção da 

temperatura média do Planeta entre 15 e 18°C (BAIRD, 2002), pois têm a capacidade de 

absorver a radiação infravermelha, que é refletida pela superfície terrestre e geram o 

chamado ‘efeito estufa’.  

O N2O é produto da utilização de fertilizantes nitrogenados, da fixação biológica de 

nitrogênio, da mineralização da matéria orgânica adicionada, da adição ou depósito de 

dejetos animais nos solos, da lixiviação de solos e da queima de resíduos agrícolas. Nos 

solos, as emissões de N2O ocorrem como consequência do processo microbiológico de 

nitrificação e desnitrificação. A desnitrificação é o processo pelo qual o nitrato (NO3-) e o 

nitrito (NO2-) são reduzidos para formarem compostos como o óxido nítrico (NO), óxido 

nitroso (N2O) e nitrogênio (N2). Na nitrificação, os microrganismos oxidantes do amônio 

utilizam o nitrito (NO2-) como aceptor final de elétrons e minimizam a acumulação 

intracelular de níveis tóxicos de nitrito (RITCHIE; NICHOLAS, 1972).  

De acordo com o novo documento do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas, as concentrações de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso na atmosfera 
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têm aumentado notadamente no mundo como resultado de atividades humanas desde 1750 

(IPCC, 2007). Este documento relatou ainda que os incrementos nas concentrações de gás 

carbônico são devidos, principalmente, ao uso de combustíveis fósseis e às mudanças no 

uso do solo, enquanto os aumentos das concentrações de metano e de óxido nitroso são 

principalmente devido à produção agropecuária. 

Monteiro (2009) citou que para comparar a capacidade de cada gás de efeito estufa 

em reter o calor na atmosfera em relação aos outros gases, foi criado o conceito chamado 

potencial de aquecimento global (PAG). A definição de PAG para um determinado gás de 

efeito estufa é a capacidade de reter calor por unidade de massa desse gás, em 

comparação com uma unidade de massa de CO2 ao longo de um período de tempo 

específico.  

De acordo com a FAO (2010), entre os gases de efeito estufa, grande parte das 

atenções está voltada para o CO2 devido ao impacto ambiental, à concentração e às 

quantidades emitidas desse gás na atmosfera, as quais são extremamente elevadas quando 

comparadas com outros gases. O metano é o segundo gás de efeito estufa mais importante. 

Uma vez emitido, o CH4 permanece na atmosfera entre 9 e 15 anos. Além disso, o PAG do 

CH4 é 25 vezes maior que o do CO2, considerando um período de atividade de 100 anos. 

O óxido nitroso é o terceiro gás de efeito estufa, de grande importância e com 

elevado poder em reter calor. Apesar de sua concentração ser consideravelmente pequena, 

o N2O é 298 vezes mais eficiente que o CO2 em reter calor e possui vida atmosférica muito 

longa, 114 anos (FAO, 2010). De acordo com o IPCC (1995), as emissões globais de N2O 

são estimadas entre 3,7 a 7,7.109 kg Nano-1, com uma média provável de 5,7.109 kg. As 

emissões diretas desse gás, a partir de solos agrícolas, somam 2,5.109 kg N ano-1.Os 

animais em pastagem emitem 1,6. 109 kg N ano-1 e as emissões indiretas (lixiviação e 

volatilização) 1,9.109 kg N ano-1.  

Nos últimos 200 anos, a média de temperatura na superfície terrestre subiu cerca de 

6ºC. Um aquecimento em torno de 0,2ºC por década é projetado para as próximas duas 

décadas (STEINFELD et al., 2006). A maior parte do aumento das médias de temperatura, 

observadas no mundo desde a segunda metade do século 20, é provavelmente devido ao 

incremento nas concentrações de GEE (IPCC, 2007).  

A agropecuária emite quantidades consideráveis desses gases. Assim sendo, as 

mais diversas criações animais contribuem de forma significativa para a maioria dos 

problemas ambientais do Planeta, tais como o aquecimento global, a poluição do ar e da 

água, a degradação dos solos e a perda de biodiversidade. 

 

3.3 Emissão de metano 

 

O principal produto do metabolismo metanogênico é o gás metano e por esta razão, 
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teve a importância revista com o aumento da preocupação com o aquecimento global. 

Apesar de sua concentração na atmosfera ser de aproximadamente 1700 ppm (partes por 

milhão em volume), tem o potencial de acumular e reemitir calor de 25 vezes maior que o do 

CO2, logo, faz com que o metano seja responsável por 15% do efeito estufa observado 

atualmente (ARAÚJO, 2010). 

Das emissões de metano pelo setor agropecuário no Brasil, a pecuária é responsável 

por 96% do total de CH4 de origem agrícola. Como o CH4 entérico global é estimado em 

86.109 kg ano-1 e os provenientes dos dejetos animais estão na faixa de 18.109 kg ano-1 

(MOSIER et al., 2004; FAO, 2010), é possível inferir que a pecuária brasileira é responsável 

por 11,3% da produção de CH4 entérico mundial e, em média, por 2,6% da produção de CH4 

mundial com origem nos dejetos.  

As informações do Segundo Inventário Brasileiro das Emissões e Remoções 

Antrópicas de Gases de Efeito Estufa (2009) indicaram a emissão total brasileira de GEE, 

para o ano de 2005, de 2.203.362. 106 kg de CO2 eq., sendo a agropecuária responsável 

por 22% das emissões e a mudança no uso da terra por 57,5%. A contribuição da 

agricultura nacional na emissão de metano foi de 71%, composta principalmente pela 

emissão entérica com 63,3% (54,1% pelo gado de corte, 7,4% pelo gado leiteiro e 1,9% 

pelas outras espécies), seguida pela emissão do manejo dos dejetos animais confinados, 

com 5,5%. 

Por possuir o maior rebanho de bovinos do mundo e utilizar forrageiras tropicais 

como base alimentar desses animais, o Brasil tem sido indicado como potencial produtor de 

metano em função de uma série de razões: os bovinos de corte são ruminantes de grande 

porte, assim a proporção de metano produzida é bem maior quando comparada àquela 

produzida pelos pequenos ruminantes e a dieta alimentar é constituída muitas vezes de 

forragem de baixo valor nutricional (COSTA, 2010).  

Segundo dados obtidos por Cederberg et al. (2009), as emissões provenientes da 

produção de carne são de cerca de 28 kg de equivalente CO2 por quilo produzido de carne. 

O CH4 de fermentação entérica compõe aproximadamente 76% dessas emissões e o N2O, 

cerca de 22%. O ciclo de vida global de carne bovina brasileira, desde a produção primária 

no matadouro até o transporte para Europa, gera emissões médias de 41 kg de equivalente 

CO2 por kg de carne, ou seja, apresenta níveis 40% mais elevados que os padrões 

europeus. 

De acordo com Pedreira (2004), um adequado manejo das pastagens e a 

suplementação alimentar têm sido identificados como os melhores meios de aumentar a 

eficiência de produção dos sistemas de gado de corte e de reduzir as emissões de GEE, 

haja vista a melhoria na nutrição animal e os ganhos na eficiência reprodutiva. 

Estudos com ruminantes demonstram que a emissão de metano depende da 

quantidade de alimento ingerido e da qualidade da dieta; todavia, geralmente, dietas com 
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elevada digestibilidade proporcionam maior consumo com menor emissão de metano por 

unidade de alimento ingerido, do que dietas de baixa qualidade (PEDREIRA et al., 2004; 

OLIVEIRA et al., 2007). Além da qualidade da dieta, fatores intrínsecos aos animais como 

suas características genéticas e a microflora ruminal interferem na emissão de metano 

entérico (HAMMOND et al., 2008). 

 

3.4 Bioquímica da produção de metano no rúmen 

 

Os ruminantes apresentam como principal característica a presença de um estômago 

composto, formado por quatro compartimentos: rúmen, retículo, omaso e abomaso; nos 

quais a digestão fermentativa precede a digestão enzimática. A estrutura do aparelho 

digestivo dos ruminantes os capacita a aproveitar com maior eficiência os alimentos ricos 

em fibra bem como permite que esses se adaptem a variados ambientes ecológicos 

(KOZLOSKI, 2009). 

O rúmen apresenta um ecossistema microbiano estável e dinâmico ao mesmo 

tempo. O ecossistema é estável porque o ruminante saudável não sofre a contaminação do 

ecossistema, apesar da entrada de milhões de microrganismos no rúmen diariamente, por 

meio dos alimentos, água e ar. É dinâmico porque a população muda consideravelmente 

durante a dieta do animal. Tais características ocorrem devido à adaptação de certos 

microrganismos ao ambiente ruminal, enquanto os microrganismos contaminantes não 

sobrevivem a esse ambiente. O rúmen é considerado um ecossistema aberto e contínuo, 

que proporciona um ambiente ideal para a manutenção de uma população microbiana 

estável pela evolução de milhões de anos de seleção. Seu meio é anaeróbio, com 

temperatura em torno de 39-42°C, pH entre 6,0 e 7,0, e com presença permanente de 

substratos e de atividade fermentativa (KOZLOSKI, 2009). 

O alimento ingerido pelo animal proporciona um aporte constante de substratos, os 

quais são retidos por tempo e volume necessários para que os componentes da dieta sejam 

degradados e fermentados pelos microrganismos ruminais. A diferença no tempo de 

abandono do rúmen da fase líquida e das partículas possibilita uma fermentação eficaz. 

Muitos produtos finais da fermentação são absorvidos diretamente na parede do rúmen na 

fase líquida, e as partículas de maiores tamanhos são retidas por mais tempo para que 

sofram degradação (KOZLOSKI, 2009). 

A anaerobiose dentro do rúmen é um dos maiores obstáculos nesse ecossistema, 

como também ajuda a conservar a energia que será usada pelo animal. As condições 

anaeróbias do rúmen são mantidas por gases gerados durante a fermentação, gás 

carbônico, metano e traços de hidrogênio. O oxigênio que entra no rúmen é consumido por 

microrganismos facultativos ali presentes, os quais mantêm a condição anaeróbia 

(KOZLOSKI, 2009). 
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A fermentação ruminal, decorrente do metabolismo dos carboidratos vegetais, é um 

processo anaeróbio efetuado pela população microbiana ruminal. Nesse processo 

fermentativo, o calor é dissipado e são produzidos CH4 e CO2. As emissões globais de 

metano, a partir do processo entérico dos ruminantes, representam 15% das emissões 

globais de metano e 55% do total das emissões do setor agropecuário, num total de 80 

toneladas de CH4 (PATRA; SAXENA, 2010; BEAUCHEMIN et al., 2008; SCHILS et al., 

2007). 

Nesse aspecto, o conhecimento dos mecanismos da metanogênese é de grande 

importância, assim como os fatores que afetam sua produção. O grande desafio no sistema 

produtivo de ruminantes é desenvolver dietas e sistemas de manejo que minimizem a 

produção de metano, a fim de que se possibilitem menores perdas energéticas e, 

consequentemente, melhorias da eficiência alimentar e produtividade animal (NARDONE et 

al., 2010). 

O metano entérico é produzido em condições anaeróbias no rúmen, por árqueas 

metanogênicas, utilizando CO2 e H2 para formar CH4, para assim reduzir o H2 produzido 

durante o metabolismo microbiano (McAllister & NEWBOLD, 2008). Se o H2 se acumula, a 

reoxidação do NADH bem como o crescimento microbiano, a digestão de forragens e os 

produtos acetato, propionato e butirato também ocorrerão (JOBLIN, 1999). Portanto, 

qualquer estratégia de mitigação que reduz populações metanogênicas deve incluir uma via 

alternativa para a remoção de H2 a partir do rúmen. 

Durante o processo de fermentação de produção de ácido acético e butírico, há a 

liberação de grande quantidade de hidrogênio (H2) que favorece a metanogênese. As 

bactérias metanogênicas gram-positivas da microbiota ruminal, dos gêneros 

Methanobrevibacterium, Methanosarcina Methanobacterium, e Methanomicrobium utilizam 

H2 e CO2 para sintetizarem metano (WOLIN et al., 1997). 

Os carboidratos dietéticos, isto é, celulose, hemicelulose, pectina, amido e açúcares 

solúveis são os principais substratos da fermentação. Eles são degradados para seus 

constituintes de hexoses e pentoses antes de serem fermentados para AGV via piruvato, 

quase exclusivamente pela via glicolítica de Embden-Meyerhof-Parnas, ciclo da glicólise 

(Figura 1). A acetil CoA é um intermediário na formação de acetato e butirato a partir de 

piruvato, enquanto a formação de propionato ocorre principalmente via succinato, embora 

haja uma rota alternativa que envolve o acrilato. A sobra energética gerada durante a 

conversão de hexose para acetato ou butirato é utilizada, em parte, durante a formação de 

propionato, mas principalmente é convertida a metano. 
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Figura 1 Ciclo Embden-Meyerhof-Parnas ou da glicólise 
Fonte: SILVA et al., (2010a) 

 

Resumidamente, as principais reações são: uma molécula de hexose é transformada 

em duas moléculas de piruvato, cujo resultado é a liberação de quatro H+ no processo. Para 

gerar uma molécula de acetato, a molécula de piruvato libera uma molécula de CO2 e duas 

de H+. Para formar butirato, são necessárias duas moléculas de piruvato, porém, duas 

moléculas de CO2 são liberadas no processo. Quando uma molécula de piruvato reage com 

quatro moléculas de H+, há a formação de uma molécula de propionato e outra de H2O. Uma 

molécula de CO2, ao reagir com oito moléculas de H+, forma uma molécula de metano e 

duas de H2O (FRANCE; SIDDONS, 1993).  

A quantidade de hidrogênio utilizada é de 4 moles por mol de metano produzido, cuja 

energia utilizada durante esta reação é equivalente a -134 kJ por mol de CH4. Assume-se, 

portanto, que são necessários 37 kJ de energia para produzir um mol de adenosina trifosfato 

(ATP) bem como há um mínimo de 3 mols de ATP utilizados para a redução do CO2 e 

formação do metano (MOSS, 2002).  

Por outro lado, há a captura de H2 do meio durante o processo fermentativo, em que 

o produto resultante é o ácido propiônico. O aumento da produção de ácido propiônico 
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diminui a produção de metano, cujo resultado é a melhor eficiência energética. Intensas 

produções de ácido propiônico resultam em uma relação inversa e altamente significativa 

entre propionato e metano (VAN SOEST, 1994). Tal remoção de H2 leva a um sistema de 

equilíbrio, pois à medida que ocorre a fermentação dos carboidratos no rúmen, aumentam 

os teores de hidrogênio que, se não forem removidos, inibem os sistemas enzimáticos 

(MILLER, 1995).  

No rúmen, as árqueas metanogênicas encontram-se aderidas à superfície do 

alimento. Assim, ao considerar-se que os protozoários ciliados têm grande potencial de 

produção de hidrogênio no rúmen (USHIDA; JOUANY, 1996), a associação somática das 

árqueas metanogênicas com os protozoários ciliados indica uma relação simbiótica em que 

as árqueas, por utilizarem o hidrogênio produzido pelos ciliados, favorecem a manutenção 

de um ambiente ruminal adequado ao desenvolvimento destes microrganismos (VAN 

SOEST, 1994).  

A proporção dos ácidos graxos voláteis (AGV) no rúmen depende da dieta, portanto, 

rações ricas em grãos favorecem a formação do ácido propiônico, enquanto rações com alta 

proporção de alimentos volumosos favorecem a produção de ácido acético. Ao contrário de 

dietas com maior proporção de volumoso, dietas com maiores quantidades de carboidratos 

solúveis reduzem pH ruminal e aumentam as taxas de fermentação, fato que inibe árqueas 

metanogênicas e aumentam a produção de propionato (BENCHAAR, 2010). Além da 

relação volumoso: concentrado, o consumo de matéria seca, a proporção de forragem, o 

tamanho de partícula e o peso vivo também afetam a produção de CH4 (PEDREIRA et al., 

2004). 

Os ácidos graxos livres no ambiente ruminal são tóxicos às bactérias gram-positivas, 

em especial celulolíticas e metanogênicas e provavelmente sua concentração no ambiente 

ruminal inibe a metanogênese, efeito esse associado ao aumento da produção de ácido 

propiônico e diminuição do acetato e butirato (BALIEIRO NETO; MELLOTI, 2007). 

 

3.5 Efeito da dieta na produção de CH4 pelo animal 

 

Os estudos realizados por Lascano e Cárdenas (2010) demonstraram que a emissão 

de CH4 proveniente da fermentação ruminal depende principalmente do tipo de animal, nível 

de consumo de alimentos, quantidade de grãos na dieta, tipo de carboidratos presentes na 

dieta, estágio de crescimento da planta forrageira, processamento da forragem, tamanho de 

partícula, suprimento de minerais, manipulação da microflora ruminal, da digestibilidade dos 

alimentos e da adição de lipídeos e ionóforos. Esses são componentes importantes que 

afetam e estão envolvidos na produção de CH4 ruminal. Portais razões, as indicações para a 

redução das emissões de CH4 pela pecuária estão ligadas a medidas que refletem em 

melhor eficiência produtiva.  
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A produção e a emissão de gás metano em ruminantes acarretam significativas 

perdas que variam entre 6 a 10% do total de energia bruta ingerida (ECKARD et al., 2010). 

Segundo o IPCC (1996), no caso de bovinos de leite, os valores médios de emissão de 

metano podem variar de 81 a 118 kg de metano animal-1.ano-1, respectivamente, para a 

América do Norte e países do Leste Europeu. Estima-se também que, em países africanos e 

asiáticos, as emissões variam entre 36 e 56 kg de metano animal-1.ano-1.  

A produção de metano nos bovinos criados em ambiente tropical, quando mantidos 

em sistemas de pastejo, é afetada pela constituição morfológica e composição química das 

plantas forrageiras deste ambiente. Além disso, a temperatura ambiental também pode 

afetar a produção de gás, tanto indiretamente pela interferência na composição química das 

plantas como de forma direta. Isso altera tanto o comportamento ingestivo do animal como 

as características da digestão (PRIMAVESI et al., 2004; DEMARCHI et al., 2003; MOSS, 

2001; KURIHARA et al., 1999).  

A implementação de práticas de manejo em pastos, visando melhorar tanto a 

produtividade animal como a redução da emissão de metano, é de grande relevância para 

os sistemas de produção animal e preservação do meio ambiente. O uso de leguminosas na 

dieta para a redução da produção de metano no rúmen tem sido pesquisado em estudos in 

vivo e in vitro em ruminantes com consumos baixos ou moderados em relação aos teores de 

taninos (PUCHALA et al. 2005; POSSENTI et al., 2008). 

Segundo Pedreira (2004), a relação parede celular: conteúdo celular e a constituição 

da parede celular das plantas forrageiras são os principais fatores envolvidos na produção 

de metano. Nesse sentido, existe um comportamento diferente entre plantas forrageiras de 

clima tropical (C4) e de clima temperado (C3). As características das gramíneas C4 podem 

conduzir a diferentes interpretações quanto ao potencial de fornecimento de substrato, para 

fermentações que geram metano no rúmen. 

As plantas forrageiras, por possuírem maiores proporções de fibra que as plantas de 

metabolismo C3 (NELSON; MOSER, 1994) devem favorecer a fermentação acética com 

maior produção de metano (g.dia-1). Por outro lado, a fibra apresenta baixa digestibilidade e 

menor velocidade de fermentação quando comparada às plantas de clima temperado, 

fornecendo menor quantidade de substrato para os microrganismos metanogênicos.  

Existem diferenças notáveis entre as emissões de metano nos diferentes sistemas 

de produção. Em experimentos em que bovinos de corte foram mantidos em pastejo, houve 

a emissão de 0,23 kg de CH4.animal-1.dia-1 e conversão de 7,7 a 8,4% da energia bruta em 

CH4. Porém, quando o mesmo gado foi alimentado com rações de alta digestibilidade e 

dietas com elevada participação de grãos, tais animais produziram 0,07 kg de CH4.animal-

1.dia-1 correspondendo de 1,9 a 2,2% da energia bruta do alimento em CH4 (HARPER et al., 

1999).  

Segundo McAllister, Okine e Mathison (1996), o grande desafio para nutricionistas é 
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o desenvolvimento de estratégias que aperfeiçoem o funcionamento do rúmen e atenuem a 

produção de metano, sem causar impacto negativo na produtividade animal. Dentre as 

principais variáveis que influenciam a produção de metano em ruminantes, podem-se citar 

os fatores nutricionais (quantidade e tipo de carboidratos na dieta, nível de ingestão de 

alimento, presença de ionóforos ou lipídios), fatores metabólicos (taxa de passagem da 

digesta) e fatores ambientais (temperatura e manejo dos animais) (McALLISTER; OKINE; 

MATHISON, 1996). 

Nos ruminantes, a quantificação da produção de gases ruminais tem sido utilizada 

como indicativo da atividade microbiana do ambiente ruminal e o metano eructado pelos 

animais representa uma perda de energia de aproximadamente 2 a 14% da energia bruta do 

alimento com implicações no aquecimento global (JOHNSON; JOHNSON, 1995; 

DEMARCHI et al., 2003). 

Segundo Kirchgessner, Windisch e Muller (1995), novilhos alimentados com grandes 

quantidades de alimentos apresentaram maior ingestão de matéria seca, alcançam peso ao 

abate 90 dias mais cedo e produziram, em média, 11,9 kg a menos de metano em relação 

ao grupo controle (15,7 e 27,6 kg, respectivamente). 

Em trabalho realizado por Kurihara et al. (1999) com bovinos da raça Brahmah, 

foram fornecidas três dietas distintas: feno de baixa qualidade, feno de alta qualidade e dieta 

rica em grãos. Os autores notaram maior ingestão de matéria seca (MS) para as dietas de 

feno de alta qualidade e dieta rica em grãos (7,07 e 7,31 kg.dia-1, respectivamente), sendo 

que o menor consumo foi observado nos animais que receberam a dieta com feno de baixa 

qualidade (3,58 kg.dia-1). O maior consumo acarretou maiores produções diárias em gramas 

de metano. Porém, ao avaliar a produção de metano em gramas por quilo de matéria 

orgânica digestível (g.kg-1 MOD), foram observados os seguintes valores: 75,4, 64,6 e 32,1 

g.kg-1 MOD, para feno de baixa qualidade, alta qualidade e dieta à base de grãos, 

respectivamente. Os autores notaram que dietas à base de volumoso apresentaram perdas 

energéticas na forma de metano em torno de 10,9% da energia bruta consumida, enquanto 

em dietas a base de grãos, houve perda foi de 6,7%. 

Observações semelhantes foram descritas em trabalho com ovinos que receberam 

dietas com diferentes digestibilidades da MS: 55, 65 e 75%. As dietas de melhor qualidade 

propiciaram maior consumo e maior produção diária de metano. Entretanto, a emissão de 

metano em relação tanto ao consumo de energia digestível (%ED) como ao ganho de peso 

diminuiu com o aumento da digestibilidade, logo, indica maior retenção de energia 

(HEGARTY et al., 2007). 

Kurihara et al. (1999) observaram que a produção de CH4 foi maior em forragens 

tropicais do que os valores publicados para forragens temperadas. Presume-se que essa 

maior taxa de conversão de metano em animais alimentados com forragem tropical está 

relacionada aos elevados níveis de fibra e lignina e os baixos níveis de carboidratos não 
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fibrosos (LASCANO; CÁRDENAS, 2010). 

Moss e Givens (2002) citam que o desempenho mais elevado dos animais pode 

reduzir a emissão de CH4 em função da redução no número de animais no sistema de 

produção. Os autores consideram ainda que, em criações que visam à produção de carne, o 

acréscimo no desempenho dos animais resulta em menor permanência do animal no 

sistema, além de reduzir a produção do gás durante o ciclo de vida. A adição de nutrientes 

em forragens de baixa qualidade incrementa o crescimento microbiano, pois aumentam a 

eficiência do processo fermentativo no rúmen com decréscimos na metanogênese por 

unidade de carboidratos degradados (SILVA et al., 2010a; MOSS, 1995). 

Uma vez que a produção de gases varia de acordo com a quantidade e qualidade do 

alimento ingerido, as várias modalidades e condições de sistemas de criação dos 

ruminantes implicam em fatores diferentes de emissão de GEE. O incremento na utilização 

de energia é citado na literatura como a estratégia mais eficaz para a redução na emissão 

de CH4 por unidade de produto (carne ou leite) pelos ruminantes. O fornecimento de dietas 

que possuem maior quantidade de carboidratos rapidamente digestíveis, a manutenção de 

altos níveis de ingestão, a utilização de forragens de melhor qualidade e o melhoramento 

genético dos animais, a fim de priorizar o maior desempenho produtivo, constituem os 

principais recursos conhecidos e disponíveis (O’HARA et al., 2003; LOVETT et al., 2005; 

BEAUCHEMIN et al., 2008). 

Para isso, torna-se necessário adotar sistemas que possibilitem a redução da 

emissão de gases poluidores da atmosfera e causadores do efeito estufa. Nesta situação, 

os gastos energéticos envolvidos na produção de grãos devem ser considerados, pois a 

redução da emissão de CH4 de origem ruminal, causada pela inclusão desses alimentos à 

dieta, pode ser compensada por um incremento muito maior da emissão de CO2, 

proveniente da queima de energia fóssil pelas máquinas envolvidas nos processos de 

produção e transporte de grãos (ECKARD et al., 2010; KEBREAB et al., 2010; PEDREIRA 

et al., 2004). 

Dietas contendo níveis elevados de carboidratos solúveis levam a um menor pH 

ruminal do que dietas contendo forragens, pois aumentam a proporção molar de propionato, 

o que altera a produção de H2 devido à baixa produção d mesmo pelas bactérias amilolíticas 

e pela baixa tolerância das bactérias metanogênicas ao pH baixo, podendo inibir inclusive os 

protozoários ciliados (VAN KESSEL; RUSSEL, 1995). Dietas contendo alta proporção de 

concentrado (mais que 90%) podem reduzir as perdas por metano em, aproximadamente, 

3% da energia bruta ingerida (JOHNSON; JOHNSON, 1995). 

Desta forma, pode-se verificar que, além dos fatores relacionados às características 

dos alimentos e do manejo imposto ao animal, as características intrínsecas ao animal são 

importantes causas das variações na eficiência de utilização da energia ingerida e das 

consequentes quantidades de metano produzidas no rúmen. Portanto, forragens capazes de 
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diminuir a taxa de digestão ou prolongar a permanência de partículas no rúmen, em geral, 

aumentam a quantidade produzida de metano por unidade de forragem digerida 

(PEDREIRA et al., 2004). 

 

3.6 Adição de resíduo úmido de cervejaria à dieta 

 
Os resíduos gerados nos processos agroindustriais representam perdas econômicas 

no processo produtivo e, se não receberem destinação adequada, podem proporcionar 

problemas ambientais, em razão de sua carga poluidora. Dentre esses resíduos, existem 

vários que podem ser utilizados na alimentação de ruminantes, tais como a polpa cítrica, a 

casca e o farelo de arroz, a torta de algodão e o resíduo úmido de cervejaria. Esse último 

tem se destacado, uma vez que é gerado em grande volume durante o ano todo 

(BROCHIER, 2007). 

Muitos subprodutos alimentares não contribuem com significativas quantidades de 

fibra efetiva digestível, embora possam ser importantes fontes de proteína e de energia e 

utilizados para o balanceamento de rações; a polpa cítrica, a polpa de beterraba, os grãos 

de cerveja são importantes alimentos que compõem esse grupo (VAN SOEST, 1994). O 

resíduo de cervejaria destaca-se devido à abundância de oferta em razão do aumento da 

produção de cerveja no Brasil que passou de 6,6 milhões de toneladas em 1997 para 7,3 

milhões de toneladas em 2007 (FAO, 2009).  

O resíduo úmido de cervejaria é um subproduto com alto teor proteico, rico em fibra, 

em detergente neutro (FDN), carboidratos totais (CT) e extrato etéreo (EE) (Geron et al., 

2008). Devido ao alto teor de FDN e de água, o resíduo úmido de cervejaria pode ser 

definido como alimento volumoso, mas com bom conteúdo proteico, o qual pode ser usado 

para substituir parte do concentrado e parte do volumoso da dieta (SILVA et al., 2010b). 

É um subproduto obtido pelo processo de fabricação de cerveja. O passo inicial 

envolve a obtenção do malte, ou seja, os grãos de cevada ou de cereais (milho, arroz) são 

imersos em água morna por algum tempo e, em seguida, retira-se a água para que ocorram 

a germinação dos grãos e a hidrólise do amido em dextrina e maltose. Tal processo 

promove a liquefação e a hidrólise do amido a açúcares, para a obtenção de 65% de 

extração dos sólidos totais do malte e de 80 a 90%, quando se utilizam misturas de cereais 

tais como milho e arroz (CABRAL FILHO et al., 2007). 

Os fatores limitantes para o uso do RUC na produção pecuária estão relacionados à 

sazonalidade, ao transporte e ao armazenamento. Ainda, os subprodutos da indústria 

cervejeira são altamente poluentes quando destinados de forma inadequada. Dessa forma, 

a utilização desses resíduos na alimentação de bovinos, além de promover a redução dos 

custos de alimentação, soluciona parte dos problemas de poluição ambiental da indústria 

cervejeira (FIGUEIREDO, 2012; BROCHIER, 2009; GERON et al., 2010). 
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A digestão dos nutrientes não depende somente do alimento oferecido ao animal. Ela 

faz parte de um processo dinâmico, resultante da interação de fatores que depende do 

animal, da dieta e do ecossistema ruminal. As diminuições que ocorrem na digestibilidade 

dos nutrientes são, em geral, resultantes da competição entre digestão e passagem. O 

aumento significativo no consumo pode levar à ampliação na taxa de passagem bem como 

reduzir a digestibilidade dos nutrientes (VAN SOEST, 1994); assim, respostas positivas 

quanto ao consumo estão relacionadas a quedas na digestibilidade da dieta. Portanto, 

suplementos que agem sobre o consumo e a passagem da dieta podem influir na 

digestibilidade dos nutrientes (GERON et al., 2010). 

Geron et al. (2008) observaram os coeficientes de digestibilidade parcial e total dos 

nutrientes, o pH, a concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH3) do líquido ruminal e a 

eficiência de síntese microbiana em bovinos alimentados com rações contendo 0; 8; 16 e 

24% de resíduo de cervejaria fermentado contendo 0; 8; 16 e 24% de resíduo de cervejaria 

fermentado. Concluíram que a inclusão de até 24% do resíduo de cervejaria na MS em 

rações para bovinos não altera os processos de fermentação ruminal nem a digestão dos 

nutrientes. 

Silva et al. (2010b) avaliaram o efeito da substituição do concentrado pelo resíduo 

úmido de cervejaria sobre o consumo e a digestibilidade dos nutrientes em cabras. 

Obtiveram como resultados que níveis de resíduo úmido de cervejaria tiveram efeito linear 

decrescente na digestibilidade aparente de matéria seca, matéria orgânica e carboidratos. 

Também descreveram que o RUC pode ser utilizado em níveis de até 25% como substituto 

ao concentrado em dietas para cabras no final da lactação. 

Geron et al. (2010) testaram a inclusão de 0, 5, 10 e 15% do resíduo de cervejaria 

nas rações de vacas leiteiras sobre o consumo e coeficiente de digestibilidade total dos 

nutrientes, produção e qualidade do leite. Concluíram que o resíduo pode ser incluído até 

15% nas rações de vacas leiteiras sem alterar o consumo de nutrientes e a produção e 

qualidade do leite. 

Cabral Filho et al. (2007) realizaram um estudo com inclusão de 33 ou 67% do 

resíduo úmido de cervejaria ensilado (com base na MS), para a mantença de ovinos em 

substituição ao feno de Tifton e concluíram que a inclusão de 33% do resíduo úmido de 

cervejaria ensilado melhorou a digestibilidade da dieta, quando comparada com dietas 

exclusivamente compostas por feno. Tal dado mostra que esse resíduo apresenta potencial 

como substituto de fibras de origem forrageira.  

Carvalho e Brochier (2008) avaliaram a influência de diferentes níveis de substituição 

(0 a 100%) do alimento concentrado por resíduo úmido de cervejaria sobre a composição 

tecidual, composição centesimal e teor de colesterol no músculo de cordeiros da raça Texel, 

terminados em confinamento e verificaram que o aumento do nível de resíduo úmido de 

cervejaria na alimentação dos cordeiros não influenciou quanto ao ganho de peso no 
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momento do abate, contudo, reduziu linearmente os pesos de osso, músculo e gordura da 

carcaça com o aumento do nível de substituição. 

Cabral Filho (1999) cita que dados obtidos de experimentos com vacas em lactação, 

ovelhas e carneiros sugerem que 50 % ou mais da proteína bruta, escape da degradação 

microbiana do rúmen e passe para o intestino delgado. Santos et al. (1984), medindo 

fermentação ruminal, o fluxo e a absorção de aminoácidos no intestino de vacas leiteiras, 

compararam farelo de soja, farelo de glúten de milho, resíduo de cervejaria e resíduo de 

destilaria  e concluíram que dietas contendo farinha de glúten, resíduo de cervejaria e 

resíduo de destilaria fornecem maiores quantidades de aminoácidos para o intestino do que 

o farelo de soja. Esta insolubilidade de parte da fração proteica de alguns alimentos é 

conhecida na nutrição de ruminantes como "bypass". Dessa forma, a adição de resíduo de 

cervejaria na dieta de ruminantes reduziria a degradação ruminal da proteína, permitindo 

maior passagem de proteína dietética para o intestino.  

Souza et al. (2012) ao trabalharem com RUC concluíram que a inclusão da silagem 

do resíduo úmido de cervejaria nas dietas de vacas em lactação diminuiu a digestibilidade 

da matéria seca e dos nutrientes. Esse efeito negativo também foi constatado por Silva et al. 

(2010b) que avaliaram a inclusão de resíduo de cervejaria para cabras e constataram que 

as menores digestibilidades estariam relacionadas com a menor capacidade de 

aproveitamento do RUC pelos animais.  

Souza (2010) avaliou os métodos aeróbios e anaeróbios de formas de conservação 

do RUC. Realizou análises microbiológicas e avaliou a qualidade fermentativa da silagem, a 

composição química, a digestibilidade in vitro e a degradabilidade in situ do RUC in natura e 

ensilado. Observou que a conservação do RUC, acondicionado sob condições aeróbias, não 

foi adequada devido ao desenvolvimento de fungos filamentosos e leveduras, entretanto, o 

armazenamento sob condições anaeróbias é um eficiente processo de conservação. A 

ensilagem do RUC preservou a qualidade nutricional do material. 

 

3.7 Efeito da modificação da dieta e relevância energética dos dejetos 

 

A análise da influência da dieta nas características dos dejetos de bovinos visa 

auxiliar a gestão de resíduos na propriedade e aproveitar os dejetos como fonte alternativa 

de energia, por meio da produção de metano. A quantidade e composição dos dejetos 

dependem da quantidade, da qualidade e da digestibilidade do alimento ingerido (YADVICA 

et al., 2004). A geração de dejetos na criação dos animais faz parte do processo produtivo e 

pode representar importante fonte de renda (VAN SOEST, 1994; SILVA et al., 2005; 

SANTOS et al., 2007). 

A alimentação de animais ruminantes necessita de fornecimento de alimentos 

fibrosos como capim, feno e silagem, além de outros alimentos volumosos. Da ração 
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balanceada média, mais ou menos 2/3 são digeridos e 1/3 é excretado (BOUWMAN, 2004). 

Nesse sentido, verifica-se a importância da qualidade da dieta na caracterização dos 

resíduos. 

Orrico Jr. et al. (2010) avaliaram as possíveis alterações existentes na composição e 

no processo de biodigestão anaeróbia dos dejetos de bovinos em fase de terminação 

alimentados com diferentes proporções de volume (V):concentrado (C) (60V:40C; 40V:60C) 

e diferentes tempos de detenção hidráulica (30, 60, 90 e 120 dias). Os autores obtiveram 

como resultados que o aumento da proporção de volumoso na dieta levou à menor 

eficiência no processo, principalmente nos potenciais de produção de biogás e metano, que 

foram em média 13% menores. 

O poder poluente dos dejetos gerados em uma propriedade é determinado pelo tipo 

de dejeto, volume e grau de diluição, pois diferentes consistências exigem técnicas 

específicas de manejo, tratamento e distribuição. O manejo inadequado dos dejetos animais 

pode ocasionar a contaminação de rios, lençóis subterrâneos, do solo e do ar, tanto em 

animais criados em sistema extensivo quanto em sistema confinado (PEDREIRA et al., 

2004; PERDOMO, 2001). 

Além de se poder obter energia alternativa a partir de resíduos orgânicos, a digestão 

anaeróbia é eficaz na atividade de saneamento rural, por meio da redução da carga 

orgânica poluente dos resíduos e de se obter um efluente apropriado para fertilização do 

solo. Apresenta-se também como um sistema com reduzidos custos de distribuição da 

energia para o produtor rural (PALHARES, 2012). 

 

3.7 Biodigestão anaeróbia 

 

A digestão anaeróbia tem provado ser um método eficiente, também chamado de 

‘tecnologia verde’, na diminuição da matéria orgânica do lodo de esgoto, resíduos de 

colheitas, restos de alimentos e esterco de animais (WAN et al, 2011;LI et al, 2009).As 

vantagens são a produção de energia renovável na forma de biogás e a possibilidade de 

reciclar nutrientes valiosos, por meio do biofertilizante, produto obtido no processo de 

digestão (ZHANG et al., 2012). 

A digestão anaeróbia ou fermentação metanogênica é produzida por grupos de 

bactérias fermentativas hidrolíticas, bactérias fermentativas acidogênicas, bactérias 

acetogênicas e pelas Archaeas metanogênicas, as quais são responsáveis pela produção 

de metano (BARRETO; CAMPOS, 2009). De acordo com Luste et al. (2009), esse processo 

oferece diversas vantagens, tais como a minimização da quantidade de efluentes orgânicos 

lançados no ambiente e da emissão de gases e seus materiais oriundos da degradação 

incontrolada e, ainda, a produção de biogás, com teor de metano de 50 a 70%, que pode ser 

usado como eletricidade, fonte de calor e combustível veicular. 
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O processo de biodigestão anaeróbia consiste na otimização da degradação da 

matéria orgânica contida nos dejetos; permite a redução das demandas química e 

bioquímica de oxigênio e de sólidos, a fim de tornar os nutrientes mais disponíveis para as 

plantas (LUCAS JR.; SANTOS, 2000). A biodigestão anaeróbia é um processo natural em 

que a matéria orgânica é degradada por bactérias. A biodigestão pode ser dividida em 

quatro etapas: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. 

Para Kaparaju e Rintala (2011), o setor agrícola pode desempenhar um papel 

significativo na promoção do desenvolvimento sustentável e na redução dos gases de efeito 

estufa. Além das emissões de GEE, as atividades agrícolas são também fonte de outros 

poluentes, como os dejetos dos animais (HOLM-NIELSEN et al., 2009). 

Uma forma de manejo dos dejetos é por meio da biodigestão anaeróbia. Esta é uma 

tecnologia com atrativos ambientais, pois estabiliza os resíduos orgânicos e produz energia 

renovável, na forma de biogás e fertilizante orgânico, rico em minerais (KAPARAJU e 

RINTALA, 2011; GOBERNA et al., 2010). 

Resíduos da produção animal como os dejetos (fezes, urina, restos de ‘cama de 

frango’,por exemplo, e de alimentos) representam grande quantidade de biomassa, cuja 

reciclagem é importante devido aos aspectos econômicos e ambientais. Um dos processos 

de conversão energética da biomassa é a biodigestão anaeróbia (XAVIER; LUCAS JR, 

2010). 

Prado et al. (2010), Metcalf e Eddy (2003) e Chernicharo (2007) citaram que a 

composição global do biogás produzido bem como sua concentração de metano variam de 

acordo com uma série de fatores, tais como a composição química do efluente a ser tratado, 

temperatura, pH, acidez, alcalinidade do meio e, ainda, os nutrientes a serem usados pelas 

populações microbianas.  

Souza et al. (2005) avaliaram o desempenho e o comportamento na partida de 

biodigestores de bancada, alimentados com dejetos de suínos, com concentração de sólidos 

totais de 6% e submetidos às temperaturas 25, 35 e 40 ºC. Os autores constataram que as 

temperaturas 35 e 40 ºC favoreceram a partida dos biodigestores, pois resultaram em maior 

produção acumulada de biogás (115,48 e 113,74 L, respectivamente) e em menor tempo 

(28,13 e 21,75 dias, respectivamente), quando comparadas com a temperatura 25 ºC. 

A proporção molar dos ácidos graxos voláteis (AGV) geralmente é influenciada pela 

dieta e o estado da população metanogênica do rúmen. Tal população é bastante estável 

apesar das variáveis proporções da concentração de forragem (fibra) e concentrado entre as 

dietas. Os AGV, principalmente os ácidos acético, propiônico e butírico, fornecem a maior 

parte da energia utilizada pelos ruminantes, cerca de 50 a 70% da energia digestível total 

(KOZLOSKI, 2009). 

Do ponto de vista tecnológico, a digestão anaeróbia é de fato uma tecnologia 

promissora de valorização, pois é capaz de converter quase todas as fontes de biomassa, 
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incluindo os diferentes tipos de resíduos orgânicos, chorume e estrume em biogás altamente 

energético (HOLM-NIELSEN et al., 2009).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local do experimento 

 

O experimento foi conduzido nas dependências da Fazenda Experimental Antônio 

Carlos dos Santos Pessoa, pertencente à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

Campus de Marechal Candido Rondon e nos laboratórios de Reatores Anaeróbios e 

Saneamento Ambiental, pertencentes à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

Campus de Cascavel. 

 

4.2 Animais e dietas 

 

Utilizaram-se quatro bovinos machos, peso médio 400 kg, castrados, portadores de 

cânula ruminal, distribuídos em delineamento quadrado latino (4x4), com quatro níveis de 

inclusão de resíduo úmido de cervejaria (0,20, 25 e 30% base matéria seca, para substituir o 

volumoso) à dieta e quatro períodos testados. Cada período teve duração de 21 dias, sendo 

14 dias de adaptação e sete dias para coleta de dados. A dieta foi composta por 60% de 

silagem de milho como fonte de volumoso e 40% de ração concentrada. As composições 

percentuais e químicas das dietas administradas aos animais podem ser observadas na 

Tabela 1.  

Tabela 1 Composições percentual e química (% MS) das dietas administradas aos animais 
para os tratamentos 0, 20, 25 e 30 % de inclusão de resíduo úmido de cervejaria 
 

Itens 
Níveis  

0% 20% 25% 30% 

Silagem de RUC 0,00 20,00 25,00 30,00 

Silagem de milho 60,00 40,00 35,00 30,00 

Fração concentrada 40,00 40,00 40,00 40,00 

Matéria seca (MS) 54,87 54,49 53,60 53,73 

Matéria mineral (MM) 5,34 5,29 5,29 5,26 

Matéria orgânica (MO) 94,66 94,71 94,71 94,74 

Proteína bruta (PB) 18,86 18,52 17,80 18,68 

Extrato etéreo (EE) 3,28 4,39 4,65 5,13 

Fibra em detergente neutro (FDN) 26,71 30,20 31,48 33,21 

Fibra em detergente ácido (FDA) 15,77 14,40 13,84 13,75 

Fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) 8,69 11,65 12,61 12,47 

FDN corrigida para cinzas e proteína (FDNcp) 26,06 27,69 29,18 30,16 

Lignina 2,18 1,98 2,18 2,41 

Celulose 12,61 10,73 10,04 9,81 

Carboidratos totais 72,53 71,80 72,25 70,94 

Carboidratos não fibrosos 24,52 19,42 17,03 14,36 

Fonte: Souza, dados ainda não publicados 
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4.3 Avaliação do potencial da produção de metano dos dejetos 

 

4.3.1 Substrato 

 

Dejetos bovinos como substrato foram utilizados para alimentação dos reatores e 

avaliação do potencial de produção de metano dos dejetos. Os dejetos foram coletados na 

fazenda Experimental Antônio Carlos dos Santos Pessoa, Campus de Marechal Cândido 

Rondon e trazidos ao laboratório de Saneamento Ambiental, UNIOESTE, Cascavel. 

Realizou-se a caracterização inicial dos dejetos utilizados no ensaio de digestão anaeróbia; 

e foram analisados os seguintes parâmetros: pH, concentração de sólidos totais e voláteis, 

matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), fibra 

em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA). As metodologias seguidas 

para as análises são descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 Parâmetros e métodos utilizados no monitoramento do reator ao longo do ensaio 
de digestão anaeróbia 

Parâmetros Método de Análise N do Método Referência 

pH Potenciométrico 4500_H+ APHA, (2005) 

Alcalinidade Titulométrico - Ripley et al. (1986) 

DQO Espectrofotométrico 5220_D APHA (2005) 

Sólidos suspensos Gravimétrico 2540_G APHA (2005) 

Sólidos totais Gravimétrico 2540_E APHA (2005) 

AGV  Cromatografia líquida - Lazaro (2009) 

MM Incineração em Mufla  Silva e Queiroz (2006) 

MO Incineração em Mufla  Silva e Queiroz (2006) 

PB Titulométrico  Silva e Queiroz (2006) 

EE Sohxlet  Silva e Queiroz (2006) 

FDN e FDA 
Digestão e incineração 

em mufla 
 Silva e Queiroz (2006) 

 

Os substratos para abastecimento dos biodigestores foram compostos de dejeto, 

inóculo (20% do volume útil) e água destilada para diluição dos dejetos, cuja concentração 

final de sólidos totais foi de 6% (SOUZA et al., 2005). 

 

4.3.2 Inóculo 

 

Foi utilizado inóculo oriundo de biodigestor alimentado comresíduo bovino, na 

proporção de 20% do volume útil do reator (SOUZA et al., 2005), correspondendo a 0,5 L. 
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4.3.3 Reatores 

 
A digestão anaeróbia dos dejetos foi realizada em reator em batelada, em escala de 

laboratório. O reator foi confeccionado em tubo de PVC de 10 cm de diâmetro e 45 cm de 

altura, com volume total de 3,0 litros e volume útil de 2,48 litros. Foram confeccionados vinte 

reatores: quatro para cada tratamento e mais um para o inóculo, assim, o total foi de cinco 

reatores para cada período experimental. Antes de fechar e vedar os reatores na porção 

superficial dos reatores, no espaço compreendido entre o substrato e a tampa de cada 

reator, aspergiu-se gás N2 para remoção do oxigênio presente a fim de se assegurar a 

anaerobiose no interior do reator. A medida do gás foi realizada por meio do deslocamento 

de líquido (solução NaOH) (AQUINO et al., 2007). A solução de NaOH foi utilizada com o 

objetivo de precipitar o CO2, cuja medida obtida foi correspondente ao volume de CH4. Os 

dados obtidos foram transformados e expressos na CNTP. 

Na Figura 2, é apresentado o esquema do sistema utilizado. 

 

Figura 2 Esquema do sistema em batelada, utilizado no ensaio de biodigestão anaeróbia 
 

4.3.4 Condução do experimento 

 
Instalou-se um reator de 2,48 L por tratamento. Diariamente, pela manhã e à tarde, 

foram realizadas as leituras da produção de metano. No início e no fim do ensaio de 

digestão anaeróbia, realizaram-se análises de ST e SV, DQO solúvel e, a partir desses 

parâmetros, determinaram-se as porcentagens de remoção de ST, SV e DQO solúvel. O 
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processo de digestão anaeróbia durou cerca de 120 dias, tempo correspondente à 

estabilização do dejeto, ou seja, até cessar a produção de metano. 

Para cada reator de 2,48 L, instalaram-se seis reatores de menor volume (400 mL), 

totalizando, após todas as coletas dos períodos experimentais, 96 minirreatores. Os reatores 

apresentaram saída de gás, diretamente em lâmina de água, conforme Figura 3. 

 

Figura 3 - Esquema do minirreator para monitoramento dos reatores de maior volume, com 
detalhe para a saída de gás na lâmina de água 

 
A finalidade dos minirreatores foi o monitoramento dos reatores maiores, uma vez 

que os reatores maiores foram abertos somente quando a produção de metano cessou. Os 

minirreatores serviram como ‘amostras destrutivas’ e foram avaliados a cada vinte dias, um 

reator por tratamento. Apresentaram as mesmas condições e substratos dos reatores de 

maior volume, conforme Figura 4. Os parâmetros avaliados em cada amostragem dos 

minirreatores foram: acidez, alcalinidade, sólidos totais e voláteis, DQO solúvel, pH e ácidos 

graxos voláteis e seguiram as metodologias descritas na Tabela 2. 

 

    

    

Figura 4. Ilustração da forma de avaliação dos reatores e minirreatores 
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25 

Os reatores foram mantidos a 35ºC (SOUZA et al., 2005), utilizando-se banho-maria. 

Foram manualmente agitados, duas vezes ao dia, com o objetivo de aumentar o contato dos 

microrganismos com o substrato. 

A atmosfera de gases foi conectada a um manômetro em U para mensurar a pressão 

no gasômetro e no reator (Figura 3). Fez-se necessária a utilização dessa pressão diária do 

sistema para a correção do volume de biogás gerado, para as condições normais de 

temperatura e pressão. A correção do volume foi realizada pelas Equações 1 e 2, 

recomendadas por Motta (1985) e Fernandes Júnior (1995). 

 

  (    )       
   

     
   
    

   
                                                                                                ( ) 

      

Em que: 

T = Temperatura ambiente, °C; 

P = Pressão local em mm Hg; 

PW = Pressão de coluna d’água em mm Hg; 

V = Volume de solução deslocada; 

F = Fator de correção de umidade à temperatura de medição do gás. 

 

O dado PW foi obtido pela Equação 2: 

 

PW = Pm x 0,7357  Eq. (2) 

 

Em que: 

Pm = pressão lida no manômetro em centímetros de coluna de água. 

 

4.4 Determinação dos ácidos graxos voláteis (AGV) 

 
Os AGV, lático, acético, propiônico e butírico foram analisados por cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC) com detector UV, de acordo com a metodologia utilizada 

por Lazaro (2009), utilizando as seguintes condições cromatográficas: fase móvel: solução 

de acetonitrila (10%) mais ácido trifluoracético (0,025%), com adição de solução de água 

(90%) mais 0,05% ácido trifluoracético,temperatura do forno de 47°C, fluxo de 0,6 mL/min e 

comprimento de onda de 208 nm. 

Foram preparadas curvas de calibração com solução padrão, que continha todos os 

ácidos de interesse e concentração conhecida (1g L-1). A partir da solução padrão, foram 

retiradas alíquotas e diluídas em água ultrapura. As diluições de cada ponto foram feitas em 

duplicatas. 

A quantificação dos ácidos foi feita por meio do método padrão externo, em que a 
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porcentagem em massa de uma amostra de concentração desconhecida é determinada a 

partir de um gráfico de calibração. 

As amostras foram preparadas em balão volumétrico (5 ml) e acidificadas com 2 µl 

de solução de ácido sulfúrico (2 M). Em seguida, as amostras foram filtradas em membrana 

com porosidade de 0,22 µm. 

 

4.5 Avaliação do potencial da produção de metano e de AGV do líquido ruminal 

 

A coleta de líquido ruminal ocorreu no último dia da semana de coleta, cinco horas 

após a alimentação dos animais. Coletaram-se em torno de 1000 mL de conteúdo ruminal 

de cada animal, via cânula, com aspersão contínua de CO2. O líquido foi armazenado em 

garrafas térmicas pré-aquecidas a 39°C, e transportado até o laboratório. Na sequência, o 

conteúdo foi liquidificado e filtrado (sob aspersão de CO2) em tecido de algodão e, em 

seguida, inoculado em frascos reatores para os ensaios de produção de metano e ácidos 

graxos voláteis. 

Foram utilizados frascos de 500 mL, adicionados três gramas da dieta (MS), 270 mL 

de solução tampão e 30 mL de líquido ruminal, conforme recomendação de Theodorou et al. 

(1994). Para cada tratamento, foram utilizados dois frascos, um com a dieta, líquido ruminal 

e solução tampão e outro com líquido ruminal e solução tampão (controle). Foram montados 

oito frascos por período experimental (quatro tratamentos e quatro controles), totalizando 

trinta e dois frascos. 

Antes do fechamento, os frascos foram aspergidos com N2 para garantir a 

anaerobiose, necessária à atividade dos microrganismos do rúmen. Em seguida, os frascos 

foram mantidos a 39°C em câmara do tipo BOD por 96 horas (RIVERA et al., 2010). 

 

4.5.1 Avaliação da produção de metano 

 
Montou-se um sistema de quantificação de gases utilizando-se os frascos reatores 

(500 mL) conectados por meio de mangueira de silicone a um gasômetro (100 mL) contendo 

NaOH. Dessa forma, com o aumento da pressão produzida no interior dos frascos reatores, 

o líquido do gasômetro (NaOH) extravasa para outro frasco, localizado exatamente abaixo 

do gasômetro, de acordo com a Figura 5. 

As leituras de produção de metano foram tomadas em maior frequência durante o 

período inicial de fermentação e reduzidas posteriormente (2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 24, 30, 

36, 48, 72 e96 h), conforme descrito por Nogueira et al. (2005). Foram montadas curvas de 

produção acumulada de gás metano após a quantificação. 

Transcorrido o período de 96 horas do teste de produção de metano, o conteúdo dos 

frascos foi avaliado quanto aos teores de sólidos totais, com o objetivo de verificar o 

consumo de matéria seca pelo sistema. 
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Figura 5 Esquema do frasco reator para avaliação da produção de metano a partir da 
atividade do líquido ruminal 

 

4.5.2 Avaliação da produção de AGV 

 
Frascos foram montados com conteúdos idênticos aos descritos anteriormente para 

a quantificação da produção de AGV, os quais tinham 270 mL de solução tampão, três 

gramas de dieta (MS) e 30 mL de líquido ruminal. Nos frascos, foram adaptados septos de 

borracha a 7 cm da base, para permitir a coleta do líquido em fermentação (Figura 6). 

 

Figura 6 Esquema do frasco reator, com detalhe do septo para coleta de amostras 
 

O septo foi perfurado com uma seringa descartável, dessa forma, coletaram-se 

amostras para posterior quantificação de ácidos graxos voláteis, às 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 

24, 30, 36, 48, 72 e96 horas após a inoculação. 

 

4.6 Análise Estatística 

 
As respostas à substituição da silagem de milho pelo RUC foram analisadas 

mediante análise de variância, segundo o seguinte modelo estatístico: 

Y= µ + Ti + Pj = Ak + eijk                                                                                   Eq. (3) 

em que: 
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µ = constante geral; 

Ti = efeito do Tratamento i (i = 0, 20, 25, 30%); 

Pj = efeito do Período j (1, 2, 3, 4); 

Ak = efeito do Animal k (1, 2, 3, 4); 

eijk = efeito aleatório associado a cada observação. 

Ajustaram-se curvas não lineares para a estimação do parâmetro da cinética de 

produção acumulada de metano, utilizando-se o modelo de Gompertz modificado (CHEN et 

al, 2002; GUO et al, 2010). Os dados de produção acumulada de metano dos dejetos e do 

líquido ruminal foram submetidos à modelagem de Gompertz modificada (Equação 4): 

 (t)   exp {-exp [
 m e

 
 ( -t)  ]}                            (Eq.4) 

 

em que: 

P= potencial de produção de CH4;  

Rm= produção máxima de CH4;  

 = tempo de fase lag e 

t= tempo. 

Determinou-se a constante de bioestabilização dos sólidos totais e voláteis na 

digestão anaeróbia para os quatro tratamentos, a partir da Equação5, descrita por Leite; 

Pavinelli, (1999) 

               (Eq.5) 

em que: 

Mb = massa do substrato transformada em um dado tempo (g); 

Mbo = massa do substrato aplicada em to (g); 

K = constante de bioestabilização (d-1). 

Os dados foram verificados para determinar se esses atendiam às pressuposições 

de normalidade, homogeneidade de variâncias e ausência de outliers em relação às 

variáveis respostas obtidas no ensaio de digestão anaeróbia (% remoção ST, SV, DQO 

solúvel). Enquanto a comparação de médias para todas as variáveis foi realizada de acordo 

com o teste de Tukey ao nível de 5% de significância. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1 Caracterização dos dejetos 

 
Na Tabela, 3 está apresentada a composição média dos dejetos de bovino em 

função das doses de RUC administradas na dieta, os quais foram utilizados no ensaio de 

biodigestão anaeróbia. 

 
Tabela 3 Composição média dos dejetos de bovino em função das doses de RUC 
administradas na dieta, utilizados no ensaio de digestão anaeróbia 

Parâmetros 
Níveis RUC 

0% 20% 25% 30% 

pH 6,46 6,38 6,48 6,48 

ST(%) 22,02 22,19 23,38 21,82 

SV(%) 17,09 17,05 19,42 18,46 

Matéria Mineral (%MS) 18,07 19,52 18,27 15,80 

Matéria Orgânica (%MS) 81,93 80,48 81,73 84,20 

Proteína Bruta (%MS) 21,38 19,04 19,34 14,72 

Extrato Etéreo (%MS) 3,30 3,63 3,91 4,13 

FDN (%MS) 58,82 56,62 58,92 60,93 

FDA (%MS) 26,57 29,43 25,60 28,37 

Lignina (%MS) 2,10 2,30 2,10 2,08 

ST- sólidos totais; SV- sólidos voláteis; FDN- fibra em detergente neutro; FDA- fibra em detergente 
ácido. 

 

Os teores de ST e SV variaram de 21,82 a 23,28% e de 17,05 a 19,42%, 

respectivamente. Em relação aos ST, os teores de SV variaram de 77,29 a 84,71%. Os 

valores concordam com aqueles obtidos por Machado (2011), que avaliou a digestão 

anaeróbia de dejeto bovino leiteiro, submetido a diferentes tempos de exposição ao ar, com 

teores de ST de 17,8 % a 27,3 % e de 79,93 a 73,8 % de SV. Esses dados estiveram 

próximos aos de BALSARI (1988) e aos dados obtidos na literatura, os quais demonstraram 

que, em resíduos provenientes de bovinocultura, os teores de sólidos voláteis 

representavam aproximadamente 80 % dos teores de sólidos totais (MACHADO, 2011).  

Costa (2005) citou que os teores de sólidos voláteis (SV) expressam a porcentagem 

dos sólidos totais (ST) passível de ser decomposta, quando o resíduo é submetido aos 

processos biológicos de reciclagem da matéria orgânica. Assim, quanto maior a 

porcentagem de SV no dejeto, maior a possibilidade de geração de gás metano através da 

biodigestão anaeróbia ou, por outro lado, menor é a quantidade de nutrientes presentes no 

dejeto, representado pelo teor de matéria mineral (MM). Os teores de MM registrados neste 

experimento variaram de 19,52 a 15,8%, dados próximos aos obtidos por Costa (2005), que 

obteve teores que variaram de 13 a 16,7%, ao avaliar dejetos de novilhos superprecoces. 

Os teores de proteína bruta (PB) variaram de 21,38 a 14,72%. Costa (2005) 

apresenta valor de 14% para PB de dejetos de novilhos superprecoces. Os teores de 
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proteína bruta tiveram uma tendência de diminuição com o acréscimo de RUC à dieta. Isso 

pode ter ocorrido porque até 50% da PB do RUC pode estar na forma de proteína não 

degradável no rúmen (Geron et al., 2007). Isso faz com que essa PB não seja atacada pelos 

microrganismos ruminais e chegue intacta ao intestino delgado (Silva et al., 2010b), onde 

sofrerá digestão enzimática e será absorvida pelas papilas ruminais. Como cerca de 80% 

das proteínas que chegam ao intestino delgado são digeridas, apesar das enzimas 

secretadas no intestino delgado e da PB oriunda da descamação das células da parede 

intestinal também constituírem a PB fecal, era esperada a redução no seu conteúdo das 

fezes com o aumento dos níveis de RUC. 

O teor de fibra em detergente neutro (FDN) expressa a porcentagem dos principais 

componentes da parede celular das plantas (celulose, hemicelulose e lignina). A fibra em 

detergente ácido (FDA) é a porção menos digerível da parede celular das forrageiras pelos 

microrganismos do rúmen (SILVA; QUEIROZ, 2006). Os teores médios de FDN (58,52%) e 

FDA (27,49%) são inferiores aos obtidos por Machado (2011), o qual também trabalhou com 

dejetos bovinos e dieta 60V: 40C e obteve resultados de FDN e FDA de 64 e 35%, 

respectivamente. Os teores de FDA ligeiramente inferiores aos de Orrico et al. (2011) 

indicam que o dejeto de bovinos obtido pela adição de RUC à dieta é mais facilmente 

digerível quando comparado ao de cabritos Saanen.  

A lignina, que representa a fração não degradável da dieta, apresentou teor médio de 

2,1%, valores superiores aos obtidos por Orrico et al. (2011) que trabalharam com 

biodigestão anaeróbia dos dejetos de cabritos Saanen e obtiveram teor médio de 1,4%. 

Esses resultados se devem às diferenças na composição da dieta, pois o RUC possui 

valores de lignina com variação de 3 a 9 % (GERON et al., 2008; SILVA et al., 2010b). 

Costa (2005) observou que os valores de extrato etéreo (EE) ou gordura bruta 

expressam a porcentagem de gordura do material, os quais são úteis para quantificar a 

energia. Os materiais com altos teores de gordura têm elevados valores de NDT (nutrientes 

digestíveis totais), pelo fato de as gorduras fornecerem 2,25 vezes mais energia quando 

comparadas aos carboidratos e às proteínas. Os valores de EE encontrados variaram de 

3,30 a 4,13%, valores superiores aos encontrados por Costa (2005), que obteve média de 

2,2%. 

Para compreender a degradação dos dejetos no biodigestor, é necessário estudar a 

composição de dejetos bovinos. Orrico Jr et al. (2011) dividiram a matéria seca dos dejetos 

em duas frações: a orgânica, representada pelos sólidos voláteis (SV) e a inorgânica, 

representada pelas cinzas. Os sólidos voláteis, por sua vez, foram divididos em cinco grupos 

principais: os lipídios, as proteínas, os carboidratos rapidamente degradados (CHOR), os 

carboidratos lentamente degradados (CHOL) e a lignina (não degradável em meio 

anaeróbio).  

Os mesmos autores, ao procederem tal separação, observaram maiores teores de 
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CHOL para os dejetos dos bovinos. Os maiores teores provavelmente se devem às grandes 

porções de alimentos volumosos que são utilizadas nas dietas de ruminantes. A 

característica principal destes alimentos é a elevada quantidade de lignina complexada com 

celulose e hemicelulose. Isso dificulta tanto a digestão animal como a biodigestão anaeróbia 

(ORRICO et al., 2007). 

Na Tabela 4, apresenta-se a caracterização dos substratos (dejeto e inóculo) dos 

reatores no início do ensaio de biodigestão anaeróbia. 

 
Tabela 4 Caracterização dos substratos (dejeto e inóculo) dos reatores no início do ensaio 
de biodigestão anaeróbia, para os níveis de inclusão 0, 20, 25 e 30% de resíduo úmido de 
cervejaria à dieta de bovinos 

 0 20 25 30 

ST (%) 6,46 6,32 6,14 6,23 
ST adicionados (g.L-1) 60,92 63,92 64,16 62,73 
SV (%) 5,03 4,8 5,06 5,24 
SV adicionados (g.L-1) 49,95 53,59 49,36 49,34 
DQO sol. inicial (g.L-1) 25,26 24,29 26,61 28,50 
pH 6,47 6,38 6,48 6,45 
AV/AT  0,13 0,14 0,09 0,15 
ST- sólidos totais; SV- sólidos voláteis; DQO sol.- demanda química de oxigênio solúvel; AV/AT- 
acidez volátil e alcalinidade total. 
Médias seguidas por letras iguais na linha não diferem pelo teste de Tukey aos 5% de probabilidade. 

 

Os substratos provenientes dos dejetos apresentaram pH próximo à neutralidade, 

acima de 6,0, ou seja, dentro da faixa adequada para o processo de biodigestão anaeróbia. 

Batista (1981) esclarece que o pH de 6,0 a 8,0 está dentro da faixa ótima para a biodigestão 

anaeróbia. Já Bryant (1979) estabelece uma faixa mais restrita, pois define como faixa ótima 

de pH entre 6,7 e 7,4 para biodigestão anaeróbia de dejetos de bovinos. 

Na Tabela 5, apresentam-se as remoções de sólidos totais (%), sólidos voláteis (%), 

da demanda química de oxigênio e fibra em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA) para os 

níveis de inclusão 0, 20, 25 e 30% de RUC no ensaio de biodigestão anaeróbia. 

 

Tabela 5 Remoções de sólidos totais (%), sólidos voláteis (%), da demanda química de 
oxigênio e fibra em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA) para os níveis de inclusão 0, 20, 
25 e 30% de resíduo úmido de cervejaria à dieta de bovinos, no ensaio de biodigestão 
anaeróbia 

 0 20 25 30 

Remoção ST (%) 95,11 a 94,67 a 94,99 a 94,72 a 
Remoção SV (%) 97,24 a 96,57 a 97,88 a 96,79 a 
Remoção DQO (%) 90,78 a 88,98 a 89,68 a 91,00 a 
Remoção FDN (%) 28,9 b 31,10 ab 32,59 ab 36,04 a 
Remoção FDA (%) 18,7 b 20,01 ab 20,39 ab 24,25 a 
ST- sólidos totais; SV-; DQO sol.- sólidos voláteis demanda química de oxigênio solúvel; AV/AT- 
acidez volátil e alcalinidade total; FDN- fibra em detergente neutro; FDA- fibra em detergente ácido. 
Médias seguidas por letras iguais na linha não diferem pelo teste de Tukey aos 5% de probabilidade. 

 
Os teores remoção de ST e SV desse trabalho variaram de 94,67 a 95,11% e 96,57 

a 97,24%, respectivamente. Apesar das afirmações feitas por Leite e Povinelli (1999), ao 
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mencionarem que o comportamento dos ST não expressa de maneira satisfatória os 

mecanismos na biodigestão anaeróbia, conforme já mencionado, foi possível a obtenção de 

elevados percentuais de remoções para os sólidos totais e voláteis. 

Observam-se, de acordo com a Figura 7, as curvas de remoção de sólidos totais (7a) 

e voláteis (7b) para todos os tratamentos em função do tempo. 

a) b) 

  

Figura 7 Curvas de remoção de sólidos totais (a) e voláteis (b) ao longo do ensaio de 
biodigestão anaeróbia em função do acréscimo das doses de RUC (0, 20, 25 e 30%) à dieta 

 

O mesmo comportamento dos sólidos totais e voláteis pode ser observado em 

relação à DQO solúvel, para a qual foram obtidas remoções que atingiram 90,78; 88,98; 

89,68 e 91,00% para os tratamentos 0, 20, 25 e 30, respectivamente. Os resultados obtidos 

por Pedreira et al. (2004), que também trabalharam com dejeto bovino, foram semelhantes 

aos obtidos neste estudo, com eficiências médias de remoção de DQO e ST no sistema de 

tratamento anaeróbio na faixa de 71 a 95%. Chernicharo (2007) considera o sistema 

anaeróbio eficiente para o tratamento de águas residuárias, quando a remoção de matéria 

orgânica for superior a 65%. Essa eficiência indica presença equilibrada de massa 

bacteriana (VAN SOEST, 1994). 

A redução da concentração da DQO solúvel ao longo do ensaio de biodigestão 

anaeróbia em função das diferentes doses de RUC adicionadas à dieta é apresentada na 

Figura 8. 
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Figura 8 Redução da concentração da DQO solúvel ao longo do ensaio de biodigestão 
anaeróbia do dejeto em função das diferentes doses de RUC adicionadas à dieta 
 

Observa-se a tendência de diminuição na concentração da DQO solúvel de todos os 

tratamentos avaliados. E ao se analisar a Figura 9, pode-se observar as médias da relação 

AV/AT e pH ao longo do ensaio de digestão anaeróbia, em função do acréscimo de RUC (0, 

20, 25 e 30%) à dieta. 

a)  b)  

  

Figura 9 Perfil das médias da relação AV/AT (a) e pH (b) durante o ensaio de digestão 
anaeróbia, em função do acréscimo de RUC (0, 20, 25 e 30%) à dieta 
 

Os valores de pH mantiveram-se entre 6,2 e 6,7 (Figura 9b). O pH inicial dos dejetos 

foi acima de 6,2, valor que indicaria uma baixa digestibilidade ou elevada taxa de passagem 

do amido presente na dieta (Ferreira et al., 2013). Há uma tendência de aumento do pH 

fecal com a inclusão do RUC na dieta, porém, essa tendência desaparece após os 65 dias 

de incubação, quando os maiores valores de pH foram observados para os dejetos 

provindos da dieta sem RUC.  

Segundo Maruta et al. (2002), o pH fecal pode ser utilizado como meio alternativo no 

diagnóstico clínico da acidose láctica ruminal, a qual é evidenciada por valores de pH fecal 
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inferiores (Ferreira et al., 2013). Como na instalação do ensaio e no decorrer do período de 

incubação, os valores de pH permaneceram superiores a 6,0 com tendência à neutralidade. 

Assim, pode-se afirmar que a inclusão do RUC nas dietas não ocasionou distúrbios 

alimentares aos animais. A alcalinidade parcial evidenciada neste trabalho pelos valores de 

pH próximos à neutralidade está relacionada à presença de íons bicarbonato oriundos da 

saliva produzida durante o processo de ruminação, os quais são responsáveis pelo 

tamponamento do sistema no valor de pH desejado para as atividades biológicas (Silva e 

Nour, 2005). Também é válido ressaltar que, os animais com fezes diarreicas tendem a 

apresentar valores de pH superiores a 7,0 nas mesmas. Essa característica também está 

relacionada com distúrbios metabólicos ou alimentares (Ferreira et al., 2013), porém, não se 

fizeram presentes durante o experimento.  

Em se tratando de produção de metano, a interpretação da Figura 9b sugere que a 

máxima produção de metano ocorreu até os 65 dias de incubação nos tratamentos com a 

inclusão de RUC na dieta, uma vez que as bactérias produtoras do metano sobrevivem 

numa faixa variável de pH entre 6,5 e 8,0 (SOSA et al., 2004). Os valores de pH com 

tendência à neutralidade são obtidos durante a decomposição anaeróbia de substratos 

porque as bactérias fermentativas transformam os substratos em ácidos solúveis (ácido 

propiônico e butírico), alcoóis e outros compostos e, a partir desses, as bactérias 

acetogênicas transformam os produtos obtidos na primeira etapa em ácido acético, 

hidrogênio e dióxido de carbono.  

O metano é formado na última etapa da produção do biogás quando as bactérias 

metanogênicas transformam hidrogênio, dióxido de carbono e ácido acético em metano e 

dióxido de carbono (SOSA et al., 2004). Dessa forma, os valores de pH também sugerem 

uma elevada produção de ácidos solúveis, em quantidade superior à capacidade 

metanogênica da população de bactérias. Portanto, contribuiria para impedir o aumento do 

pH para valores superiores a 7,0. 

Equações exponenciais foram ajustadas aos dados de sólidos totais e sólidos 

voláteis na biodigestão anaeróbia durante o processo de bioestabilização dos dejetos, cujas 

médias dos ajustes são apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6 Equações exponenciais ajustadas aos dados de sólidos totais e sólidos voláteis da 
biodigestão anaeróbia dos dejetos bovinos em função dos quatro níveis de acréscimo de 
resíduo úmido de cervejaria (0, 20, 25 e 30%) 
níveis 0 20 25 30 

ST ST=160,0 * e 
-0,00826*t

a ST=167,4 * e 
-0,00841*t

a ST=166,2 * e 
-0,00835*t

 a ST=165,3 * e 
-0,00852*t

a 

SV SV=129,7 * e 
-0,00818*t

a SV=125,7 * e 
-0,00739*

a SV=137,1 *
e-0,00869*t

a SV=136,7 * e 
-0,00876*t

a 

Médias seguidas por letras iguais na linha não diferem pelo teste de Tukey aos 5% de probabilidade. 

 

A análise de variância aplicada às equações ajustadas para predizer a concentração 

de sólidos totais e de sólidos voláteis não diferiu ao nível de 5% de probabilidade, pois os 

valores de F calculados para as concentrações de ST e de SV total foram menores que o F 
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tabelado, a um nível de 95% de confiança. Tais resultados permitiram concluir que os quatro 

tratamentos apresentaram constante de bioestabilização de primeira ordem estatisticamente 

iguais, ou seja, as doses de RUC não influenciaram na constante de bioestabilização (k) 

para concentração de ST e SV no ensaio de biodigestão anaeróbia. 

Matos et al. (1998) trabalharam com alguns resíduos orgânicos e utilizaram águas 

residuárias da suinocultura como fonte de nitrogênio. Os autores obtiveram uma constante 

de média de estabilização do material orgânico de 0,3673 x 10-2 dia-1 para um período de 90 

a 133 dias. Os valores das constantes de degradação obtidos na literatura variam 

amplamente em função dos sistemas de tratamento, de suas configurações, dos modelos 

ajustados e de características dos materiais a serem tratados (BRASIL et al., 2007; FIA, 

2009; KADLEC; WALLACE, 2008). 

 

5.2 Potencial de produção de metano dos dejetos 

A produção e os potenciais de produção de metano estão apresentados na Tabela 7.  

 
Tabela 7 Produção e potencial de produção de metano dos dejetos em função dos níveis de 
acréscimo de RUC (0,20,25 e 30 %) à dieta 

 0 20 25 30 

Produção (L) 11,39 14,15 15,20 19,31 
L.g-1 ST consumidos 0,21 0,27 0,28 0,37 
L.g-1 SV consumidos 0,27 0,35 0,33 0,44 
L.g-1 DQO consumida 0,18 0,25 0,25 0,30 
ST- sólidos totais; SV- sólidos voláteis 

 

Pode-se observar que a produção de metano foi maior no tratamento com o maior 

incremento de RUC (30%). Isto se deve provavelmente às características do dejeto desse 

tratamento (Tabela 3): maior concentração de FDN (60,93%), maior teor de MO (84,20%), 

menor teor de MM (15,8%) e maior teor de EE (4,13%). O maior teor de fibras e o maior teor 

de EE, que representa maior concentração de NDT (nutrientes digestíveis totais) do dejeto, 

tendem a aumentar a produção de gás metano (NOGUEIRA et al., 2006; COSTA, 2005). O 

teor de SV adicionado (5,24%) foi maior neste tratamento em relação aos demais (Tabela 

4), logo, propicia um possível aumento na produção de metano. As maiores reduções de 

fibra também correspondem ao tratamento com 30% de acréscimo de RUC (Tabela 4) 

Orrico et al. (2011) afirmam que vários fatores podem interferir sobre a produção de 

metano dos dejetos, mas, sem dúvida alguma, a qualidade dos sólidos voláteis contidos nos 

dejetos é o principal fator. Pode-se observar neste experimento que o tratamento que 

apresentou maior potencial de produção de metano foi o que apresentou maior teor de SV 

(tratamento com 30 % de acréscimo de RUC). 

O tratamento teve efeito (p<0,05) para a variável-resposta produção acumulada de 

gás metano (L) (Figura 10), a qual apresentou elevada correlação com as variáveis 

produção de metano por grama de DQO consumida (0,90) e produção de metano por grama 
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de SV consumidos (0,92). Tal correlação já era esperada, uma vez que as variáveis 

envolvidas são consequência uma da outra. Os gráficos de correlação encontram-se em 

ANEXO 8.1. 

 

 

Figura 10 Modelos de regressão linear entre os níveis de inclusão de resíduo úmido de 
cervejaria (0, 20, 25 e 30%) e produção acumulada de metano 
 

Pode-se observar o efeito positivo da adição de RUC sobre a produção acumulada 

de metano e aumento da produção no terceiro período de avaliação (R3). O fato deve-se, 

provavelmente, ao diferente lote de RUC que foi utilizado para alimentação dos animais.  

A maior degradação dos dejetos provenientes da dieta com maior proporção de RUC 

refletiu diretamente sobre a produção e os potenciais de produção de metano (Tabela 6). 

Esses resultados devem-se à composição dos dejetos, pois quanto maior a proporção de 

RUC incluída na dieta, maior o teor de MO nas fezes, a qual representa a fração 

potencialmente aproveitável pelos microrganismos. Também o conteúdo de extrato etéreo 

(EE) possivelmente contribuiu como aporte de energia para os microrganismos 

biodegradadores. 

Ao analisar a Figura 11, verifica-se o comportamento da produção acumulada de 

metano (Figura 11a) e a produção diária de metano (Figura 11b) dos tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

CH4 acumulado R1= 11,05 + 0,16x (R
2
= 0,93) 

CH4 acumulado R2= 7,54+ 0,29 x (R
2
= 0,75) 

CH4 acumulado R3= 15,99+ 0,19 x (R
2
= 0,95) 

CH4 acumulado R4= 8,64+ 0,25 x (R
2
= 0,57) 
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a) 

 
b) 

 
Figura 11 Produção de metano a partir dos dejetos em função da dose de RUC aplicada a) à 
produção de metano acumulada (L) e b) à produção diária ao longo do processo de 
biodigestão anaeróbia 
 

O RUC apresenta características na sua fração fibrosa (FDN), como a densidade, 

que o diferenciam da fibra encontrada nos alimentos volumosos de origem forrageira. É 

possível observar diferenças na digestão da fração fibra da cevada, quando comparada com 

alimentos de origem forrageira (CABRAL FILHO, 2007). Alterações físicas na digestão da 

fração fibra pelos ruminantes podem ser notadas através dos processos digestivos como o 

tempo de ruminação, atividade de mastigação e a consistência do material do rúmen 

(MERTENS, 1997). 

Devido a essa fibra, o resíduo de cervejaria apresenta teor de proteína não 

degradável no rúmen (PNDR) de 65,59% da PB, superior ao farelo de soja de 40,52% da 

PB. Desta maneira, o resíduo é caracterizado como um alimento com alto valor de proteína 

de passagem, ou seja, a proteína que não sofre degradação ruminal (quebra da proteína da 

dieta em compostos mais simples como amônia (N-NH3), utilizados pelas bactérias para a 
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síntese de proteína bacteriana). Ao passar intacta pelo rúmen, tal proteína pode ser digerida 

pela atividade enzimática no intestino delgado e permitir que os aminoácidos liberados 

sejam absorvidos no intestino delgado (GERON et al., 2008). 

As diferenças nas quantidades e propriedades físicas da fibra podem afetar a 

utilização da dieta e, consequentemente, o desempenho animal. Quando o excesso de fibra 

é incluído na ração, a densidade energética torna-se baixa, a ingestão de matéria seca é 

reduzida e a produtividade animal tende a diminuir significativamente (GOLÇALVES, 2009). 

A redução no consumo deve-se ao efeito do enchimento proporcionado pela fibra que 

também limita a digestibilidade dos demais nutrientes, especialmente da proteína da dieta 

(MERTENS, 1997). 

A produção de metano oriundo de estercos está em um intervalo de 100-400 L 

CH4.kg-1 SV. Dejetos de suínos têm maior produção de metano do que esterco de vacas, 

devido ao maior teor de proteínas e lipídeos, menos lignina e mais carboidratos lentamente 

degradáveis. Este fator depende da origem da matéria-prima usada na alimentação 

(MOLLER et al., 2004). Segundo os mesmos autores, também afetam o rendimento final de 

metano: espécie, raça e estágio de crescimento dos animais, dieta dos animais, quantidade 

e tipo de cama e processos de degradação durante o pré-armazenamento.  

O grau de diluição dos dejetos pode ser determinado pela observação da matéria 

seca (MS) ou de sólidos totais presentes nos dejetos. Os sólidos voláteis, que são os 

substratos para as bactérias metanogênicas, representam entre 70 e 75% dos sólidos totais, 

para os dejetos bovinos utilizados neste trabalho. Os sólidos voláteis são os responsáveis 

diretos pela produção de biogás (LUCAS JUNIOR, 1994). Pois, quanto maior a 

concentração de sólidos totais voláteis na alimentação diária do biodigestor, maior será a 

produção de biogás e, consequentemente a produção de energia (LIMA, 2007).  

O conhecimento da quantidade de sólidos totais voláteis existentes no substrato a 

ser utilizado possui relação direta com a qualidade e o volume de biogás produzido, pois 

estão diretamente ligados à quantidade de matéria orgânica existente no dejeto (OLIVEIRA; 

HIGARASCHI, 2006), a qual neste ensaio foi superior no tratamento com maior inclusão de 

RUC. 

Machado (2011) analisou a biodigestão anaeróbia de dejetos bovinos leiteiros 

submetidos a diferentes tempos de exposição ao ar e encontrou valores de potenciais de 

produção de biogás por quilo de estrume e por quilo de sólidos totais adicionados de 

0,063m3 e 0,211m3, respectivamente. Xavier (2005) trabalhou com biodigestão anaeróbia de 

dejetos em sistema de produção de leite e obteve valores de potenciais de produção de 

biogás de 0,043 m3.kg-1 substrato. Considerando-se que o biogás apresenta no mínimo 50% 

de CH4, pode-se dizer que os resultados são semelhantes aos deste trabalho, cujos 

potenciais de produção de metano variaram entre 0,07 e 0,012 m3. kg-1de substrato 

adicionado. 
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Alvarez et al. (2006) observaram potencial de produção de metano de 131 litros kg-1 

de sólidos voláteis adicionados quando submeteram dejeto de bovino a um tempo de 

retenção hidráulica de 50 dias. O motivo desta diferença pode estar na dieta oferecida aos 

animais, a qual era baseada apenas em alimento volumoso. 

Moller et al. (2004) estudaram potenciais de produção de metano de bovinos 

submetidos a diferentes dietas e encontraram potencial de 100 litros kg-1 de sólidos voláteis 

adicionados para uma dieta com 100 % de volumoso, ou seja, uma resposta muito próxima 

à encontrada por Alvarez et al. (2006).  

Os dados dos autores anteriormente citados estão de acordo com os obtidos neste 

trabalho. Essa semelhança deve-se à composição do RUC e das fezes, pois, para ambas, 

foi constatado um aumento na concentração de FDN em resposta ao aumento nas inclusões 

de RUC na dieta. Como o FDN representa a fração fibrosa da dieta (VAN SOEST, 1994) e 

também das fezes, aumentos na sua concentração podem ter favorecido à produção de 

ácido acético, o qual é substrato para as bactérias metanogênicas (SOSA et al., 2004). 

Também devido ao fato de o inóculo do ensaio de biodigestão ser oriundo de biodigestor, a 

população de microrganismos é diferenciada em relação ao ambiente ruminal, o que pode 

proporcionar uma maior eficiência na degradação da FDN presente nas fezes. 

No entanto, mesmo com o aumento, os valores permaneceram dentro da faixa 

considerada adequada que varia de 25% a 40% (ALLEN, 2000; MERTENS, 1997; VAN 

SOEST et al., 1994; TOMLINSON et al., 1991; SERJSEN; FOLDAGEr, 1992; NRC, 2001). 

Neste ensaio, os valores variaram de 26,71 até 33,21% de FDN da ausência de inclusão de 

RUC na dieta para a maior porcentagem de inclusão (30%). Segundo Tomlinson et al. 

(1991), níveis de fibra abaixo de 30% atuam na limitação do consumo por meio de 

mecanismos metabólicos enquanto níveis acima de 40% são responsáveis pela limitação 

física. 

Mendonça (2009) trabalhou com efluentes da bovinocultura de leite em biodigestor 

tubular e atingiu produções de 1,32 m3biogás.kg-1 DQO, 1,05m3 biogás.kg-1 ST removidos e 

1,01m3 biogás.kg-1 SV removidos. Costa (2005) obteve valores de produção que variaram de 

0,16 a 0,39 m3.kg-1 SV removidos, ao utilizar dejetos de novilhos superprecoces. Orrico et al. 

(2007) observaram também valores de produção de biogás de dejetos bovinos (L de CH4.kg-

1 de SV), potencial máximo teórico (L de CH4.kg-1 de SV) e potencial observado (L de 

CH4.kg-1 de SV) de 339,09; 379,90 e 237,36, respectivamente. 

Oliveira (2001) avaliou a produção de biogás em aves, bovinos e suínos e citou que 

as médias de potencial de produção em bovinos variam de 10 a 15 kg esterco animal-1dia-1, 

0,038 m3 biogás.kg-1 esterco e 0,094-0,31 m3 biogás.kg-1 SV. 

Os dados obtidos neste trabalho concordam com os dados da literatura e apontam 

teor médio de produção quando comparados com dejetos suínos e de aves que, por sua 

vez, apresentam teores de produção elevados. A maior parte do carbono biodegradável nos 
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alimentos para animais, já é digerida no rúmen e no intestino dos bovinos (OLIVEIRA, 

2001). Assim, o esterco bovino possui um menor potencial para produzir biogás comparado 

ao esterco de suínos ou de aves (BACKES, 2011). 

Orrico Jr et al. (2012) descrevem que os dejetos produzidos a partir da dieta com 

menor proporção de volumoso (40:60) apresentaram maiores teores de carboidratos de 

rápida degradação (CHOr) e menores teores das frações fibrosas, como consequência da 

maior proporção de concentrado na dieta. Cabe ressaltar que o RUC teve comportamento 

mais próximo a alimentos concentrados, especialmente devido à menor digestibilidade da 

FDN presente na sua composição (GERON et al., 2007). Isso explica os resultados obtidos 

neste experimento, mesmo apresentando dieta com proporção de volumoso maior (60: 40). 

Os mesmos autores citam que as mudanças na composição dos dejetos 

influenciaram o processo de biodigestão anaeróbia, principalmente quanto às reduções de 

sólidos totais, sólidos voláteis, demanda química de oxigênio e demanda bioquímica de 

oxigênio. O benefício ocasionado pela adição de alimento concentrado à dieta dos animais 

sobre a degradação dos substratos pode estar relacionado aos menores teores de 

constituintes fibrosos (celulose, hemicelulose e lignina) e que em menores quantidades 

podem ter favorecido às maiores reduções de sólidos totais, sólidos voláteis, demanda 

química de oxigênio e demanda bioquímica de oxigênio.  

Francou et al. (2008) chegaram à conclusão de que a lignina é a principal 

responsável por retardar a decomposição da matéria orgânica, todavia, a velocidade da 

biodegradação de um material orgânico depende do seu conteúdo de lignina. 

Orrico et al. (2007), em estudo sobre a interferência da relação volumoso e 

concentrado no processo de biodigestão anaeróbia dos dejetos de cabritas Saanen, 

encontraram resultados semelhantes aos desse experimento e ao de Orrico Jr. et al. (2012). 

Esses autores encontraram elevada correlação entre o aumento da quantidade de 

concentrado na dieta e a eficiência de degradação do material nos biodigestores. As médias 

de redução de sólidos voláteis foram: 45% para a dieta contendo 40% volumoso e 60% 

concentrado, 35% para a dieta contendo 60% volumoso e 40% concentrado e 27% para a 

dieta contendo 80% volumoso e 20% concentrado. 

Mathot et al. (2012) avaliaram o efeito do acréscimo de concentrado na dieta de 

bovinos, em relação à emissão de metano de dejetos. Concluíram que animais que recebem 

mais concentrado na dieta emitem menos metano, portanto, são considerados mais 

eficientes.  

 
 

5.2.1 Modelo de Gompertz Modificado 

 
Observam-se, pela Tabela 8, as características cinéticas da modelagem de 

Gompertz modificada. Nota-se que o coeficiente de determinação R2 é alto, ou seja, indica 
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bom ajuste estatístico. Com relação ao parâmetro P (produção de metano, em litros), 

observa-se que os tratamentos 0, 20 e 25 são estatisticamente iguais, mas diferentes do 

tratamento 30, utilizando como teste de comparação de médias o teste de Tukey. A 

produção máxima (Rm) foi de 0,34L.d-1, para o tratamento 30 e a fase lag, em dias (l) 

variou de 0,1 a 2,46 d. Nota-se ainda que a maior produção de metano refere-se ao 

tratamento que apresenta a menor fase lag (λ), ou seja, o tratamento com maior acréscimo 

de RUC. 

 

Tabela 8 Parâmetros cinéticos da equação de Gompertz modificada obtidos a partir da 
produção de metano dos dejetos, no ensaio de biodigestão anaeróbia, em função dos níveis 
de acréscimo de resíduo úmido de cervejaria (0, 20,25 e 30%) à dieta 

 0 20 25 30 

P (L) 11,14 b 13,97 ab 15,47 ab 19,72 a 
Rm (L.d-1) 0,28 0,25 0,25 0,34 

λ(d) 1,52 1,31 2,46 0,78 

R2 0,987 0,982 0,99 0,99 

P: produção total de metano; Rm: produção máxima de metano; l: fase lag. 

Médias seguidas por letras iguais na linha não diferem pelo teste de Tukey aos 5% de probabilidade. 

 

A produção máxima (Rm) foi de 0,34 L.d-1, para o tratamento 30 e a fase lag, em dias 

(l) variou de 0,1 a 2,46d. Portanto, denotou-se que o ajuste do modelo para o volume de 

metano foi bom e que as oscilações entre o volume acumulado e o esperado foram 

inerentes aos processos biológicos, mas, pode ocorrer superestimação, mas relevante. A 

disposição dos pontos observados em torno do modelo ajustado caracterizou a eficiência do 

modelo para os tratamentos 0 (Figura 12a), 20 (Figura 12b), 25 (Figura 12c) e 30 (Figura 

12d). Dessa forma, observa-se que a estimativa de produção de gases é boa ao se utilizar o 

modelo de Gompertz. 

 



 

 

42 

a) b) 

  
c) d) 

  
Figura 12 Estimativas para ajuste do modelo de Gompertz modificado, obtidas a partir da produção de metano dos dejetos, em função dos níveis de 
resíduo úmido de cervejaria adicionados à dieta: Tzero (a), T20 (b), T25 (c) e T30 (d). 
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5.2.2 Perfil de produção de ácidos graxos voláteis 

 
As médias de produção dos ácidos graxos voláteis (lático, acético, propiônico e 

butírico) no ensaio de biodigestão anaeróbia, em função do tempo, são apresentadas na 

Figura 13. 

 

 

Figura 13 Médias de produção de ácidos graxos voláteis (lático, acético, propiônico e 
butírico) dos dejetos, no ensaio de biodigestão anaeróbia, em função do tempo. 
 

Verifica-se que, no decorrer do experimento, as concentrações de ácidos graxos 

voláteis apresentaram tendências de decréscimo. Quando se compara esse gráfico com o 

da Figura 11b, percebe-se que a produção diária até 50 dias apresenta um comportamento 

padrão, com produções relativamente altas. A partir desse período, a produção diminui, o 

que coincide com o gráfico dos AGV (Figura 13), no qual é possível observar a diminuição 

das concentrações a partir dos 50 dias.  

É possível também comparar a redução dos AGV com a redução dos sólidos voláteis 

(Figura 7b), uma vez que os ácidos graxos fazem parte dos sólidos voláteis dissolvidos. Este 

fato também se mostra coerente com as observações referentes à redução das 

concentrações da matéria orgânica solúvel, ou seja, a DQO solúvel (Figura 8). 

Felizola (2006) relata que nos processos de tratamento anaeróbio de resíduos 

orgânicos, a redução na concentração de ácidos graxos voláteis implica no acréscimo 

acentuado do percentual de metano no biogás gerado.  

Piçanço (2004), ao monitorar um reator anaeróbio de batelada de um estágio sem 

recirculação tratando fração orgânica de resíduos sólidos urbanos (ST = 13% e DQO 

variando de 4374 a 6853 mg.L-1) inoculado com lixiviado de aterro sanitário, obteve redução 

gradual na concentração de AGV somente após 100 dias de monitoramento. Os dados do 

autor acima concordam com os dados obtidos neste trabalho, cuja faixa de concentração e o 
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decaimento da produção de ácidos são semelhantes. 

Na Tabela 9, podem-se observar as médias de produção dos ácidos lático, acético, 

propiônico e butírico (mg.L-1), nos ensaios de biodigestão anaeróbia dos dejetos, em função 

das doses de RUC. 

 

Tabela 9 Médias de produção dos ácidos lático, acético, propiônico e butírico (mg.L-1), nos 
ensaios de biodigestão anaeróbia dos dejetos, em função das doses de acréscimo de 
resíduo úmido de cervejaria (0,20,25 e 30%) 

 0 20 25 30 equação R2 

Lático 116,28 109,95 209,65 107,30 y= 135,79 ns 

Acético 5704,26 5269,72 49,33,74 4609,03 y= -34,08 + 5768,24 0,91 

Propiônico 738,22 689,70 639,08 535,82 y= -5,70x + 757,59 0,75 

Butírico 472,73 495,40 505,82 425,15 y= -0,32x²+8,29x + 471,70 0,75 

 

Por meio de análises de regressão, foram obtidas equações para o decaimento das 

concentrações dos ácidos lático, acético, propiônico e butírico. Os valores encontrados 

neste trabalho estão de acordo com os apresentados por Leite (2005), que trabalhou com a 

produção de AGV por fermentação acidogênica em reator anaeróbio de leito fixo. O mesmo 

autor utilizou substrato sintético à base de glicose para alimentar o reator, nas 

concentrações de 2000 a 4000 mg.L-1. 

Ao se analisar a Figura 14, observa-se o perfil dos ácidos graxos voláteis originados 

no processo de biodigestão dos dejetos em função das doses de RUC adicionadas à dieta: 

0 (14a), 20 (14b), 25 (14c) 30% (14d). 
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Figura 14 Médias de produção de ácidos graxos voláteis (lático, acético, propiônico e 
butírico) dos dejetos de bovinos alimentados com quatro níveis de inclusão de resíduo 
úmido de cervejaria na dieta, no ensaio de biodigestão anaeróbia, em função do tempo 
 

Os resultados indicam predominância do ácido acético em todo período de avaliação 

e pode ser considerado o principal precursor da formação de metano. O ácido butírico 

esteve presente em concentrações superiores aos ácidos propiônico e lático, exceto ao 

acético, da mesma forma que os dados de Pontes (2003).  

Outra suposição é a de que uma baixa adição de RUC pode estimular a produção 

desses ácidos, porém, com o aumento da adição de RUC, o aumento da produção deixe de 

ser expressivo; a limitação de proteína nas fezes também pode limitar o desenvolvimento 

dos microrganismos, e isso pode ter limitado tanto às populações como às produções. 

Li et al. (2007) citaram que os principais produtos da fermentação são os ácidos 

acético e butírico para sistemas operados com pH inferior a 5,5 e superior a 6,0. Já com 

valores de pH entre 5,5 e 6,0, a produção de ácido propiônico é favorecida. Estes valores 

podem ser confirmados na Figura 9b, em que se encontram os valores de pH ao longo do 

processo de digestão anaeróbia. 

O íon acetato (CH3COO) é um dos ácidos carboxílicos mais simples e é o substrato 

de base para a maior parte da produção de metano. Durante a acetogênese, ácidos graxos 
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voláteis com maior quantidade de carbono, como propionato (CH3CH2COO), butirato 

(CH3CH2CH2COO), por várias vias, degradam diretamente para acetato, enquanto o iso-

valerato e o iso-butirato degradam a ácidos graxos voláteis de baixo teor de carbono, com 

eventual quebra do acetato, mas que exigem mais etapas (BOE, 2006). Isto é importante 

porque o aumento da quantidade de acetato de um digestor anaeróbio pode aumentar a 

atividade metabólica bem como a produção de metano. Todavia, a degradação de 

propionato é o mais lento de todos os AGV, uma vez que o acúmulo dele pode ser um bom 

indicador da atividade metabólica baixa e indicar estabilização lenta (PIND et al., 2003). 

Perdomo et al. (2001) citam que a degradação de fibras vegetais e de proteínas 

provoca a formação de compostos voláteis. Os ácidos aminados submetidos aos processos 

de desaminação, transaminação, descarbolixação oxidativa dão origem ao CO2,NH3 e aos 

ácidos graxos voláteis (AGV), cuja concentração varia de 4 a 27 g L-1 de nos dejetos, valores 

estes superiores aos encontrados no presente estudo. Este fato pode ser explicado pela 

diluição dos dejetos bovinos e pelo acréscimo de RUC à dieta. 

 
5.3 Avaliação do líquido ruminal 

 
5.3.1 Produção de metano 

As médias de produção acumulada de metano (mL), no líquido ruminal, podem ser 

observadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 Médias de produção de metano acumulado (mL), no rúmen, em função das 
diferentes doses de acréscimo de resíduo úmido de cervejaria (0, 20, 25 e 30%) 

 0 20 25 30 equação R2 

Produção (mL) 94,00 87,67 77,67 61,33 y= -10,80x + 107,17 0,95 

 

O tratamento teve efeito negativo sobre os valores médios da produção de metano 

ruminal. Os resultados obtidos podem ser explicados pela alta concentração de FDN do 

RUC, que é lentamente degradada no rúmen (POSSENTI et al., 2008). Os carboidratos de 

mais fácil degradação são fermentados na cervejaria e o RUC geralmente apresenta maior 

quantidade de frações de difícil degradação. 

A redução na produção de metano pode estar associada ao aumento na fração FDN 

na dieta (Tabela 1), e como o FDN do RUC é menos digerível (GERON et al., 2007), o 

aumento na dieta pode ter proporcionado menor produção de ácido acético, com 

consequente menor produção de metano. Aumentos da fração indigestível na dieta impõem 

limitações que reduzem a digestibilidade dos demais nutrientes. Como a FDN presente na 

silagem possui maior digestibilidade, sua maior disponibilidade no rúmen contribuiu para 

uma maior produção de AGV, com consequente maior produção de metano. 

As médias dos volumes de produção de metano acumulado, em mL, foram 94,00; 

87,67; 77,67 e 61,33 para os tratamentos 0, 20, 25 e 30%, respectivamente. O coeficiente 
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de determinação (R2) da equação foi elevado (0,95) e com bom ajuste. 

Noguera et al. (2005) também obtiveram menores volumes de produção de gases 

para a fração FDN em comparação aos da MS e atribuíram esse resultado ao fato de que, 

durante a degradação da FDN, não ocorre o efeito associativo e aditivo das frações solúveis 

e insolúveis.  

Alterações físicas na digestão da fração fibra de cevada pelos ruminantes podem ser 

notadas por meio dos processos digestivos como o tempo de ruminação, atividade de 

mastigação e consistência do material do rúmen. Alterações no consumo de matéria seca, 

nos valores de pH do rúmen e no perfil de produção dos ácidos graxos de cadeia curta 

também podem ser identificadas (GERON et al., 2008). 

A energia utilizada pelos microrganismos do rúmen nas primeiras horas de 

incubação é proveniente, quase que totalmente, da fermentação dos carboidratos não 

fibrosos (AZEVÊDO et al., 2009). Isso condiz com a maior velocidade de produção de gases 

nos tempos iniciais. Segundo Van Soest (1994), a parede celular é constituída por polímeros 

heterogêneos e pode possuir frações de fácil e difícil degradação microbiana, resultando em 

diferentes produções de gases.  

Na Figura 15, pode-se observar o perfil das produções de metano acumuladas ao 

longo das 96 horas no teste de fermentação do líquido ruminal. 

 

 
Figura15 Perfil das produções acumuladas de metano, do líquido ruminal, ao longo do teste 
de fermentação de 96 h 
 

O modelo de regressão polinomial entre os níveis de inclusão de RUC e a produção 

de metano acumulada (mL) está apresentado na Figura16.  
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Figura 16 Modelo de regressão polinomial entre os níveis de inclusão de resíduo úmido de 
cervejaria (0, 20, 25 e 30%) e produção acumulada de metano no rúmen (mL) 
 

Observa-se que, até 8,35% de acréscimo de RUC, houve aumento na produção de 

metano. Mas, a partir desse valor, de acordo com o acréscimo de RUC ao tratamento, a 

produção de metano decresceu. Esse resultado revela que o RUC teve efeito negativo na 

produção de metano. A equação do modelo que representa este comportamento é a 

polinomial (y= -0,07x2 + 1,17x + 93,44), com coeficiente de determinação (R2) 0,907. Os 

períodos estão representados pelas esferas azuis nas verticais.  

A explicação para o comportamento dos tratamentos deve-se à composição das 

dietas (Tabela 1), em que o tratamento sem RUC apresenta menor teor de lignina, maiores 

teores de carboidratos totais e fibrosos. Logo, pode ter favorecido à produção de gás 

metano neste teste. O RUC, por sua vez, apresenta maior teor de FDN, o que dificulta a 

degradação ruminal. 

Geron et al (2007) avaliaram a caracterização, o fracionamento proteico, a 

degradabilidade ruminal e a digestibilidade in vitro da matéria seca e da proteína bruta do 

RUC. Concluíram que a proteína bruta presente no RUC é de baixa degradabilidade 

ruminal, e que o teor de proteína não degradável no rúmen (PNDR) atingiu teores de 56,4%, 

em teste de 16 horas. 

Estudos sobre suplementação com fontes ricas em proteína não degradável no 

rúmen (PNDR) vêm despertando o interesse pelo uso do resíduo de cervejaria na 

alimentação de ruminantes. O resíduo pode ter de 23% a 30% de proteína bruta (PB), o qual 

pode ser insolúvel e de baixa degradabilidade boa parte de sua fração proteica, e constituir-

se em fonte razoável de proteína degradada no rúmen - PDR. Isso ocorre pelo fato de haver 

degradação da proteína solúvel do resíduo no processo de fermentação na produção da 
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cerveja (COSTA et al., 1994).  

A baixa degradabilidade ruminal do RUC reflete em maior fermentação da fração 

fibrosa contida na silagem de milho. Dessa maneira, o tratamento que apresenta maior 

porcentagem de silagem de milho é o sem acréscimo de RUC e assim, existe mais material 

para ser fermentado a partir das fibras e para ser precursor da formação de metano. Isso 

explica a maior produção de metano por este tratamento. 

Segundo Nogueira et al. (2006), os gases produzidos na fermentação são 

influenciados pela composição dos alimentos, ou seja, a maioria dos gases é liberada pela 

fermentação de carboidratos, seguidos por menor volume de gases liberados pela 

fermentação de proteínas e nenhuma quantidade liberada pelos lipídeos. No entanto, a 

relação acetato: propionato obtida para substratos semelhantes pode alterar o volume de 

gases, em que substratos com maior capacidade de produção de acetato, ou seja, elevados 

teores de carboidratos (CHO) fibrosos (cana-de-açúcar, silagem de milho, capim-colonião) 

produzem maior quantidade de gases quando comparados aos substratos ricos em CHO 

não fibrosos (milho em grão e ração comercial), os quais proporcionam maior produção de 

propionato e, consequentemente, menor produção de gases.  

Substratos com maior capacidade de produção de acetato (maior concentração de 

fibra em sua composição bromatológica) produzem maior quantidade de gases quando 

comparados aos substratos ricos em amido, os quais proporcionam maior produção de 

propionato e, consequentemente, menor produção de gases (BLÜMMEL et al., 1997). 

Segundo Van Soest (1994), a formação do propionato (glicose + 2H2 → 2 

propionatos) é a única via que envolve a captura do hidrogênio (H2), porém, não envolve a 

formação de dióxido de carbono (CO2). Portanto, sua formação não contribui para a 

formação dos gases mensurados pela técnica in vitro de produção de gases. 

Ding et al. (2010) estudaram as emissões de metano a partir de novilhos em pastejo, 

confinados e alimentados com dietas com diferentes relações volumoso: concentrado, 

durante a estação fria no Planalto Qinghai-Tibete. Observaram que, em geral, as dietas com 

maior teor de concentrado diminuíram as emissões de CH4 entérico, nos novilhos. Os 

resultados também indicam que a implementação das práticas de gestão adequada de 

pastagem para melhorar a qualidade alimentar dos bovinos seria eficiente em termos de 

produtividade animal. E as emissões de CH4 associadas por quilo de carne ou de leite 

produzido a partir de bovinos seriam reduzidas. 

Primavesi et al. (2004) salientam que a emissão de metano por unidade de matéria 

seca ingerida é maior com alimentos de pior qualidade e menor densidade energética. Os 

animais jovens ingerem mais matéria seca em porcentagem do peso vivo do que animais 

adultos, podendo resultar em maior emissão de metano por peso vivo. A melhoria na 

qualidade do volumoso favoreceu o aumento da ingestão de matéria seca e aumentou a 

emissão de metano por unidade de matéria seca ingerida. 
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Hatfield et al. (1998) utilizaram dietas contendo farelo de soja com 10 a 18% de 

proteína bruta e observaram maior consumo, maior taxa de passagem, menor pH ruminal, 

maior concentração de ácidos graxos voláteis totais e individuais e maior concentração de 

N-uréico plasmático, para animais que receberam dieta com 18% proteína bruta (PB) e 

concluíram que dietas com concentrações proteicas de 18% resultaram em um ambiente 

ruminal mais favorável para os microrganismos e, consequentemente, melhor 

aproveitamento do alimento e aumento no ‘status’ de energia. 

Geronet al. (2007) observaram que o nível de inclusão de até 15% de silagem de 

resíduo úmido de cervejaria para vacas leiteiras aumentou o coeficiente de digestibilidade 

total da MS, PB e EE. O mesmo percentual de inclusão (15%) aumentou o coeficiente de 

digestibilidade total da matéria seca e da proteína bruta, além de apresentar um aumento de 

aproximadamente 6% na produção de leite por dia (GERON et al., 2006). Cabral Filho 

(1999) adotou três tratamentos experimentais em que o RUC substituiu o feno de Tifton 85 

em 0, 33 e 67%. O autor encontrou aumento na digestibilidade aparente da PB em dietas 

com o resíduo, comparadas à dieta sem o resíduo em ovinos.  

A ingestão de compostos nitrogenados (N) é importante para atender às exigências 

dos microrganismos ruminais, principalmente daqueles que digerem a fibra, resultando em 

aumento do consumo e digestibilidade dos alimentos (SNIFFEN et al., 1993), além de 

permitir maiores deposições de proteínas na carne e no leite, com aumento da produção 

animal.  

Rivera et al. (2010) avaliaram o efeito do uso de monensina, complexo de leveduras, 

ácidos graxos poli-insaturados e aminoácidos no consumo de matéria seca e nutrientes, na 

estimativa da digestibilidade ruminal, nos parâmetros de fermentação ruminal (pH, 

concentração de nitrogênio amoniacal e de ácidos graxos de cadeia curta), na população de 

protozoários e na produção de metano. Obtiveram como resultados que a relação acetato: 

propionato nos animais alimentados com a dieta com monensina foi menor que naqueles 

que receberam o complexo de leveduras e ácidos graxos poli-insaturados e aminoácidos. 

Assim, diminuiu-se a perda de energia na forma de metano; o pH e a concentração de 

nitrogênio amoniacal foram adequados para o crescimento bacteriano; a concentração de 

metano não foi alterada pelo uso dos aditivos testados. 

Prado et al. (2010) avaliaram os efeitos da utilização de produtos contendo própolis 

em duas concentrações (B e C) e duas extrações alcoólicas (1 e 3) e de monensina sódica 

em dieta à base de forragem sobre o consumo, a digestibilidade total e parcial e as 

características ruminais em bovinos. Obtiveram como resultados que a inclusão de própolis 

refletiu em menor pH ruminal e maiores produções de acetato e AGV totais e a monensina 

propiciou a menor razão acetato: propionato. 

Possenti et al. (2008) observaram que a utilização de 50% de leucena com 50% de 

gramínea promove melhor padrão de fermentação no rúmen de bovinos com aumento da 
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produção de ácido propiônico e redução da emissão de metano em 12,3%. Já a dieta 

contendo 20% de leucena e 10% de levedura reduziu em 17,2% a produção de ácido 

propiônico e a emissão de metano. Tal fato demonstra o relevante efeito associativo do 

elevado nível de leucena e do uso de levedura na redução da emissão de metano e 

melhoria da eficiência energética pelos ruminantes. 

Do ponto de vista ambiental, o acréscimo de RUC (em até 30% MS) torna-se 

interessante, uma vez que é um subproduto que pode ser utilizado na alimentação de 

ruminantes. Dessa forma, proporciona a diminuição da produção de metano no rúmen e 

aumento da produção de metano nos dejetos dos animais alimentados com esse resíduo. 

Em relação à alimentação e ao desempenho animal, são necessários estudos para 

quantificar essas diferenças e estabelecer o melhor nível de inclusão. Em trabalho anexo a 

este, Souza et al. (dados ainda não publicados) avaliaram a produção de leite e não 

encontraram diferenças significativas com a inclusão do RUC na dieta de vacas leiteiras. Em 

se tratando de bovinos de corte, novos estudos são necessários para mensurar a magnitude 

dessas alterações na produção animal.  

 

5.3.2 Modelo de Gompertz Modificado 

Observa-se pela Tabela 11 as características cinéticas da modelagem modificada de 

Gompertz. Nota-se que o coeficiente de determinação R2 é elevado e indica bom ajuste 

estatístico. Com relação ao parâmetro P (produção de metano, em mL), observa-se que os 

tratamentos 0, 20 e 25 são estatisticamente iguais, da mesma forma que os tratamentos 20, 

25 e 30. A diferença estatística está entre os tratamentos 0 e 30. Utilizou-se como teste de 

comparação de médias o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

 
Tabela 11 Parâmetros cinéticos da equação modificada de Gompertz obtidos a partir da 
produção de metano do líquido ruminal, em função dos níveis de acréscimo de resíduo 
úmido de cervejaria (0, 20, 25 e 30%) à dieta 

Parâmetros 0 20 25 30 

P (mL) 90,61 b 82,36 ab 74,62 ab 58,60 a 
Rm (mL.h-1) 2,09  2,63  2,32  1,86  

λ(h) 1,54 0,14 1,46 0,85 

R2 0,99 0,99 0,99 0,99 

P: produção total de metano; Rm: produção máxima de metano; l: fase lag. 

Médias seguidas por letras iguais na linha não diferem pelo teste de Tukey aos 5% de probabilidade. 

 

Denotou-se que o ajuste do modelo foi bom para o volume de metano. A disposição 

dos pontos observados em torno do modelo ajustado caracterizou a eficiência do modelo 

para os tratamentos 0 (Figura 17a), 20 (Figura 17b), 25 (Figura 17c) e 30 (Figura 17d). 

Dessa forma, observa-se que a estimativa de produção de gases é boa quando se utiliza o 

modelo de Gompertz. 
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a) b) 

  
c) d) 

  
Figura 17 Estimativas para ajuste do modelo de Gompertz modificado, obtidas a partir da produção de metano do líquido ruminal em função dos 
níveis de resíduo úmido de cervejaria adicionados à dieta: Tzero (a), 20 (b), 25 (c) e 30% (d). 
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5.3.3 Produção de ácidos graxos voláteis 

Apresentam-se a seguir as concentrações dos ácidos graxos voláteis, as equações 

de regressão da produção de cada ácido e o respectivo coeficiente de determinação, a 

remoção de matéria seca e a relação acético: propiônico (C2:C3) (Tabela 12). 

 
Tabela12 Concentração média dos ácidos lático, acético, propiônico e butírico (% mM), 
remoção de matéria seca (%) e relação acético: propiônico (C2:C3) em função do acréscimo 
de resíduo úmido de cervejaria (0, 20, 25 e 30%) à dieta matéria seca (%) e relação acético: 
propiônico (C2:C3) nos tratamentos 0, 20, 25 e 30 

 0 20 25 30 equação R2 

Lático (% mM) 1,00 0,93 0,96 0,91 y= -0,0026x + 1,003 0,83 
Acético (% mM) 76,11 76,85 74,14 74,07 y= -

0,009x²+0,18x+76,15 
0,73 

Propiônico (% mM) 18,26 18,20 20,33 20,24 y= 0,005x
2
-

0,084x+18,23 
0,75 

Butírico (% mM) 4,61 4,00 4,55 4,78 y= 0,003x
2
-

0,092x+4,61 
0,90 

Remoção MS (%) 12,34 11,28 10,65 10,42 y= -0,06x + 12,38 
 

0,89 

C2:C3 4,32 4,35 3,75 3,78 y= -
0,001x²+0,025x+4,33 

0,74 

 
No decorrer do período de incubação, foi observada tendência de redução da 

concentração de ácidos acético, propiônico e butírico após as 36 horas de incubação para 

todos os tratamentos com a inclusão de RUC. Ao mesmo tempo no tratamento sem RUC a 

produção desses ácidos tendeu a aumentar com o decorrer do período de incubação (Figura 

18). Resultado semelhante ao tratamento com ausência de RUC foi observado por 

Velásquez et al. (2009) ao estudarem a cinética de fermentação.  

Os autores constataram aumento na produção de ácidos até as 96 horas de 

incubação. No entanto, o único substrato eram as gramíneas forrageiras. A redução 

observada nos tratamentos com RUC, a qual foi mais expressiva para a produção de ácido 

acético, deve-se à menor digestibilidade da FDN do mesmo em relação a outros alimentos 

(GERON et al., 2007). Ademais, quanto menos digestível a FDN da dieta é, menor será a 

produção de acido acético no rúmen (VILELA, 2011). As variações observadas nas 

produções dos ácidos ao longo do tempo e em função dos tratamentos estudados são 

coerentes, pois segundo Kosloski (2002), as taxas de produção desses ácidos graxos 

variam com o tempo após a ingestão e com o tipo de alimento que sob fermentação no 

rúmen (KOZLOSKI, 2002). 
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Figura 18 Produção de ácidos graxos voláteis no líquido ruminal de bovinos alimentados 
com níveis de inclusão de resíduo úmido de cervejaria na dieta durante o período de 
incubação de 96 horas 

 

Farias et al. (2011) afirmam que, nas primeiras horas de fermentação, uma parte do 

substrato, geralmente os açúcares solúveis, é fermentada rapidamente, mas isto representa 

uma pequena porção do total a ser degradado. Na sequência, uma menor quantidade de 

alimento é hidratada e colonizada pela microbiota, dando origem às degradações distintas, 

dependendo do substrato, quanto aos constituintes solúveis e estruturais (BEUVINK e 

KOGUT, 1993).  

A maior quantidade de matéria orgânica digerida no rúmen favoreceu o aumento da 

concentração de ácidos propiônico e butírico no líquido ruminal. Estes dados concordam 

com os dados de Pedreira et al. (2004) que avaliaram a produção de metano e 

concentração de ácidos graxos voláteis ruminal em bovinos alimentados com diferentes 

relações de volumoso: concentrado. 

A quantidade de matéria orgânica digerida no rúmen e a participação de fibra nesse 

processo têm sido apontadas como as principais causas para a variação da concentração e 

da proporção dos ácidos graxos voláteis (AGV) produzidos. Lana et al. (1998) observaram 

aumento linear na concentração de AGV e redução na relação acetato: propionato com a 

inclusão de grãos à dieta. Esta característica deve afetar diretamente a produção de metano 

no rúmen, já que um menor número de íons de hidrogênio deve estar disponível para a 

metanogênese, e, consequentemente, favorecer o nível de aproveitamento dos nutrientes 
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ingeridos pelo animal. Além do perfil fermentativo, outros fatores têm sido apontados como 

causa da variação da produção de metano no rúmen. Jonhson e Jonhson (1995) 

destacaram que, quando a ingestão de matéria seca é aumentada, a porcentagem de 

energia bruta dietética perdida como metano decresce a uma média de 1,6% por nível de 

ingestão. 

Segundo Gonçalves et al. (2009), o resíduo de cervejaria possui em sua composição 

grande parte de proteínas de alto peso molecular, o que explicaria menor degradabilidade 

no rúmen. Valores de 17 a 35% de PB são encontrados na literatura e mostram certa 

variabilidade na composição bromatológica do resíduo de cervejaria (LIMA, 1993). Com 

isso, a adição de resíduo de cervejaria na dieta de ruminantes reduziria a degradação 

ruminal da proteína, a fim de permitir maior passagem de proteína dietética para o intestino. 

Ainda, a taxa de digestão da FDN de fontes de fibras não forrageiras (RUC) no 

rúmen é semelhante ou inferior a de forragens. Além disso, estas fontes de fibra têm 

tamanho menor de partículas e gravidade específica maior (FIRKINS, 1997). A combinação 

desses fatores contribui para taxa de passagem mais rápida dos subprodutos do que das 

forragens. Como digestão e passagem são processos que competem entre si, as fibras do 

RUC devem ser retidas no rúmen para aumentar a digestibilidade ruminal de FDN 

(GONÇALVES, 2009). 

As relações acético: propiônico: butírico e relação acético: propiônico (C2:C3) estão 

de acordo com as descritas por Van Soest (1994), Eifert et al. (2005), Kozloski (2009), 

Calabro et al., (2010), Goularte et al. (2011), os quais afirmam que as proporções molares 

de ácidos graxos de cadeia curta, normalmente produzidas no ambiente ruminal, variam de 

45 a 75%, 15 a 45% e 11 a 13% (mM) para o acetato, o propionato e o butirato, 

respectivamente (KOZLOSKI, 2009) e a relação ácido acético: propiônico entre 0,9 a 4,0 

(JOHNSON; JOHNSON, 1995). 

O teor de fibras na dieta influencia a relação C2: C3. À medida que celulose e 

hemicelulose aumentam em relação aos carboidratos solúveis e amido, a relação acetato: 

propionato também tende a aumentar. Com dietas à base de forragens, os AGV suprem 

cerca de 50 a 85% da energia metabolizável utilizada pelos ruminantes. As concentrações 

de ácidos graxos voláteis (AGV) total ou individual no rúmen são altamente variáveis e 

dependem da frequência de alimentação, tempo após a alimentação e composição da dieta 

(KOZLOSKI, 2002). Ainda segundo Pereira et al. (2007), as fibras desempenham importante 

função no controle do consumo voluntário e garantem a função ruminal e o crescimento 

adequado da microbiota nesse compartimento. 

Possenti et al. (2008) afirmam que a relação ácido C2: C3 é um relevante ponto de 

destaque no estudo da metanogênese ruminal. Se esta relação chegar a 0,5, a perda de 

energia pode ser nula, porém, se todos os carboidratos forem fermentados a ácido acético e 

não produzirem ácido propiônico, as perdas energéticas podem chegar a 33%.  
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No estudo de Goularte et al. (2011), a proporção C2: C3 apresentou comportamento 

quadrático em função do tempo, semelhante aos padrões apresentados por Teixeira e 

Teixeira (2001), que indicaram a proporção de C2: C3 ideal entre 2:1 e 4:1. No presente 

trabalho, as menores relações acético: propiônico foram encontradas nos tratamentos com 

25 e 30% de RUC, as quais indicaram uma maior eficiência metabólica dos animais que 

receberam tais dietas. 

Li et al. (2011) incluíram silagem de cevada na dieta de bovinos de corte, em até 

35% (MS), e avaliaram os efeitos sobre consumo, digestibilidade e fermentação ruminal. 

Obtiveram como resultados que o consumo não foi influenciado pela dieta, nem pelo pH ou 

concentrações de ácidos graxos voláteis. As proporções de AGV foram 50: 31: 13,6 e a 

relação acetato: propionato foi de 1,7, valores estes diferentes dos apresentados neste 

trabalho. Isto pode ser explicado pelo ambiente, pelas condições metabólicas e 

características das dietas diferenciadas de cada um dos experimentos.  

Observa-se que os microrganismos do rúmen apresentam ótima capacidade de 

tamponamento, pois vários são os ingredientes utilizados na dieta para modificar o padrão 

de fermentação ruminal e comportamento dos ácidos. Própolis e monensina sódica (PRADO 

et al., 2010b), feno de capim-tifton 85 (Cynodon  spp.) e concentrado, na relação 80: 20 

(RIVERA et al., 2010) grão de milheto (GOLÇALVES et al., 2010), resíduo úmido de 

cervejaria (GERON et al., 2010, GERON et al., 2008), Leucaena leucocephala e 

Saccharomyces cerevisiae (POSSENTI et al., 2008), dentre outros, já foram testados e não 

alteraram o padrão de fermentação do rúmen. Os dados dos autores citados concordam 

com os obtidos neste trabalho, de que a inclusão de RUC não alterou o perfil de produção 

dos ácidos graxos voláteis avaliados. 

Os dados referentes ao consumo e à digestibilidade das dietas com diferentes níveis 

de inclusão estão descritos na Tabela 13. 

 
Tabela 13 Dados de consumo e digestibilidade de bovinos alimentados com níveis de 
inclusão de resíduo úmido de cervejaria (0, 20, 25 e 30%) em substituição à silagem de 
milho 

                                  Níveis de inclusão de resíduo úmido de cervejaria  

 0 20 25 30 CV (%) 

PV 443ns 441 438 433 1,89 

IMS kg.dia-1 8,97ns 8,88 8,85 8,78 1,61 

IMS % PV 2,02ns 2,02 2,02 2,02 0,45 

Excr. Fecal (kg) 2,25b 3,16ab 3,53a 3,56a 14,65 

CDMS (%) 74,74a 64,51ab 60,23b 59,16b 7,33 

CDMO (%) 77,75a 68,87ab 65,20b 66,02b 5,50 

CV: coeficiente de variação; PV: peso vivo; IMS kg.dia
-1

: ingestão de matéria seca; IMS % PV: 
ingestão de matéria seca em porcentagem do peso vivo; Excr Fecal: excreção fecal; CDMS: 
coeficiente de digestibilidade da matéria seca; CDMO: coeficiente de digestibilidade da matéria 
orgânica.  
Médias seguidas por letras iguais na linha não diferem pelo teste de Tukey aos 5% de probabilidade 
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A IMS (kg.dia-1), o CDMS e o CDMO apresentaram resposta negativa com o 

aumento da inclusão de RUC à dieta. Este fato pode estar relacionado com a pouca 

capacidade de aproveitamento do RUC pelos amimais ou com a baixa digestibilidade 

desses. O processo de fabricação da cerveja (aumento da temperatura e submissão do 

produto a agentes químicos e biológicos) pode contribuir para uma diferença na qualidade 

do produto bem como prejudicar as características nutricionais do RUC (SILVA et al., 

2010b). 

As diminuições na digestibilidade dos nutrientes são, geralmente, resultantes da 

competição entre digestão e passagem (VAN SOEST, 1994). Assim, suplementos que agem 

sobre o consumo e a passagem podem influenciar a digestibilidade. Aproximadamente 50% 

da proteína do RUC podem estar em forma de proteína não degradável no rúmen (CABRAL 

FILHO, 1999; SILVA et al., 2010b; GERON et al., 2007). Assim, a parcela da proteína do 

resíduo chega ao intestino delgado e não está disponível para os microrganismos ruminais. 

Tal fato pode ter prejudicado a população microbiana e, consequentemente, o consumo e a 

digestibilidade dos nutrientes nas dietas. 

Kosloski et al., (2006) afirmaram que a redução da digestibilidade da MS e MO está 

associada à redução de carboidratos não fibrosos (CNF) e ao aumento do consumo de FDN 

(Tab1). Os CNF normalmente são totalmente degradados no rúmen ou digeridos ao longo 

do trato gastrointestinal dos ruminantes. Desse modo, é provável que a maior quantidade 

dessas frações tenha alcançado os intestinos delgado e grosso nas dietas com inclusão de 

RUC. O aumento da disponibilidade de substratos no intestino aumenta a fermentação e o 

crescimento bacteriano nesses compartimentos, também aumenta as perdas metabólicas, 

mas diminui a digestibilidade (VAN SOEST, 1994). 
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6 CONCLUSÕES 

 
A inclusão de resíduo úmido de cervejaria teve influência na produção de metano 

pelos animais; 

Houve efeito do tratamento e do período para a produção acumulada de metano (L), 

e o tratamento com maior inclusão de resíduo úmido de cervejaria apresentou maior 

potencial de produção de metano nos dejetos; 

A inclusão de resíduo úmido de cervejaria não alterou o perfil de produção de ácidos 

graxos voláteis no rúmen; 

A produção acumulada de metano (mL) do líquido ruminal foi influenciada pela 

inclusão de resíduo úmido de cervejaria à dieta, a qual foi menor com o aumento de 

fornecimento de resíduo úmido de cervejaria; 

O modelo de Gompertz apresentou bom ajuste aos dados de produção de gás 

metano; 

O resíduo úmido de cervejaria pode ser considerado um bom alimento alternativo 

para substituir a silagem de milho, em até 30% (MS), uma vez que diminui a produção de 

metano no rúmen (benefício ambiental) e aumenta a produção de metano nos dejetos 

(benefício energético e econômico). 
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8. ANEXOS 

 
8.1 Gráficos de correlação obtidos pela análise de efeitos especiais 
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