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 Além do impacto ambiental, a produção de metano entérico pelos ruminantes representa uma 

fonte de perda de energia. Esta perda varia de 2 a 12% da energia bruta consumida e está 

diretamente ligada ao consumo de matéria seca (MS) total e a qualidade do alimento consumido. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar a emissão de metano por vacas leiteiras recebendo 

diferentes estratégias de suplementação energética pastejando aveia (Avena sativa L.) + azevém 

anual (Lolium multiflorum L.). Os tratamentos foram exclusivamente pastejo, pastejo mais 

suplementação com 4,2 kg MS de silagem de milho e pastejo mais suplementação com 3,2 kg 

MS de grão de milho moído. As suplementações foram isoenergéticas e o método de pastejo 

utilizado foi em faixas diárias, com oferta de forragem de 40 kg MS/vaca para os animais não 

suplementados. Para obter a mesma altura pós-pastejo em todos os tratamentos, as ofertas de 

forragem aos animais recebendo suplementação com silagem de milho e grão de milho moído 

foram 29 e 33 kg MS/vaca, respectivamente. Doze vacas Holandês × Jersey foram divididas em 

seis lotes homogêneos de acordo com o estádio de lactação (101± 58 dias), produção de leite (24 

± 7 kg/dia) e peso vivo (491 ± 77 kg). Os tratamentos foram comparados em um Quadrado latino 

3×3 replicado duas vezes, com três períodos de 17 dias (12 de adaptação e 5 de medidas). O 

consumo de forragem foi medido pela diferença entre a biomassa pré- e pós-pastejo. A produção 

de leite foi medida na ordenha da manhã e da tarde. A emissão de metano foi mensurada pela 

técnica do traçador hexafluoreto de enxofre (SF6). A forragem e a silagem de milho consumidos 

caracterizam-se como sendo de boa qualidade, com digestibilidade da matéria orgânica média de 

0,78 e 0,69, respectivamente. A emissão de metano (Tab. 1) não diferiu entre os tratamentos 

(média = 239 ± 81 g/dia), no entanto, os animais recebendo suplementação com grão de milho 

moído apresentaram menor emissão de metano por kg MS consumido e por kg de leite 

produzido. Estes resultados podem ser explicados, ao menos parcialmente, pelo efeito da 

utilização do alimento concentrado (grão de milho moído) sobre a qualidade da dieta e, 

consequentemente, sobre a fermentação ruminal (proporção molar de ácidos graxos voláteis 

(AGV)).  Sabe-se que a formação de metano é relacionada com a proporção de AGV produzidos, 

(acetato, propionato e butirato), sendo diretamente proporcional à produção de acetato. A 
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utilização da suplementação energética com grão de milho moído pode representar uma 

ferramenta para mitigar a emissão de metano por vacas leiteiras em pasto anual de inverno. 

Entretanto, medidas da emissão de equivalentes CO2 utilizando uma abordagem sistêmica ainda 

devem ser realizadas.  

 

Tab. 1 Consumo, produção de leite e emissão de metano (CH4) por vacas leiteiras pastejando 

Aveia (Avena sativa L.) + Azevém (Lolium multiflorum L.) com ou sem suplementação 

energética.  

 Tratamentos1   

        SEM  Item P SM GM  P 

     near       Consumo, kg MS/dia 11,7c 13,3b 14,9a 0,21 <0,001 

Produção de leite, kg/dia 21,7 22,0 23,0 0,47 0,170 
      

CH4        

   g/dia 240 269 220 14,4 0,122 

   g/kg de MS consumida 20,3a 19,8a 15,0b 1,24 0,018 

   g/kg de MO consumida 22,1a 23,2a 16,1b 1,35 0,007 

   g/kg de leite 11,5ab 12,6a 9,9b 0,61 0,036 

   % energia bruta consumida 6,0a 5,9a 4,5b 0,37 0,016 

            1P: somente pasto; SM: pasto + suplementação com silagem de milho e GM: pasto + 

suplementação com grão de milho moído. 

 

   
 

 

  


