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INTRODUÇÃO: O farelo de soja (FS) é o principal alimento proteico utilizado na alimentação de
suínos em função da sua disponibilidade no mercado, ao seu alto teor proteico (44-48%) e seu
perfil de aminoácidos digestíveis [5]. Devido aos diversos fatores que afetam a composição do
farelo de soja como as novas cultivares de soja que chegam ao mercado anualmente, torna-se
importante a atualização dos valores a serem utilizados na formulação das dietas para suínos
[2]. Para determinação desses valores, de forma rápida e precisa, o espectrofotômetro de
reflectância no infravermelho próximo (NIR) pode ser uma alternativa importante [1].
Objetivou-se avaliar a composição nutricional do FS de uma amostragem dos anos de 2011 e
2012.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizadas 3.679 amostras de FS, coletados no Sul do Brasil
nos anos de 2011 e 2012, originárias de 16 fornecedores diferentes. A partir de cada carreta
transportadora foram colhidas oito sub amostras, que foram homogeneizadas e reduzidas para
compor a amostra final. Esta foi encaminhada ao laboratório e submetida às análises de
nutrientes, incluindo aminoácidos, realizadas através do NIR para leitura de espectros na faixa
de 400 a 2500 nm. Os dados foram analisados primeiramente quanto à sua distribuição e
presença de dados discrepantes (“outliers”) através da ferramenta “Guided Data Analysis” do
SAS [7], retirando-se esses dados da análise. Posteriormente, foi realizada uma análise
descritiva dos dados, seguida de análise de variância sendo fornecedor e ano os fatores
principais no modelo matemático. Todos os procedimentos estatísticos foram realizados com o
uso de ferramentas do SAS [7].
RESULTADOS: As amostras de FS apresentaram os seguintes valores médios e amplitudes,
expressos em base seca: proteína bruta (PB): 47,83% (42,40 a 51,05%); fibra bruta (FB):
4,40% (3,15 a 6,53); lisina (Lys): 2,89% (2,61 – 3,11%); metionina (Met): 0,60% (0,55 – 0,65%);
treonina (Thr): 1,78% (1,67 – 1,89); e triptofano (Trp): 0,63% (0,57 – 0,70). Os valores da
composição química variaram significativamente (P<0,0001) entre fornecedores. Entre os anos
2011 e 2012 houve diferença significativa (P<0,0001). As variáveis PB, Lys, Met, Thr e Trp
apresentaram redução na composição de 2011 de, respectivamente, 47,938%, 2,899%,
0,602%, 1,787% e 1,774% para 47,370%, 2,847%, 0,596%, 1,774% e 0,619% em 2012,
enquanto a FB aumentou de 4,373% em 2011 para 4,509% em 2012. Houve correlação
positiva da PB com os aminoácidos Lys (0,78), Met (0,75), Thr (0,73) e Trp (0,81). Já a FB
apresentou correlação negativa com PB (-0,67), Lys (-0,48), Met (-0,54), Thr (-0,61) e Trp
(-0,73).
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Os valores médios encontrados estão abaixo dos valores para
FS 45% sugeridos pelas Tabelas Brasileiras [6], que são os seguintes, expressos em matéria
seca, PB (51,1%), FB (5,99%), Lys (3,15%), Met (0,68%), Thr (2,01%) e Trp (0,71%). De
acordo com [3] a variabilidade do FS está relacionada com diversos fatores como variedade,
época de plantio, localização geográfica e condições climáticas, o que pode explicar a variação
dos dados encontrados na literatura, além da variação dos valores médios entre fornecedores.
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A variação nos valores de PB, aminoácidos e FB, entre os anos de 2011 e 2012, podem ser
explicados pela adição de casca de soja ao FS, uma vez que houve grande valorização do FS
nesse período, já que, em 2011 o preço médio, corrigido pelo Índice Geral de Preços (IGP-DI),
da tonelada de FS era de R$ 825,00 e em 2012 passou para R$ 1165,00, o que representa um
acréscimo de 41% [4]. Apesar de ter apresentado diferença significativa (P<0,0001), os
coeficientes de correlação entre os nutrientes foram baixos, demonstrando baixo grau de
associação entre eles. Conclui-se que é importante a constante atualização da composição
nutricional dos alimentos como forma de melhorar a qualidade das dietas, além de torná-las
mais econômicas.
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Composição de alimentos e de exigências nutricionais. Viçosa, MG: UFV, 252 p. 2011. 7. SAS
INSTITUTE. SAS/STAT software: changes and enhancement through release 9.2. Cary: SAS
Institute, 2008.
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