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1. INTRODUÇÃO 

As demandas por carne e leite podem crescer respectivamente 57 e 48% de 2005 a 2050, sendo os 

ruminantes, principais fontes de fornecimento desses alimentos (Alexandratos e Bruinsma, 2012). O papel 

relevante dos ruminantes também se deve pelo potencial uso de cerca de 57% do território mundial, o qual não 

é passível de produção de alimentos para humanos, no entanto com potencial produção de forrageiras para a 

alimentação de ruminantes (Mottet et al., 2017). No entanto, esse potencial produtivo dos ruminantes tem a 

produção de metano (CH4) entérico oriundo da fermentação ruminal como um fator limitante, sendo o CH4 um 

dos principais gases que desencadeiam o efeito estufa. 

A predição da emissão de CH4 por bovinos é realizada de diversas formas, no entanto com grande 

destaque para o uso de variáveis relacionadas ao consumo de matéria seca (CMS) e composição das dietas dos 

animais em regressões lineares múltiplas. Modelos de predição já foram desenvolvidos para países e regiões 

como os Estados Unidos, Europa e Austrália (Charmley et al., 2016). Considerando que o Brasil possui o maior 

rebanho comercial de bovinos do mundo, a precisa e exata estimativa de balanço de carbono dos sistemas de 

produção e da contribuição do país no aquecimento global é essencial, tanto para o desenvolvimento de 

políticas de mitigação, quanto para a efetiva quantificação do papel da pecuária Brasileira no aquecimento 

global. No entanto, modelos nacionais para a predição de CH4 entérico por bovinos ainda não foram 

desenvolvidos. Dessa forma, a avaliação de equações de predição da emissão de CH4 utilizadas em outras 

regiões, pode identificar equações que possuam aplicabilidade no contexto nacional. 

Objetivou-se avaliar a precisão e exatidão de equações de predição da emissão de CH4 entérico por 

bovinos em condições Brasileiras. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Todos os dados utilizados nesse estudo foram coletados seguindo padrões de ética no uso de animais 

em pesquisa, aprovados e registrados nos comitês de suas respectivas instituições. 

Um banco de dados de CMS, composição das dietas e emissão de CH4 de experimentos realizados no 

Brasil foi organizado, seguindo os seguintes critérios: somente dados oriundos de estudos in vivo, com 

mensurações realizadas por respirometria, técnica do gás SF6 ou sistema GreenFeed® foram utilizados. Os 

dados foram compostos por: 1) Observações individuais de câmaras respirométricas de circuito aberto 

(EMBRAPA; 21°33’20”S, 43°15’44”O; n = 178; 7 experimentos) e Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG; 19°52’15”S, 43°58’14”O; n = 252; 10 experimentos); 2). Observações individuais usando o gás SF6 

como indicador na EMBRAPA (n = 29; 1 experimento), Universidade Federal de Viçosa (UFV; 20°46’01”S, 

42°51’32”O; n = 34; 1 experimento) Universidade Estadual de São Paulo (UNESP;  21°14’22”S, 48°17’45”O; 

n = 97; 4 experimentos); 3) Observações individuais usando o sistema GreenFeed® na UFV (n = 87; 4 

experimentos); e 4) 40 médias de tratamentos de 11 experimentos publicados na literatura. Ao final o banco 

de dados foi composto por observações individuais (n = 677; 27 experimentos) e médias de tratamentos (n = 
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40, de 394 animais e 11 experimentos). As emissões de CH4 foram em MJ/dia. Os fatores de conversão 1g = 

1.394 L = 0.0555 MJ foram utilizados para todos os dados de CH4. 

Quarenta e uma equações de 10 estudos publicados na literatura foram selecionados por utilizarem 

variáveis preditoras presentes no banco de dados levantado. O desempenho das equações foi medido pela raíz 

quadrada do quadrado médio do erro de predição como porcentagem do CH4 médio predito (RMSPE%). O 

coeficiente de correlação e concordância (CCC) foi calculado e decomposto em exatidão (Cb) e precisão (rc; 

equivalente ao coeficiente de correlação linear do observado e predito). Todos os cálculos e interpretações 

foram realizadas como descrito por Tedeschi et al. (2006). 

As equações de menor RMSPE% e maior CCC foram então avaliadas pela regressão dos resíduos 

(observado – predito) em função dos valores preditos centralizados. Regressões com intercepto (erro médio) e 

regressor (erro de slope) não diferentes de zero (P > 0.05) foram classificadas como equações exatas. Todos 

os procedimentos foram realizados utilizando-se o software SAS University Edition (versão 9.4). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores mínimos, máximos, médias e desvio padrão das variáveis componentes do banco de dados 

utilizado na avaliação das equações pode ser visto na Tabela 1. Observa-se a abrangência de peso dos animais 

(150 a 841 kg), bem como taxas de emissão de CH4 variando de 21.4 a 113.3 kJ/MJ de energia bruta ingerida, 

com média de 62.5 kJ/MJ. Isso demonstra que há amplitude de tipos de animais e níveis de emissão para 

avaliação de equações. O valor médio observado nos dados é inferior ao padrão utilizado pelo IPCC (2016), 

que considera 65 kJ/MJ, sendo um indicativo de que o IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) 

superestima a emissão de CH4 por bovinos no Brasil. 

Tabela 1. Características dos animais, dietas e produção de metano (CH4) do banco de dados utilizado. 
Item1 n Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Peso vivo, kg 717 150 841 451 121.3 

Composição da dieta, g/kg de matéria seca 
     

Matéria orgânica 717 797 993 934 23.3 

Proteína bruta 717 76 209 151 23.1 

Fibra em detergente neutro 717 232 780 405 109.4 

Extrato etéreo 717 9.5 82.0 31.9 12.82 

Carboidratos não fibrosos 717 29 555 347 104.2 

Energia bruta (EB), MJ/kg 717 11.8 25.9 18.2 1.51 

Nível de concentrado, g/kg DM 717 0 827 378 162.0 

Consumo, kg/d 
     

Matéria seca (CMS) 717 1.9 24.3 10.0 4.49 

Matéria seca, g/kg de peso vivo 717 7.5 44.9 22.1 7.05 

Emissão de CH4      

g/d 717 38 499 202 95.5 

g/kg de CMS 717 6.6 38.7 20.5 4.85 

MJ/d 717 2.1 27.7 11.2 5.30 

kJ/MJ de EB 717 21.4 113.3 62.5 14.66 

 

Os parâmetros das equações melhor avaliadas, bem com as estatísticas de avaliação de desempenho das 

mesmas podem ser observadas na Tabela 2. Como esperado, todas as equações de melhor ajuste utilizam 

variáveis de CMS ou energia bruta como preditoras, com valores positivos, de modo que a maior ingestão de 

alimento promove maior produção de CH4. Além disso, observou-se que somente a equação estimada por Patra 

(2017) não superestimou a produção de CH4, com erro médio igual a zero, de modo que esse é o único trabalho 

encontrado na literatura desenvolvido com dados de animais em condições tropicais. Com relação a precisão, 

as equações MO(5), MO(10), IPCC(1) e CH(2) tiveram valores de rc muito próximos e superiores a PA(3). 
 



 
 
Tabela 2. Equações de “melhor ajuste”1 para a predição da emissão de metano (CH4; MJ/d) por bovinos em 

condições brasileiras. 
Equação Média DP Erro médio rc Cb CCC RMSPE% 

Observado 11.2 5.30      

PA(3) 11.2 5.51 0.00 0.865 0.999 0.864 25.1 

MO(5) 11.9 4.31 -0.65 0.878 0.970 0.852 23.5 

MO(10) 11.8 4.80 -0.59 0.875 0.988 0.864 23.5 

IPCC(1) 11.8 5.26 -0.55 0.876 0.995 0.871 23.9 

CH(2) 11.5 5.13 -0.26 0.876 0.998 0.875 23.3 

Referência Equação2 

PA(3) - Patra, 2017 −1.012 + 0.308 × 𝐶𝑀𝑆 + 0.0404 × 𝐶𝑀𝑆2 + 2.424 × 𝐶𝐹𝐷𝑁 − 0.29 × CFDN2 

MO (5) - Moraes et al., 2014 2.88 + 0.053 × 𝐶𝐸𝐵 − 0.190 × 𝐸𝐸 

MO (10) - Moraes et al., 2014 −0.221 + 0.048 × 𝐶𝐸𝐵 + 0.005 × 𝑃𝑉 

IPCC (1) - IPCC, 2016 0.065 × 𝐶𝐸𝐵 

CH (2) Charmley et al., 2016 0.0634 × 𝐶𝐸𝐵 
1Melhor ajuste foi considerado como maiores coeficientes de concordância e correlação (CCC) e menores raíz quadrada 

do quadrado médio do erro de predição (RMSPE%); DP= desvio padrão; Cb = exatidão; rc = precisão. 
2Equação: CMS = consumo de matéria seca (kg/dia); CFDN = consumo de fibra em detergente neutro (kg/dia); CEB = 

consumo de energia bruta (MJ/dia); EE = teor de extrato etéreo na dieta (g/kg de matéria seca); PV = peso vivo (kg). 

 

 

 
Figura 1. Regressão linear dos resíduos (observado – predito; eixo y) em função dos valores preditos 

centralizados (eixo x). 
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IPCC(1)Intercepto = 0.004 ± 0.100 (𝑃 = 0.97) 

Regressor = −0.17 ± 0.02 (𝑃 < 0.01) 

Intercepto = −0.65 ± 0.09 (𝑃 < 0.01) 

Regressor = 0.08 ± 0.02 (𝑃 < 0.01) 

Intercepto = −0.59 ± 0.09 (𝑃 < 0.01) 

Regressor = −0.03 ± 0.02 (𝑃 = 0.09) 

Intercepto = −0.55 ± 0.10 (𝑃 < 0.01) 

Regressor = −0.12 ± 0.02 (𝑃 < 0.01) 

Intercepto = −0.26 ± 0.10 (𝑃 < 0.01) 

Regressor = −0.09 ± 0.02 (𝑃 < 0.01) 



 
 

A avaliação da regressão linear entre os resíduos em função dos valores preditos centrais encontra-se na 

Figura 1. Observa-se que o único intercepto, equivalente ao erro médio, não diferente de zero (P>0.05) é o da 

equação PA(3). No entanto, observa-se que a equação possui regressor diferente de zero (P<0.05), indicando 

erros nos diferentes níveis de predição. Dessa forma, a equação PA(3) é de um modo geral exata, no entanto 

tal exatidão não é mantida em diferentes níveis de predição. Nesse sentido, a equação MO(10) merece destaque 

pela estabilidade dos resíduos em diferentes intervalos de predição, no entanto com regressor também diferente 

de zero (P=0.09). Apesar de possuir ambos parâmetros diferentes de zero, a mesma demonstra visual 

estabilidade em relação as outras equações, podendo ser uma opção de predição em situações as quais não se 

dispões de modelos efetivamente exatos e precisos. Além disso, ressalta-se que essa é uma equação 

parcimoniosa, a qual utiliza consumo de energia e peso vivo dos animais como preditores, variáveis as quais 

são facilmente estimadas e medidas, respectivamente em nível de campo. No entaoto, de um modo geral, 

nenhuma das equações é estatisticamente exata nas predições. 

Outro aspecto importante a ser comentado é a especificidade de equações e banco de dados, com relação 

a bovinos de leite e de corte. Essas categorias possuem características dietéticas geralmente diferentes, de 

modo que estudos com dados específicos de bovinos de leite e de bovinos de corte podem ser desenvolvidos 

para a predição mais específica das emissões de CH4 por categoria. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que nenhuma das equações avaliadas combina exatidão e precisão na estimativa da produção 

de CH4 por bovinos em condições brasileiras. Equações baseadas em banco de dados nacionais devem ser 

desenvolvidas para a adequada predição da emissão de CH4 por bovinos no Brasil. 
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