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A busca por produtos naturais como manipuladores da fermentação ruminal e otimização na 

utilização dos nutrientes pelos ruminantes tem se intensificado. Dentre os produtos pesquisados, 

os óleos essências possuem um grande potencial, por sua conhecida ação antimicrobiana, que pode 

ser benéfica na modulação da fermentação ruminal. Este trabalho foi realizado com o objetivo de 

avaliar a inclusão de diferentes óleos essenciais sobre as variáveis ruminais fermentativas e a 

dinâmica ruminal de fêmeas bovinas. As dietas ofertadas diferiam apenas quanto ao óleo essencial 

adicionado de acordo com cada tratamento: CT, dieta sem nenhum aditivo, OEE: 500 mg de óleo 

essencial de eucalipto citriodora (Eucalyptus citriodora) por kg de MS, OEA: 500 mg de óleo 

essencial de aroeira vermelha (Schinus terebinthifolius Raddi – Anacardiaceae) por kg de MS e 

OEC: 500 mg óleo essencial de capim cidreira (Cymbopogon citratus Stapf – Poaceae) por kg de 

MS. Foram utilizadas oito fêmeas bovinas não gestantes e não lactantes, fistuladas no rúmen, 

sendo quatro vacas taurinas e quatro zebuínas. O delineamento experimental utilizado foi o 

quadrado latino 4x4 contemporâneo em arranjo fatorial 2x4 (referente a dois grupos genéticos e 

quatro dietas). O experimento foi composto por quatro períodos experimentais de 28 dias cada. Os 

animais zebuínos apresentaram uma menor ingestão de MS (16,65 vs. 9,13 kg/dia e 94,66 vs. 82,02 

g/kg PV0,75), menor digestibilidade do carboidratos não fibrosos (89,94 vs. 87,38%) e do fósforo 

(44,96 vs. 25,92%), bem como maior população do protozoário do gênero Dasytricha (0,22 vs. 

0,11%). O tratamento com óleo essencial de eucalipto citriodora apresentou um maior valor para 

pH ruminal mínimo (P=0,0363) em relação ao tratamento com capim cidreira (5,85 vs. 5,51). Os 

óleos essenciais e as genéticas não influenciaram a produção dos N-NH4
+, AGCC, CH4, PER 

(perda energética relativa) bem como a taxa de desaparecimento da MS, taxa de passagem e 

degradabilidade da MS, FDN e PB. A adição de 500 mg/kg de MS dos óleos essenciais não foi 

capaz de modificar a fermentação ou a dinâmica ruminal de fêmeas bovinas taurinas e zebuínas, 

alimentadas com dieta contendo 70% de volumoso e 30% de concentrado. 
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