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Atualmente, os gases do efeito estufa são uma preocupação mundial crescente, sendo que os 

ruminantes são os maiores acusados em função da emissão de metano. No entanto, aditivos 

alimentares podem ser utilizados na dieta visando a mitigação da emissão desses gases e 

aumentando a eficiência da fermentação ruminal. Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar 

a associação entre aditivos alimentares (óleos essenciais, enzimas, monensina) sobre a 

modulação da fermentação ruminal, com foco especial para a produção de metano ruminal em 

bovinos da raça Nelore. Utilizou-se 8 vacas (com peso corporal inicial de 480 ± 55 kg) canuladas 

em dois quadrados latinos 4x4, em arranjo fatorial 2x2x2, um dos fatores analisados pelo efeito 

entre quadrados. A dieta foi composta por 60% de silagem de milho e 40% de concentrado. Os 

tratamentos foram 1) 300 mg/animal/dia de óleo essencial (cinamaldeído + óleo de alho), 2) 10 

g/animal/dia de blend de enzima exógena e 3) 300 mg/animal/dia de monensina sódica, sendo 

utilizados isolados (monensina, enzima, óleo essencial) ou associados (óleo essencial com 

enzima, óleo essencial com monensina, enzima com monensina, óleo essencial com enzima e 

monensina). Cada período experimental contou com 16 dias de adaptação às dietas, D16 ao D21 

realizou-se a avaliação de CMS, no D22 mensuração do pH ruminal e avaliação da fermentação 

ruminal (0, 3, 6, 9 e 12 horas pós alimentação) com técnica ex-situ, que consiste em incubar o 

conteúdo ruminal em condições similares às do rúmen, permitindo a mensuração da produção 

ruminal de AGCC e metano. Foram consideradas diferenças significativas valores de P menores 

que 0,05 através da análise de variância usando procedimento misto. Quanto ao CMS, os fatores 

óleo essencial e enzima diminuíram significativamente (P<0,05) o CMS, porém quando esses 

fatores foram associados, o consumo não se alterou. Não houve diferença significativa (P>0,05) 

para pH e balanço de N-NH3. Quanto a fermentação ruminal, não houve diferença significativa 

(P>0,05) para a produção de metano, acetato e propionato. Quanto a produção de ácido butírico, 

houve interação significativa (P<0,05) entre os fatores enzima e monensina, que quando 

associados diminuíram sua produção. A associação dos ativos não afetou a produção de metano, 

porém, a associação de enzima e monensina diminuiu a produção de ácido butírico. 
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