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A utilização de biodigestores anaeróbios se apresenta como alternativa para reduzir as emissões 

de metano (CH4) pelos dejetos de bovinos, possibilitando, ainda, produção de energia limpa 

através do biogás. No entanto, aditivos alimentares utilizados para modular a fermentação 

ruminal podem apresentar efeito residual nos dejetos e comprometer o processo de biodigestão 

anaeróbia. Neste sentido, objetivou-se avaliar a produção de biogás, a partir de dejetos de 

bovinos alimentados com diferentes aditivos alimentares e suas associações. Foram utilizados 

dejetos representativos de 8 vacas Nelore dispostas em 2 quadrados latinos 4x4, que receberam 

dietas contendo: blend de óleos essenciais (OE) (300 mg/animal.dia, cinamaldeido + óleo de 

alho); blend de enzimas exógenas (E) (10 g/animal.dia, pectinase, protease, fitase, betaglucanase, 

xilanase, celulase e amilase) e monensina (M) (300 mg/animal.dia). Como fonte de óleo 

essencial foi utilizado o produto comercial Next Enhance 300


 (Novus International, Indaiatuba, 

SP, Brasil), já como fonte de enzimas exógenas foi utilizado o produto comercial Allzyme SSF


 

(Alltech do Brasil Agroindustrial Ltda, Maringá, PR, Brasil). Desta forma, os biodigestores 

foram dispostos em um delineamento inteiramente casualisado em um arranjo fatorial 2x2x2 

com 4 repetições. As amostras foram diluídas em água em uma proporção de 7:1, abastecendo 

trinta e dois biodigestores laboratoriais com capacidade para 2 litros, carregados com os 

substratos de cada unidade experimental (animal dentro de período). A produção de biogás foi 

mensurada a partir do deslocamento do gasômetro e sua composição mensurada através da coleta 

de amostra de 50 mL de biogás, sempre que a produção de gás foi mensurada. As médias foram 

comparadas a 0,05 de significância por meio de análise de variância usando o procedimento 

Mixed do SAS. A adição de OE e E isoladamente não alterou (P>0,05) a produção de biogás (L) 

ou sua composição (CH4%, CO2% e N2O%), indicando que estes aditivos não apresentaram 

efeito residual nos dejetos. No entanto, foi observada redução de 39,27% na produção de biogás 

(L) com a adição de monensina sódica à dieta (P<0,05), não alterando a composição do biogás 

(P>0,05). Esta redução expressiva na produção de biogás pode indicar que este aditivo 

apresentou efeito residual nos dejetos, uma vez que reduziu a produção de biogás. No entanto, o 

mesmo não comprometeu a qualidade do biogás por não alterar sua composição. Não foi 

observada interação (P>0,05) entre os fatores testados. Diante do exposto, conclui-se que a 

adição de óleo essencial ou blend de enzimas à dieta de bovinos não alterou o potencial de 

produção de biogás. No entanto, a adição de monensina sódica reduziu a produção de biogás, 

não alterando sua composição. Não foi observado efeito associativo entre os aditivos testados. 
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