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INTRODUÇÃO
É sabido que há três principais fontes de todo o metano emitido no globo
terrestre: naturais (pântanos, oceanos e populações de cupins), ligadas à geração de
energia e dejetos (queima de gás, carvão, lagoas de dejetos e aterros sanitários) e ligadas
à atividade agropecuária (arrozais e rebanhos). Aproximadamente, dos 480 teragramas
de metano (CH4) emitidos no globo terrestre por ano, destes, 16% são devido à
atividade pecuária (IPCC, 1992). Deste montante, 73% são originários dos rebanhos de
animais ruminantes (JOHNSON; JOHNSON, 1995), pois o processo digestivo dos
carboidratos por estes animais gera, fisiologicamente, o metano como subproduto
(CUNNINGHAM; KLEIN, 2008). Sendo assim, todo metano gerado pelos rebanhos
bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos no mundo não é desprezível e, face à preocupação
quanto ao aquecimento global e eficiência das dietas, torna-se cada vez mais relevante o
monitoramento da emissão deste gás por ruminantes, assim como estratégias que
minimizem a eructação e consequente emissão do mesmo ao meio ambiente.
REVISÃO DE LITERATURA
A quantificação de perda de energia da dieta via eructação, em animais
ruminantes, não é relato recente na literatura. Os primeiros estudos datam da década de
50 (JOHNSON; JOHNSON, 1995), sempre com o objetivo de investigar a ineficiência
de determinadas dietas e descobrir meios para diminuir essas perdas. A preocupação
natural do nutricionista de ruminantes é obter a melhor eficiência alimentar possível, ou
seja, a melhor relação entre ganho de peso e consumo de matéria seca, resultando em
alta produtividade. Nesta busca, a redução de perda energética por eructação de gases,
como o metano e dióxido de carbono, é importante, à medida que o animal pode perder
de 2 a 12% da energia bruta contida na dieta apenas eructando esses gases (JOHNSON
et al., 1993).
Entretanto, a descoberta de que o metano é potente gás de efeito estufa com
altíssima capacidade de absorção de radiação infravermelha (WUEBBLES; HAYHOE,
2002) vem sendo outra frente de pesquisa explorada, devido à potencial contribuição
deste gás nas mudanças climáticas e aquecimento global (JOHNSON; JOHNSON,
1995). Desta forma, inventários têm sido publicados por órgãos competentes em
diversos países, principalmente após a assinatura do Protocolo de Kioto, no qual 59
países se comprometeram a diminuir e controlar as emissões de poluentes. Em face
deste, a confecção das tabelas com dados de emissão de metano e dióxido de carbono se
tornou essencial para monitoramento deste compromisso, assumido por diversos países
em 1997.

A metanogênese ocorre principalmente devido à condição anaeróbia do meio
ruminal (BALDERSTON; PAYNE, 1976), ao principal aceptor de H2, o dióxido de
carbono, presente em quantidade suficiente neste meio e devido à capacidade
enzimática da microbiota, envolvida desde a fermentação dos carboidratos complexos
(celulose) até a produção de acetato, H2 e dióxido de carbono, substratos para a
metanogênese. Ademais, a remoção de H2 do meio é fator primordial para o
crescimento bacteriano e degradação da matéria orgânica (BRYANT, 1979).
Portanto, a produção de metano nada mais é do que uma forma de remoção dos
íons hidrogênio do rúmen para que este se mantenha em condições ótimas, a fim de que
o processo de fermentação ruminal ocorra adequadamente. Porém, este processo resulta
em perda energética, que pode variar de 2 a 12% da energia bruta do alimento ingerido
(JOHNSON; JOHNSON, 1995).
Diversos fatores exercem efeitos sobre a produção de metano na fermentação
ruminal, como ingestão voluntária de alimentos, tipo de carboidratos na dieta,
processamento das forragens, adição de lipídios e manipulação da fermentação ruminal
pelo uso de aditivos (JOHNSON; JOHNSON, 1995). Segundo McAllister et al. (1996),
o grande desafio para nutricionistas é o desenvolvimento de estratégias para aperfeiçoar
o funcionamento do rúmen, atenuando a produção de metano, sem causar impacto
negativo sobre a produtividade animal.
A utilização de estratégias que envolvem a inclusão de aditivos alimentares e
diferentes combinações de ingredientes em dietas para ruminantes tem apresentado
resultados expressivos (BEAUCHEMIN; MCGINN, 2005).
Joblin (1999) afirmou que a gestão de H2 no rúmen é o fator mais importante a
ser considerado na elaboração de estratégias para controlar as emissões de CH4 por
ruminantes. Deve-se, portanto, ser possível reduzir a emissão de CH4 por inibição das
reações geradoras de H2 ou promover alternativas que utilizem rotas de escoamento de
H2 durante a fermentação ruminal.
Altas proporções de amido nas dietas diminuem a produção de CH4 por unidade
de matéria orgânica fermentável no rúmen devido ao aumento da produção de
propionato. Porém, dietas com alta quantidade de volumoso favorece a produção de
acetato e aumenta a produção de CH4 por unidade de matéria orgânica fermentável
(JOHNSON; JOHNSON, 1995).
Johnson e Johnson (1995) relataram que altas proporções de concentrados (≥
90%) podem reduzir para 2 a 3% a emissão de metano, em relação ao consumo de
energia. McAllister et al. (1996) comentaram que o aumento da ingestão de
concentrados entre 40 a 68 g de MS por peso metabólico pode diminuir a produção de
metano em cerca de 9,2-5,3% por ingestão de energia.
Ashes et al. (1997), estudaram a adição de gordura em dietas de gado leiteiro e
observaram um aumento da densidade energética da dieta, elevando a produção de leite
e com modificação do teor de ácidos graxos da gordura do leite (). Em pesquisas
anteriores Machmuller e Kreuzer (1999) concluíram que os lípidios deprimimem a
produção de CH4. Os autores atribuíram este fato devido à hidrólise dos triglicerídeos e
a biohidrogenação dos ácidos graxos livres, realizadas pelos microrganismos do rúmen.
CONCLUSÃO
O metano é um importante gás do efeito estufa, além de se tratar de um
indicador de ineficiência da dieta de ruminantes.

A utilização de algumas estratégias como aumentar a densidade energética da
ração com a utilização de altas porcentagens de grãos e inclusão de óleo, leva ao
aumento da eficiência de produção, além da redução na emissão de metano para o
ambiente, tornando o sistema de produção mais sustentável.
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