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INTRODUÇÃO
De acordo com dados oficiais da Organização das Nações Unidas, a população
mundial, hoje estimada em 7 bilhões, chegará a metade do século atingindo cerca de 9,3
bilhões de pessoas (ONU, 2010). Para atender a esse crescimento a FAO (Food and
Agriculture Organization) calcula que a produção de alimentos deverá crescer 70%,
aumentando a demanda por carne de 200 milhões para 470 milhões de toneladas ao ano.
Este fato confere a pecuária mundial um grande desafio em termos de produtividade já
que a dificuldade de incorporação de novas áreas pela agropecuária e as crescentes
preocupações relacionadas ao meio ambiente, principalmente ao aquecimento global,
geram a necessidade de produzir mais consumindo menos recursos ambientais
(Chizzotti et al. 2012).
O Brasil encontra-se no centro desta discussão acerca do aumento de
produtividade com redução do impacto ambiental da produção de carne, pois ocupa um
papel de destaque na produção pecuária mundial. De acordo com a Associação
Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne é o segundo maior produtor e
exportador de carne, responsável por 26% do total de carne bovina comercializada
mundialmente. No entanto, no contexto de sustentabilidade, 68% do território total é
mantida com florestas preservadas. Além disso, possui o maior rebanho comercial
bovino do mundo estimado em mais de 209 milhões de cabeças (ABIEC 2012). Apesar
de tão bem colocada nos rankings mundiais, a produção brasileira ainda apresenta
grande espaço para melhora da produtividade e, por consequência, a diminuição da
produção de gases do efeito estufa por quilograma de carne produzida.
A tecnologia empregada sobre a pecuária está cada vez mais presente no Brasil.
Diversos avanços da biologia molecular e do estudo da fisiologia dos animais permitem
pesquisadores buscarem formas de diminuir os impactos ambientais, assunto
preocupante quando se trata de sustentabilidade na produção bovina. Como citado por
Bundle et al. (2001), Cottle et al. (2011), Hegarty et al. (2007), a emissão de metano
derivado da pecuária são os contribuintes mais significantes para a emissão de gases do
efeito estufa, principalmente em países que tem a economia baseada na agropecuária. A
metanogênese ruminal resulta em perda do consumo bruto de energia em cerca de 610% ou de 8-14% de perda da energia digestível nos ruminantes (Johnson et al. 1993,
Okine et al. 2004, Herd & Arthur 2009). Tendo isso em vista, várias pesquisas estão
sendo desenvolvidas para que essa emissão diminua, podendo ainda imputar, a seleção
dos animais com alta eficiência alimentar, ou seja, que convertem mais eficientemente o
alimento consumido em produto, seja carne, leite ou qualquer produto de origem
animal.
REVISÃO DE LITERATURA E RESULTADOS
Segundo Hegarty et al (2007), animais com menor ingestão alimentar tendem a
ter uma menor produção de gás metano pela fermentação ruminal. Os animais com
melhor eficiência alimentar ingerem menos alimento e consequentemente produzem

menos metano entérico de forma significativa em comparação com os animais menos
eficientes. Além disso, animais mais eficientes produzem menos esterco o que diminui a
formação de gases resultante de sua degradação, portanto: animais mais eficientes
podem produzir mais carne, consumindo menos e por consequência também poluindo
menos.
Jones et al. (2011) relataram que a redução da emissão de gás metano só é
sustentada quando há um sistema de pastejo adequado em determinada época do ano.
Os autores avaliaram dois lotes de bovinos da raça Angus na Austrália, sendo uma
linhagem selecionada para baixa eficiência alimentar e outra de alta eficiência
alimentar. Nesse estudo, observou-se que não houve diferença na produção e emissão de
metano entre os dois lotes quando expostos a uma pastagem de baixa qualidade,
relacionado principalmente a baixa quantidade de proteína bruta oferecida por essa
pastagem de verão, no entanto, quando os lotes foram postos em pastagens de alta
qualidade (inverno), os animais de alta eficiência apresentaram menores emissões de
metano, provavelmente devido a menos gastos energéticos na forma do gás, quando
comparados aos de baixa eficiência alimentar. Os autores concluíram que a seleção de
animais de alta eficiência alimentar pode reduzir de forma significativa a emissão de
gases do efeito estufa em determinadas épocas do ano em que a pastagem é de alta
qualidade, ou quando há uma alimentação constante de alta qualidade, como o regime
de confinamento. Em outro estudo, a diferença de emissão entre animais com maior e
menor eficiência alimentar é 28% (Nkrumah et al., 2006).
Além das formas de se reduzir as emissões de metano através dos meios de
criação, há diversas formas de manipular a microbiota ruminal para que haja menos
produção de metano. Em ambientes aeróbios, o excesso de elétrons de hidrogênio,
formando o composto H2, reagem com o O2 gerando o H2O, mas em situações de
anaerobiose, não é possível utilizar o composto de hidrogênio. Nesse caso,
microorganismos anaeróbios, como bactérias, protozoários e fungos, metabolizam as
matérias orgânicas digestíveis e liberam resíduos das reações como CO2, ácidos graxos
(absorvidos e aproveitados pelos ruminantes), H2 e CH4 (metano). Devido a essas
reações anaeróbicas, desenvolveu-se vários métodos de contornar essa situação agindo
sobre a microbiota ruminal visando produzir menos metano. A monensina pode ser
utilizada como reguladora da ingestão voluntária de matéria seca, produzindo portanto
menos metano, pois não haverá substrato em abundância para as reações anaeróbicas
ocorrerem, além disso, a monensina atua como reguladora e seletora dos
microorganismos ruminais de forma que haja menos produção de resíduos não
aproveitáveis pelo animal, no entanto, a atuação da monensina só mostrou-se eficiente
em rebanhos australianos (Cottle et al, 2011). A aplicação de antibióticos também pode
ser uma forma de manipular a microbiota ruminal que atuarão como promotores de
crescimento na qual selecionarão as bactérias que são mais benéficas para o
aproveitamento dos resíduos gerados e também selecionam as bactérias que produzem
menos metano para diminuir as emissões. Diversos outros aditivos alimentares podem
ser usados para reduzir direta ou indiretamente a produção de metano, como fumarato
(Asanuma et al, 1999), ácidos graxos, ionóforos, galacto-oligosacarídeos e nisina
(Santoso et al, 2003), entre outros, mas nenhum deles é utilizado rotineiramente na
produção industrial de bovinos.
Alguns trabalhos citam a utilização de vacinas, principalmente usados na
Austrália e Nova Zelândia, para reduzir a produção de metano ruminal. Elas são feitas
de culturas brutas de metanogênicos e são injetadas no animal para que este produza
anticorpos não permitindo a existência de microorganismos metanogênicos entéricos.
Apesar de apresentar uma boa teoria, na prática, essa alternativa não é viável (Wright et

al 2004) e nem apresenta resultados consistentes, pois quando comparado a quantidade
desses metanogênicos ruminais entre animais vacinados e não vacinados, não há
nenhuma alteração significativa e consequentemente, nenhuma redução na produção de
metano pelos animais vacinados.
CONCLUSÃO
A diminuição da produção e emissão de gases do efeito estufa, principalmente o
metano, demanda preocupação dos pesquisadores no sentido de encontrarem
alternativas viáveis e de aplicáveis em rebanhos comerciais de bovinos. Duas estratégias
nesse sentido se destacam, a primeira demanda mais tempo porém seus efeitos são
cumulativos e permanentes que é o uso de animais comprovadamente selecionados para
melhor eficiência alimentar. A segunda estratégia possui um efeito maior e mais rápido,
porém é uma prática de manejo alimentar e pode ter maiores custos agregados a ela, que
é o uso de aditivos alimentares modificadores de flora ruminal, promotores de
crescimento e antibióticos.
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