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Resumo  
 
A utilização de lipídeos na alimentação de ovinos vem ganhando destaque 
com o passar dos anos. Isso devido à exigência do mercado consumidor, que 
buscam carne de qualidade com benefícios a saúde humana, fatores que 
podem ser obtidos com adição de lipídeos na nutrição desses animais, 
ingredientes esses, que tem como objetivo, modificar alguns ácidos graxos da 
dieta, além de servirem como fonte energética. Dentro dos ácidos graxos, 
pode destacar-se o ácido linoleico conjugado (CLA), encontrado naturalmente 
nas gorduras de alimentos, como a carne e o leite, além de seus derivados, 
produtos estes provenientes dos ruminantes, onde dentre outros benefícios, 
destaca-se os fatores anti-carcinogênicos, importante à saúde humana. A 
utilização de fontes lipídicas na alimentação dos ruminantes pode reduzir 
distúrbios metabólicos digestivos, problema que pode ocorrer com dietas de 
alta proporção de grãos, ricas em amido. Porém, sabe-se que a adição de 
lipídeos pode interferir de forma negativa sobre a fermentação ruminal, 
diminuindo a digestão da fibra e o consumo de matéria seca. Para isso, tem-
se utilizado as gorduras protegidas, que serão digeridas apenas em meio 
ácido (abomaso), e não no rúmen, reduzindo problemas no processo de 
fermentação ruminal. Neste sentido, o objetivo desta revisão é mostrar 
fatores que envolvem a fermentação ruminal, e como isso pode afetar o 
desenvolvimento dos ovinos e como consequência seu produto final, a carne.  
 
Palavras-chave: Ácido linoleico conjugado¹ | Carne² | Lipídeos³.  
 
 
Abstract 
 
The use of lipids in sheep feed has been gaining prominence over the years. 
This is due to the demand of the consumer market, which seek quality meat 
with benefits to human health, factors that can be obtained with the addition 
of lipids in the nutrition of these animals, which are intended to modify some 
fatty acids in the diet, besides energy source. Within the fatty acids, 
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conjugated linoleic acid (CLA), found naturally in food fats, such as meat and 
milk, as well as its derivatives, products from ruminants, can be highlighted, 
among other benefits. the anti-carcinogenic factors, important to human 
health. The use of lipid sources in ruminant feed can reduce digestive 
metabolic disorders, a problem that can occur with diets with a high 
proportion of grains, rich in starch. However, it is known that the addition of 
lipids can negatively interfere with ruminal fermentation, reducing fiber 
digestion and dry matter consumption. For this, the protected fats have been 
used, which will be digested only in acid medium (abomasum), and not in the 
rumen, reducing problems in the ruminal fermentation process. In this sense, 
the purpose of this review is to show factors that involve ruminal 
fermentation, and how this may affect sheep development and as a 
consequence its final product, meat.  
 
Keywords: Conjugated linoleic acid¹ | Meat² | Lipids³.  
 
 
INTRODUÇÃO  
 
A lista de alimentos que podem ser fornecidos aos ovinos é extensa. 
Entretanto, o valor nutricional e a qualidade desses alimentos são 
determinados por complexa interação entre os nutrientes e os microrganismos 
do trato digestivo, nos processos de digestão, absorção, transporte e 
utilização de metabólitos, além da própria condição fisiológica do animal 
(MARTINS et al., 2000).  
 
O uso de alimentos alternativos podem reduzir distúrbios metabólicos 
digestivos, problema que pode ocorrer com dietas de alta proporção de grãos, 
ricas em amido. Dentre esses, destacam-se os lipídeos, pois elevam o nível de 
energia da dieta, em torno de 2,25 vezes mais que os carboidratos, sem que  
aumente o número de carboidratos não-estruturais (CHURCH e DWIGHT., 
2002; SILVA et al., 2002).  
 
Dentre essas fontes lipídicas, a que mais vem se destacando são as gorduras 
protegidas ou gorduras inertes, que além de não prejudicar o consumo dos 
nutrientes, não ocasionam redução na digestibilidade dos mesmos, obtendo 
assim um melhor aproveitamento pelo animal (FERREIRA et al., 2009).  
 
Afonso (2008), afirma que o rúmen é um grande obstáculo para que os ácidos 
graxos insaturados possam ser transpostos e digeridos no intestino delgado, 
dessa forma o termo gordura inerte no rúmen refere-se ao mínimo efeito 
negativo que podem exercer sobre os microrganismos, o que irá depender do 
grau dessa proteção.  
 
A principal vantagem de se utilizar gordura protegida é que além de não 
interferir no consumo e digestibilidade dos nutrientes, contém ácidos graxos 
essenciais, ou seja, o organismo necessita desta fonte, porém o mesmo não 
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tem capacidade de sintetizar, logo necessita o seu fornecimento (PINTO, 
2010).  
 
Objetivou-se com esta revisão mostrar fatores que envolvem a fermentação 
ruminal, e como isso pode afetar o desenvolvimento dos ovinos e como 
consequência seu produto final, a carne.  
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 
Produção de ovinos em confinamento  
 
Os ovinos encontram-se distribuídos por todas as regiões do planeta, com 
uma população que ultrapassa um bilhão de animais, sendo representada por 
mais de 800 raças, submetidas a diferentes condições ambientais (VIANA, 
2008). Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 
2015), o efetivo de ovinos brasileiro é de 17,6 milhões de cabeças, das quais 
10,1 milhões estão no Nordeste (57,5%) e 5,2 milhões na Região Sul 
(29,3%). 
  
O consumo de carne ovina ainda é considerado baixo a nível nacional, 
principalmente se comparado com outros produtos de origem animal, sendo 
apenas a 5ª proteína animal mais consumida no país, com um consumo per  
capita de 0,700 kg/ano (SEBRAE, 2013). Comparando com outros países, 
observa-se o baixo consumo, sendo que na Nova Zelândia o consumo per 
capita é de 24 kg/ano, na Irlanda 22 kg/ano e na Austrália 14,53 kg/ano 
(FAO, 2014).  
 
Segundo Silva (2004), há diversos fatores que podem explicar o baixo 
consumo da carne ovina no país, destacando-se a oferta do produto nos 
mercados em relação à demanda, importação de produtos mais baratos, 
porém de menor qualidade de países como Argentina e Uruguai, 
estacionalidade da produção, abates clandestinos, sistemas precários na 
cadeia produtiva, falta de hábito da população em consumir carne ovina e 
divulgação deficiente dos produtos e subprodutos.  
 
Como citado acima, um importante fator relacionado ao baixo consumo de 
carne ovina são os sistemas de produção, onde a eficácia desses sistemas 
possibilita uma melhoria na qualidade do produto final, saindo de sistemas 
extensivos, para sistemas mais intensivos de produção (SOUZA; LOPES; 
DEMEU, 2008).  
 
Cordeiros terminados em confinamento possibilitam um abate precoce e 
carcaças de melhor qualidade e mais padronizadas, o que reflete num melhor 
preço pago pelo mercado consumidor, possibilitando uma maior rentabilidade 
ao produtor. Segundo Oliveira et al. (2002) um dos maiores problemas que 
envolvem a produção animal são os altos custos, principalmente relacionados 
com a alimentação, constituindo um fator determinante no aspecto financeiro, 
obrigando os produtores a utilizarem alimentos com custos aceitáveis e que 
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possam proporcionar aporte nutricional adequado de forma a não 
comprometer o desempenho e a qualidade da carcaça e da carne.  
 
Para Osório e Osório (2005), considera-se como peso ótimo econômico de um 
animal destinado a produção de carne, aquele obtido em um menor espaço de 
tempo com o menor custo e que preencha os requisitos do consumidor.  
Quando se fala na terminação de ruminantes, a nutrição é um fator 
preponderante no produto final, e a carne ovina apresenta diferentes tipos de 
lipídios como ácidos graxos essenciais, colesterol, fosfolipídios e vitaminas 
lipossolúveis (PARTI et al., 1993). A gordura protegida, que tem em sua 
composição ácidos graxos insaturados, pode aumentar a proporção de ácidos  
graxos benéficos na carne, sendo que os mesmos proporcionam benefícios a 
saúde humana, porém essa gordura é menos sólida e esta mais susceptível a 
rancificação (PINTO, 2010).  
 
Uso de gordura na alimentação de ovinos  
 
A exigência do mercado consumidor em carne ovina de qualidade e animais 
jovens pode ser obtida através da alimentação dos animais, com isso, vários 
estudos estão sendo feitos relacionados à nutrição animal, onde a inclusão de 
ingredientes que sejam fontes de lipídios, como a gordura protegida, são 
empregados com intuito de modificarem alguns ácidos graxos da dieta, além 
de serem fontes de energia.  
 
Segundo Gerassev et al. (2006), para que haja obtenção de sucesso nos 
sistemas de produção, tem-se a necessidade de um aprofundamento no 
segmento nutricional, determinando as interações existentes entre os níveis 
nutricionais e as respostas fisiológicas que modificam a composição corporal e 
a conversão alimentar, tendo por finalidade o aproveitamento de toda a 
potencialidade produtiva dos animais a um custo de produção adequado.  
 
A adição de lipídeos na dieta de ruminantes tem sido muito importante para 
aumentar a densidade energética da dieta, sem que ocorram possíveis 
distúrbios nutricionais, decorrentes do aumento da proporção de 
concentrados, porém o fato dessa fonte energética interferir negativamente 
na digestão da fibra, a adição de lipídeos tem sido limitada a 
aproximadamente 5% ou menos da matéria seca total da dieta (PALMQUIST; 
JENKINS, 1980).  
 
De acordo com Jaeger et al. (2004), é crescente o interesse na utilização de 
suplementação lipídica como fonte de energia nas rações de ruminantes 
estimulando o desenvolvimento de pesquisas com diferentes fontes de 
gordura. Já para Leme (2003), a importância da gordura na produção de 
ruminantes tende a receber menor ênfase que outros nutrientes como 
proteínas, fibras, minerais e vitaminas. Porém, sabe-se que a gordura tem 
sido utilizada nas dietas por servir como fonte densa de energia e de ácidos 
graxos essenciais, o que possibilita um aumento na absorção de vitaminas 
lipossolúveis e a eficiência energética.  
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Dentre os ácidos graxos conhecidos, o que mais se destaca, devido aos seus 
efeitos benéficos na saúde humana, é o ácido linoleico conjugado (CLA), ácido 
graxo poli-insaturado encontrado naturalmente nas gorduras de alimentos 
(carne e leite) e seus derivados, provenientes dos ruminantes (MANELA; 
TONATO, 2002). Segundo esses autores, seus benefícios à saúde humana são 
inúmeros, destacando-se sua atividade anti-carcinogênica e sua propriedade 
repartidora de nutrientes, sendo que esta última inibi a síntese de gorduras no 
organismo.  
 
Considerando que a síntese ruminal e a passagem do CLA para o duodeno é 
função da concentração de lipídeos poli-insaturados, a suplementação com 
lipídeos é uma alternativa viável para aumentar a produção de CLA no rúmen 
e sua concentração nos tecidos e leite dos ruminantes (TAPIERO; BA; TEW, 
2002).  
 
Segundo Bessa et al., (2000), um aumento da ingestão de ácido linoleico é o 
fator mais importante para o aumento na produção de CLA, portanto, a 
utilização de fontes lipídicas com maior concentração deste ácido, 
provavelmente irá melhorar às respostas. Segundo esses autores, as 
principais fontes de ácido linoleico na dieta dos ruminantes são os cereais, 
sementes de oleaginosas ou os óleos oriundos destes.  
 
Para Vargas et al. (2002), a utilização da gordura na suplementação como 
fonte energética, é uma estratégia nutricional que pode ser utilizada no 
confinamento, pois não causam distúrbios metabólicos digestivos como ocorre 
com dietas de alta proporção de grãos, ricas em amido, porém, há evidências 
de que a adição de lipídeos possa agir negativamente sobre a fermentação 
ruminal, diminuindo a digestão da fibra e o consumo de matéria seca.  
 
Para reduzir os problemas de recobrimento da fibra através da gordura, tem-
se utilizado as gorduras protegidas, que são obtidas a partir de ácidos graxos 
de cadeia longa que sofrem processo de cisão nos triglicérides (CHURCH; 
DWIGHT, 2002). Ainda segundo esses autores, os ácidos reagem com sais de 
cálcio e aumentam a quantidade dos ácidos linoleico e linolênico disponível, 
permitindo um bom funcionamento do sistema biológico dos animais. Os 
ácidos graxos essenciais podem ser fornecidos na forma de sais de cálcio para 
reduzir a quantidade dos ácidos graxos que sofrerão biohidrogenação no 
rúmen, o que os tornam quimicamente inúteis (JENKINS, 1993). Por ser um 
produto altamente estável em água e temperatura, a gordura protegida 
somente é digerida no organismo animal em meio ácido. No rúmen, o meio é 
ligeiramente ácido, (pH = 6,2-6,7), fazendo com que ela sofra pouca 
degradação. Ao chegar ao abomaso, o meio torna-se extremamente ácido 
(pH= 2-3) ocorrendo o desdobramento total da gordura, com a liberação para 
o intestino dos ácidos graxos e íons de cálcio, que serão absorvidos e levados 
pela corrente sanguínea (CHURCH; DWIGHT, 2002).  
 
Segundo López e López (2005), o termo de proteção da gordura envolve 
alguns fatores, entre eles a proteção dos ácidos graxos contra a 
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biohidrogenação ruminal, sendo que esta só será eficiente caso seja capaz de 
resistir a mastigação e ruminação dos animais, e a proteção ás bactérias do 
rúmen contra os efeitos antimicrobianos da gordura sobre a degradação da 
fibra.  
 
Para Jenkins (1993), a biohidrogenação é um processo importante que ocorre 
no rúmen, onde as bactérias ruminais, através da inserção de íons de 
hidrogênio, transformam as ligações insaturadas em saturadas e esse é um 
mecanismo de defesa dos microrganismos. Segundo Afonso (2008), a gordura 
tem alguns efeitos antimicrobianos sobre os protozoários e bactérias, e para 
não causar problemas nas ações ruminais, a proteção da gordura deve ser 
eficiente. Segundo o mesmo autor, essa proteção pode ser química, na qual a 
gordura passa associada a sais de cálcio, ou física, através de sementes 
oleosas que são fisicamente protegidas por suas cascas, e não sofrem 
biohidrogenação no rúmen.  
 
Essas gorduras protegidas têm sido desenvolvidas com o intuito de aumentar 
a concentração energética das dietas, com mínima interferência na 
fermentação ruminal. Os lipídios protegidos são degradados no rúmen em 
pequena proporção e, após hidrólise no abomaso, seus ácidos graxos podem 
ser absorvidos, reduzindo os efeitos negativos sobre a fermentação da fibra 
(HOMEM Jr., 2008).  
 
A inclusão de gordura protegida na dieta de cordeiros em confinamento 
proporciona desempenhos satisfatórios, reduzindo a quantidade de ureia no 
sangue além de aumentar o colesterol sanguíneo (HOMEM Jr. et al., 2010).  
Emediato (2007), trabalhando com gordura protegida na dieta de ovelhas da 
raça Bergamácia sobre o desempenho produtivo, dinâmica de pesos e 
medidas de úbere, chegou aos seguintes resultados: o tratamento com 
gordura protegida apresentou maior produção de leite média diária após a 
desmama dos cordeiros, entretanto a produção de todo o período não foi 
diferente dos outros tratamentos com distintas fontes lipídicas. O mesmo 
autor verificou que a utilização de 3,5% de gordura protegida no concentrado 
de ovelhas leiteiras foi economicamente viável, proporcionando uma maior 
produção de leite após a 7ª semana de lactação.  
 
Menor consumo de matéria seca com aumento da adição de gordura na dieta 
foi observado em experimento com 21 cordeiros em crescimento nos níveis 0; 
2,5 e 5,0% na dieta (HADDAD; YOUNIS, 2004). Os mesmos autores 
observaram aumentos na digestibilidade da fibra em detergente neutro (FDN) 
com aumento da inclusão de gordura, que foi atribuído ao menor consumo de 
matéria seca (MS), já no desempenho não obtiveram diferença no ganho de 
peso e concluíram que em dietas com alto teor de concentrado (80%) não há 
vantagens na adição de gordura por diminuir o efeito do aumento da 
densidade energética da dieta.  
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Fermentação ruminal  
 
O processo de fermentação ruminal é indispensável à vida dos ruminantes, 
pois é através desse processo que esses animais conseguem transformar 
alimentos de baixa qualidade em importantes fontes de proteína e energia. 
Para que esse processo de fermentação ocorra de forma adequada, há 
necessidade de que a microbiota ruminal esteja em simbiose, pois são os 
responsáveis pelo processo de digestão dos alimentos, tornando substâncias 
indigeríveis em outras que possam estimular o crescimento e produção 
(HOMEM Jr., 2008).  
 
Segundo Stokes et al. (1991), a fermentação ruminal é um processo que 
ocorre em decorrência da digestão da matéria orgânica dos nutrientes, 
comandada através da atividade microbiana, sendo que essas dependem do 
fornecimento de energia e proteína ideais nas dietas. Os ruminantes 
necessitam de duas fontes proteicas, uma de proteína degradável no rúmen  
(PDR), fonte de nitrogênio amoniacal (N-NH3), que é utilizada pelos 
microrganismos para sintetizar proteína microbiana, e outra de proteína não-
degradável no rúmen (PNDR), que contém aminoácidos essenciais, e esta será 
absorvida diretamente no abomaso, não sofrendo degradação dos 
microrganismos. Os microrganismos que realizam a degradação da PDR, 
utilizam aminoácidos e peptídeos para sintetizar proteína microbiana 
(OLIVEIRA, 2013).  
 
No ecossistema ruminal, entre os microrganismos que utilizam aminoácidos e 
peptídeos para a síntese de proteínas estão, as bactérias fermentadoras de 
carboidratos não-estruturais e as bactérias proteolíticas (OLIVEIRA et al., 
2007). O tipo e a disponibilidade de carboidratos afeta a utilização de 
nitrogênio (N) na síntese de proteína das bactérias, e influencia no 
crescimento das mesmas. Estudos mostram que os microrganismos que 
fermentam carboidratos não-estruturais obtém cerca de 66% do seu 
nitrogênio como fonte de energia, através dos peptídeos ou aminoácidos e o 
restante (34%) através do N-NH3 (LADEIRA et al., 1999). Enquanto as 
bactérias fermentadoras de carboidratos estruturais necessitam de amônia 
como principal fonte de N (RUSSEL, 1992).  
 
Segundo Clark, Cameron e Klusmeyer (1992), as mudanças na relação 
volumoso:concentrado em algumas dietas podem interferir na disponibilidade 
de energia, fator esse que pode influenciar de forma negativa o crescimento 
das bactérias no rúmen. No ARC (1994), observa-se que há alguns fatores 
que podem afetar a produção bacteriana em dietas com altos teores de 
concentrado como, 1. quantidade de proteína degradada no rúmen, 2. alta 
produção de ácido láctico, 3. queda do pH ruminal, 4. aumento dos 
protozoários e 5. redução na salivação/poder tampão.  
 
Para que os microrganismos possam realizar a degradação dos aminoácidos, é 
necessário que ocorra a fermentação ruminal em um ambiente favorável com 
concentrações de AGV’s, pH e N-NH3 ideais (LADEIRA et al., 2002). Dietas 
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com níveis elevados de carboidratos não-estruturais, sendo que os mesmos 
são fermentados diretamente no rúmen, estão mais dispostos a causar 
diminuição no pH (RUSSEL, 1992).  
 
O pH está diretamente ligado aos processos originados da fermentação 
ruminal como AGV’s, glicose, aminoácidos, N-NH3, entre outros, e no  
desenvolvimento da flora microbiana (ORSKOV,1986). Segundo esse mesmo 
autor, as quedas de pH ocorrem geralmente após a alimentação, em especial 
em dietas com alto teor de concentrado, devido ao fato de que estas 
disponibilizam maior quantidade de carboidratos prontamente fermentáveis.  
pH ruminal  
 
O pH é essencial para que os microrganismos se desenvolvam de forma 
adequada, devendo estar com valor ideal, que segundo Silveira et al. (2006), 
o pH ruminal irá variar de acordo com a dieta e com o tempo após a 
alimentação, sendo as bactérias fibrolíticas e protozoários necessitam de pH 
variando entre 6,2 e 6,8, para atuarem de forma adequada.  
 
A degradação da fibra pelos ruminantes dependerá da atividade dos 
microrganismos ruminais, sendo afetados pelas características do ambiente 
ruminal, e sua atividade fermentativa é sensível às variações do pH do meio 
(MOULD; ORSKOV, 1983).  
 
Segundo Van Soest (1994) e Hoover (1986), pH abaixo de 6,2 aumenta o 
tempo de colonização da fibra e inibe a sua degradação. No entanto as 
bactérias amilolíticas vão atuar em uma faixa de pH mais baixo (5,8), 
demonstrando que o pH do líquido ruminal afeta a degradação dos alimentos 
de forma diferenciada, dando uma faixa de pH ideal entre 5,5 e 7,0 (FURLAN; 
MACARI; FILHO, 2006). A manutenção do pH em níveis adequados (6,0 e 7,0) 
depende da capacidade de produção de agentes tamponantes, como sais à 
base de carbonatos, e da remoção dos AGV’s por meio da absorção no rúmen 
(Van SOEST, 1982).  
 
Os ruminantes conseguem manter os níveis de pH no meio ruminal 
adequados, com o auxílio da saliva, rica em bicarbonato de sódio, com pH em 
torno de 8,1 (BERCHIELLI; PIRES; OLIVEIRA, 2006). Os mesmos autores 
afirmam que a secreção da saliva depende do tipo de dieta do animal, sendo 
que dietas com alto teor de umidade diminuem a produção de saliva, e 
alimentos ricos em fibra induzem maior secreção de saliva. Segundo 
Valadares Filho e Pina (2006), dietas com menos de 40% de forragem, 
reduzem a produção salivar, afetando o crescimento da flora microbiana.  
 
Nas dietas ricas em amido e açúcares ocorre a diminuição do pH ruminal, por 
produzir maior quantidade de AGV’s, principalmente propionato pela via do 
ácido lático, que pode se acumular no rúmen e reduzir a digestão da fibra 
(Van SOEST, 1994).  
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Van Niekerk et al. (2002), avaliaram o pH ruminal de ovinos em pasto de 
Panicum maximum cv. Gatton em diferentes estágios de maturidade, 
encontraram diferença estatística nos valores de pH ruminal, sendo que esses 
valores foram maiores nos estágios de inicio de floração e final de floração em 
comparação como a forragem no estado vegetativo. As possíveis razões para 
o aumento do pH ruminal, com a forragem amadurecida pode ser devido a 
uma diminuição geral na produção de AGV’s, juntamente com a alta 
capacidade de tamponamento da saliva, uma vez que forragens com maior 
grau de amadurecimento tendem a ter um maior teor de fibra, o que aumenta 
a taxa de ruminação e consequentemente a passagem de saliva para o 
rúmen. As plantas perdem seu valor nutritivo com o avançar da idade pelo 
aumento da lignificação e pela diminuição na relação folha:haste. As 
Forragens de baixa qualidade tendem a resultar em baixas taxas 
fermentativas (Van SOEST, 1994), devido a elevação no valor do pH.  
 
Bhatta et al. (2005), avaliando o valor do pH de ovinos em pastejo no semi- 
árido, recebendo ou não suplementação a base de concentrado ou 
suplementação com três diferentes leguminosas. Os autores afirmaram que os 
estudos de fermentação ruminal após a suplementação não mostraram 
diferença no valor do pH ruminal.  
 
Bispo et al. (2007), avaliando os efeitos da substituição parcial do feno de 
capim-elefante pela palma forrageira sobre os parâmetros ruminais em 
ovinos, onde os tratamentos experimentais consistiram de volumoso e 
concentrado com cinco níveis de inclusão da palma em substituição ao feno de 
capim elefante, encontraram diminuição linear do pH. Dietas com maior teor 
de carboidratos não estruturais tendem a diminuir o pH e, de outra forma, 
maiores teores de NNP ou proteínas solúveis tendem a aumentar o teor de 
amônia e aminoácidos no fluído ruminal (Russel et al., 1992).  
 
Homem Jr. et al., (2010), trabalhando com ovinos Santa Inês, avaliando três 
dietas, sendo uma controle, sem inclusão de fonte de lipídio, e duas com 
inclusão de grãos de girassol ou gordura protegida, em relação aos valores de  
pH, observaram que não houve diferença nos valores de pH, apresentando 
valor mínimo duas horas após a alimentação, com exceção da dieta com 
gordura protegida, onde o valor mínimo de pH foi observado oito horas após a 
alimentação. Na média deste experimento, o pH oscilou entre 6,5 e 6,0 nos 
tempos de 0 e 8 horas após alimentação, apresentando um comportamento 
cúbico pela regressão com o tempo após alimentação. Entretanto alguns 
autores trabalharam com a inclusão da gordura protegida na alimentação em 
ovinos e não observaram influencia desta dieta em relação ao pH do rúmen ( 
KUCUK et al., 2004; VALINOTE et al., 2005). 
  
Nitrogênio amoniacal (N-NH3)  
 
A quantidade de nitrogênio amoniacal (N-NH3) no rúmen é um fator 
importante, visto que os microrganismos ruminais o utilizam como fonte de N 
para a sua síntese proteica. As bactérias fermentadoras de carboidratos 
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estruturais utilizam a amônia presente no rúmen como a principal fonte de N 
para síntese de proteína (BERCHIELLI; PIRES; OLIVEIRA, 2006). Para que a 
flora microbiana cresça adequadamente, a concentração de N-NH3 no rúmen 
deve ser no mínimo de 5,0 mg/dL de fluido ruminal (SATTER; SLYTER, 1974).  
A concentração de N-NH3 no rúmen depende da taxa de degradação do 
alimento contendo proteína, e do equilíbrio entre sua produção e utilização 
por parte dos microrganismos ruminais (MANELLA; LOURENÇO; LEME, 2003). 
Para que a produção de proteína microbiana no rúmen seja eficiente, é 
necessário que haja um equilíbrio entre a quantidade de N e de energia 
disponíveis no rúmen (FIRKINS, 1996). Segundo o mesmo autor, as bactérias 
ruminais tanto utilizam os aminoácidos para síntese de proteína microbiana, 
como para fermentá-las e utilizar como fonte de energia.  
 
O tipo de dieta também poderá influenciar na concentração de amônia e 
aminoácidos no rúmen. Os alimentos que contém alto teor de NNP (nitrogênio 
não proteico) ou proteínas solúveis, aumentam o teor de amônia e 
aminoácidos no líquido ruminal (RUSSEL et al., 1992).  
 
Saber as concentrações de amônia em uma dieta permite identificar um 
possível desbalanceamento na digestão de proteína, altas concentrações de 
amônia, podem promover excesso de proteína dietética degradada no rúmen  
e/ou, baixa concentração de carboidratos degradados no rúmen (RIBEIRO et 
al., 2001).  
 
Toit et al. (2006), avaliando a concentração de amônia em ovinos alimentados 
com Antriplex numulária e suplementados com duas fontes de carboidratos 
(milho e cevada), observaram que a concentração de N-NH3 no rúmen das 
ovelhas controle variou entre 7,23-7,28 mg/100 mL. Foi observado um valor 
mais elevado no tratamento sem suplementação, isso foi provavelmente 
devido à alta proporção de NNP existente no Antriplex. O alto grau de 
concentração de N-NH3 no rúmen foi registrado no nível de suplementação de 
15%, sugerindo que este nível não forneceu energia suficientemente para que 
os microrganismos ruminais utilizarem de forma satisfatória o N-NH3.  
 
Segundo Silveira et al. (2006), gramíneas anuais de inverno normalmente 
possuem alta digestibilidade e altos teores de N degradável, o que leva a 
aumentar a quantidade de N disponível no rúmen. Já animais alimentados 
com forragens tropicais, principalmente durante o período seco, têm 
diminuição na quantidade de amônia disponível no ambiente ruminal, por 
conta do baixo teor proteico que essas gramíneas apresentam, menor que 
7,0% (KABEYA et al., 2004).  
 
Resultados encontrados em pesquisas, sugerem que a inclusão de gordura 
nas dietas promove o aumento das concentrações de amônia em 19 - 29%, 
nos tempos 2 e 8 horas após a alimentação os valores encontrados foram 
22,5 mg/dL e 22,9 mg/dL respectivamente, quando comparado com as dietas 
controle onde os valores encontrados nos tempos 2 e 8 horas após a 
alimentação foram 17,2 mg/dL - 14,1 mg/dL, porém esses valores são 
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considerados dentro do normal para uma boa fermentação ruminal (HOMEM Jr 
et al., 2010).  
 
Sincronismo entre proteínas e carboidratos  
 
Os microrganismos do rúmen dependem da disponibilidade de energia, 
fornecimento de amônia constante, além de esqueletos de carbono para a 
síntese de proteína microbiana (RUSSEL, 1992). Para que as bactérias possam 
utilizar os compostos nitrogenados é necessária à disponibilidade de 
carboidratos, pois estas podem incorporar aminoácidos e fermentá-los como 
fonte de energia. As alterações da relação concentrado:volumoso alteram os 
processos de fermentação, podem maximizar ou minimizar a eficiência de 
síntese microbiana (RUSSEL, 1992).  
 
O crescimento dos microrganismos depende da fermentação dos carboidratos 
que realiza a transferência de energia em processos como a síntese de 
proteína. Os processos de catabolismo e anabolismo via adenosina trifosfato 
(ATP), são completamente dependentes um do outro, onde a fermentação dos 
carboidratos corresponde ao catabolismo e a síntese microbiana ao 
anabolismo (PEREIRA, et al., 2005). Segundo esses autores, em dietas com 
alto concentrado, quando a disponibilidade de N geralmente é alta, a taxa de 
energia produzida pode ultrapassar a taxa de utilização da mesma, e esta 
será dissipada em forma de calor através da membrana celular.  
 
Os microrganismos responsáveis por degradar fibra se dividem entre aqueles 
que fermentam carboidratos estruturais (CE) e os que fermentam 
carboidratos não-estruturais (CNE), os fermentadores de CE como a celulose, 
hemicelulose, utilizam amônia como fonte de nitrogênio para produzir 
proteína microbiana e crescem lentamente, enquanto os microrganismos 
fermentadores de CNE como os açúcares, amido e pectina, crescem mais 
rapidamente e utilizam também como fonte de N para síntese de proteína 
microbiana a amônia, peptídeos e aminoácidos (LADEIRA et al., 1999).  
 
Os carboidratos são utilizados como fonte de energia, quando a quantidade é 
insuficiente, utiliza-se aminoácidos como fonte de energia, podendo resultar 
em acúmulo de amônia (RUSSEL, 1992). Segundo o mesmo autor, se a taxa 
de degradação proteica for mais elevada que a degradação dos carboidratos, 
haverá perdas de amônia e aumento na sua concentração, por outro lado se a 
taxa de degradação proteica for menor que a de carboidratos os 
microrganismos podem ter uma redução no crescimento e impacto na síntese 
microbiana, com isso, tem-se a necessidade em balancear de forma adequada 
a dieta.  
 
Consumo, Digestibilidade e Balanço de nitrogênio  
 
O consumo é definido como componente que exerce maior importância na 
nutrição animal, uma vez que o mesmo determina o nível de nutrientes 
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ingeridos e, consequentemente, o seu desempenho (BERCHIELLI; PIRES; 
OLIVEIRA, 2006).  
 
Segundo Valadares Filho e Marcondes (2009), o consumo voluntário da 
matéria seca é tido como um dos principais componentes no processo 
produtivo, sendo considerado o principal determinante do consumo de 
nutrientes digestíveis e da eficiência com que os mesmos são utilizados nos 
processos metabólicos do animal. Tamanha é a importância do consumo que 
Mertens (1994) relata que 60 a 90% do desempenho animal são devido a 
variações do consumo e 10 a 40% é devido à digestibilidade.  
 
Kitessa et al. (2001) trabalhando com a inclusão de óleo de Tuna protegido, 
mais a inclusão do óleo não protegido, observou diminuição no consumo 
comparado ao controle. Já Haddad e Younis (2004), trabalhando com dieta de 
alto concentrado (80%) contendo 0; 2,5 e 5,0% de gordura protegida para 
cordeiros em confinamento, verificaram redução no consumo de matéria seca 
(986, 901 e 845 g/dia, para 0; 2,5 e 5,0% de gordura protegida, 
respectivamente), e também um menor consumo dos outros nutrientes: 
proteína bruta, fibras em detergentes neutro e ácido, com exceção do 
consumo de extrato etéreo que aumentou de 21 para 59 e 67g/dia.  
 
A digestibilidade do alimento é o principal fator que determina o tipo de 
produto gerado através da fermentação microbiana. Segundo Johnson e 
Johnson (1995) a intensidade da emissão do metano (CH4) oriundo da 
fermentação microbiana está relacionada a fatores como o tipo de animal, 
consumo de alimento e o grau de digestibilidade das dietas fornecidas, sendo 
que forrageiras de menor qualidade, como as tropicais, tendem a apresentar 
maior quantidade de material indigestível em sua estrutura celular, o que 
diminui o seu valor nutritivo, levando a maior liberação de CH4 pelos animais 
alimentados com essas forragens (DETMANN; PAULINO;CECON, 2005). 
  
Haddad e Younis (2004), trabalhando com uma dieta de alto concentrado 
(80%), e com adição de lipídeos, observaram um aumento na digestibilidade 
dos nutrientes devido à adição de lipídios protegidos à dieta de ovinos em  
crescimento, onde a FDN apresentou coeficiente de digestibilidade de 63,3% 
para dieta sem inclusão de lipídeo, 73,8 e 74,1% para as dietas com inclusão 
de 2,5 e 5% de lipídeo protegido, respectivamente.  
 
Já Yamamoto et al. (2005), estudando fontes de óleo vegetal na dieta de 
cordeiros em confinamento não observaram diferenças na digestibilidade da 
FDN, sendo que o coeficiente de digestibilidade total da matéria seca 
(76,02%) da dieta sem adição de óleo foi superior ao da dieta contendo óleo 
de linhaça (72,11%), porém sem diferir estatisticamente das dietas contendo 
óleos de soja e canola. Já o coeficiente de digestibilidade do extrato etéreo foi 
menor na dieta controle (84,02%), enquanto, nas demais dietas o valor médio 
foi de 91,98%.  
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O nitrogênio que está presente no compartimento ruminal, pode ser de 
origem endógena ou dietética, aquele que for de origem endógena é derivado 
da reciclagem da ureia, das células epiteliais de descamação e do processo de 
lise das células microbianas, já o N dietético é composto pela proteína 
verdadeira e pelo nitrogênio-não-protéico (NNP), pertencente ao alimento 
(PEREIRA et al., 2007).  
 
Segundo Russell et al. (1992), os microrganismos do rúmen, principalmente 
os celulolíticos, utilizam a amônia para realizar a síntese de proteína 
microbiana, desta forma, a presença do nitrogênio amoniacal, no ambiente 
ruminal, é fator fundamental, desde que esteja associada a uma fonte de 
energia adequada. Sendo assim, quando houver algum desequilíbrio entre o 
nitrogênio (N) e a energia no rúmen, a excreção dos compostos nitrogenados 
aumentará, ocorrendo também aumento na produção de ureia, que envolve 
custo energético, além de perda de N.  
 
Van Soest (1994), afirma que a concentração de ureia encontrada na urina 
está correlacionada positivamente às concentrações de N no plasma e com a 
ingestão de N, o que constitui o indicativo da eficiência na utilização do N 
ruminal. Ela pode também ser utilizada como parâmetro para observação de 
equilíbrio ou desequilíbrio na relação proteína:energia da dieta (BRODERIK, 
1995).  
 
A determinação do balanço de nitrogênio, nada mais é do que o N consumido 
menos o N perdido nas fezes e urina, esse valor irá expressar a quantificação 
do metabolismo proteico, de forma mais específica, mostra se o organismo 
está perdendo ou ganhando proteína (LADEIRA et al., 2002).  
 
Segundo os mesmos autores, isso possibilita predizer se a quantidade de 
proteína está adequada, para que se disponibilizem aminoácidos suficientes 
para atender as exigências de mantença e produção, sem maiores 
desperdícios.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A utilização de lipídios na dieta de ruminantes é uma alternativa interessante 
a nível nutricional, pois garante o fornecimento de energia para os animais 
que necessitam de alta exigência deste nutriente, através do incremento na 
densidade energética.  
 
Há ainda necessidades de novos estudos relacionados ao custo benefício 
destas dietas, possibilitando além dos ganhos nutricionais, ganhos financeiros.  
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