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Introdução 
 
A ovinocultura é uma atividade com grande potencial de crescimento que vem apresentando excelentes 
resultados. Pesquisas trabalham em busca de sistemas de criação que aumentem a oferta de carne a 
custos competitivos no mercado. A alimentação tem um peso significativo sobre os custos totais de 
uma criação, o que leva à busca por alternativas viáveis economicamente e que ao mesmo tempo 
produzam bom desempenho nos animais. Pensando nos subprodutos surge o uso da glicerina bruta 
na dieta dos animais. A glicerina bruta é um produto rico em glicerol, com elevado valor energético, e 
por isso pode ser utilizado em substituição ao milho. Este subproduto pode trazer benefícios para os 
ruminantes, como a prevenção de cetose e pode ser usada como substrato gliconeogênico, uma vez 
que o glicerol é absorvido diretamente pelo epitélio ruminal, metabolizado no fígado e direcionado para 
a gliconeogênese pela ação da enzima glicerol quinase, que o converte em glicose. 
 
Objetivos 
 
Objetivo deste estudo é avaliar as características do fluído ruminal (pH) antes e após a refeição 
recebendo dietas com diferentes níveis de inclusão de glicerina bruta em substituição ao milho. 
 
Material de Métodos 
 
Foram utilizados 4 ovinos adultos da raça Texel, providos de sondas ruminais permanentes através de 
um procedimento cirúrgico. Os tratamentos foram os níveis de inclusão da glicerina bruta na dieta, em 
substituição ao milho, sendo 0, 7, 14 e 21% da matéria seca. O delineamento experimental foi quadrado 
latino 4x4, sendo quatro tratamentos, quatro repetições e quatro períodos. O período experimental foi 
de 72 dias, sendo 21 dias de adaptação e quatro períodos de 13 dias, sendo 7 dias para adaptação a 
dieta, 5 dias o ensaio de digestibilidade e 1 para coleta de fluído ruminal. O consumo da ração foi 
registrado diariamente, sendo realizada a pesagem do ofertado do dia e das sobras de alimentos do 
dia anterior. Foram coletadas amostras dos componentes da ração e das sobras, por período 
experimental. No último dia de cada período, foi coletado (50 ml) de fluído ruminal antes e após a 
alimentação matinal. Imediatamente após a coleta, foi determinado o pH, com o uso de pHmetro digital. 
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Resultados e Discussão 
 
Foram utilizados 4 ovinos adultos da raça Texel, providos de sondas ruminais permanentes através de 
um procedimento cirúrgico. Os tratamentos foram os níveis de inclusão da glicerina bruta na dieta, em 
substituição ao milho, sendo 0, 7, 14 e 21% da matéria seca. O delineamento experimental foi quadrado 
latino 4x4, sendo quatro tratamentos, quatro repetições e quatro períodos. O período experimental foi 
de 72 dias, sendo 21 dias de adaptação e quatro períodos de 13 dias, sendo 7 dias para adaptação a 
dieta, 5 dias o ensaio de digestibilidade e 1 para coleta de fluído ruminal. O consumo da ração foi 
registrado diariamente, sendo realizada a pesagem do ofertado do dia e das sobras de alimentos do 
dia anterior. Foram coletadas amostras dos componentes da ração e das sobras, por período 
experimental. No último dia de cada período, foi coletado (50 ml) de fluído ruminal antes e após a 
alimentação matinal. Imediatamente após a coleta, foi determinado o pH, com o uso de pHmetro digital. 
 
 
Conclusão 
 
A inclusão de até 21% de glicerina bruta em substituição ao milho na dieta, não alterou os parâmetros 
de pH do líquido ruminal estudados, e a redução do pH após a alimentação era um fator esperado, 
devido à fermentação ruminal e a acidificação do meio, porém estes resultados não impedem o uso 
desta dieta na criação de ovinos. 
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