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Introdução
 A ovinocultura é uma atividade com grande potencial de crescimento, com índices produtivos promissores e que vem apresentando 

excelentes resultados em sistemas de terminação em confinamentos. Paralelo ao crescimento desta atividade, o mercado consumidor da carne 
ovina também teve incrementos; o que gera mais motivos aos pesquisadores atuarem nesse nicho. Pesquisas mostram que a intensificação da 
produção promove um incremento nos índices produtivos existentes, além de garantir ao consumidor um produto de alta qualidade. Para a 
intensificação da produção ovina, segundo Osório et al. (1998), devem ser melhoradas as áreas de sanidade, alimentação, manejo 
reprodutivo, instalações e gestão da empresa.

Objetivos
 O objetivo desta pesquisa é fazer uma revisão bibliográfica sobre o uso da glicerina bruta na dieta de ruminantes. Esta revisão servirá 

como base de apoio para o futuro experimento que será realizado com cordeiros em terminação recebendo diferentes níveis de glicerina bruta 
em substituição ao milho.

Material e Métodos
 Na pesquisa realizada em revistas on line, foram encontrados diversos artigos com bovinos leiteiros e de corte e também com ovinos, 

principalmente cordeiros em terminação. Na sequência serão listados alguns artigos: 1) Glicerina como potencial alimento para vacas leiteiras 
2) Uso de resíduos do biodiesel na nutrição de bovinos; 3) Glicerina Bruta na dieta de cordeiros terminados em confinamento; 4)Resposta de 
vacas leiteiras á substituição de milho por glicerina bruta; 4)Glicerina bruta oriunda da agroindústria do biodiesel na dieta de novilhos 
contendo alto ou baixo nível de amido em diferentes relações de volumoso e concentrado; 5)Bem estar e qualidade da carne de cordeiros 
alimentados com glicerina encontrado no projeto de Jane Maria Bertocco Ezequiel 6) Glicerina loira associada a diferentes fontes volumosas na 
dieta de bovinos de corte; 7) Glicerina em substituição ao milho na dieta de vacas em lactação após o período de transição; entre outros.

Resultados e Discussão
 Dos artigos revisados foram relatados resultados satisfatórios obtidos em sistemas de terminação de cordeiros em confinamento, 

principalmente devido ao período mais curto para o abate; e em algumas situações devido ao uso de algum subproduto (Macedo et al, 2000). 
Com relação ao valor nutricional, sabe-se que a glicerina bruta é um produto rico em glicerol, que por sua vez, apresenta elevado valor 
energético, e por isso pode ser utilizado em substituição ao milho (DONKIN, 2008). Além disso sabe-se que o acréscimo de óleos e gordura na 
dieta de ruminantes são utilizados em substituição a altos níveis de grãos, com o intuito de aumentar a densidade energética da dieta, permitir
o consumo necessário de fibra para o bom funcionamento do rúmen, e evitar assim transtornos causados pela alta ingestão de amido 
(CHALUPA et al., 1984).

Conclusão
 Pela revisão bibliográfica feita foi possível concluir que a glicerina bruta é um subproduto que tem grande potencial de utilização na 

dieta de ruminantes, apresentando resultados satisfatórios, melhorando o desempenho de cordeiros e também de bovinos.
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