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A pastagem natural é a principal fonte de alimento de bovinos de corte no Rio 
Grande do Sul, entretanto poucos são os dados sobre emissões de metano de 
novilhos de corte neste ambiente. O objetivo foi avaliar a emissão de metano 
por bovinos de corte em pastagem natural. O trabalho foi realizado na Embrapa 
Pecuária Sul, Bagé-RS. Os tratamentos testados foram: campo nativo (CN), 
campo nativo fertilizado (CNA), campo nativo fertilizado e com introdução de 
azevém e trevo-vermelho (CNM). Cada tratamento recebeu nove novilhos da 
raça Hereford com idade média de um ano. Foram avaliados emissão de 
metano diária (g/dia), ganho médio diário (GMD, kg) e ganho de peso vivo por 
área (GPV, kg/ha) no período de 1/08 até 26/09/14. A coleta de metano seguiu 
o método do gás traçador SF6. Os animais do CNM (228,90±20,4g/dia) e do 
CNA (205,80±20,4 g/dia) emitiram mais metano do que os animais do CN 
(136,20±22,6 g/dia), nesse período. Os animais do CNM apresentaram maior 
GMD (0,504 kg) e GPV (48,2 kg/ha) que os demais tratamentos. Quando é 
considerado a emissão de metano por cada quilo de peso vivo produzido, o 
tratamento CNM foi superior aos demais tratamentos, alcançando GPV quatro 
vezes maior do que o CN (11,3 kg/ha), com 2,5 menor quantidade de metano 
emitida por cada quilo de peso vivo produzido (8 g CH4/ kg PV/ha). A utilização 
de fertilização e sobressemeadura na pastagem natural, durante o inverno, 
aumenta a produção por área e reduz a emissão de metano por quilo de carne 
produzida.
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