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RESUMO
Foram realizados dois experimentos para comparar os efeitos da Monensina (MON, DSM
Nutritional Products Ltd.), uma mistura de óleos funcionais (OF; Crina® Ruminants, DSM
Nutritional Products Ltd.) isoladamente ou associado com enzima amilolítica (OFA; CrinaRonozyme RumistarTM,.) em dietas de vacas em lactação. No experimento 1, oito vacas
holandesas multíparas (576 ± 100 Kg peso corporal, e 146,5 ± 35,1 dias em lactação e 35.1
± 4,0 kg/d de produção de leite no início do experimento) canuladas no rúmen foram
distribuídas em quadrado latino replicado com períodos experimentais de 21 dias para
determinar os efeitos da MON, OF e OFA sobre a digestibilidade dos nutrientes,
fermentação ruminal, síntese de proteína microbiana, metabolitos sanguíneos, produção e
composição do leite, utilização de energia e nitrogênio de vacas em lactação. Os tratamentos
nos experimentos foram: controle (CON), sem aditivo; monensina (MON), adição de
13mg/Kg MS de monensina; óleos funcionais (OF), fornecimento de 44 mg Crina/Kg MS e
óleos funcionais associado a enzima amilolítica (OFA), adição de 44 mg Crina/Kg e 330
KNU de enzima com atividade amilolítica por Kg de MS. Os dados foram analisados
através de contrastes ortogonais para avaliar o efeito de aditivos (C1), comparar ionóforo
com óleos funcionais (C2) e óleos funcionais isolados ou combinados com enzima
amilolítica (C3). Embora não tenha sido encontrado efeito sobre a ingestão de nutrientes, os
aditivos tenderam a aumentar (P=0,058) a digestibilidade da proteína bruta. No entanto,
MON tendeu a aumentar (P=0,085) a digestibilidade da fibra em detergente neutro em
comparação a OF e OFA. Os aditivos diminuíram (P=0,026) a concentração de nitrogênio
amoniacal (NH3-N) no rúmen, notadamente a MON e OFA. Os tratamentos contendo OF
apresentaram menor pH (P=0,017) e maior NH3-N no rúmen (P=0,004). Não foram
encontradas diferenças na produção e composição do leite, mas o fornecimento de aditivos
melhorou a eficiência produtiva (P= 0,004). No experimento 2, trinta vacas multíparas da
raça holandesa (574±68 Kg peso corporal, 30.9±4,1 Kg/dia de produção de leite e 152,2 ±
54,1 dias em lactação no início do experimento) foram distribuídas em um delineamento em
blocos ao acaso em três tratamentos: MON, OF e OFA, previamente descrito no
experimento 1. Os tratamentos foram proporcionados ao longo de 9 semanas. Contrates
ortogonais foram utilizados para comparar MON com óleos funcionais isolados ou com
amilase. Não foram observadas diferenças na ingestão de nutrientes e digestibilidade quando
comparado MON com os tratamentos com OF. No entanto, tratamentos contendo óleos
funcionais tendem a aumentar (P=0,062)a ingestão de MS das vacas. Não foi observado
efeito de interação tempo tratamento. Os tratamentos contendo óleos funcionais

apresentaram menor teor de lactose e proteína no leite (P≤0.039) em comparação a
MON.Concluindo, todos os aditivos tiveram pequeno efeito sobre a digestibilidade e
ingestão de nutrientes, sem alterar a produção de leite das vacas. Contudo, os aditivos
diminuíram a concentração de amônia ruminal, em especial a MON. Não foi encontrado
efeito sinérgico quando se combinou óleos funcionais com enzima amilolítica.

Palavras chave: Amilase. Ionóforo. Eficiência Produtiva. Óleos Funcionais.

ABSTRACT
Two experiments were carried out to compare the effects of monensin (MON, DSM
Nutritional Products Ltd.,), a blend of functional oils (FO; Crina® Ruminants, DSM
Nutritional Products Ltd.) alone or associated with amylolytic enzyme (FOA; CrinaRonozyme RumistarTM,) in a dairy cow diet. In experiment 1, eight multiparous Holstein
cows (576±100 kg LW, 146±35 DIM, and 35.1±4.0 kg/d milk yield at the start of
experiment, cannulated in the rumen were assigned into a replicated Latin square
experiment design with 21-d periods in order to determine the effects of MON, FO or FOA
on nutrient digestibility, ruminal fermentation, microbial protein synthesis, blood
metabolites, milk yield and composition, energy and nitrogen utilization of dairy cows.
Treatments in experiments were: control (CON), with no additive; MON, addition of 13 mg
monensin/kg diet DM; FO, provision of 44 mg Crina/kg diet DM and FOA, addition of 44
mg Crina and 330 KNU of enzyme with amylolytic activity per kg diet DM. Data were
analyzed through orthogonal contrasts to evaluate the effect of additives (C1), compare
ionophore with functional oils (C2), and contrast functional oils alone or with amylolytic
enzyme (C3). Although no effects were found on nutrient intake, additives tended to
increase (P=0.058) crude protein digestibility. Yet, MON tended to increase (P=0.085)
neutral detergent fiber digestibility in comparison with FO and FOA. Additives decreased
(P=0.026) ammonia nitrogen concentration (NH3-N) in rumen, notably due to MON and
FOA. Treatments containing FO showed lower (P=0.017) pH and higher (P=0.004) NH3-N
in rumen. No differences were found on milk yield and composition, but the provision of
additives improved (P=0.04) productive efficiency (kg milk ÷ kg DM intake) of cows. In
experiment 2, thirty multiparous Holstein cows (574±68 kg LW, 152,2±54,1 DIM and
30.9±4.1 kg/d milk yield at the start of experiment) were assigned to a randomized block
design experiment and distributed to three treatments: MON, FO or FOA, as previously
described in Experiment 1. Treatments were provided throughout 9 weeks. Orthogonal
contrasts were also used to compare MON with functional oils (C1) and essential oils alone
or with amylase(C2). No differences were detected on nutrient intake and digestibility when
comparing MON with FO-treatments. However, treatments containing functional oils
tended to increase (P=0,062) DM intake of cows. No treatment by time interaction effect
was observed. Treatments containing functional oils had lower (P≤0.039) lactose and
protein content in milk than MON. In conclusion, all additives had small effect on nutrient
intake and digestibility, without altering milk production of cows. Nonetheless, feed

additives decreased ammonia concentration in rumen notably because of MON. No
synergetic effect was found when combining FO with amylolytic enzyme.

Key-words: Amylase. Ionophore. Productive Efficiency. Functional Oils.
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1

INTRODUÇÃO

A produção de ruminantes, no que diz respeito ao fornecimento de alimentos para o
crescimento populacional mundial, busca maneiras de aumento da eficiência de utilização
dos nutrientes a fim de maximizar o uso de terras agriculturáveis no mundo (KINGSTONSMITH et al., 2013). Com o aumento da população mundial e do consumo alimentar médio
em decorrência do aumento do poder econômico de países em desenvolvimento, tem se
observado uma crescente demanda por alimentos. O leite, como alimento básico para
alimentação humana e matéria-prima para produção de uma grande variedade de produtos,
não foge a esta regra. Em 2015, a produção mundial de leite chegou a 805 milhões de
toneladas (FAO, 2015).
Neste contexto, aditivos têm sido avaliados com o intuito de modular a fermentação
ruminal e assim melhorar o desempenho do animal. Na década de 70, a Food and
DrugAdministration (FDA) aprovou o uso de antimicrobianos ionóforos nos Estados
Unidos. Da mesma forma, países como Brasil, Austrália, Nova Zelândia e Canadá liberaram
o uso destes produtos na alimentação de bovinos (NRC, 2001). Dentre os antimicrobianos, o
ionóforo

monensina

sódica,

desenvolvido

inicialmente

para

ser

usado

como

anticoccidiostático na alimentação de frangos (RICHARDSON et al., 1976), demonstrou
maior potencial para ser utilizado na alimentação de ruminantes, com capacidade de alterar
a fermentação ruminal destes animais (RUSSELL; STROBEL 1989). Segundo Thornton e
Owens (1981), a monensina sódica aumenta a proporção molar de propionato ruminal; além
disso, há redução da degradação da proteína em amônia e elevação do pH ruminal.
Porém, a União Europeia proibiu o uso de antibióticos promotores de crescimento na
dieta de ruminantes. Diante disso, a busca por produtos naturais como alternativas aos
antimicrobianos foi intensificada e atualmente o interesse no uso de compostos “naturais”,
como os óleos funcionais derivados de plantas têm aumentado na nutrição animal,
especialmente na nutrição de ruminantes. Maior ênfase tem sido dada na modificação do
padrão de fermentação ruminal e do metabolismo a fim de melhorar o desempenho animal e
reduzir o impacto no meio ambiente. A complexidade estrutural e diversidade de plantas,
entretanto, é um fator limitante no progresso de pesquisa nesta área (TEDESCHI et al.,
2011).
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A maioria dos dados disponíveis na literatura sobre óleos funcionais para ruminantes
advém de estudos in vitro (MCINTOSH et al., 2003; NEWBOLD et al., 2004;
CASTILLEJOS et al., 2005). No entanto, alguns estudos in vivo já foram realizados para
avaliar a eficácia de óleos funcionais em manipular fermentação ruminal e melhorar a
utilização de nutrientes e o desempenho de vacas leiteiras (BENCHAAR et al., 2006).
Ainda neste contexto de melhora no desempenho produtivo e considerando que o
amido é um dos principais constituintes de dietas para vacas em lactação, a utilização de
enzimas amilolíticas exógenas torna-se uma ferramenta essencial para busca de melhores
índices produtivos. A adição de amilase exógena em dietas para vacas em lactação é um
método para aumentar a digestibilidade ruminal do amido e outros carboidratos
(TRICARICO et. a., 2008; DiLORENZO et. al., 2011). O mecanismo de ação das enzimas
exógenas acontece em sinergismo com enzimas da microbiota ruminal, assim, as atividades
e respostas dependerão da população de microrganismos ruminais (MORGAVI et. al.,
2000).

23

2

HIPÓTESE E OBJETIVOS
A hipótese a ser avaliada neste estudo é que a inclusão de monensina e óleos

funcionais às dietas apresentem resultados semelhantes e que a combinação de óleos
funcionais e enzima amilolítica mostre efeito sinérgico positivo em variáveis produtivas.
O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos de diferentes aditivos alimentares
(monensina, óleos funcionais isolados ou combinados com enzima amilolítica) na ingestão
de nutrientes e digestibilidade aparente total, fermentação ruminal, síntese de proteína
microbiana, concentrações séricas de glicose e ureia, produção e composição do leite,
balanço de nitrogênio e energia de vacas em lactação.
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3

REVISÃO DE LITERATURA

3.1 - Aditivos
3.1.1 – Monensina

Dentre os ionóforos utilizados na alimentação animal, destaca-se a monensina, que
teve seu uso empregado para aumento do desempenho produtivo após a Segunda Guerra
Mundial (STOSTAD; JUNES, 1950). Ionóforos, como a monensina, são compostos
produzidos por bactérias, em especial, do gênero Streptomyces cinnamonensis, com
característica lipofílica e toxicidade a muitos microrganismos, sendo assim definidos como
antibióticos (HANEY & HOEHN, 1967).
Na década de 1970 foi aprovada a utilização de antibióticos ionóforos como aditivo
na nutrição de ruminantes. Inicialmente, a monensina foi utilizada como anticoccidiostático
na produção de aves (RUSSEL; STROBEL, 1989). Porém, estudos conduzidos por
Richardson et al., (1976) demonstraram melhora na eficiência alimentar por alteração de
parâmetros fermentativos quando se utilizou monensina na alimentação de ruminantes.

3.1.2 - Mecanismo de ação da monensina

Os ionóforos apresentam comprovado efeito contra bactérias gram positivas, porém,
tem pouca ação sobre gram negativas, que possuem uma membrana externa com canais de
proteína com tamanho limite próximo de 600 daltons (NAGAJARA et al., 1997). Segundo
Corah (1991), os ionóforos podem apresentar peso molecular variando de 500 a 2000
daltons. Ainda, de acordo com Russel e Wallace (1997), bactérias gram positivas não
apresentam membrana externa, o que permite ação dos ionóforos sobre as mesmas.
O movimento através das membranas celulares é alterado, pois a monensina, solúvel
em lipídeos, desloca os íons carregados por facilitar o movimento destes através das
membranas (MCGUFFEY et al., 2001). Os mesmos autores relatam que o cátion sódio
(Na+) apresenta-se em maior concentração no meio extracelular [quatro a cinco vezes mais,
em comparação ao potássio (K+) ]. Porém, Russel e Strobel (1989) relataram que no meio
intracelular o K+ é o cátion predominante.
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Além da afinidade da monensina por Na +, ocorre também translocação de K+ e íons
de hidrogênio (H+). Assim, a primeira reação que ocorre quando a monensina se liga a
membrana celular é a entrada deNa + e saída de K+ por diferença no gradiente de
concentração; na segunda reação, ocorre translocação de Na + para dentro e H+ para fora da
célula (RUSSEL, 1987; NEWBOLD et al., 2013).
Em estudo conduzido por Schelling (1984), foi proposto alguns mecanismos de ação
da monensina, os quais resultam em melhora do desempenho produtivo de ruminantes,
sendo eles: 1) mudança na produção de AGV’s; 2) alteração na ingestão de alimentos; 3)
mudança na produção de gases; 4) alterações na digestibilidade dos alimentos; 5) mudanças
na taxa de passagem e enchimento ruminal e 6) alterações no mecanismo de utilização da
proteína.

3.1.3 - Estudos com Monensina

A dose de monensina sódica para vacas leiteiras em diversas fases de lactação e
submetidas a diferentes tipos de volumoso na dieta pode variar até 48mg/kg de MS
(GALLARDO, et a., 2005; OELKER et al., 2009; GRAINGER et al., 2010, GANDRA, et
al., 2012). Doses superiores a 48mg/kg de MS não são recomendadas, pois podem acarretar
redução no desempenho produtivo (PLAIZIER et al., 2000).Segundo Mcguffey et al.
(2001); Ipharraguerre e Clark (2003) e Duffield et al. (2008a), a dose de monensina sódica
para vacas leiteiras, independente do estado de lactação ou volumoso recebido é de
16mg/Kg a 24mg/kg de MS, sendo a última mais utilizada em dietas de vacas em lactação.
Estudo conduzido por Gandra et al. (2010), avaliando o fornecimento de doses
crescentes de monensina sódica em dietas de vacas leiteiras em terço médio de lactação
sobre diversos parâmetros, foi observado redução linear na ingestão de matéria seca, com
maior eficiência produtiva quando se utilizou a dose de 24mg/kg de MS na dieta. Oelker et
al. (2009), avaliando feno de alfafa e silagem de milho como volumoso para vacas em terço
médio de lactação, suplementadas com 17mg/kg de MS de monensina observaram diferença
(P<0,05) para produção de leite (38,4 vs 34,5 kg/dia) e digestibilidade da matéria seca (70,0
vs 64,7%), em comparação a dieta controle. Porém, não foi observado diferença no consumo
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de matéria seca (21,7 vs 20,6 Kg/dia), respectivamente para silagem de milho e feno de
alfafa.
Duffield et al. (2008b), em estudo metanalítico avaliando 77 experimentos, relatou
que a suplementação com monensina em vacas leiteiras reduz em 0,3kg/dia o CMS e em
0,13% o teor de gordura no leite. Porém, foi observado aumento de 0,7 kg/dia na produção
de leite, com consequente aumento de 2,5% na eficiência produtiva. Os mesmos autores
relataram que os estudos apresentaram significativa heterogeneidade para as respostas. A
melhora na digestibilidade da proteína quando se utiliza ionóforos pode estar relacionada
com sua menor taxa de deaminação (RUSSELL; STROBEL, 1988). Assim, cepas
bacterianas que apresentam resistência aos ionóforos podem converter peptídeos e
aminoácidos em proteína microbiana (YANG; RUSSEL, 1993), resultando em melhor
aproveitamento da proteína (RODRIGUES et al., 2001).
Relacionado a digestibilidade da matéria seca e dos nutrientes, os estudos têm
mostrados dados inconsistentes sobre o efeito da monensina sódica. Alguns pesquisadores
têm relatado aumento da digestibilidade da fibra (SPEARS, 1990; OSBORNE et al. 2004).
Este efeito pode estar relacionado ao aumento do pH resultante da suplementação com
monensina, o que pode proporcionar melhor digestibilidade da fibra (VARGA, 1997). Foi
observado aumento da digestibilidade da proteína de vacas leiterias em início de lactação
quando suplementadas com monensina (PLAIZIER et al., 2000). Porém, Da Silva et al.
(2007) e Gehman et al. (2008) não observaram efeito da utilização de monensina sobre a
digestibilidade da proteína em vacas leiteiras na mesma fase de lactação.
Mudanças nos parâmetros sanguíneos também são observadas quando se utiliza
monensina em dietas de vacas em lactação, principalmente no metabolismo energético
através da glicose, ácidos graxos não esterificados e 𝛽-hidroxibutirato. Em estudo
conduzido por Da Silva et al. (2007), com adição de 20 mg/kg de MS em vacas leiteiras em
fase inicial de lactação não foi observado efeito sobre colesterol total, HDL e triglicerídeos,
com aumento nas concentrações de LDL em relação ao grupo controle.
Duffield et al. (2008 a) em estudo metanalítico sobre parâmetros sanguíneos de vacas
leiteiras suplementadas com monensina sódica, observou aumento de 3% na glicemia, 6%
na concentração sérica de ureia, sem alterações em colesterol, insulina e cálcio no sague. No
mesmo estudo, os autores observaram alterações na atividade das enzimas hepáticas
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(asparpato aminotransferase, gama glutamiltransferase e fosfatase alcalina); isso ocorreu
devido ao aumento do aporte de propionato e aminoácidos para o fígado.
O aumento do propionato ruminal pode resultar em maior disponibilidade de glicose,
acarretando em aumento da produção de leite (HAYES et al., 1996). O principal
determinante para produção de leite é o suprimento de glicose para a glândula mamária.
Assim, grandes quantidades de glicose são necessárias para atender os requerimentos da
glândula mamária para síntese de lactose, proteína e gordura no leite (REYNOLDS et al.,
1994).O processo de fermentação nos ruminantes ocorre pela ação de bactérias presentes no
ambiente ruminal, com conversão de componentes da dieta em AGCC, proteína microbiana,
vitaminas, amônia, metano, dentre outros (OWENS; GOETSCH, 1993). Porém, a
fermentação ruminal pode apresentar perdas, em especial no metabolismo energético, pois
ocorrem produção de metano e calor e estes não são utilizados pelo animal (CALLAWAY
et al., 2003).
Sabendo que a monensina atua na seleção de bactérias gram negativas (RUSSEL;
WALLACE, 1997), ocorrem modificações na produção de AGCC no rúmen. Em estudo
realizado por Mcguffey et al. (2001), foi relatado alterações nas concentrações de AGCC,
redução na produção de gás carbônico e metano. Em vários estudos, foi relatado aumento da
proporção molar de propionato (NAGAJARA et al., 1981; BRODERICK, 2004; EIFERT et
al., 2005; BENCHAAR et al., 2006. GEHMAN et al., 2008; OELKER et al., 2009.
GANDRA et al., 2012; APPUHAMY et al., 2013).Em estudo conduzido com vacas em
terço médio de lactação suplementadas com 24mg/kg de MS de monensina, alimentadas
com silagem de milho na proporção volumoso:concentrado de 35:65, os autores observaram
que houve redução de 19% na relação acetato:propionato e da produção de metano (SAUER
et al., 1998).
Broderick (2004) avaliou vacas na fase inicial da lactação com produção de 35 kg de
leite/dia, alimentadas com silagem de alfafa em diferentes dietas: controle (sem aditivo) e
adição de 10 mg/kg da MS de monensina. Foi relatado que a monensina não influenciou o
CMS das vacas, mas observou-se que vacas alimentadas com monensina tiveram aumento
de 2,5 mg/dL na glicemia e de 10% na concentração molar de propionato, no entanto,
relatou que adição de monensina na dieta reduziu a produção de gordura do leite (3,15 vs
2,86%), que teve efeito direto na redução da produção de leite corrigida para 3,5% de
gordura.
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3.1.4 - Monensina e sua aceitação mundial

Apesar da utilização da monensina ser liberada em alguns países, há
questionamentos por parte da Sociedade consumidora, pois este aditivo é classificado como
antibiótico. Segundo a FAO (Food and Organizationofthe United StatesNations), o limite
máximo para a presença de monensina no leite é da ordem de 2μg/l. Estudo conduzido por
Bagg et al. (2000) com vacas leiteiras em início de lactação suplementadas com doses
crescentes de monensina, 72, 144 e 240mg/kg de MS, não foi detectado resíduos que
caracterizem risco a saúde humana, sendo que na dose de 240mg/kg por MS, 10 vezes a
dose usual recomendada, o valor residual foi de 5ng/L.
No Brasil, a monensina tem seu uso liberado para dietas de ruminantes em
crescimento, terminação e vacas lactantes (OLIVEIRA et al., 2005). Já na União Europeia,
foi proibido a utilização de antimicrobianos promotores de crescimento (Regulamentação
1831/2003/EC), com inclusão dos ionóforos antibióticos.
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3.2.1. – Óleos Funcionais

Na busca por alternativas naturais para modulação da fermentação ruminal, os óleos
funcionais ou essenciais, como também são conhecidos, têm despertado interesse em dietas
de ruminantes e sua utilização é crescente. Apesar do conhecimento de mais de 50 anos
acerca da utilização de óleos essenciais em dietas de ruminantes, sua utilização foi
desestimulada pelo uso de ionóforos (CRANE, 1957). A utilização de óleos essenciais pode
ser uma alternativa para melhor utilização dos nutrientes, desempenho e redução dos efeitos
ambientais em na produção de ruminantes (GIANNENNAS et. al., 2011).
Os óleos funcionais são compostos obtidos por destilação a vapor ou extração por
solvente a partir de folhas, flores, caules e sementes de plantas. O produto Crina®
Ruminants inclui na sua composição uma mistura de óleo de timol, eugenol, vanilina,
guaiacol e limoneno (MCINTOSH et. al., 2003; CASTILLEJOS et. al., 2005).
Vários óleos essenciais com diferentes princípios ativos já possuem seu mecanismo
de ação conhecido e os métodos para extração destes são de fácil execução, tais como timol
(extraído do tomilho – Thymus vulgaris), carvacrol (extraído do orégano – Origanum
sativum), alina e alicina (extraído do alho – Allium sativum), citrol e citronolol (extraído de
diversas plantas cítricas), mentol (extraído da menta – Mentha piperita), cinamaldeído
(extraído da canela – Cinnamomum zeylanicum), o limoneno (extraído da polpa cítrica) e o
guaicol (extraído da resina do guáiaco ou óleo de cravo-da-índia) (VELLUTI et al., 2003;
CASTILLEJOS et al., 2005).
De acordo com De Gess et al. (1997), houve intensificação nas pesquisas com
utilização de óleos essenciais nos últimos anos por dois principais motivos: encontrar
alternativas naturais ao uso de aditivos classificados como antibióticos na alimentação
animal e pelo aumento da preocupação dos efeitos ambientais causados pela produção
animal.
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3.2.2 - Mecanismo de ação dos óleos funcionais

Os óleos essenciais apresentam mecanismo de ação semelhante aos ionóforos, com
atuação, em sua maioria, associada a membrana celular, transporte de elétrons e gradiente de
íons, translocação de proteínas, fosforilações e outras reações enzimáticas (DORMON &
DEANS, 2000).Apresentam atividade antibacteriana seletiva de acordo com os compostos
utilizados em sua produção (JANSSENet al, 1986; LIS-BALCHIN e DEANS, 1997;
DEMETZOS et al., 1997). Óleos essenciais são substâncias hidrofóbicas, com capacidade
de interagir com lipídios da membrana celular e das mitocôndrias das bactérias. Isto ocorre
quando o óleo essencial está na forma indissociada (mais hidrofóbica), o que em condições
ruminais é favorecido pelo baixo pH (CALSAMIGLIA et al., 2007). A hidrofobicidade está
diretamente relacionada à ação antimicrobiana (CALSAMIGLIA et al., 2007).
Estudos indicam que os óleos essenciais possuem ação contra vários tipos de
microrganismos, dentre eles bactérias, fungos e protozoários (BURT, 2004). A atividade
antimicrobiana é atribuída a um número de terpenóides e compostos fenólicos (CHAO;
YOUNG, 2000). Porém, o exato mecanismo de ação, que proporciona aos óleos essenciais
propriedades antimicrobianas não são bem compreendidos (LAMBERT et al., 2001).
A presença do grupo hidroxila nos compostos fenólicos é fundamental para a
existência da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais (ULTEE et al., 2002).Em geral,
os compostos fenólicos interagem com as proteínas por meio de pontes de hidrogênio e
interações iônicas ou hidrofóbicas (PRESCOTT et al., 2004). Outro mecanismo existente é a
redução da concentração interna de ATP sem aumento proporcional na concentração
externa, resultando em menor síntese ou maior hidrólise do mesmo (ULTEE et al., 2002).
As ATPases são enzimas conhecidas por se localizarem na membrana
citoplasmática, constituída por moléculas de lipídios. Os possíveis mecanismos de ação são:
1) hidrocarbonetos lipofílicos podem se acumular na dupla camada de lipídios da membrana
celular, o que pode alterar as interações entre proteínas e lipídios; 2) é possível que óleos
essenciais possam interagir diretamente com os sítios hidrofóbicos das proteínas da
membrana (JUVEN et al., 1994).
Acredita-se também que os óleos essenciais têm sua atuação em enzimas envolvidas
nos processos de regulação de energia e de síntese de componentes estruturais. Como
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exemplo, o óleo de canela (cinamaldeído ou 3-fenil-2-propenal) e seus componentes foram
eficientes em inibir a enzima aminoácido-descarboxilase de Enterobacter aerogenes
(WENDAKOON; SAKAGUCHI, 1995). Assim, substâncias fenólicas como o cinamaldeído
não são capazes de desintegrar a membrana externa ou causar depleção de ATP. Acredita-se
que o grupo funcional carbonil (R1-CO-R2) possa ser o responsável pela ligação às
proteínas, inibindo a ação da aminoácido-descarboxilase (WENDAKOON; SAKAGUCHI,
1995).
Levando em consideração a grande quantidade de substâncias químicas que
compõem os óleos essenciais, a atividade antimicrobiana pode não ser mediada por apenas
um único mecanismo de ação específico, ocorrendo sinergia entre os mecanismos
encontrados nos diversos metabólitos (CARSON et al., 2002; BAKKALI et al., 2008).
Neste sentido, os efeitos aditivos ou antagônicos também são possíveis de ocorrer (BURT,
2004).
Quando a membrana celular interage com o óleo essencial, ocorre alteração
estrutural, o que as tornamais permeáveis (SIKKEMA et al., 1995), comconsequente
extravasamento de íons e conteúdos citoplasmáticos (LAMBERT et al., 2001; CARSON et
al., 2002). Tais mudanças promovem a formação de canais na membrana e alterações na
estrutura física, tais como expansão e instabilidade, aumentoda fluidez e a permeabilidade
(ULTEE et al., 2002).Segundo Burt (2004) compostos que contém grupo hidroxila
interagem com as proteínas da membrana celular da bactéria, o que leva à ruptura e morte
desta. Novak et al. (1961) verificaram que o ácido ricinoléico inibiu o crescimento da
bactéria gram positiva Micrococcus pyogenes e fungos Alternariasp., Penicillium sp. e
Aspergillus sp.
Os óleos essenciais apresentam maior efetividade contra bactérias gram positivas,
pois a membrana celular interage direto com os componentes hidrofóbicos do composto
(SMITH-PALMER et al., 1998; CHAO; YOUNG, 2000; CIMANGA et al., 2002; BURT,
2004), os efeitos sobre as gram negativas também são relatados, embora em menor
proporção (GRIFFIN et al., 1999). A camada externa das gram negativas é rica em
lipopolissacarídeos, promovendo proteção extra contra várias substâncias (RUSSELL,
1989), incluindo óleos essenciais e ionóforos. Naik et al. (2010) demonstraram que bactérias
gram positivas foram mais sensíveis ao óleo essencial de capim cidreira do que as gram
negativas.
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A membrana externa das bactérias gram negativas confere apenas proteção parcial,
uma vez que não são totalmente impermeáveis a compostos hidrofóbicos.Carvacrol e timol,
substâncias que apresentam baixo peso molecular, podem interagir com a água via pontes de
hidrogênio e por difusão, passarem pela parede externa através dos lipopolissacarídeos ou
proteínas da membrana, chegando à dupla camada fosfolipídica da parede celular interna da
bactéria gram negativa (GRIFFIN et al., 1999). Este é um dos principais fatores que
conferem ao carvacrol uma potente atividade antimicrobiana. Ao observar os efeitos de
alguns óleos essenciais sobre bactérias gram negativas representa uma limitação, pois esta
característica reduz a seletividade e aumenta a dificuldade de manipulação da fermentação
ruminal (CALSAMIGLIA et al., 2007).

3.2.3 - Estudos com óleos funcionais

Crane et. al. (1957) foram pioneiros na avaliação da utilização de óleos essenciais
sobre a fermentação ruminal, e verificaram que o limoneno e pineno foram capazes de inibir
a formação de metano.Em revisão de literatura realizada por Calsamiglia et al. (2007)
compilando dados de estudos em in vitro e in situ sobre efeitos ruminais, conclui-se que as
utilizações de óleos essenciais inibem a desaminação e metanogênese, resultando em
menores concentrações de NH3, metano e acetato e maiores concentrações de propionato e
butirato. Porém, estas respostas são dependentes do óleo essencial que está sendo utilizado e
suas possíveis combinações, além da dieta e pH ruminal a qual estes compostos estão sendo
submetidos.
Chaves et al (2008) relataram que os óleos essenciais apresentaram efeitos
semelhantes à monensina sobre as concentrações de AGCC no rúmen, com aumento de
propionato e diminuição na relação acetato:propionato. Já Castillejos et al. (2005) em estudo
conduzido in vitro utilizando fermentadores de cultura continua, observaram aumento da
concentração total de AGCC, sem mudanças na proporção molar individual.
McIntosh et al. (2003) trabalhando com monensina e óleos essenciais em estudo in
vitro relataram diminuição da produção de NH3 no líquido ruminal, isto ocorreu segundo os
autores, porque ambos compostos atuaram inibindo o mesmo grupo de bactérias. Este grupo
de bactérias apresentam atividade deaminativa bem desenvolvida e são significativamente
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responsáveis pela produção de amônia ruminal (RUSSEL et al., 1988). Estes mesmos
pesquisadores, em estudo com técnica de isolamento, identificaram que as bactérias do
gênero Streptococcus spp. E Clostridium spp., produziram de 18 a 39 vezes mais amônia
que outras espécies presentes no ambiente ruminal. Ambas são gram negativas, dependentes
de aminoácidos para multiplicação (MCGUFFEY et al., 2001).
De maneira geral, não houve mudanças no pH ruminal em estudos com óleos
essenciais (NEWBOLD et al., 2004; CASTILLEJOS et al., 2007). De maneira similar, não
foi relatado alterações no metabolismo proteico ruminal em estudos in vitro
(CASTILLEJOS et al., 2005, 2007) e estudos in vivo com vacas em terço médio de lactação
(BENCHAAR et al., 2006, 2007).
Tassoul e Shaver (2009) não observaram efeito na produção de leite em estudo
conduzido com vacas em início de lactação. Já Kung et. al., (2008) observaram aumento da
produção de leite em estudo conduzido com vacas em estágio médio de lactação. Não foi
observado mudanças na produção de leite de vacas suplementadas com 2g/dia do produto
Crina® Ruminants, porém, quanto a composição do leite, houve diferença na concentração
de lactose, com maior produção deste componente pelos animais suplementados com o
aditivo (Benchaar et al., 2006b).
Benchaar et al. (2006a) realizaram um estudo com a inclusão de óleo de timol,
limoneno e guaiacol (Crina® Ruminants; 0 vs 2 g/d) e de monensina sódica (0 vs 350
mg/dia) na dieta de vacas no terço médio de lactação e observaram aumento do pH ruminal
para o grupo suplementado com a mistura de óleos (6,50 vs 6,39) e menor concentração de
N-NH3 no rúmen de vacas suplementadas com monensina sódica (12,7 vs 14,3 mg/100mL).
Não foram observados efeitos das dietas sobre concentrações de AGCC total e proporções
destes individualmente, sobre produção e composição do leite, digestibilidade aparente da
MS, MO e FDN. Porém, os autores relataram que vacas alimentadas com monensina sódica
tiveram maior digestibilidade aparente total da proteína bruta (PB; 65,0 vs 63,6%) quando
comparadas às não suplementados.
Estudo conduzido por Vendramini et al. (2015) com vacas em terço médio de
lactação, suplementadas com diferentes aditivos (monensina sódica na dose de 24 mg/kg da
MS, Crina® Ruminants na dose de 1,2 g/animal/dia e quitosana na dose de 150 mg/kg do
peso vivo), não foi observado diferença entre os tratamentos sobre a produção (31,26 kg/dia)
e composição do leite e CMS. Porém, os animais que foram suplementados com o
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produtoCrina® Ruminants reduziram a excreção de N fecal (g/dia) em relação aos demais
aditivos; a inclusão de monensina sódica e quitosana reduziram a concentração de acetato
ruminal (mmol/L) comparado à dieta controle; e o tratamento com monensina aumentou o
propionato ruminal comparado a dieta com óleo essencial (30,67 vs 26,25 mmol/L,
respectivamente).
Em outro estudo utilizando Crina® Ruminants, Benchaar et al. (2007) utilizaram
doses de 0 e 750 mg/kg deste produto na dieta de vacas em início da lactação alimentadas
com silagem de milho e alfafa. Não foram observados efeitos do óleo essencial sobre a
produção de leite, CMS, concentração ruminal de nitrogênio amoniacal (N-NH3), e
consideraram tendência de aumento do pH ruminal para as vacas que receberam óleo
essencial em relação as vacas da dieta controle (6,30). No mesmo estudo, relataram redução
da proporção molar de acetato e aumento de propionato quando a dieta a base de silagem de
milho foi substituída por silagem de alfafa com redução da concentração de AGCC.
Estudo conduzido com vacas no terço médio de lactação, alimentadas com 58% de
silagem de milho e 42% de concentrado e com as seguintes dietas: controle sem aditivos;
suplementada com 30 mg/kg da MS de monensina; 0,5 g/kg da MS de óleo funcional
(Essential® Oligo Basics). Os autores observaram que as vacas alimentadas com óleo
funcional apresentaram aumento do CMS (15,3 vs 16,67 kg/dia) e as vacas que receberam o
tratamento monensina reduziram o consumo (16,89 vs 15,57 kg/dia) quando comparados a
dieta controle sem aditivo. Os autores relataram também que as vacas alimentadas com óleo
funcional apresentaram aumento da produção de leite, proteína e gordura em kg/dia em
relação as demais dietas. Já as vacas do tratamento monensina sódica não apresentaram
efeito sobre a produção de leite, mas apresentaram redução da gordura em porcentagem e
kg/dia, em relação as demais dietas (MARTINS et al., 2015).
Ferreira de Jesus et al. (2016) conduziram um estudo para avaliar a utilização de
óleos funcionais em dietas de vacas em lactação. As vacas foram distribuídas em quadrado
latino 3x3, com as seguintes dietas: Controle, sem adição de aditivos, Monensina com
inclusão de 22mg/Kg MS de monensina (MON; Rumensin ®Elanco Saúde Animal, São
Paulo – SP) e óleo funcional, adição de 500 mg/kg MS do produto Essential ® composto por
ácido anacárdico, cardol e cardanol (óleo de castanha de caju) e ácido ricinoléico (óleo de
mamona). Não houve diferenças entre consumo de MS, MO, PB, FDN entres os
tratamentos. Com relação aos parâmetros ruminais, não foi verificada mudanças em pH e
NH3, porém, os animais tratados com óleo funcional apresentaram maior concentração total
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de propionato em relação aos demais tratamentos. Com relação a produção de leite, vacas
alimentadas com monensina e óleos funcionais apresentaram maior produção de leite
(P<0,05) em relação aos animais do grupo controle.
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3.3.1 – Enzimas Amilolíticas

3.3.2 - Amido

O amido é um composto de reserva das plantas, podendo ser encontrado nas
sementes, raízes, folhas e colmos. Dois principais polímeros de glicose são responsáveis
pela formação do amido, a amilose e amilopectina. A amilose (Figura 1) é um polímero com
disposição longa e linear, em dupla hélice, composto por polímeros de glicose (324-4920
resíduos de glicose), unidos em 99% por ligações alfa-(1,4) e 1% ligações alfa-(1,6).

Figura 1- Molécula de amilose composta por ligações glicídicas alfa-(1,4).

Fonte: (TESTER; KARKALAS, 2002).

Já a amilopectina (Figura 2) apresenta-se maior em relação a amilose, com 960015.900 resíduos de glicose, cadeias lineares de glicose unidas por ligações alfa-(1,4), com
ramificações alfa-(1,6) a cada 20-25 resíduos de glicose (CHESSON E FORSBERG, 1997).
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Figura 2 – Molécula de amilopectina, com pontos de ramificação alfa-(1-6)

Fonte: (TESTER; KARKALAS, 2002).

A amilopectina é o principal constituinte do amido do milho, representando cerca de
70 a 80% de sua composição (ROONEY E PFLUGFELDER, 1986). O amido apresenta
digestibilidade inversamente proporcional ao teor de amilose nele presente, assim, fontes de
amido com maiores teores de amilopectina podem apresentar maior digestibilidade (JOBIM
et. al. 2003).
A amilose e a amilopectina apresentam-se na forma de grânulos empacotados nas
plantas, com tamanho variando de 1 a 200 µm de diâmetro com formato oval, redondo ou
poligonal (CHESSON; FORSBERG, 1997). Os grânulos íntegros são estabilizados por
grande quantidade de pontes de hidrogênio inter e intramoléculas de amilose e amilopectina,
o que lhes conferem baixa capacidade de absorção de água; assim, o processamento visa o
rompimento destas pontes de hidrogênio dentro dos grânulos de amido para melhor
hidratação e consequente ação da digestão enzimática (FLINT; FORSBERG, 1995).
Tester et. al. (2004) classificaram o amido segundo o teor de amilose, sendo este
ceroso quando o teor de amilose está abaixo de 15%, normal quando a amilose está entre 2035% ou rico em amilose quando representa mais de 40% do conteúdo do amido. Proteínas e
lipídios e proteínas são classificados como compostos não amiláceos e podem afetar o
estado físico a susceptibilidade do amido a hidrólise (CORNELL et al., 1994; BALDWIN,
2001).
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As proteínas ligadas aos grânulos de amido são divididas em: (1) prolaminas, que
são classificadas como proteínas de armazenamento do endosperma e estão localizadas na
superfície do grânulo; e (2) proteínas que podem estar no interior ou na superfície do
grânulo (LÁSZTITY, 1984). Tratando-se de milho, as prolaminas recebem a denominação
de zeínas e estão associadas a vitreosidade e características do endosperma (LARSON;
HOFFMAN, 2008), sendo o termo vitreosidade utilizado para classificação dos tipos de
endosperma do milho (RAMOS et al., 2009). Endospermas do milho farináceo apresentam
menor concentração de zeínas em comparação aos endospermas duro e dentado (HAMMER
et al., 1995; LANDRY et al., 2000), sendo que a matriz proteica do milho farináceo envolve
parcialmente o grânulo de amido, além de ser mais fina que a matriz proteica encontrada no
endosperma duro (OPATPATANAKIT et al., 1994; PHILIPPEAU et al., 2000).
Os lipídios podem apresentar-se na superfície ou no interior do grânulo de amido
(SOUTH et al., 1991), sendo em sua maioria ácidos graxos livres e fosfolipídios, podendo
estar ligados em mais de 55% da fração de amilose dos grânulos de amido presentes nos
cereais (BLAZEK, 2008), podendo comprometer o processo de digestão por aumento da
hidrofobicidade (VASANTHAN, 1996).
A maior parte do amido para dietas de ruminantes é fornecida a partir de grãos de
cereais, principalmente o milho. O teor de amido dos grãos de cereais varia de 45% para a
aveia e 72% para o milho. A fermentação ruminal do amido pode variar de menos de 50% a
mais de 90%, e é uma função da taxa de fermentação e tempo de retenção das partículas do
alimento no rúmen (GRANT, 2005). Algumas pesquisas têm tentado determinar ótimas
concentrações dietéticas de amido. No entanto, uma quantidade ótima de amido dietético
será função de vários fatores, incluindo a degradabilidade inerente da fonte de amido, o
método de processamento, a quantidade de proteína solúvel, FDN, método de alimentação, e
meio ambiente. Comumente, as recomendações dietéticas de amido variam entre 23 a 30%
de matéria seca (MS) de acordo com o conteúdo de forragem da dieta (GRANT, 2005).

39

3.3.3.- Digestão do amido

O processo de digestão do amido é o passo inicial para a utilização da energia
presente neste e fatores físicos e químicos podem alterar este processo de digestão e
consequentemente o aproveitamento de energia. O processamento dos grãos tem como
fundamento a melhoria da digestibilidade dos alimentos por meio da quebra das barreiras
que impedem o acesso dos microrganismos ruminais e das enzimas aos componentes
nutricionais (McALLISTER et al., 1990).
O processo de digestão do amido nos ruminantes requer uma série de enzimas e
processos mecânicos, os quais se iniciam com a mastigação e ação da enzima amilase
salivar (quantidades insignificantes), ação dos microrganismos presentes no rúmen, hidrólise
ácida no abomaso, além da ação dos microrganismos e das enzimas presentes no lúmen
intestinal (SWENSON; REECE, 1986). As bactérias são responsáveis por aproximadamente
três quartos da digestão da fibra, proteína e amido (McALLISTER et al. 1994). Kotarski et
al. (1992) identificaram 15 cepas de bactérias amilolíticas e caracterizaram oito amilases
específicas produzidas por essas bacterias. Dentre as bactérias com maior capacidade de
digestão do amido, pode-se citar: Ruminobacteramylophylus e Streptococcus bovis, seguidas
da Provotellaruminicola, além de cepas de Butyrivibriofibisolvens (COTTA, 1988). Os
protozoários podem contribuir de 40 a 50% da biomassa e da atividade enzimática total do
rúmen (ORPIN e JOBLIN, 1997) e são responsáveis por engolfar partículas de nutrientes
solúveis no ambiente ruminal, que posteriormente serão digeridos mais lentamente, em
comparação ao processo de digestão bacteriano, limitando a velocidade de queda do pH
(JOUANY, 1996).
No rúmen, o processo de degradação do amido tem início com adesão das bactérias
aos grânulos (VAN SOEST, 1994), com consequente produção de endo e exo-amilases que
clivam as ligações internas das cadeias glicosídeas liberando oligossacarídeos de baixo peso
molecular (maltodextrinas) e isoamilase que clivam as ligações alfa 1,6 das ramificações da
amilopectina. Algumas espécies de fungos presentes no ambiente ruminal também são
capazes de colonizar e degradar o amido, sendo as mais comuns Piromycescommunis,
Neocallimastixparticiarum, Neocallimastixfrontalis e Orpinomycesjoyonii (ORPIN e
JOBLIN, 1997). Oligossacarídeos, dissacarídeos ou monossacarídeos, resultantes do
processo de degradação do amido no rúmen, são absorvidos pelas bacterias e utilizados para
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síntese de proteína microbiana e produção de ácidos graxos de cadeia curta (KOSLOSKY,
2009).
Fatores como processamento e taxa de passagem dos alimentos influenciam a
quantidade de amido que escapará da degradação ruminal e será digerido no intestino
delgado em processo semelhante ao que ocorre nos animais monogástricos. O pâncreas será
responsável pela secreção de alfa amilase para hidrólise de amilose e amilopectina em
dextrinas e oligossacarídeos lineares compostos de duas ou três unidades de glicose (GRAY,
1992; HARMON, 1993). Há muita discussão na literatura sobre a capacidade dos
ruminantes em digerir amido no intestino delgado (MCLEOD et al., 2001). Em revisão
realizada por Harmon (1992) foi relatado que a digestibilidade intestinal do amido em
novilhas variou de 17,3 a 84,9% em relação ao amido que atingiu o duodeno. Já
Kreikemeier et al. (1991) infundiram amido de milho no abomaso de novilhos e observaram
diminuição no desaparecimento de 86 para 55% quando a quantidade infundida aumentou
de 480 para 1440g/d.

3.3.4. – Caracterização das enzimas amilolíticas exógenas

As enzimas são substâncias ou macromoléculas produzidas por um organismo e
atuam catalisando reações bioquímicas específicas (GURUNG et al., 2013). Várias enzimas
têm sido estudadas com intuito de melhorar o desempenho produtivo animal. São
classificadas como proteínas e podem ser desnaturadas pelo pH e calor e proteólise devido
ação de enzimas presentes no trato digestivo. Apresentam alta especificidade por um
substrato, com sítios específicos de reação (RAVINDRAN, 2013). A utilização bemsucedida de enzima exógena para melhora do desempenho produtivo foi realizada
primeiramente em animais monogástricos, sendo uma prática corrente em nutrição de aves e
suínos (BEDFORD e SCHULZE, 1998).
Em metanálise realizada por Ortiz-Roeda et al. (2013) para investigação dos efeitos
das enzimas exógenas na alimentação de ruminantes sobre a produção e composição do
leite, os autores concluíram que a adição de enzima não afetou as variáveis analisadas. Esta
meta análise incluiu observações de 29 experimentos, 9 enzimas diferentes e 1187 animais.
Devido à alta especificidade das enzimas e a variabilidade de ingredientes presentes nas
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dietas de ruminantes, várias enzimas deveriam ser utilizadas para se alcançar um máximo
benefício. Além disso, segundo Colombatto e Beauchemin (2003) não há padronização
entre os fabricantes em termos dos métodos utilizados para determinar a atividade das
enzimas.
Enzimas podem ser classificadas de acordo com o substrato a qual atuam, na
nutrição animal as mais utilizadas são as que degradam amido (amilolítica), proteína
(protease), fibra (fibrolítica) e fitato (fitase). Para se atingir máximo benefício na utilização
de enzimas diversas condições são necessárias, incluindo umidade, temperatura, pH,
concentração de enzima e tipo de substrato (AEHLE, 2004). Além disso, dependo da origem
da enzima (fúngica, bacteriana ou de levedura), há diferentes condições ambientais para sua
atividade e efetividade. O pH considerado ótimo para maior parte das enzimas é de 4 a 6,
sendo que ambientes com pH muito alto ou muito baixo podem causar desnaturação das
enzimas.
Os produtos enzimáticos são produzidos através de um processo descontínuo de
fermentação, iniciado por cultivo em meio de cultura contendo nitrogênio, carboidratos,
minerais e agentes de superfície ativo (BEAUCHEMIN, et al., 2004). Os métodos de
fermentação são divididos em duas categorias: fermentação em estado sólido e fermentação
submersa (MURAD; AZZAZ, 2010). O processo de fermentação industrial pode durar de 3
a 7 dias, variando em virtude do microrganismo e condições dispostas para o crescimento
(COWAN, 1994).
A utilização de amilases exógenas na nutrição de ruminantes tem sido crescente.
Estas podem ser divididas em três, de acordo com o tipo de ligação que hidrolisam, sendo:
as alfas amilase, responsáveis por rompimento das ligações no interior do substrato, as betas
amilases, que hidrolisam unidades das extremidades do substrato e as glicoamilases, que
liberam unidades de glicose do terminal não redutor das moléculas do substrato (MORAES,
2004). Os primeiros estudos com utilização da enzima com alfa amilase, foram com
extração a partir de Bacillus lichenfiormis e Aspergillus niger (ROJO et al. 2001;
BUENDIA et al. 2003; ROJO et al. 2005), com intuito de aumentar a digestibilidade de
dietas contendo milho e sorgo.
Segundo Bedford e Schulze (1998), os mecanismos pelos quais as enzimas podem
gerar benefícios a produção animal são:
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1) Ruptura da integridade do endosperma e extravasamento dos nutrientes que estão
envolvidos na parede celular.
2) Mudanças nos locais de digestão.
3) Degradação de fatores antinutricionais que limitam o processo de digestão de
alguns nutrientes
4) Mudanças da morfologia intestinal.
5) Manutenção da saúde intestinal, resultante do aumento da digestibilidade dos
nutrientes, com menor aporte de nutrientes no intestino para crescimento de
microrganismos patogênicos.
6) Diminuição dos resíduos ambientais.
7) Diminuição dos custos em consequência do aumento da eficiência produtiva.

3.3.5 – Estudos com enzimas amilolíticas exógenas na alimentação de vacas em
lactação

Como os processos digestivos são mediados por enzimas, a utilização de preparações
enzimáticas tem sido crescente na produção animal pela busca de aumento da eficiência
produtiva. Segundo Noziére et al. (2014), a utilização de enzimas exógenas pode aumentar a
atividade enzimática total do rúmen. Porém, fatores como quantidade de enzima aplicada e
condições ruminais as quais ela será exposta resultará em variações funcionais desta. Vicini
et al. (2003) não relataram diferenças na produção de leite quando adicionaram enzimas nas
dietas de vacas em lactação e esta falta de reposta foi atribuída a condições de pH e
temperatura ruminal. O contato com o substrato é fundamental para ação adequada da
enzima. Morgavi et al. (2010) realizaram experimentos com adição das enzimas diretamente
no alimento e verificaram maior estabilidade enzimática em razão à formação do complexo
enzima-substrato. Quando não há formação do complexo enzima-substrato, as enzimas se
solubilizam no liquido ruminal e fluem rapidamente para o intestino (BEUACHEMIN et al.
2003).
Na busca por aumentar a digestibilidade do amido e consequentemente se conseguir
melhores índices produtivos, estudos com enzimas amilolítica exógenas têm sido realizados
em dietas de vacas em lactação. Em meta análise realizada por Ortiz-Roeda et al. (2013)
para investigar os efeitos de enzimas exógenas na produção e composição de vacas leiteiras,
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os autores concluíram que a adição de enzimas não afetou estes parâmetros. Já

Harrison e

Tricarico (2007), em estudo realizado com 45 rebanhos leiteiros (aproximadamente 8150
vacas) em nove estados dos EUA, com utilização de amilase exógena adicionada à dieta
total observaram tendência de aumento na produção de leire e porcentagem de proteína.
Em trabalho realizado por Tricarico et al. (2005), utilizando 24 vacas holandesas em
lactação, em delineamento quadrado latino 4x4 para avaliar tratamentos com diferentes
concentrações de enzimas (0; 240;480 e 720 DU/Kg de TMR), foi observado aumento na
produção de leite (P=0,02), gordura (P=0,02) e proteína (P=0,06) de maneira quadrática,
com melhores resultados para o tratamento com 240DU/Kg de TMR. Também ocorreu
redução na proporção molar de propionato, aumento de acetato e butirato, aumento das
concentrações de beta-hidroxibutirato e ácidos graxos não esterificados. Já VargasRodriguez et al. (2014), em estudo realizado com a suplementação de enzimas amilolíticas
em dietas de vacas em lactação (Ronozyme RumiStar, DSM Nutritional Producs;
Novozyme) não observaram efeitos na ingestão de MS, produção e composição do leite,
peso e escore de condição corporal.
Noziére e Morgavi (2012) avaliaram o efeito da amilase exógena extraída de
Bacillus licheniformis na digestibilidade de dietas com baixo e alto teor de amido (20 e 30%
na MS, respectivamente). Houve aumento na digestibilidade ruminal (P=0,01) da matéria
orgânica e a digestibilidade ruminal do amido foi 75% para o grupo controle e 81% para o
grupo suplementado com enzima. A enzima também reduziu a proporção de acetato e de
butirato, com aumento de propionato, sem efeitos no consumo de MS, produção e
composição do leite e digestibilidade da fibra. Estudo conduzido com vacas em lactação por
Gado et al. (2009) com mistura de enzimas (amilase, xilanase, celulase e protease) resultou
em aumento da produção de leite devido ao aumento da ingestão de MS, MO e FDN. Efeito
positivo também foi encontrado por Tricarico et al. (2007) utilizando mistura de enzimas,
com maior proporção de enzima com atividade amilolítica na digestibilidade da MS e MO,
porém, sem aumento na digestibilidade do amido.
Takiya et al., (2017) conduziram um estudo com vacas em terço médio de lactação
(162,29 ± 107,96 dias em lactação), para avaliação da adição doses crescentes de amilase
exógena (AmaizeTM, Alltech Inc. Nicholasville, KY, EUA, 0; 150; 300 e 450 FAU/kg MS).
A adição de enzima amilolítica não influenciou o CMS e de nutrientes e não alterou o índice
de seleção de partículas dos animais, porém, aumentou linearmente (P=0,031) a
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digestibilidade da PB e tendeu a aumentar linearmente a digestibilidade da MS (P=0,060).
Não houve alterações nos parâmetros ruminais e na produção e composição do leite.
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4
Capítulo 1: Utilização deMonensina, Óleos Funcionais e Enzima Amilolítica na
Alimentação de Vacas em Lactação – Fisiologia e Desempenho Produtivo

4.1 – Introdução

A produção de ruminantes, no que diz respeito ao fornecimento de alimentos para o
crescimento populacional mundial, busca maneiras de aumento da eficiência de utilização
dos nutrientes a fim de maximizar o uso de terras agriculturáveis no mundo (KINGSTONSMITH et al., 2013). Com o aumento da população mundial e do consumo alimentar médio
em decorrência do aumento do poder econômico de países em desenvolvimento, tem se
observado uma crescente demanda por alimentos. O leite, como alimento básico para
alimentação humana e matéria-prima para produção de uma grande variedade de produtos,
não foge a esta regra. Em 2015, a produção mundial de leite chegou a 805 milhões de
toneladas (FAO, 2015).
Neste contexto, aditivos têm sido avaliados com o intuito de modular a fermentação
ruminal e assim melhorar o desempenho do animal. Na década de 70, a Food and Drug
Administration (FDA) aprovou o uso de antimicrobianos ionóforos nos Estados Unidos. Da
mesma forma, países como Brasil, Austrália, Nova Zelândia e Canadá liberaram o uso
destes produtos na alimentação de bovinos (NRC, 2001). Dentre os antimicrobianos, o
ionóforo

monensina

sódica,

desenvolvido

inicialmente

para

ser

usado

como

anticoccidiostático na alimentação de frangos (RICHARDSON et al., 1976), demonstrou
maior potencial para ser utilizado na alimentação de ruminantes, com capacidade de alterar
a fermentação ruminal destes animais (RUSSELL; STROBEL 1989). Segundo Thornton e
Owens (1981), a monensina sódica aumenta a proporção molar de propionato ruminal; além
disso, há redução da degradação da proteína em amônia e elevação do pH ruminal.
Porém, a União Europeia proibiu o uso de antibióticos promotores de crescimento na
dieta de ruminantes. Diante disso, a busca por produtos naturais como alternativas aos
antimicrobianos foi intensificada e atualmente o interesse no uso de compostos “naturais”,
como os óleos funcionais derivados de plantas têm aumentado na nutrição animal,
especialmente na nutrição de ruminantes.
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4.1.2 – Hipótese e Objetivos

A hipótese a ser avaliada neste estudo é que a inclusão de aditivos nas dietas
experimentais mostre efeito positivo nas variáveis produtivas em comparação a dieta
controle, que a as dietas contendo monsensina e óleos funcionais apresentem resultados
similares e que a combinação de óleos funcionais e enzima amilolítica mostre efeito
sinérgico em variáveis produtivas.
O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos de diferentes aditivos alimentares
(monensina, óleos funcionais isolados ou combinados com enzima amilolítica) na ingestão
de nutrientes e digestibilidade aparente total, fermentação ruminal, síntese de proteína
microbiana, concentrações séricas de glicose e ureia, produção e composição do leite,
balanço de nitrogênio e energia de vacas em lactação.
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4.1.3 – Material e Métodos

Todos os procedimentos experimentais aplicados neste estudo seguiram os
“Princípios Éticos na Experimentação Animal” recomendados pela Comissão de Ética no
Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São
Paulo, de acordo com o protocolo de n° 9762201015.

4.1.4 – Local, Animais e Tratamentos

O experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de Pesquisa em
Bovinos de Leite (LPBL) do Departamento de Nutrição de Produção Animal (VNP) da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, em
Pirassununga, no período de 22/10/2015 a 15/01/2016. A localização geográfica do LPBL é
21° 57´ 28” de latitude Sul, 47° 27´21” de longitude Oeste, com altitude de 635 metros. As
análises bromatológicas e de composição do leite foram realizadas no Laboratório de
Bromatologia do LPBL. As demais análises foram realizadas nas dependências do
Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal.
Oito vacas Holandesas (576 ± 100 Kg peso corporal, 35.1 ± 4,0 kg/d de produção de
leite e 146,5 ± 35,1 dias em lactação no início do experimento), canuladas cirurgicamente no
rúmen foram distribuídas em quadrados Latinos 4 x 4. Os quadrados eram contemporâneos
e foram balanceados de acordo com a produção de leite, dias em lactação e peso corporal
dos animais. Os períodos experimentais tiveram duração de 21 dias, com 14 dias de
adaptação aos tratamentos e 7 dias para coleta de dados e amostragem.
Os tratamentos foram distribuídos aleatoriamente dentro de cada quadrado, sendo
eles: controle (CON), sem adição de aditivos; monensina (MON), com adição de 13 mg de
monensina por quilo de matéria seca (Monensina, DSM Nutritional Products Ltd., Basel,
Switzerland); óleos funcionais (OF), com adição de 44 mg de Crina/kg de matéria seca
(Crina® Ruminants, DSM) e óleos funcionais associado à enzima amilolítica (OFA), com

48

adição de 44 mg de Crina e 330 unidades de quilo novo (KNU) de enzima com atividade
amilolítica por quilo de matéria seca (Crina-Ronozyme Rumistar, DSM Nutritional
Products). O produto comercial Crina® Ruminants é uma mistura de óleos funcionais
composto por timol, guaiacol, eugenol, vanila e limoneno. A enzima Rumistar® é uma alfaamilase produzida a partir de BacilusLichenifomis.
O volumoso utilizado durante o experimento foi silagem de milho. Diariamente
foram feitas pesagens das quantidades dos volumosos e concentrados fornecidos e das
sobras de cada tratamento, para estimativa do consumo individual. Os animais foram
arraçoados duas vezes ao dia, as 7:00 e as 13:30 horas, de acordo com o consumo de matéria
seca do dia anterior, de forma a ser mantido um porcentual de sobras das dietas entre 5 e
10% do fornecido, não havendo limitação de consumo.

Tabela 1. Ingredientese composição bromatológica do concentrado e dieta basal utilizado no experimento
(g/kg MS).
(continua)

Item
Ingrediente
Silagem de milho1
Milho moído
Farelo de soja
Polpa Cítrica
Grão de soja
Mistura mineral e vitamínica2
Bicarbonato de sódio
Calcário
Ureia
Cloreto de sódio
Composição química
Matéria seca (g/kg matéria natural)
Matéria orgânica
Carboidrato não fibroso3
Amido
Fibra em detergente neutro
Fibra em detergente ácido
Fibra em detergente ácido indigestível
Lignina
Proteína insolúvel em detergente neutro
Proteína insolúvel em detergente ácido
Proteína bruta

Concentrado

Dieta

415
284
129
116
26,5
15,3
5,60
4,59
4,01

480
216
148
67,0
60,1
13,8
7,96
2,91
2,23
2,03

899
903
540
314
119
92,8
12,0
10,6
50,8
31,7
241

448
922
459
279
295
197
77,2
17,0
32,2
22,7
160
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(conclusão)

Item
Extrato etéreo
Nutrientes digestíveis totais1×4
Energia líquida da lactação 3×5

Concentrado
48,5
806
1,86

Dieta
37,9
753
1,73

1

Composição média: 290 g/kg matéria seca, 72,6 g/kg proteína bruta, 241 g/kg de amido 484 g/kg fibra
detergente neutro, 309 g/kg fibra em detergente ácido, 26,3g/kg extrato etéreo, 372,2 g/kg de carboidrato não
fibroso, 696,9 g/kg de nutrientes digestíveis totaise 57,1g/kg de cinzas.
2
Cada kg do produto contem: 88,0 g Ca, 42,0 g P, 18,0 g S, 45,0 g Mg, 123,0g Na, 14,0 mg Co, 500,0 mg Cu,
20.0 mg Cr, 1050.0 mg Fe, 28.0 mg I, 1400.0 mg Mn, 18.0mg Se, 2800.0 mg Zn, 80.0 mg biotina, 200.000,00
IU Vit A, 70.000,00 IU Vit D and 1.200,00 IU Vit E.
3
CNF = 1000 − [ (PB – PBureia + ureia) + EE + Cinzas + FDN], de acordo com Hall (2000).
4
Nutrientes digestíveis totais ao nível de mantença, calculado de acordo com NRC (2001).
5
Estimado em três vezes o nível de mantença, de acordo com NRC (2001).

4.1.5 – Consumo, digestibilidade aparente total e índice de seleção alimentar

Amostras de silagem de milho (0,3 kg) foram coletadas diariamente durante os
períodos de amostragem, formando-se uma amostra composta por período. Amostras (0,5
kg) dos ingredientes do concentrado foram coletadas durante sua preparação (n = 4) na
fábrica de ração. Amostras de sobras (10% da sobra diária) de cada animal foram coletadas
diariamente durante o período de amostragem e foram obtidas amostras compostas para
cada animal dentro de cada período. Após cada coleta, as amostras foram armazenadas à 20°C para análises bromatológicas. As amostras de silagem de milho, ingredientes e sobras
foram pré-secas em estufa de ventilação forçada a 55°C durante 72 h, e moídas em moinho
de facas ou de grãos para passarem por uma peneira de 2 mm e de 1 mm (Wiley Mill,
Arthur H. Thomas, Philadelphia, PA, EUA). Os teores de MS (método 930.15), matéria
orgânica (MS – cinzas), proteína bruta (PB; método 984.13, N × 6,25), extrato etéreo (EE;
método 920.39) foram analisados em todas as amostras de acordo com os métodos descritos
pela AOAC (2000). O teor de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido
(FDA) e lignina (método de dissolução em ácido sulfúrico) das amostras foram mensurados
de acordo com VAN SOEST et al. (1991). As análises de FDN foram realizadas com adição
alfa-amilase sem sulfito de sódio (TE-149 Analisador de Fibra, Tecnal Equipamentos para
Laboratório Inc., Piracicaba, Brasil). O teor de amido das amostras foi determinado por
espectrofotometria

após

degradação

enzimática

(Amyloglucosidase

AMG

300L,

Novozymes) de acordo com Bach Knudsen (1997). Os nutrientes digestíveis totais (NDT)
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foram calculados de acordo com as equações do NRC (2001), a energia líquida de lactação
(ELl) foi calculada de acordo com Weiss et al. (1992) sem correção para o fator de
processamento para a correção da estimativa da digestibilidade dos carboidratos nãofibrosos (CNF). Os CNF foram calculados de acordo com Hall (2000): CNF = 100 – [(PB –
PB da ureia + ureia)] + FDN + EE + cinzas], com os valores expressados em porcentagem.
O alimento oferecido e as sobras de cada vaca foram pesados diariamente para
determinar a ingestão de nutrientes. A mistura total da dieta e as sobras foram analisadas
para a distribuição de tamanho de partículas usando um sistema separador de partículas com
peneiras estratificadoras (Penn StateParticleSeparator – Nasco, Fort Atkinson, WI, EUA)
como descrito por Kononoff et al. (2003). O separador de partículas utilizado apresentava
quatro bandejas sobrepostas (P1 a P4) com orifícios: P1 = retenção de partículas maiores do
que 19 mm, P2 = retenção de partículas entre 19 e 8 mm, P3 = retenção de partículas entre 8
e 1,18 mm e P4 = com fundo fechado, a qual retém partículas com diâmetro inferiores a
1,18 mm.
O índice de seleção foi calculado como o consumo efetuado pelos animais
correspondentes a cada peneira (P1 a P4) expresso pela porcentagem do consumo total
predito, onde o consumo predito da fração Pi é igual ao quociente entre a matéria original
ingerida e a matéria original da fração da Pi da ração total, de acordo com as equações 1, 2 e
3:

(1) Consumo predito = % retenção de Yx oferecido × consumido
(2) Consumo observado = (% retenção de Yx× oferecido) – (%retenção de Yx nas
sobras)
(3) Índice de Seleção = (consumo observado ÷ consumo predito) em que;

Desta forma, valores menores do que 1 indicam rejeição de alimentos, maiores que 1
consumo preferencial, e igual a 1 quando não houve seleção (LEONARDI; ARMENTANO,
2003).

Amostras de fezes (0,3 kg) de cada vaca foram coletadas diretamente do reto, a cada
9 horas a partir do dia 16 até o dia 18 de cada período experimental, representando uma
coleta a cada 3 horas em um período de 24 horas, para contabilizar a variação da excreção
de nutrientes ao longo do dia. Após cada coleta as amostras foram armazenadas à -20ºC, e
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no final de cada período as amostras foram homogeneizadas a fim de se obter uma amostra
composta por vaca e período. As amostras foram então pré-secadas em estufa de ventilação
forçada a 55ºC por 72 h e moídas em moinho de facas para passarem por peneiras de 2 mm
e de 1 mm (Wiley Mill, Arthur H. Thomas). Nas amostras moídas em 1 mm foram
analisadas a MS, FDN, PB, EE e cinzas conforme descrito previamente.
As amostras de alimentos, sobras e fezes moídas a 2 mm foram colocadas em sacos de
tecido não-tecido seguindo a recomendação de 20 mg MS/cm 2 (NOCEK, 1988) e incubadas
no rúmen de duas vacas adaptadas a mesma dieta do experimento por 288 h de acordo com
os métodos descritos por Casali et al. (2008). Depois da remoção das amostras do rúmen, os
sacos foram lavados em água corrente, secos em estufa de ventilação forçada a 55ºC por 72
h e, então analisadas para o teor de FDN como previamente descrito para obtenção dos
valores de FDN indigestível (FDNi). O FDNi foi utilizado para estimar a excreção fecal
diária baseado na ingestão de FDNi e concentração do mesmo nas fezes. A digestibilidade
de cada nutriente foi calculada a partir da ingestão do nutriente, excreção fecal e
concentração do mesmo nas fezes.

4.1.6 – Fermentação ruminal

No dia 20 de cada período experimental, amostras de digesta ruminal dos animais
foram coletadas das regiões cranial, caudal, ventral, lateral direito e lateral esquerdo antes
alimentação matinal (tempo 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 h após a alimentação da manhã.
Imediatamente após cada coleta, as amostras foram homogeneizadas e espremidas em
quatro camadas de pano dessorador (poro de 1 mm) para obtenção do líquido ruminal (250
mL). O pH do líquido ruminal foi mensurado utilizando um potenciômetro (MB-10, Marte
Científica, Santa Rita do Sapucaí, Brazil). As amostras de fluído ruminal (50 mL) foram
centrifugadas a 7,000 × g por 15 min a temperatura ambiente, e uma subamostra de 2 mL de
sobrenadante foi misturado com 0,4 mL de ácido fórmico P.A. e armazenadas à -20° C para
análise de AGV. Outros 2 mL de sobrenadante de cada amostra foram retirados e misturados
com 1 mL de ácido sulfúrico (1 N) em tubos plásticos que posteriormente foram analisados
para determinação de nitrogênio amoniacal.
As concentrações de AGV no líquido ruminal foram mensuradas por cromatógrafo a
gás (GC-2014, Shimadzu, Tóquio, Japão) equipado com coluna capilar (Stabiliwax, Restek,
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Bellefonte, EUA) de acordo com método descrito por Erwin et al. (1961) e adaptado por
Getachew et al. (2002) no Laboratório de Fermentabilidade Ruminal da Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos. As amostras foram descongeladas a temperatura
ambiente e centrifugadas a 14.500 × ga 4°C por 10 min, e o sobrenadante (1 mL) foi
transferido para um frasco seco e limpo contendo 100 µL do padrão interno (ácido 2-etilbutírico 100 mM, Chemservice, West Chester, PA, EUA). O gás hélio foi utilizado como
gás de arraste (vazão 8,01 mL/min), o ar sintético como comburente (vazão 40 kPa) e o
hidrogênio como combustível (vazão 60 kPa). As temperaturas de operação utilizadas do
injetor split/splitless e do detector de ionização de chamas foram de 250ºC e da coluna de
145ºC, respectivamente. O padrão externo foi preparado com os ácidos acético, propiônico,
isobutírico, butírico, isovalérico e valérico (Chemservice). O software GCSolution
(Shimadzu) foi utilizado para cálculo das concentrações de AGV.
O

nitrogênio

amoniacal

foi

determinado

pelo

método

fenol-hipoclorito

(BRODERICK; KANG, 1980). Foram adicionados aos tubos contendo amostras de líquido
ruminal e ácido sulfúrico a 1 N, 1 mL de tungstato de sódio a 10%, e posteriormente as
amostras foram centrifugadas a 1.200 × g durante 15 minutos. Em seguida foram pipetados
25 μL do sobrenadante a um tubo limpo, e neste adicionado 5 mL do reagente fenol e 5 mL
de hipoclorito. Os tubos foram agitados para homogeneização das amostras e colocados em
banho-maria a 37ºC durante 15 minutos, adquirindo coloração azul. Após o resfriamento, as
amostras foram analisadas em leitor de microplaca (BiochromAsysUVM 340 Microplate
Reader, Biochrom, Cambridge, Reino Unido).

4.1.7 – Produção e composição do leite

As vacas foram ordenhadas mecanicamente duas vezes ao dia. Amostras de leite
foram coletadas de cada vaca (de acordo com a produção individual em cada ordenha) nos
dias 15, 16 e 17 de cada período experimental. Após as coletas do período da manhã as
amostras foram refrigeradas e misturadas de maneira proporcional com as amostras obtidas
no período da tarde. As amostras foram analisadas para teores de gordura, proteína e lactose
por metodologia infravermelha (Lactoscan®, Entelbra, São Paulo, Brasil).
Alíquotas (10 mL) das amostras foram desproteinizadas de acordo com Broderick e
Clayton (1997) utilizando ácido tricloroacético (25%), e analisado quanto aos teores de ureia
utilizando kits comerciais (Bioclin®, Belo Horizonte, Brasil) por método colorimétrico
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enzimático e a leitura realizada em analisador bioquímico automático (SBA-200, CELM®,
São Caetano do Sul, Brasil). A produção de leite corrigida para 3,5% de gordura (PLCG) de
acordo com a equação proposta por Sklan et al. (1992): 3,5% PLCG = (0,432 + 0,165 × %
de gordura no leite) × produção de leite (kg/d).

4.1.8 – Peso e Escore de condição corporal

Durante o experimento as vacas foram avaliadas em relação ao escore de condição
corporal (ECC) e o peso corporal no 7º dia do período de adaptação e no final de cada
período experimental, para avaliação da variação de peso. Para o cálculo da variação de
ECC e de peso corporal, foram considerados os pesos do 14° dia do período de adaptação e
do final de cada período experimental.
O peso dos animais foi correspondente à média de duas pesagens sucessivas, feitas
antes do fornecimento das alimentações e após as ordenhas durante dois dias e as
mensurações do ECC foram realizadas segundo metodologia proposta por Edmonson et al.
(1989).

4.1.9 – Balanço de energia e nitrogênio

Para obtenção do consumo de energia bruta (EB) e realização do cálculo da
eficiência do uso de energia consumida, as amostras de silagem e alimentos foram
analisadas quanto ao seu teor de energia bruta em bomba calorimétrica (IKA Works
GmbH& Co., Staufen, Alemanha). O consumo de energia digestível (CED) foi obtido por
meio do coeficiente de digestibilidade da MS das dietas experimentais e do consumo de
energia bruta, de acordo com os valores de energia obtidos para os ingredientes e a silagem
de milho. O consumo de energia metabolizável (CEM) foi estimado multiplicando-se o
CED pelo fator 0,82 (NRC, 1996). O consumo de energia líquida (CEL) foi calculado a
partir dos teores de energia líquida nos alimentos e nas sobras, obtidos a partir da equação
do NRC (2001) como: ELl nos alimentos e sobras (Mcal/kg) = 0.0245 × NDT (%) – 0,12,
diante disso multiplica-se o valor de cada alimento subtraindo o valor contido nas sobras.
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A energia líquida de lactação foi estimada a partir da seguinte equação do NRC
(2001): ELl (Mcal/dia) = produção de leite (kg) × (0,0929 × G% + 0,0547 × P% + 0,0395 ×
L%), onde: G% é teor de gordura no leite; P% é o teor de proteína bruta do leite e L% é o
teor de lactose. A energia líquida de mantença foi estimada, de acordo com o NRC (2001),
como ELm (Mcal) 0,08×PC0,75 e o balanço de energia (BE) obtido pela diferença entre o
CEL e ELl + ELm. O PC e o escore de condição corporal foram mensurados nos dias 7 e 21
de cada período experimental, no período da manhã, antes do fornecimento da dieta e após a
ordenha.
O consumo de nitrogênio foi determinado por meio do consumo de PB retirando-se o
valor de conversão de nitrogênio 6,25, obtendo-se a quantidade em gramas de nitrogênio
consumida. O mesmo cálculo foi realizado com os valores de PB das fezes obtendo-se a
excreção total de nitrogênio (g/kg MS). O nitrogênio total das amostras de urina e leite foi
determinado de acordo com as metodologias descritas pelo AOAC (2000, método 984.13;
PB; N × 6,25) segundo o método micro-Kjeldahl, onde a quantidade em gramas de
nitrogênio para cada 100 mL de urina ou leite foi obtido dividindo-se o valor de proteína
bruta das amostras pelo fator 6,25 para as amostras de urina e do fator 6,38 para as amostras
de leite.
Amostras spot de 100 mL de urina foram obtidas de todas as vacas a cada 9 horas,
durante micção estimulada por massagem na vulva, nos dias 18, 19 e 20 de cada período
experimental, totalizando 8 amostras de urinas por vaca/período com o objetivo de formação
do pool representativo de um período de 24 horas para retirar o efeito da variação diária de
excreção de urina. Vinte mL das amostras foram filtradas e diluídas imediatamente em 80
mL de ácido sulfúrico a 0,036 N para evitar destruição bacteriana dos derivados de purinas e
precipitação do ácido úrico. Então, foram acondicionadas em garrafas plástica de 1 L e
armazenadas à –20oC, para posterior análises de nitrogênio total, alantoína, ácido úrico e
creatinina.
O volume urinário excretado diariamente foi estimado pela concentração de creatinina
na urina. A concentração de creatinina foi determinada utilizando kits comerciais (Bioclin®)
por reação enzimática colorimétrica e a leitura realizada em um analisador bioquímico
(SBA-200, CELM®). A constante de excreção de 24,05 mg de creatinina por kg de peso
vivo foi utilizada na estimativa do volume urinário, de acordo com a equação proposta por
Chizzotti et al. (2008): Excreção urinária (L/d) = [24,05 mg*dia/kg × PC (kg)] ÷
concentração de creatinina na urina (mg/L).
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4.1.10 – Síntese de proteína microbiana

A síntese de proteína microbiana ruminal foi estimada a partir da quantificação dos
derivados de purinas na urina (ácido úrico e alantoína) e no leite (alantoína) proposta por
Chen e Gomes (1992). Amostras de leite (300 mL) foram coletadas no 16º e 17º dia de cada
período experimental, nas ordenhas da manhã e da tarde, para determinação da concentração
de alantoína. Alíquotas das amostras (10 mL) foram misturadas com ácido tricloroacético
25% (5 mL) com um período de reação de 5 minutos, depois foram filtradas em papel filtro
(poro de 14 µm) para remoção de proteínas e armazenadas à –20oC. As amostras
desproteinizadas de leite e urina foram analisadas para a determinação de alantoínaconforme
proposto por Chen e Gomes (1992) sendo a leitura realizada em um leitor de microplaca
(BiochromAsysUVM 340 Microplate Reader). A concentração de ácido úrico na urina foi
determinada utilizando kit comercial (Bioclin®) por método colorimétrico e a leitura
realizada em analisador bioquímico automático(SBA-200, CELM®).
A excreção total de derivados de purina (DP, mmol/d) foi calculada como a soma da
excreção de alantoína e ácido úrico no leite e urina (ORELLANA BOERO et al., 2001). Os
derivados de purina absorvidos (DPabs, mmol/d) foram calculados como: DPabs= (DP – 0,385
× PC0,75) ÷ 0,84 em que 0,84 representa a recuperação urinária de DP e 0,385 × PC 0,75
representa a contribuição endógena da excreção de purinas (VERBIC et al., 1990;
CHEN;GOMES, 1992). A síntese ruminal de N microbiano (Nmic, g/d) foi calculada como:
Nmic = (70 × DPabs) ÷ (0,83 × 0,134 × 1000), considerando 70 como a concentração de
nitrogênio nos DP (mg/mol), 0,134 a razão de derivados de purina por nitrogênio
microbiano, e 0,83 a digestibilidade intestinal de purinas (CHEN; GOMES, 1992;
VALADARES et al., 1999).
4.1.11 – Perfil metabólico

Coletas de sangue (20 mL) foram realizadas no 16º dia de cada período experimental,
por punção da artéria ou veia coccígea, após 4 horas da primeira ordenha do dia. Os tubos
utilizados na coleta de sangue não tinham ativador de coágulo (BD Vacutainer ®, Becton,
Dickinson and Company, NJ, EUA). Os tubos com sangue foram deixados em descanso à
temperatura ambiente até a formação de coágulo, e então foram centrifugados 3,000 × g por
15 min (4ºC) e o sobrenadante utilizado para análise das concentrações de glicose e ureia.
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As análises foram realizadas por meio de kits comerciais (Bioclin ®) que utilizam o método
enzimático colorimétrico de ponto final ou cinético. A leitura foi realizada em aparelho
automático para bioquímica sanguínea (SBA-200, CELM®).

4.1.12 – Análises estatísticas

Os dados foram analisados utilizando o procedimento MIXED do SAS
(StatisticalAnalysis System, Windows 9.3, SAS Institute Inc., Cary, USA), de acordo com o
modelo a seguir:
Yijkl = μ + αi + βj + ɣl+ cɣkl+ eijk

Em que: Yijklé o valor observado para o animal K no tratamento i, período j e
quadrado l;αi representa o efeito fixo do i-ésimo tratamento (i= 1 a 4); βj representa o efeito
fixo do j-ésimo período (j = 1 a 4); ɣlrepresenta o efeito fixo do quadrado (l = 1 e 2);
cɣklrepresenta o efeito aleatório do animal no quadrado (k = 1 a 8); eijkrepresenta o erro
aleatório associado em cada observação.
As variáveis avaliadas na fermentação ruminal (pH, NH3-N e AGV) foram analisadas
como medidas repetidas no tempo (Littell et al., 2006) utilizando o procedimento MIXED
do SAS, com análise de dados 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, e 16 horas após a alimentação da
manhã, seguindo o seguinte modelo:
Yijkl= μ + αi + βj + ɣl+ cɣkl+ e(a)ijkl + δm + αδim+ e(b)ijklm

Onde Yijklrepresenta a observação do animal k no tratamento i, período j e quadrado
l; αi representa o efeito fixo do i-ésimo tratamento (i= 1 a 4); βj representa o efeito fixo do jésimo período (j = 1 a 4); ɣlrepresenta o efeito fixo do quadrado (l = 1 e 2 ); cɣklrepresenta
o efeito aleatório do animal no quadrado (k = 1 a 8);eijkrepresenta o erro aleatório associado
em cada observação do ponto principal (a); δm representa o efeito fixo do tempo ( 0, 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, e 16); αδimrepresenta o efeito fixo entre tratamento e tempo;
e(b)ijklmrepresenta o erro aleatório associado a cada observação (b). A metodologia Akaike
foi utilizada para determinação da matriz de covariância, selecionando-se a de menor valor
para este parâmetro (AKAIKE, 1974). Os graus de liberdade foram definidos de acordo com
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o método de Kenward e Rogers (1997). As diferenças entre os tratamentos foram analisadas
de acordo com contrates ortogonais: C1: efeito dos aditivos [controle vs tratamentos (MON
+ EO+ EOA) ]; C2: efeito do aditivo utilizado (MON vs EO + EOA); C3: efeito da adição
de amilase (EO vs EOA). O nível de significância foi considerado quando P ≤ 0,05 e
tendência quando P ≤ 0,10.
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4.2 – Resultados

4.2.1. – Consumo, digestibilidade aparente total e índice de seleção alimentar

Não houve diferença na ingestão de matéria seca entre as dietas experimentais
(Tabela 2). Os aditivos tenderam a aumentar a digestibilidade da matéria seca (C1, P=0,064)
e da proteína bruta (C1, P=0,058). A monensina tendeu a aumentar a digestibilidade da FDN
(C2, P=0,085) em comparação às dietas contendo óleos funcionais.
Tabela 2. Efeito da utilização monensina, óleos funcionais e enzima amilolítica na alimentação de vacas em
lactação sobre a digestibilidade aparente total.
(Continua)

Item

Tratamento1

EPM

P2

CON MON

OF

OFA

C1

C2

C3

Matéria seca

27,6

26,5

27,4

26,9

0,701 0,368 0,404 0,550

Matéria orgânica

25,3

24,3

25,1

24,6

0,643 0,362 0,397 0,523

CNF

12,8

12,4

12,7

12,4

0,321 0,361 0,529 0,457

Fibra detergente neutro

7,91

7,54

7,85

7,77

0,211 0,410 0,258 0,762

Amido

7,82

7,52

7,73

7,62

0,196 0,321 0,439 0,621

Proteína bruta

4,49

4,30

4,46

4,35

0,111 0,329 0,406 0,450

FDNi

2,05

1,91

2,01

2,02

0,058 0,368 0,199 0,857

Extrato etéreo

1,08

1,03

1,06

1,04

0,027 0,262 0,401 0,654

Matéria orgânica

4,73

4,56

4,69

4,58

0,113 0,349 0,570 0,485

Fibra detergente neutro

1,36

1,30

1,34

1,32

0,035 0,361 0,462 0,675

Ingestão, kg/d

Ingestão, kg/100kg PC

Digestibilidade aparente
Matéria seca

0,659 0,693 0,688 0,679 0,0076 0,064 0,517 0,584

Matéria orgânica

0,678 0,708 0,709 0,698 0,0087 0,155 0,796 0,633

CNF

0,852 0,851 0,876 0,877 0,0089 0,381 0,206 0,981

Fibra detergente neutro

0,447 0,515 0,477 0,448 0,0133 0,230 0,085 0,392

Amido

0,933 0,938 0,943 0,946 0,0029 0,143 0,366 0,681
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Tratamento1

Item

CON MON

OF

OFA

EPM

P2
C1

C2

C3

Proteína bruta

0,634 0,671 0,675 0,667 0,0088 0,058 0,978 0,728

Extrato etéreo

0,800 0,851 0,822 0,836 0,0120 0,201 0,455 0,680

Índice de seleção alimentar
>38mm

0,866 0,827 0,797 0,866 0,0228 0,530 0,946 0,296

28-19mm

1,023 1,014 1,014 1,010 0,0037 0,205 0,816 0,722

19 – 8mm

1,036 1,019 1,031 1,015 0,0038 0,121 0,720 0,143

<8mm

1,050 1,034 1,059 1,027 0,0069 0,531 0,578 0,113

1

Tratamentos: Controle (CON), sem inclusão de aditivos; Monensina (MON), adição de 13 mg monensina/kg
MS(Monensina, DSM Nutritional Products, São Paulo, Brazil); OF, adição de 44 mg Crina/kg MS (Crina®
Ruminants, DSM); e OFA, adição de 44 mg de Crina e 330 KNU de enzima amilolítica por kg de MS (CrinaRonozyme RumistarTM, DSM).
2
Contrastes: C1: efeito dos aditivos [controle (CON) vs aditivos (MON + OF +OFA) ]; C2: efeito do tipo de
aditivo (MON vs OF + OFA); C3: efeito da adição de enzima (OFvsOFA).

4.2.2. – Fermentação ruminal

Dietas contendo óleos funcionais apresentaram menor pH (Tabela 3) em comparação
à monensina e controle (C2, P=0,017). Os aditivos diminuíram a concentração ruminal de
NH3-N (C1, P=0,026), sendo menor valor apresentado pela monensina (C2, P=0,004); a
dieta com associação de enzima amilolítica e óleo funcional tendeu a manter menor valor
em comparação ao controle e óleos funcionais isolados (C3, P=0,065). Menor produção de
acetato foi observada na dieta controle (C1, P=0,046), porém, não houve diferença na
relação acetato:propionato entre as dietas experimentais. De maneira geral, os aditivos
tenderam a aumentar a concentração total de AGCC (C1, P=0,080), especialmente das
dietas contendo óleos funcionais (C2, P=0,076).
Tabela 3. Efeito da utilização monensina, óleos funcionais e enzima amilolítica na alimentação de vacas em
lactação sobre a fermentação ruminal.
(Contínua)

Item

Tratamento1

EPM

P2

CON MON OF

OFA

pH

6,03

5,96 0,023 <0,001 0,388 0,492 0,017 0,992

NH3-N, mg/dL

18,7a 15,9b 18,6a 17,2a,b 0,45 <0,001 0,892 0,026 0,004 0,065

Acetato, mM

88,9

91,9

97,5

102

1,79 <0,001 0,967 0,046 0,069 0,359

Propionato, mM

32,7

32,7

36,8

37,1

1,15 <0,001 0,974 0,226 0,099 0,928

6,08

5,96

T

Tr.×T

C1

C2

C3
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Item

Tratamento1

EPM

P2

CON MON OF

OFA

T

Tr.×T

C1

C2

C3

Butirato, mM

17,7

18,2

19,4

20,0 0,365 <0,001 0,480 0,027 0,041 0,471

AGCR3, mM

6,99

7,16

7,43

7,67 0,100 <0,001 0,602 0,021 0,051 0,288

Acetato,

60,3

61,0

60,2

60,9 0,420 0,689 0,572 0,690 0,689 0,572

22,6

21,8

22,8

22,2 0,480 <0,001 0,591 0,794 0,539 0,670

12,2

12,3

12,2

12,1 0,242 <0,001 0,979 0,972 0,811 0,877

4,94

4,92

4,77

4,74 0,086 0,439 0,472 0,527 0,439 0,897

Acetato:propionato

2,78

2,85

2,73

2,77 0,078 0,950 0,754 0,971 0,589 0,835

Total AGCC4,

146

150

161

167

mol/100mol
Propionato,
mol/100 mol
Butirato,
mol/100 mol
AGCR3,
mol/100 mol

3,27 <0,001 0,933 0,080 0,076 0,519

mmol/L
1

Tratamentos: Controle (CON), sem inclusão de aditivos; Monensina (MON), adição de 13 mg monensina/kg
MS(Monensina, DSM Nutritional Products, São Paulo, Brazil); OF, adição de 44 mg Crina/kg MS (Crina®
Ruminants, DSM); e OFA, adição de 44 mg de Crina e 330 KNU de enzima amilolítica por kg de MS (CrinaRonozyme RumistarTM, DSM).
2
Contrastes: C1: efeito dos aditivos [controle (CON) vs aditivos (MON + OF +OFA) ]; C2: efeito do tipo de
aditivo (MON vs OF + OFA); C3: efeito da adição de enzima (OFvsOFA).
3
AGCR: ácidos graxos de cadeia ramificada
4
AGCC: ácidos graxos de cadeia curta

Variações do pH ao longo do dia conforme as dietas experimentais estão descritas na
na figura 3. Já as varrições de NH3-N estão descritas na figura 4.
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Figura 3 - Efeito da utilização monensina, óleos funcionais e enzima amilolítica na alimentação de vacas em
lactação sobre o pH do fluido ruminal.
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Figura 4 - Efeito da utilização monensina, óleos funcionais e enzima amilolítica na alimentação de vacas em
lactação sobre a concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH3).
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4.2.3. – Produção e composição do leite

As dietas experimentais não influenciaram a produção e composição do leite
(Tabela 4). Porém, a eficiência produtiva foi melhor para as dietas contendo aditivos em
comparação a dieta controle (C1, P=0,040).
Tabela 4. Efeito da utilização monensina, óleos funcionais e enzima amilolítica na alimentação de vacas
em lactação sobre a produção e composição do leite e eficiência produtiva

Item

CON

Produção, kg/d
Leite
34,6
PLCG3
32,8
Lactose
1,56
Gordura
1,10
Proteína
1,04
Composição, g/kg
Lactose
45,3
Gordura
32,3
Proteína
30,2
4
Eficiência
1,28
1

P2

Tratamento1
MON

OF

OFA

35,9
33,9
1,63
1,08
1,09

35,0
32,4
1,57
1,07
1,05

35,3
34,0
1,61
1,16
1,07

45,4
31,6
30,3
1,38

45,5
31,2
30,4
1,31

45,6
32,3
30,4
1,36

EPM

C1

C2

C3

0,74
0,78
0,034
0,039
0,023

0,156
0,548
0,294
0,894
0,251

0,220
0,533
0,288
0,647
0,233

0,703
0,221
0,376
0,258
0,355

0,28
0,85
0,18
0,040

0,438
0,591
0,262
0,040

0,408
0,880
0,713
0,242

0,727
0,429
0,627
0,194

Tratamentos: Controle (CON), sem inclusão de aditivos; Monensina (MON), adição de 13 mg
monensina/kg MS (Monensina, DSM Nutritional Products, São Paulo, Brazil); OF, adição de 44 mg
Crina/kg MS (Crina® Ruminants, DSM); e OFA, adição de 44 mg de Crina e 330 KNU de enzima
amilolítica por kg de MS (Crina- Ronozyme RumistarTM, DSM).
2
Contrastes: C1: efeito dos aditivos [controle (CON) vs aditivos (MON + OF +OFA) ]; C2: efeito do tipo
de aditivo (MON vs OF + OFA); C3: efeito da adição de enzima (OFvsOFA).
3
Produção de leite corrigida para gordura: 3,5% PLCG = (0,432 + 0,165 × % de gordura no leite) ×
produção de leite (kg/d).
4
Eficiência: produção de leite (kg/d) /ingestão de matéria seca (kg/dia).
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4.2.4. – Balanço de energia, peso e ECC

As dietas experimentais não influenciaram a ingestão de EB, ED e EM
(Tabela5).
Tabela 5 -Efeito da utilização monensina, óleos funcionais e enzima amilolítica na alimentação de
vacasem lactação sobre o balanço de energia, peso e ECC.

Item

Tratamento1
CON

Ingestão de energia, Mcal/d
Energia bruta
Energia digestível
Energia metabolizável
Energia liquida
Utilização de energia, Mcal/d
Lactação (NEL)
Mantença
Ganho de peso
Balanço de energia, Mcal/d
Balanço energético líquido
Balanço energético líquido de
ganho
Eficiência, (NEL/DEI)
Peso Corporal, kg
Escore de condição corporal
1

EPM

MON OF

OFA

P2
C1

C2

C3

0,350
0,783
0,674
0,627

0,394
0,807
0,884
0,921

0,548
0,647
0,684
0,702

122
76,0
64,0
40,9

117
76.2
64,7
41,6

121
77,6
65,7
42,2

119
76,2
64,5
41,4

3,09
2,20
1,94
1,28

22,1
9,70
1,63

22,9
9,68
0,18

22,2
9,63
1,14

22,8
9,65
1,32

0,50 0,847 0,310 0,398
0,203 0,071 0,909 0,160
0,299 0,946 0,102 0,101

7,53

8,89

9,22

7,65

1,25

0,508 0,276 0,317

9,15

9,07

10,4

8,96

1,16

0,512 0,581 0,646

0,300 0,304
602
600
2,53 2,53

0,288
596
2,50

0,316
598
2,50

0,010 0,921 0,319 0,982
16,8 0,067 0,921 0,157
0,009 0,317 0,161 0,231

Tratamentos: Controle (CON), sem inclusão de aditivos; Monensina (MON), adição de 13 mg
monensina/kg MS (Monensina, DSM Nutritional Products, São Paulo, Brazil); OF, adição de 44 mg
Crina/kg MS (Crina® Ruminants, DSM); e OFA, adição de 44 mg de Crina e 330 KNU de enzima
amilolítica por kg de MS (Crina- Ronozyme RumistarTM, DSM).
2
Contrastes: C1: efeito dos aditivos [controle (CON) vs aditivos (MON + OF +OFA) ]; C2: efeito do tipo
de aditivo (MON vs OF + OFA); C3: efeito da adição de enzima (OFvsOFA).
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4.2.5. – Balanço de nitrogênio

. Dietas contendo óleos funcionais tenderam a aumentar o balanço de nitrogênio
(C2, P= 0,073) e a diminuir o N urinário (C2, P=0,077) em comparação à dieta
contendo monensina (Tabela 6). As dietas com monensina e óleos funcionais associados
a enzima amilolítica aumentaram a excreção de nitrogênio no leire (C1, P=0,016) e de
maneira geral, os aditivos tenderam a diminuir o N fecal (C1, P=0,057).
Tabela 6 -Efeito da utilização monensina, óleos funcionais e enzima amilolítica na alimentação de
vacasem lactação sobre o balanço de nitrogênio.

Item
Nitrogênio, g/d
Ingerido
Fecal, g/d
Milk, g/d
Urinário
Balanço, g/d
Fecal, g/g NI
Leite, g/g NI
Urinário, g/g NI
Balanço g/g NI
1

Tratamento1

EPM

CON

MON OF

OFA

718
264
163
107
184
0,366
0,231b
0,150
0,252

688
714
226
238
171
164
104
94.4
187
217
0,329 0,326
0,252a 0,236a,b
0,155 0,34
0,264 0,304

696
233
168
94,5
200
0,333
0,250a
0,137
0,280

17,8
9,57
3,59
3,98
11,8
0,0088
0,0071
0,0050
0,0113

P2
C1

C2

C3

0,329
0,102
0,262
0,229
0,120
0,057
0,016
0,463
0,085

0,406
0,637
0,713
0,241
0,073
0,980
0,141
0,077
0,133

0,450
0,813
0,627
0,989
0,229
0,734
0,046
0,861
0,243

Tratamentos: Controle (CON), sem inclusão de aditivos; Monensina (MON), adição de 13 mg
monensina/kg MS (Monensina, DSM Nutritional Products, São Paulo, Brazil); OF, adição de 44 mg
Crina/kg MS (Crina® Ruminants, DSM); e OFA, adição de 44 mg de Crina e 330 KNU de enzima
amilolítica por kg de MS (Crina- Ronozyme RumistarTM, DSM).
2
Contrastes: C1: efeito dos aditivos [controle (CON) vs aditivos (MON + OF +OFA) ]; C2: efeito do tipo
de aditivo (MON vs OF + OFA); C3: efeito da adição de enzima (OFvsOFA).
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4.2.6. – Síntese de proteína microbiana

Não houve efeito na excreção de alantoína entre as dietas experimentais (Tabela
7). Porém, os aditivos tenderam a diminuir a exceção de ácido úrico (C1, P=0,064) e
aumentaram relação a alantoína:purinas (C1, P=0,012).
Tabela 7. Efeito da utilização monensina, óleos funcionais e enzima amilolítica na alimentação de vacas
em lactação sobre a síntese de proteína microbiana.

Item
Excreção, mmol/d
Alantoína na urina, mmol/d
Ácido úrico, mmol/d
Alantoína no leite, mmol/d
Volume, L/d
Excreção de purinas, mmol/d
Relação alantoína:purinas
Purinas endógenas, mmol/d
Purinas absorvidas, mmol/d
Proteína Microbiana, g/d
Eficiência3
1

P2

Tratamento1
CON

MON

OF

374
60,3
1,85
19,9
436
0,854
46,7
458
2080
121

397
53,9
1,71
18,6
453
0,879
46,6
478
2171
127

375
44,6
2,11
19,4
422
0,895
46,3
442
2008
117

OFA

EPM

C1

C2

C3

379
19,4 0,714 0,502 0,906
50,2
2,86 0,064 0,270 0,410
1,95 0,135 0,812 0,285 0,648
22,7
2,92 0,877 0,336 0,257
431
21,0 0,988 0,408 0,794
0,882 0,0053 0,012 0,450 0,372
46,5
0,98 0,259 0,359 0,547
453
24,2 0,994 0,410 0,796
2058
110 0,994 0,410 0,796
121
5,54 0,936 0,346 0,678

Tratamentos: Controle (CON), sem inclusão de aditivos; Monensina (MON), adição de 13 mg
monensina/kg MS (Monensina, DSM Nutritional Products, São Paulo, Brazil); OF, adição de 44 mg
Crina/kg MS (Crina® Ruminants, DSM); e OFA, adição de 44 mg de Crina e 330 KNU de enzima
amilolítica por kg de MS (Crina- Ronozyme RumistarTM, DSM).
2
Contrastes: C1: efeito dos aditivos [controle (CON) vs aditivos (MON + OF +OFA) ]; C2: efeito do tipo
de aditivo (MON vs OF + OFA); C3: efeito da adição de enzima (OFvsOFA).
3
Eficiência da síntese de proteína microbiana, calculado pela produção de proteína microbiana (g/d) /
ingestão de nutrientes digestíveis totais (g/d).
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4.2.7. – Perfil Metabólico

As dietas experimentais não influenciaram as concentrações séricas de glicose e
ureia (Tabela 8).
Tabela 8. Efeito da utilização monensina, óleos funcionais e enzima amilolítica na alimentação de vacas
em lactação sobre o perfil metabólico sanguíneo.

Item

P2

Tratamento1

Glicose, mg/dL

CON
40,1

MON
43,1

OF
37,3

OFA
37,8

Ureia, mg/dL

30,3

32,6

30,3

32,9

1

EPM
1,32
1,47

C1

C2

C3

0,818 0,081 0,890
0,613 0,781 0,515

Tratamentos: Controle (CON), sem inclusão de aditivos; Monensina (MON), adição de 13 mg
monensina/kgMS(Monensina, DSM Nutritional Products, São Paulo, Brazil); OF, adição de 44 mg
Crina/kg MS (Crina® Ruminants, DSM); e OFA, adição de 44 mg de Crina e 330 KNU de enzima
amilolítica por kg de MS (Crina- Ronozyme RumistarTM, DSM).
2
Contrastes: C1: efeito dos aditivos [controle (CON) vs aditivos (MON + OF +OFA) ]; C2: efeito do tipo
de aditivo (MON vs OF + OFA); C3: efeito da adição de enzima (OFvsOFA).
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4.3 - Discussão

4.3.1 – Consumo, digestibilidade aparente total e índice de seleção alimentar

Não houve diferenças no consumo de MS e MO entre as dietas experimentais
(Tabela 2). Os aditivos tenderam a aumentar a digestibilidade da matéria seca (C1, P=
0,064) e da proteína bruta (C1, P= 0,085). A monensina tendeu a aumentar a
digestibilidade da FDN (C2, P=0,085) em comparação as dietas contendo óleos
funcionais.
A adição de monensina não influenciou no consumo de MS em comparação dos
demais aditivos, dados também relatados por Broderick (2004). Isto talvez tenha
ocorrido pela dosagem utilizada no presente estudo. Porém, variações no consumo de
MS também são observadas para estudos com utilização de monensina. Duffield et al.
(2008b) em estudo metanalítico avaliaram os efeitos da utilização de monensina sobre
CMS em vacas leiteiras e relataram redução do consumo de matéria seca. No entanto,
no presente estudo as vacas que foram alimentadas com óleo funcional (isolado ou
combinado com enzima amilolítica) ou monensina apresentaram CMS similar às vacas
que receberam o tratamento sem aditivo e não houve redução do consumo dos
nutrientes avaliados. Ipharraguerre e Clark (2003) compilaram estudos com vacas em
lactação e observaram que em 14 estudos, os quais avaliaram a inclusão de ionóforos
em doses iguais ou inferiores a 350 mg/dia/animal, houve redução média de 0,3 kg/dia
no CMS.
Tedeschi et al. (2003) relataram que a variabilidade do efeito da inclusão de
monensina sobre o consumo pode ser atribuída às diferenças na fase de lactação e que a
redução no CMS é uma consequência do atendimento das exigências energéticas das
vacas. Quando as vacas se encontram em balanço energético positivo (vacas de baixa
produção ou no terço final de lactação) a inclusão de aditivos na dieta pode aumentar a
disponibilidade de energia por unidade de alimento consumido, o que pode reduzir o
consumo. Apesar das vacas do presente estudo estarem no terço médio de lactação a
inclusão de monensina ou óleo funcional na dieta não influenciou o consumo.
Eifert et al. (2005) estudaram o uso de monensina (16 mg/kg da MS) na dieta de
vacas no início da lactação, com produção média de 25 kg/dia e alimentadas com
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silagem de milho e não observaram diferença do CMS entre as vacas da dieta controle
(17,3 kg/dia) e o tratamento com monensina (17,8 kg/dia). Estes autores não
observaram efeito da inclusão de monensina na dieta sobre a produção do leite das
vacas, provavelmente devido a dose utilizada e fase da lactação, já que as vacas
apresentaram menor consumo do que no presente estudo (26,50 kg/dia). De forma
semelhante, em estudo realizado com vacas no terço médio de lactação, ao avaliar a
adição de monensina ou lasalocida (24 mg/kg de MS), Martineau et al. (2007) não
observaram efeito dos aditivos sobre o CMS, fermentação ruminal e produção de leite.
Akins et al. (2014) avaliaram a inclusão de monensina (18 mg/kg) na dieta de
vacas no terço médio de lactação contendo diferentes concentrações de amido e
observaram aumento na produção de leite (41,1 vs 42,3 kg/dia), sem alterar o consumo
(26,9 kg/dia). Em um recente estudo conduzido para avaliar a adição de monensina (30
mg/kg de MS) e óleo funcional (0,5 g/kg de MS de Essential ®) na dieta de vacas no
terço médio de lactação e alimentadas com silagem de milho, observou-se que o óleo
funcional aumentou o CMS (15,3 vs 16,67 kg/dia) enquanto que a monensina reduziu o
CMS (16,89 vs 15,57 kg/dia), quando comparados às dietas sem aditivo (MARTINS et
al., 2015).
Em estudo conduzido por Ferreira de Jesus et al. (2016), com suplementação de
monensina (de 22mg/Kg MS) e óleo funcional (adição de 500 mg/kg MS do produto
Essential® composto por ácido anacárdico, cardol e cardanol) não houve diferenças
entre consumode MS, MO, PB, FDN entres os tratamentos, resultados semelhantes ao
presente estudo. Vendramini et al, (2015) observou menor digestibilidade da MS e da
PB de animais suplementados com Crina® Ruminants em comparação a dieta controle
(sem aditivos), monensina e quitosana. Benchaar et al. (2016) não encontraram
diferenças na digestibilidade aparente da MS, PB e FDN de vacas leiteiras
suplementadas com Crina® Ruminants.
Existem vários fatores que podem influenciar a digestibilidade aparente total dos
nutrientes e o consumo em ruminantes alimentados com monensina e/ou óleos
funcionais, que ainda não foram totalmente elucidados. É sempre importante considerar
a fase da lactação, o volumoso, a produção de leite e a dose utilizada nestes estudos.
Em estudo conduzido por Benchaar et al. (2006), a adição de óleo funcional
(Crina® Ruminants; 2 g/dia) e/ou monensina (350 mg/dia) na dieta de vacas no terço
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médio de lactação e não influenciou sobre a digestibilidade da MS, MO e FDN,
diferentemente do presente estudo. De acordo com Plaizier et al. (2000), a monensina
aumenta a digestibilidade aparente da FDN e FDA em vacas alimentadas com alta
forragem, o que não ocorre em vacas alimentadas com dietas contendo alto teor de
concentrado. Estes autores associaram o aumento da digestibilidade da FDN ao
aumento do pH ruminal promovido pela adição de monensina. No presente estudo, foi
utilizado 52% de concentrado na dieta e a monensina apresentou maior valor de pH em
comparação às dietas contendo óleos funcionais (Tabela 3).
Segundo Plaizier et al (2000), a adição de monensina reduz a degradação
ruminal de proteínas da dieta e a concentração de amônia. De modo semelhante,
Calsamiglia et al. (2007) descreveram que os óleos essenciais têm atividade
antimicrobiana e que a monensina tem capacidade de reduzir a deaminação e
metanogênese. Com isso, há aumento do fluxo de proteínas para o intestino que podem
ser digeridas e absorvidas, resultando em aumento da digestibilidade aparente total, o
que explica os dados observados no presente estudo.
Era esperado que a adição de enzima aumentasse a digestibilidade do amido,
porém, neste estudo, isso não ocorreu. Chen et al. (1995) em estudo com suplementação
de vacas em lactação com mistura contendo amilase não verificou mudanças na ingestão
de MS, porém, houve aumento da digestibilidade aparente total da PB, sem alterações
na digestibilidade do amido. O mesmo resultado foi encontrado por Takiya (2017) e
Andreazzi (2015).
Existem várias explicações para a ausência de efeito da alfa-amilase sobre a
digestibilidade aparente total do amido: 1) a digestibilidade de amido não foi alterada no
rúmen (TRICARICO et al., 2005), 2) a digestibilidade ruminal de amido aumentou
(KLINGERMAN et al., 2009), porém uma digestão compensatória ocorreu no trato
digestório após o rúmen (TAYLOR; ALLEN, 2005) resultando em uma digestibilidade
aparente total semelhante, ou 3) a digestibilidade ruminal do amido aumentou, mas a
fermentação no intestino grosso (FIRKINS, 1997) fez com que a digestibilidade
aparente total fosse a mesma.
Não houve diferença no índice de seleção de partículas entre os tratamentos. Na
literatura não há trabalhos que estudaram os efeitos de enzimas amilolíticas exógenas no
índice de seleção de partículas. De fato, uma das respostas mais consistentes observadas
ao suplementar alfa-amilase para ruminantes é o aumento da digestibilidade de FDN
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(KLINGERMAN et al., 2009; GENCOGLU et al., 2010; WEISS et al., 2011). Uma de
nossas hipóteses era de que o índice de seleção de partícula poderia ser alterado pela
facilidade dos animais teriam em lidar com fibras longas devido ao aumento da
digestibilidade do FDN como foi observado por Silva (2016), porém os tratamentos não
influenciaram a digestibilidade de FDN bem como o índice de seleção de partículas.

4.3.2 – Fermentação ruminal

Dietas contendo óleos funcionais apresentaram menor pH (Tabela 3) em
comparação à monensina (C2, P=0,017). Os aditivos diminuíram a concentração
ruminal de NH3-N (C1, P=0,026), sendo o menor valor apresentado pela monensina
(C2, P=0,004); a dieta com associação de enzima amilolítica e óleos funcionais tendeu a
manter menor valor em comparação a dieta controle e óleos funcionais isolados (C3,
P=0,065). Menor produção de acetato foi observada na dieta controle (C1, P=0,046),
porém, não houve diferença na relação acetato:propionato entre as dietas experimentais.
De maneira geral, os aditivos tenderam a aumentar a concentração total de AGCC (C1,
P=0,080), especialmente as dietas contendo óleos funcionais (C2, P=0,076).
Segundo Orskov (1988), a variação recomendada de pH para manter a
motilidade ruminal e digestão da fibra é de 6,2 a 7,1, uma vez que pH abaixo de 6,2
pode diminuir o crescimento de bactérias fibrolíticas. A manutenção do pH ruminal está
diretamente relacionada à capacidade de produção de agentes tamponantes e à remoção
dos AGCCs do ambiente ruminal (VAN SOEST, 1982). Em trabalho conduzido por
Ferreira de Jesus et al. (2016), com suplementação de monensina (de 22mg/Kg MS) e
óleo funcional (adição de 500 mg/kg MS do produto Essential® composto por ácido
anacárdico, cardol e cardanol) a dieta com óleos funcionais apresentou menor valor de
pH (6,25 vs 6,30), resultado semelhante ao presente estudo.
Martineau et al. (2007) realizaram estudo com vacas leiteiras alimentadas com
silagem de milho e inclusão de 24 mg/kg da MS de monensina, com produção de leite
média de 36,6 kg/dia, e não obervaram diferenças entre os tratamentos sobre as
variáveis de fermentação ruminal, tais como pH ruminal médio de 6,16 e concentração
de N-NH3 de 17,7 mg/dL. Estes resultados são superiores aos valores observados neste
estudo com pH médio de 6,00 e N-NH3 de 17,6 mg/dL.
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Benchaar et al. (2006) realizaram uma pesquisa com adição de óleos funcionais
(Crina® Ruminants; 0 vs 2g/d) e de monensina (0 vs 350 mg/dia) na dieta de vacas em
terço médio de lactação e relataram aumento do pH ruminal para os animais que
receberam óleos funcionais (6,50) comparado a dieta controle (6,39), diferente do
observado no presente estudo. Menor concentração de N-NH3 no rúmen de vacas que
tiveram inclusão de monensina na dieta (12,7 mg/100 mL), em relação a dieta sem
aditivo (14 mg/100 mL), também foram relatadas pelo mesmo autor, semelhante ao
observado no presente estudo, onde vacas suplementadas com monensina apresentaram
menor valor de NH3 ruminal em comparação as demais dietas.
De acordo com Van Soest (1994), a monensina é eficiente em reduzir a
degradabilidade ruminal da proteína, em especial com dietas de alto teor de
concentrado, com alta degradabilidade ruminal, o que explica a menor concentração de
NH3 para dieta contendo este aditivo. Calsamiglia et al. (2007) observaram que a
utilização de Crina® Ruminants causa redução da concentração de ácidos graxos de
cadeia ramificada e amônia, o que segundo estes autores sugere uma redução da
deaminação no rúmen. Os ácidos graxos de cadeia ramificada originam-se da
degradação ruminal da proteína dietética ou da reciclagem da proteína microbiana pela
descarboxilação oxidativa de aminoácidos de cadeia ramificada (TEDESCHI et al.,
2000). No presente estudo, a provável redução da degradação da proteína no rúmen no
tratamento com monensina, pode ser indicativo da menor concentração de AGCR em
comparação aos tratamentos com óleos funcionais isolados ou associados (C2, 0.051).
O mesmo aconteceu com a concentração de AGCC, com tendência de menor valor para
a dieta com monensina (C2, 0.076) em comparação as dietas contendo óleos funcionais.
Não houve alteração da concentração molar de propionato para animais
suplementados com monensina, o que difere de vários estudos (NAGARAJA et al.,
1981; BRODERICK, 2004; EIFERT et al., 2005; BENCHAAR et al., 2006; GEHMAN
et al., 2008; OELKER et al., 2009; GANDRA et al., 2012; APPUHAMY et al., 2013;
MCCARTHY et al., 2015). De acordo com McGuffey et al. (2001), as alterações do
perfil fermentativo são efeitos das alterações da população bacteriana ruminal, devido a
inibição do crescimento de bactérias gram positivas em detrimento das bactérias gram
negativas. Assim, a suplementação com monensina resulta na seleção de bactérias que
produzem menos hidrogênio (H2), acetato e butirato e mais propionato ruminal e
adenosina trifosfato (RUSSELL; STROBEL, 1989).
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Pesquisadores relatam em estudos que os óleos funcionais são efetivos contra
bactérias gram positivas (SMITH-PALMER et al., 1998; CHAO; YOUNG, 2000;
CIMANGA et al., 2002). Em estudo in vitro com uma mistura de óleos funcionais
(orégano, alho e pimenta) foi relatado que estes compostos reduziram a produção de
uma das principais bactérias (Butyrivibriofibrisolvens) responsáveis pela produção de
acetato e butirato ruminal (PATRA; YU, 2015). Neste estudo, vacas que foram
suplementadas com monensina apresentaram menor concentração de butirato (18.2
mM) em comparação as dietas com óleos funcionais isolados (19,4mM) e associados
com enzima amilolítica (20.0mM). Em um estudo realizado por Broderick (2004), com
vacas no terço inicial de lactação, a inclusão de monensina na dieta (10,2 mg/kg da MS)
reduziu as proporções molares de acetato e butirato ruminal, com aumento da proporção
molar de propionato, sem afetar a concentração total de AGCC, o que resultou na
redução da relação acetato:propionato, quando comparado ao tratamento controle.
Calsamiglia et al. (2007), em extensa revisão de literatura sobre óleos funcionais,
compilando trabalhos in vitro e in situ, concluíram que estes inibem a desaminação e
metanogênese resultando em menor acetato e proporciona concentrações mais elevadas
de propionato e butirato, o que explica os dados encontrados no presente estudo.
Poucos trabalhos avaliaram a fermentação ruminal de vacas suplementadas com
enzimas amilolíticas. Tricarico et al. (2005) avaliaram a fermentação de 4 vacas em
lactação, com quatro tempos de coleta de fluído ruminal, e não encontraram diferenças
nas concentrações de amônia. Os mesmos autores ainda encontraram um aumento linear
na proporção de acetato e diminuição linear de propionato, sem alteração da proporção
de iso-valerato. No entanto, estes autores não avaliaram a ingestão de MS como também
a digestibilidade de nutrientes. Nozière et al. (2014) suplementaram vacas primíparas
com 300 KNU/kg MS da dieta e não observaram diferenças no pH e nitrogênio
amoniacal, apesar de reportarem aumento da digestibilidade aparente ruminal de amido
e de matéria orgânica. Porém, os mesmos autores encontraram redução na relação
acetato:propionato no rúmen. DeFrain et al. (2005) suplementaram vacas no período de
transição com o extrato contendo atividade de alfa-amilase (AmaizeTM, Alltech; a 0,1%
MS da dieta) e não observaram diferenças nas proporções molares dos AGV no rúmen
tanto no período pré-parto como no período pós-parto.
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4.3.3 – Produção e composição do leite

As dietas experimentais não influenciaram a produção e composição do leite
(Tabela 4). Porém, a eficiência produtiva foi melhor para as dietas contendo aditivos em
comparação a dieta controle (C1, P=0,040). McGuffey et al. (2001) em metanálise
realizada com 11 estudos de vacas suplementadas com monensina observaram aumento
médio de 1,3 kg/dia na produção de leite em comparação aos animais que não
receberam monensina. O mesmo foi relatado no presente estudo, com produção média
de 35,9 para o grupo que recebeu dieta com monensina e 34,6 para o grupo controle
(sem aditivos). Outras revisões relataram aumento de produção de leite de 1,5kg/dia
(IPHARRAGUERRE; CLARK, 2003) e 0,7kg/dia (DUFFIELD et al., 2008b).
A utilização de aditivos moduladores da fermentação ruminal altera a produção
de leite por aumentar a concentração ruminal de propionato (ARIELI et al., 2001), que
tem relação direta com a gliconeogênese hepática e com o aumento da síntese de lactose
na glândula mamária (IPHARRAGUERRE; CLARK, 2003; ELLIS et al., 2012). Phipps
et al. (2000) em estudo com vacas Holandesas em terço médio de lactação, avaliaram a
inclusão de doses crescentes de monensina (0, 150, 300 e 450 mg/dia) e observaram
aumento médio de 2,6 kg/dia na produção de leite para as doses de 150 e 300 mg/dia e
redução de 0,41% no teor de gordura do leite, independentemente da dose de monensina
adicionada na dieta. No presente estudo, não foi relatado queda na produção de gordura
na dieta com inclusão de monensina.
Martins et al. (2015) estudaram a adição de monensina (30 mg/kg de MS) e/ou
óleo funcional (0,5 g/kg de MS; Essential ® Oligo Basics) na dieta de vacas no terço
médio da lactação e relataram interação entre os efeitos dos aditivos para a produção de
leite quando as vacas foram alimentadas com monensina e óleo funcional. A inclusão do
óleo funcional na ausência de monensina aumentou a produção de leite em 2,16 kg/dia e
na presença de monensina, não influenciou a produção (20,05 kg/dia), enquanto que a
monensina não alterou a produção de leite, independentemente da inclusão do óleo
funcional.
Diferentemente do relatado no presente estudo, Ferreira de Jesus et al. (2016)
observaram queda na porcentagem de gordura do leite de vacas suplementadas com
monensina em comparação a dieta contendo óleos funcionais (3,46% para monensina e
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3,60 para dieta contendo óleos funcionais). Vendramini et al (2015) com estudo de
vacas leiteiras suplementadas com monensina e óleos funcionais (Crina ® Ruminants),
também não relatou diferenças na produção e composição do leite entre os tratamentos.

4.3.4 – Balanço de energia, nitrogênio, peso e ECC

As dietas experimentais não influenciaram a ingestão de EB, ED e EM (Tabela
5). Em estudo conduzido por Gandra et al. (2012), os autores avaliaram diferentes
inclusões de monensina (0; 24 e 48 mg/kg da MS) na dieta de vacas no terço médio de
lactação e observaram redução linear do consumo de energia bruta, digestível,
metabolizável e líquida de lactação. Mesmo sem observar alteração do peso corporal, os
autores relataram ganho de eficiência, medida pela relação entre a energia líquida de
lactação e o consumo de energia digestível.
Dietas contendo óleos funcionais tenderam a aumentar o balanço de nitrogênio
(C2, P= 0,073) e a diminuir o N urinário (C2, P=0,077) em comparação à dieta
contendo monensina (Tabela 6). As dietas com monensina e óleos funcionais associados
a enzima amilolítica aumentaram a excreção de nitrogênio no leite (C1, P=0,016) e de
maneira geral, os aditivos tenderam a diminuir o N fecal (C1, P=0,057). A associação
de enzima amilolítica e óleos funcionais apresentaram maior valor de N no leite em
comparação a dieta com óleos funcionais isolados (C3, P=0,046).
Poucos estudos têm relatado o efeito da monensina sobre o balanço de nitrogênio
em vacas leiteiras. Plaizier et al. (2000) e Ruiz et al. (2001) relataram que vacas
alimentadas com monensina apresentaram menor excreção fecal de N quando
comparadas às vacas alimentadas com dieta sem inclusão de aditivo, fato este também
relatado no presente estudo. Diferentemente do relatado por Benchaar et al. (2006), no
presente estudo houve tendência (P=0.073) dos óleos funcionais em aumentar o balanço
de N.
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4.3.5 – Síntese de proteína microbiana

Não houve efeito na excreção de alantoína entre as dietas experimentais (Tabela
7). Porém, os aditivos tenderam a diminuir a excreção de ácido úrico (C1, P=0,064) e
aumentaram relação alantoína:purinas (C1, P=0,012).Variações na síntese de proteína
microbiana estão associadas às mudanças no suprimento de energia e proteína para o
animal, com consequência sobre o desempenho produtivo de vacas leiteiras
(GONZÁLEZ-RONQUILLO et al., 2003). Em trabalho realizado com vacas leiteiras no
terço médio de lactação, a inclusão de 16 mg/kg da MS de monensina na dieta não
influenciou a excreção total de derivados de purinas (297,6 mmol/dia) e a estimativa de
PB microbiana (1168 g/dia; GEHMAN et al., 2008). Os resultados encontrados no
presente estudo diferem dos apresentados por estes autores, com excreção total de
453mmol/dia de derivados de purinas e estimativa de síntese de proteína microbiana de
2171g/dia para animais suplementados com monensina.
Existem poucos estudos sobre síntese de proteína microbiana e eficiência de
síntese de animais alimentados com dietas contendo óleos funcionais. De acordo com
Bach et al. (2005), a síntese de proteína microbiana pode ser influenciada por diversos
fatores, tais como, concentração de carboidratos não fibrosos, proteína não degradável
da dieta, pH ruminal, taxa de passagem e quantidade de matéria orgânica fermentada no
rúmen. Em trabalho conduzido por Ferreira de Jesus et al. (2016), com suplementação
de monensina (de 22mg/Kg MS) e óleo funcional (adição de 500 mg/kg MS do produto
Essential® composto por ácido anacárdico, cardol e cardanol) não houveram diferenças
na síntese de proteína microbiana entre os tratamentos.
Abdi et al. (2015) estudaram a inclusão de monensina (24 mg/kg da MS) na
dieta de vacas no terço médio de lactação com relação volumoso: concentrado 40:60.
Assim como no presente estudo, os autores observaram que a inclusão de monensina na
dieta não influenciou o volume urinário, a excreção urinária de derivados de purinas e a
síntese de proteína microbiana ruminal em comparação as dietas contendo óleos
funcionais. Resultados semelhantes foram observados por Ipharraguerre et al. (2005) e
Gehman et al. (2008), os quais explicaram que foram coletadas amostras spot de urina, e
que a excreção urinária foi estimada a partir da concentração de creatinina nas amostras
e o peso corporal das vacas, da mesma forma que no presente estudo. As vacas que
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receberam monensina sódica apresentaram volume urinário similar aos que não
receberam, o que pode ter contribuído para ausência de efeito da monensina sódica
sobre a excreção dos derivados de purinas e, consequentemente, síntese de proteína
microbiana ruminal.

4.3.6 – Perfil metabólico

O propionato pode contribuir com cerca de 32 a 73% da gliconeogênese
hepática, sendo o principal precursor de glicose para o ruminante (SEAL; REYNOLDS,
1993). A concentração de propionato no rúmen está associada com os produtos finais do
metabolismo de carboidratos e o balanço de energia em ruminantes (ELLIS et al.,
2012). De acordo com Hayes et al. (1996), a utilização da monensina na dieta pode
aumentar o propionato ruminal com possível aumento da gliconeogênese hepática, o
que pode resultar em maior disponibilidade de glicose para o metabolismo animal.
Neste estudo, não houve alteração na glicemia dos animais suplementados com
os aditivos (Tabela 8), diferentemente do relatado por Duffield et al. (2008 a), que
relatou aumento de até 3% nas concentrações de glicose quando suplementou vacas em
lactação. Também não houve diferenças nas concentrações séricas de ureia plasmática.
Já Ferreira de Jesus et al. (2016) relatou redução significativa da concentração de ureia
no sangue (34,21 vs 39,24 para óleo funcional e monensina, respectivamente). Em
metanálise para elucidar o efeito da monensina sobre o metabolismo de vacas leiteiras,
Duffield et al. (2008a) observaram aumento de 6% na concentração de ureia no sangue
de vacas alimentadas com monensina em relação as que receberam a dieta controle, o
que não ocorreu no presente estudo. Vendramini et al. (2015) também não relatou
diferenças nas concentrações plasmáticas de glicose e ureia de vacas em lactação
suplementadas com óleos funcionais (Crina® Ruminants) e monensina.
A adição de enzima com atividade amilolítica não influenciou nas concentrações
de glicose e ureia no presente estudo. O mesmo foi relatado por Takiya et al. (2017) em
estudo com suplementação de doses crescentes do produto Amaize TM(Aspergillus
Orizae). Já Andreazzi (2014) observou diminuição da ureia plasmática e tendência
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(P=0.07) de maior concentração de glicose para vacas leiteiras suplementadas com o
produto Rumistar® (0.5g/Kg MS).
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4.4 – Conclusão

Não houve diferença na ingestão de matéria seca dentre os aditivos testados,
porém, a inclusão destes tendeu a aumentar a digestibilidade da matéria seca e da
proteína bruta. Os aditivos apresentaram melhor eficiência produtiva em comparação a
dieta controle. Não houve efeito sinérgico na associação de óleos funcionais com
enzima amilolítica.
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5
Capítulo 2: Utilização de Monensina, Óleos Funcionais e Enzima
Amilolítica na Alimentação de Vacas em Lactação – Desempenho Produtivo

5.1 – Introdução

A produção de ruminantes, no que diz respeito ao fornecimento de alimentos
para o crescimento populacional mundial, busca maneiras de aumento da eficiência de
utilização dos nutrientes a fim de maximizar o uso de terras agriculturáveis no mundo
(KINGSTON-SMITH et al., 2013). Com o aumento da população mundial e do
consumo alimentar médio em decorrência do aumento do poder econômico de países
em desenvolvimento, tem se observado uma crescente demanda por alimentos. O leite,
como alimento básico para alimentação humana e matéria-prima para produção de uma
grande variedade de produtos, não foge a esta regra. Em 2015, a produção mundial de
leite chegou a 805 milhões de toneladas (FAO, 2015).
Neste contexto, aditivos têm sido avaliados com o intuito de modular a
fermentação ruminal e assim melhorar o desempenho do animal. Na década de 70, a
Food and DrugAdministration (FDA) aprovou o uso de antimicrobianos ionóforos nos
Estados Unidos. Da mesma forma, países como Brasil, Austrália, Nova Zelândia e
Canadá liberaram o uso destes produtos na alimentação de bovinos (NRC, 2001).
Dentre os antimicrobianos, o ionóforo monensina sódica, desenvolvido inicialmente
para ser usado como anticoccidiostático na alimentação de frangos (RICHARDSON et
al., 1976), demonstrou maior potencial para ser utilizado na alimentação de ruminantes,
com capacidade de alterar a fermentação ruminal destes animais (RUSSELL;
STROBEL 1989). Segundo Thornton e Owens (1981), a monensina sódica aumenta a
proporção molar de propionato ruminal; além disso, há redução da degradação da
proteína em amônia e elevação do pH ruminal.
Porém, a União Europeia proibiu o uso de antibióticos promotores de
crescimento na dieta de ruminantes. Diante disso, a busca por produtos naturais como
alternativas aos antimicrobianos foi intensificada e atualmente o interesse no uso de
compostos “naturais”, como os óleos funcionais derivados de plantas têm aumentado na
nutrição animal, especialmente na nutrição de ruminantes.
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5.1.2 – Hipótese e Objetivos

A hipótese a ser avaliada neste estudo é que as dietas contendo monsensina e
óleos funcionais apresentem resultados similares e que a combinação de óleos
funcionais e enzima amilolítica mostre efeito sinérgico em variáveis produtivas.
O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos da monensina e óleos funcionais
isolados com combinados com com enzima amilolítica na ingestão de nutrientes e
digestibilidade aparente total, concentrações séricas de glicose e ureia, produção e
composição do leite de vacas em lactação.
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5.1.3 – Material e método

Todos os procedimentos experimentais aplicados neste estudo seguiram os
“Princípios Éticos na Experimentação Animal” recomendados pela Comissão de Ética
no Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo, de acordo com o protocolo de n° 9762201015.

5.1.4 – Local, animais e tratamentos

O experimento foi conduzido nas dependências do Laboratório de Pesquisa em
Bovinos de Leite (LPBL) do Departamento de Nutrição de Produção Animal (VNP) da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, em
Pirassununga, no período de 22/10/2015 a 23/12/2015. A localização geográfica do
LPBL é 21° 57´ 28” de latitude Sul, 47° 27´21” de longitude Oeste, com altitude de 635
metros. As análises bromatológicas e de composição do leite foram realizadas no
Laboratório de Bromatologia do LPBL. As demais análises foram realizadas nas
dependências do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal.
Trinta vacas Holandesas (574±68 Kg peso corporal, 30.9±4,1 Kg/dia de produção
de leite e 152,2 ± 54,1 dias em lactação no início do experimento), foram distribuídas
em blocos de acordo com a produção de leite, dias em lactação e peso corporal. O
estudo teve duração de 10 semanas, sendo a primeira de covariável e 9 seguintes de
avaliações, com parâmetros avaliados semanalmente ou a cada período de três semanas.
Os tratamentos foram distribuídos aleatoriamente sendo eles: monensina (MON),
com adição de 13 mg de monensina por quilo de matéria seca (Monensina, DSM
Nutritional Products Ltd., Basel, Switzerland); óleos funcionais (OF), com adição de 44
mg de Crina/kg de matéria seca (Crina® Ruminants, DSM) e óleos funcionais associado
à enzima amilolítica (OFA), com adição de 44 mg de Crina e 330 unidades de quilo
novo (KNU) de enzima com atividade amilolítica/kg de matéria seca (Crina-Ronozyme
Rumistar, DSM Nutritional Products). O produto comercial Crina® Ruminants é uma
mistura de óleos funcionais composto por timol, guaiacol, eugenol, vanila e limoneno.
A enzima Rumistar® é uma alfa-amilase produzida a partir de BacilusLichenifomis.
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Tabela 9. Ingredientes e composição bromatológica do concentrado e dieta basal utilizado no
experimento (g/kg MS).

Item
Ingrediente
Silagem de milho1
Milho moído
Farelo de soja
Polpa Cítrica
Grão de soja
Mistura mineral e vitamínica2
Bicarbonato de sódio
Calcário
Ureia
Cloreto de sódio
Composição química
Matéria seca (g/kg matéria natural)
Matéria orgânica
Carboidrato não fibroso3
Amido
Fibra em detergente neutro
Fibra em detergente ácido
Fibra em detergente ácido indigestível
Lignina
Proteína insolúvel em detergente neutro
Proteína insolúvel em detergente ácido
Proteína bruta
Extrato etéreo
Nutrientes digestíveis totais1×4
Energia líquida da lactação 3×5

Concentrado

Dieta

415
284
129
116
26,5
15.3
5,60
4,59
4,01

480
216
148
67,0
60,1
13,8
7,96
2,91
2,23
2,03

899
903
540
314
119
92,8
12,0
10,6
50,8
31,7
241
48,5
806
1,86

448
922
459
279
295
197
77,2
17,0
32,2
22,7
160
37,9
753
1,73

1

Composição média: 290 g/kg matéria seca, 72,6 g/kg proteína bruta, 241 g/kg de amido 484 g/kg fibra
detergente neutro, 309 g/kg fibra em detergente ácido, 26,3g/kg extrato etéreo, 372,2 g/kg de carboidrato
não fibroso, 696,9 g/kg de nutrientes digestíveis totaise 57,1g/kg de cinzas.
2
Cada kg do produto contem: 88,0 g Ca, 42,0 g P, 18,0 g S, 45,0 g Mg, 123,0g Na, 14,0 mg Co, 500,0 mg
Cu, 20,0 mg Cr, 1050,0 mg Fe, 28,0 mg I, 1400,0 mg Mn, 18,0mg Se, 2800,0 mg Zn, 80,0 mg biotina,
200.000,00 IU Vit A, 70.000,00 IU Vit D and 1.200,00 IU Vit E.
3
CNF = 1000 − [ (PB – PBureia + ureia) + EE + Cinzas + FDN], de acordo com Hall (2000).
4
Nutrientes digestíveis totais ao nível de mantença, calculado de acordo com NRC (2001).
5
Estimado em três vezes o nível de mantença, de acordo com NRC (2001).

5.1.5 – Consumo, Digestibilidade aparente total e índice de seleção alimentar

Amostras de silagem de milho (0,3 kg) foram coletadas diariamente durante os
períodos de amostragem, formando-se uma amostra composta por período. Amostras
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(0,5 kg) dos ingredientes do concentrado foram coletadas durante sua preparação (n = 4)
na fábrica de ração. Amostras de sobras (10% da sobra diária) de cada animal foram
coletadas diariamente durante o período de amostragem e foram obtidas amostras
compostas para cada animal dentro de cada período. Após cada coleta, as amostras
foram armazenadas à -20°C para análises bromatológicas. As amostras de silagem de
milho, ingredientes e sobras foram pré-secas em estufa de ventilação forçada a 55°C
durante 72 h, e moídas em moinho de facas ou de grãos para passarem por uma peneira
de 2 mm e de 1 mm (Wiley Mill, Arthur H. Thomas, Philadelphia, PA, EUA). Os teores
de MS (método 930.15), matéria orgânica (MS – cinzas), proteína bruta (PB; método
984.13, N × 6,25), extrato etéreo (EE; método 920.39) foram analisados em todas as
amostras de acordo com os métodos descritos pela a AOAC (2000). O teor de fibra em
detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina (método de
dissolução em ácido sulfúrico) das amostras foram mensurados de acordo com Van
Soest et al. (1991), os resultados obtidos foram expressos com cinzas. As análises de
FDN foram realizadas com adição alfa-amilase sem sulfito de sódio (TE-149 Analisador
de Fibra, Tecnal Equipamentos para Laboratório Inc., Piracicaba, Brasil). O teor de
amido das amostras foi determinado por espectrofotometria após degradação enzimática
(Amyloglucosidase AMG 300L, Novozymes) de acordo com Bach Knudsen (1997). Os
nutrientes digestíveis totais (NDT) foram calculados de acordo com as equações do
NRC (2001), a energia líquida de lactação (ELl) foi calculada de acordo com Weiss et
al. (1992) sem correção para o fator de processamento para a correção da estimativa da
digestibilidade dos carboidratos não-fibrosos (CNF). Os CNF foram calculados de
acordo com Hall (2000): CNF = 100 – [(PB – PB da ureia + ureia)] + FDN + EE +
cinzas], com os valores expressados em porcentagem.
O alimento oferecido e as sobras de cada vaca foram pesados diariamente para
determinar a ingestão de nutrientes. A mistura total da dieta e as sobras foram
analisadas para a distribuição de tamanho de partículas usando um sistema separador de
partículas com peneiras estratificadoras (Penn StateParticleSeparator – Nasco, Fort
Atkinson, WI, EUA) como descrito por Kononoff et al. (2003). O separador de
partículas utilizado apresentava quatro bandejas sobrepostas (P1 a P4) com orifícios: P1
= retenção de partículas maiores do que 19 mm, P2 = retenção de partículas entre 19 e 8
mm, P3 = retenção de partículas entre 8 e 1,18 mm e P4 = com fundo fechado, a qual
retém partículas com diâmetro inferiores a 1,18 mm.
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O índice de seleção foi calculado como o consumo efetuado pelos animais
correspondentes a cada peneira (P1 a P4) expresso pela porcentagem do consumo total
predito, onde o consumo predito da fração Pi é igual ao quociente entre a matéria
original ingerida e a matéria original da fração da Pi da ração total, de acordo com as
equações 1, 2 e 3:

(1) Consumo predito = % retenção de Yx oferecido × consumido
(2) Consumo observado = (% retenção de Yx× oferecido) – (%retenção de Yx nas
sobras)
(3) Índice de Seleção = (consumo observado ÷ consumo predito) em que;

Desta forma, valores menores do que 1 indicam rejeição de alimentos, maiores
que 1 consumo preferencial, e igual a 1 quando não houve seleção (LEONARDI;
ARMENTANO, 2003).

Amostras de fezes (0,3 kg) de cada vaca foram coletadas diretamente do reto, a
cada 9 horas a partir do dia 16 até o dia 18 de cada período experimental, representando
uma coleta a cada 3 horas em um período de 24 horas, para contabilizar a variação da
excreção de nutrientes ao longo do dia. Após cada coleta as amostras foram
armazenadas à -20ºC, e no final de cada período as amostras foram homogeneizadas a
fim de se obter uma amostra composta por vaca e período. As amostras foram então présecadas em estufa de ventilação forçada a 55ºC por 72 h e moídas em moinho de facas
para passarem por peneiras de 2 mm e de 1 mm (Wiley Mill, Arthur H. Thomas). Nas
amostras moídas em 1 mm foram analisadas a MS, FDN, PB, EE e cinzas conforme
descrito previamente.
As amostras de alimentos, sobras e fezes moídas a 2 mm foram colocadas em
sacos de tecido não-tecido seguindo a recomendação de 20 mg MS/cm 2 (NOCEK,
1988) e incubadas no rúmen de duas vacas adaptadas a mesma dieta do experimento por
288 h de acordo com os métodos descritos por Casali et al. (2008). Depois da remoção
das amostras do rúmen, os sacos foram lavados em água corrente, secos em estufa de
ventilação forçada a 55ºC por 72 h e, então analisadas para o teor de O FDNi foi
utilizado para estimar a excreção fecal diária baseado na ingestão de FDNi e
concentração do mesmo nas fezes. A digestibilidade de cada nutriente foi calculada a
partir da ingestão do nutriente, excreção fecal e concentração do mesmo nas fezes.
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5.1.6 – Produção e composição do leite

As vacas foram ordenhadas mecanicamente duas vezes ao dia. Amostras de leite
foram coletadas de cada vaca (de acordo com a produção individual em cada ordenha)
três vezes por semana.

Após as coletas do período da manhã as amostras foram

refrigeradas e misturadas de maneira proporcional com as amostras obtidas no período
da tarde. As amostras foram analisadas para teores de gordura, proteína e lactose por
metodologia infravermelha (Lactoscan®, Entelbra, São Paulo, Brasil).
A produção de leite corrigida para 3,5% de gordura (PLCG) de acordo com a
equação proposta por Sklan et al. (1992): 3,5% PLCG = (0,432 + 0,165 × % de gordura
no leite) × produção de leite (kg/d).

5.1.7 – Peso e ECC

Durante o experimento as vacas foram avaliadas em relação ao escore de condição
corporal (ECC) e o peso corporal semanalmente. O peso dos animais foi correspondente
à média de duas pesagens sucessivas, feitas antes do fornecimento das alimentações e
após as ordenhas durante dois dias e as mensurações do ECC foram realizadas segundo
metodologia proposta por Edmonson et al. (1989).

5.1.8 – Perfil metabólico

Coletas de sangue (20 mL) foram realizadas no 16º dia de cada período
experimental, por punção da artéria ou veia coccígea, após 4 horas da primeira ordenha
do dia. Os tubos utilizados na coleta de sangue não tinham ativador de coágulo (BD
Vacutainer®, Becton, Dickinson and Company, NJ, EUA). Os tubos com sangue foram
deixados em descanso à temperatura ambiente até a formação de coágulo, e então foram
centrifugados 3,000 × g por 15 min (4ºC) e o sobrenadante utilizado para análise das
concentrações de glicose e ureia. As análises foram realizadas por meio de kits
comerciais (Bioclin®) que utilizam o método enzimático colorimétrico de ponto final ou
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cinético. A leitura foi realizada em aparelho automático para bioquímica sanguínea
(SBA-200, CELM®).
5.1.9 – Análises estatísticas

Os dados foram analisados utilizando o procedimento SAS (Versão 9.1.3, SAS
Institute, Carry, NC, 2004), verificando normalidade dos resíduos e homogeneidade de
variância por PROC UNIVARIATE. Os dados foram analisados como por PROC
MIXED como medidas repetidas (Littell et al., 2006) de acordo com o modelo abaixo:
Yijkl = μ + Di + Tj + Di×Tj + ak + bl + eijkl
Onde: Yijkl representa a variável dependente; μ média geral; Di efeito fixo do
tratamento; Tj efeito fixo de tempo; Di×Tj efeito fixo de tratamento pela interação
temporal; ak efeito aleatório do animal; bl efeito fixo do bloco; eijkl resíduo. A
metodologia Akaike foi utilizada para determinação da matriz de covariância,
selecionando-se a de menor valor para este parâmetro (AKAIKE, 1974). Os graus de
liberdade foram definidos de acordo com o método de Kenward e Rogers (1997). Dados
coletados uma semana antes do início do estudo foram utilizados para ajuste de
covariáveis. As diferenças entre os tratamentos foram analisadas de acordo com
contrates ortogonais: C1: efeito do aditivo utilizado (MON vs EO + EOA) e C2: efeito
da adição de amilase (EO vs EOA). O nível de significância foi considerado quando P ≤
0,05 e tendência quando P ≤ 0,10.
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5.2- Resultados

5.2.1. Perfil metabólico, produção e composição do leite

Os tratamentos contendo óleos funcionais (OF e OFA) apresentaram respostas
similares nas concentrações séricas de glicose e ureia em comparação ao tratamento
com Monensina (Tabela 10). Embora não tenha sido encontrado diferenças na produção
de leite e sólidos, os tratamentos contendo óleos funcionais apresentaram teores de
lactose e proteína mais baixo (P<0,001). Tratamentos contendo óleos funcionais, em
especial isolados (OF), diminuíram a produção de proteína (P≤0,039) e lactose no leite.
Ainda, tratamento com óleos funcionais associados à enzima amilolítica apresentaram
maiores teores de lactose (P≤ 0,003) e proteína no leite em comparação ao tratamento
com óleos funcionais isolados, resultados semelhantes a Monensina. Houve interação de
tempo

e

tratamento

para

eficiência

de

produção

de

leite

(P=0,0017).

88
Tabela 10. Efeito da utilização de monensina, óleos funcionais e enzima amilolítica na alimentação de
vacas em lactação sobre o perfil metabólico sanguíneo e a produção e composição do leite.

Tratamento1
MON
OF
Concentração sérica, mg/dL
Glicose
41,2 41,1
Ureia
30,2 31,9
Produção, kg/d
Leite
31,5 31,1
PLCG3
32,0 30,8
Lactose
1,48 1,41
Gordura
1,11 1,07
Proteína
0,99 0,93
Composição, g/kg
Lactose
46,4a 45,7b
Gordura
35,7 34,5
Proteína
31,0a 30,3b
Eficiência4
1,40 1,43
Peso e ECC
Peso (kg)
586 586
ECC
2,60 2,58
Item

1

OFA

EPM

T

P2
Tr×T C2

C3

41,7
29,3

0,64
0,71

<0,001 0,341 0,915
0,148 0,827 0,833

0,743
0,226

31,9
31,9
1,48
1,11
0,99

0,71
0,75
0,030
0,032
0,019

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

0,438
0,293
0,067
0,400
0,032

46,2a
34,9
31,0a
1,35

0,11 0,007
0,88
0,001
0,160 <0,001
0,020 <0,001

588
2,61

1,35 <0,001 0,180 0,675
0,010 0,065 0,129 0,827

0,812
0,862
0,971
0,612
0,880

0,985
0,498
0,321
0,604
0,273

0,613 <0,001 <0,001
0,262 0,392 0,757
0,405 0,039 0,003
0,017 0,804 0,077
0,542
0,127

Tratamentos: Monensina (MON), adição de 13 mg monensina/kg MS (Monensina, DSM Nutritional
Products, São Paulo, Brazil); OF, adição de 44 mg Crina/kg MS (Crina® Ruminants, DSM); e FOA,
adição de 44 mg Crina e 330 KNU de enzima amilolítica/ kg MS (Crina- Ronozyme RumistarTM, DSM).
2
Efeito de Tempo (T), interação de tempo e tratamento (Tr.×T); Contrastes: C2: efeito do tipo de aditivo
(MON vs OF + OFA); C3: efeito da adição de enzima (OFvsOFA).
3
Produção de leite corrigida para energia: PLCE = 0,327 × produção de leite (kg/d) + 12,86 × produção de
gordura (kg/d) + 7,65 × produção de proteína (kg/d).
4
CProdução de leite (kg/d) ÷ ingestão de matéria seca (kg/d).
a-b
Tukey (P≤0.05).
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5.2.2. Consumo, digestibilidade aparente total e índice de seleção alimentar
Não houve efeito de interação tempo e tratamento na ingestão de matéria seca
(P≥ 0,139) entre as dietas experimentais. A adição de enzima amilolítica tendeu a
aumentar a ingestão de matéria seca e orgânica (P≤0,066).
Tabela 11. Efeito da utilização monensina, óleos funcionais e enzima amilolítica na alimentação de vacas
em lactação sobre a ingestão de matéria seca e digestibilidade aparente total.

Tratamento1
MON OF OFA
Ingestão, kg/d
Matéria Seca
22,8
Matéria Orgânica
20,9
Amido
9,71
Fibra detergenteneutro
6,41
Proteína bruta
3,74
FDNi
1,69
Extrato etéreo
0,90
Ingestão, kg/100kg PC
Matéria seca
3,87
Fibra detergenteneutro
1,10
Coeficiente de digestibilidade
Matéria seca
0,680
Matéria orgânica
0,700
Amido
0,843
Fibra detergente neutro
0,466
Proteína bruta
0,679
Extrato etéreo
0,831
Índice de seleção alimentar
>38mm
0,897
38 – 19mm
1,008
19 – 8mm
1,014
<8mm
1,030
1

EPM

T

P2
Tr.×T

C2

C3

22,4
20,6
9,85
6,42
3,78
1,68
0,91

23,6
21,7
10,0
6,60
3,86
1,71
0,93

0,31 <0,001 0,139 0,716 0,062
0,28 <0,001 0,122 0,698 0,066
0,147 0,746 0,794 0,732 0,604
0,093 <0,001 0,607 0,573 0,370
0,060 0,868 0,642 0,496 0,567
0,026 0,009 0,498 0,814 0,633
0,014 0,605 0,667 0,444 0,605

3,87
1,10

4,01
1,13

0,045 <0,001 0,211 0,439 0,208
0,015 0,001 0,604 0,707 0,317

0,689
0,711
0,858
0,473
0,680
0,839

0,690
0,710
0,856
0,481
0,680
0,844

0,0045
0,0049
0,0057
0,0084
0,0063
0,0066

0,005
0,060
0,026
0,030
0,009
0,057

0,512
0,361
0,141
0,760
0,607
0,968

0,302
0,301
0,235
0,475
0,974
0,476

0,968
0,971
0,864
0,666
0,992
0,782

0,896
1,014
1,023
1,040

0,859
1,008
1,022
1,056

0,0152
0,0031
0,0032
0,0060

0,002
<0,001
0,228
0,002

0,996
0,198
0,184
0,397

0,537
0,684
0,136
0,109

0,329
0,446
0,942
0,213

Tratamentos: Monensina (MON), adição de 13 mg monensina/kg MS (Monensina, DSM Nutritional
Products, São Paulo, Brazil); OF, adição de 44 mg Crina/kg MS (Crina® Ruminants, DSM); e FOA,
adição de 44 mg Crina e 330 KNU de enzima amilolítica/ kg MS (Crina- Ronozyme RumistarTM, DSM).
2
Efeito de Tempo (T), interação de tempo e tratamento (Tr.×T); Contrastes: C2: efeito do tipo de aditivo
(MON vs OF + OFA); C3: efeito da adição de enzima (OFvsOFA).
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5.3 – Discussão

5.3.1.- Perfil metabólico, produção e composição do leite

O propionato pode contribuir com cerca de 32 a 73% da gliconeogênese
hepática, sendo o principal precursor de glicose para o ruminante (SEAL; REYNOLDS,
1993). A concentração de propionato no rúmen está associada com os produtos finais do
metabolismo de carboidratos e o balanço de energia em ruminantes (ELLIS et al.,
2012). De acordo com Hayes et al. (1996), a utilização de monensina em dietas pode
aumentar o propionato ruminal com possível aumento da gliconeogênese hepática, o
que pode resultar em maior disponibilidade de glicose para o metabolismo animal.
Neste estudo, não houve alteração na glicemia dos animais suplementados com
os aditivos, diferentemente do relatado por Duffield et al. (2008 a), que verificou
aumento de até 3% nas concentrações de glicose quando suplementou vacas em lactação
com monensina. Também não houve diferenças nas concentrações séricas de ureia
plasmática no presente estudo. Já Ferreira de Jesus et al. (2016) relatou redução
significativa da concentração de ureia no sangue (34,21 vs 39,24 para óleo funcional e
monensina, respectivamente). Em metanálise para elucidar o efeito da monensina sobre
o metabolismo de vacas leiteiras, Duffield et al. (2008a) observaram aumento de 6% na
concentração de ureia no sangue de vacas alimentadas com monensina em relação as
que receberam a dieta controle, o que não ocorreu no presente estudo. Vendramini et al.
(2015) também não relatou diferenças nas concentrações plasmáticas de glicose e ureia
de vacas em lactação suplementadas com óleos funcionais (Crina ® Ruminants) e
monensina.
A adição de enzima com atividade amilolítica não influenciou nas concentrações
de glicose e ureia no presente estudo. O mesmo foi relatado por Takiya et al. (2017) em
estudo com suplementação de doses crescentes do produto Amaize TM(Aspergillus
Orizae). Já Andreazzi (2014) observou diminuição da ureia plasmática e tendência
(P=0.07) de maior concentração de glicose para vacas leiteiras suplementadas com o
produto Rumistar® (0.5g/Kg MS).
Não houve diferenças na produção de leite e gordura entre as dietas
experimentais, porém, os tratamentos contendo óleos funcionais apresentaram menores
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teores de lactose e proteína (P<0,001). Estes dados diferem do que foi descrito por
Vendramini et al. (2015), que não encontraram diferenças para composição do leite de
vacas suplementadas com o produto Crina ® Ruminants. Ferreira de Jesus et al. (2016),
em estudo com suplementação de monensina (de 22mg/Kg MS) e óleo funcional
(adição de 500 mg/kg MS do produto Essential ® composto por ácido anacárdico, cardol
e cardanol) a produção de lactose e proteína foi semelhante entre os tratamentos.
Benchaar et al. (2006b), não encontrou mudança na produção de leite de vacas
alimentadas com 2g/dia de Crina® Ruminants, porém, o teor de lactose foi maior para
vacas suplementadas com este aditivo, fato inverso ao ocorrido no presente estudo. Já
em outro estudo, realizado posteriormente, os mesmos autores não relataram diferenças
na composição do leite quando da utilização do produto Crina® Ruminants.

5.3.2 – Consumo e digestibilidade aparente total e índice de seleção alimentar

Não houve diferença no consumo de MS entre a dieta contendo monensina e
óleos funcionais; já a dieta com associação de óleos funcionais e enzima amilolítica
tendeu (P< 0.066) a aumentar o consumo de MS e MO (Tabela 11). O consumo de
matéria seca de animais suplementados com o produto Crina® Ruminants apresenta
variações na literatura. Benchaar et al. (2007b) não observaram diferenças no consumo
em estudo com animais suplementados com 750mg/kg MS deste produto. Os mesmos
autores, em estudo com inclusão de 0 e 2g/dia do produto Crina® Ruminants e 0 e
350mg/dia de monensina na dieta de vacas em lactação não observaram efeitos sobre
consumo de MS e produção de leite, digestibilidade aparente da MS, MO e FDN. Em
estudo conduzido por Vendramini et al. (2015) também não foram observadas
diferenças no CMS e digestibilidade de vacas lactação suplementadas com o produto
Crina® Ruminants.
A adição de monensina não influenciou no consumo de MS em comparação dos
demais aditivos, dados também relatados por Broderick (2004). Isto talvez tenha
ocorrido pela dosagem utilizada no presente estudo. Porém, variações no consumo de
MS também são observadas para estudos com utilização de monensina. Estudo
conduzido por Symanowski et al. (1999) com utilização de 0, 8, 16, e 24mg/Kg de MS
de monensina foi observado redução no consumo de MS nos dois últimos níveis
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avaliados. O mesmo foi relato por MccLary et al. (2005) avaliando doses de 0, 7, 15 e
22mg/Kg de MS de monensina para vacas leiteiras, com consequente redução no
consumo para suplementação com 15 e 22mg/Kg de MS. Já Vendramini et al. (2015),
com suplementação de 24mg/kg de MS de vacas em lactação não observaram redução
no consumo.
Em estudo conduzido por Ferreira de Jesus et al. (2016), com suplementação de
monensina (de 22mg/Kg MS) e óleo funcional (adição de 500 mg/kg MS do produto
Essential® composto por ácido anacárdico, cardol e cardanol) não houve diferenças
entre consumo de MS, MO, PB, FDN entres os tratamentos, resultados semelhantes ao
presente estudo. Vendramini et al, (2015) observou menor digestibilidade da MS e da
PB de animais suplementados com Crina® Ruminants em comparação a dieta controle
(sem aditivos), monensina e quitosana.
A dieta experimental com associação de óleos funcionais e enzima a amilolítica
tendeu a aumentar a ingestão de MS e MO. Em estudo realizado por Takiya et al.
(2017) com utilização de doses crescentes de enzima com atividade amilolítica, a
inclusão deste aditivo aumentou linearmente (P=0.031) a digestibilidade da PB e tendeu
a aumentar a digestibilidade da MS (P=0,060), sem efeitos na ingestão de MS e MO.
Em vários estudos com vacas em lactação, não houve diferenças na ingestão de MS
quando os animais foram suplementados com enzima amilolítica [662 UD/kg MS
ingerida (DEFRAIN et al., 2005); 311-332 KNU/kg de MS ingerida (WEISS et al.,
2011); VARGAS-RODRIGUES et al., 2014].
Era esperado que a adição de enzima aumentasse a digestibilidade do amido,
porém, neste estudo, isso não ocorreu. Chen et al. (1995) em estudo com suplementação
de vacas em lactação com mistura contendo amilase não verificou mudanças na ingestão
de MS, porém, houve aumento da digestibilidade aparente total da PB, sem alterações
na digestibilidade do amido. O mesmo resultado foi encontrado por Takiya (2017) e
Andreazzi (2015).
Existem várias explicações para a ausência de efeito da alfa-amilase sobre a
digestibilidade aparente total do amido: 1) a digestibilidade de amido não foi alterada no
rúmen (TRICARICO et al., 2005), 2) a digestibilidade ruminal de amido aumentou
(KLINGERMAN et al., 2009), porém uma digestão compensatória ocorreu no trato
digestório após o rúmen (TAYLOR; ALLEN, 2005) resultando em uma digestibilidade
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aparente total semelhante, ou 3) a digestibilidade ruminal do amido aumentou, mas a
fermentação no intestino grosso (FIRKINS, 1997) fez com que a digestibilidade
aparente total fosse a mesma.
Não houve diferença no índice de seleção de partículas entre os tratamentos. Na
literatura não há trabalhos que estudaram os efeitos de enzimas amilolíticas exógenas no
índice de seleção de partículas. De fato, uma das respostas mais consistentes observadas
ao suplementar alfa-amilase para ruminantes é o aumento da digestibilidade de FDN
(KLINGERMAN et al., 2009; GENCOGLU et al., 2010; WEISS et al., 2011). Uma de
nossas hipóteses era de que o índice de seleção de partícula poderia ser alterado pela
facilidade dos animais teriam em lidar com fibras longas devido ao aumento da
digestibilidade do FDN como foi observado por Silva (2016), porém os tratamentos não
influenciaram a digestibilidade de FDN bem como o índice de seleção de partículas.
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5.4- Conclusão

Dietas contendo monensina e óleos funcionais apresentaram resultados
semelhantes na ingestão de matéria seca e de nutrientes. Menores teores de sólidos no
leite foram encontrados para as dietas contendo óleos funcionais (isolados ou
combinados com enzima amilolítica). Não houve efeito sinérgico da associação de óleos
funcionais e enzima amilolítica.
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