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RESUMO 

 

Aditivos (ionóforos, antibióticos não ionóforos e probióticos) em dietas com altos 
teores de concentrado para tourinhos da raça Nelore em terminação 

 

Foram conduzidos dois experimentos no confinamento experimental do 
Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP com o objetivo de estudar os efeitos de 
diferentes aditivos em dietas para bovinos terminados em confinamento. As dietas 
continham 78,1% de milho moído fino, 12% feno de Tifton-85, 6% melaço de cana, 
2,5% mineral, 1,4% uréia e os respectivos aditivos. No  experimento 1 foram utilizados 
134 tourinhos da raça Nelore com 24 meses de idade e 330 kg de peso corporal médio 
inicial, alocados em 24 baias por 102 dias. Os tratamentos foram: 1) Controle (sem 
aditivo), 2) Monensina (30 ppm), 3) Monensina (20 ppm) + Virginiamicina (15 ppm), 4) 
Monensina (30 ppm) + Virginiamicina (15 ppm), 5) Virginiamicina (17 ppm), 6) 
Salinomicina (13 ppm) + Virginiamicina (15 ppm). No  experimento 2 foram utilizados 93 
tourinhos da raça Nelore com 24 meses de idade e 320 kg de peso corporal médio 
inicial, alocados em 16 baias por 109 dias. Os tratamentos foram: 1) Controle (sem 
aditivo), 2) Monensina (30 ppm), 3) Levedura (Saccharomyces cerevisiae; 109 UFC/g) 
10g/animal/dia, 4) Combinação dos microrganismos probióticos Bifidobacterium bifidum 
(3,33 x 106 UFC/g), Lactobacillus acidophilus (3,33 x 106 UFC/g), Lactobacillus 
plantarum (1,66 x 106 UFC/g), Enterococcus faecium (1,66 x 106 UFC/g) e 
Saccharomyces cerevisiae (3,33 x 105 UFC/g) – FLORAFORT® na dosagem de 
3g/animal/dia. No experimento 1, a suplementação com monensina sódica exclusiva e 
em combinação com virginiamicina reduziu (P<0,1) a ingestão de MS (9,89; 9,20; 9,29; 
8,98; 9,76; 9,85). O ganho de peso diário dos animais (1,33; 1,33; 1,39; 1,44; 1,45; 
1,49) não foi afetado pelos tratamentos (P>0,05). Em comparação com o tratamento 
controle, a suplementação com Monensina (30 ppm) + Virginiamicina (15 ppm) 
aumentou a eficiência alimentar dos animais (P<0,05). O uso de aditivos antibióticos foi 
efetivo (P<0,05) para aumentar os valores de energia líquida de ganho das dietas (1,05; 
1,14; 1,17; 1,26; 1,15; 1,16). No experimento 2, a monensina sódica reduziu a ingestão 
de MS (P<0,1) em comparação com os demais tratamentos (9,35; 8,25; 9,33; 9,20). O 
ganho de peso diário, a eficiência alimentar e a densidade energética das dietas não 
foram afetados pela monensina sódica e pelos probióticos testados (P>0,05). 
 
Palavras-chave: Desempenho animal; Confinamento; Monensina; Salinomicina;   

Virginiamicina; Probiótico 
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ABSTRACT 

 
Additives (ionophores, non ionophores antibiotics and probiotics) for Nellore 

bulls fed high concentrate diets 
 

Two trials were conducted at the ESALQ/USP Animal Science Department 
experimental feedlot to evaluate the effect of different feed additives in feedlot finished 
cattle. The animals were fed with 78.1% ground corn, 12% Tifton hay, 6% sugarcane 
molasses, 2.5% mineral, 1.4% urea and the respective additives. The first trial had 134 
Nellore bulls with an average of 24 months and 330 Kg of initial body weight, allocated 
in 24 pens for 102 days. Treatments were: 1) Control (without additive), 2) Monensin (30 
ppm), 3) Monensin (20 ppm) + Virginiamycin (15 ppm), 4) Monensin (30 ppm) + 
Virginiamycin (15 ppm), 5) Virginiamicyn (17 ppm), 6) Salinomicyn (13 ppm) + 
Virginiamicyn (15 ppm). The second trial had 93 Nellore bulls with an average of 24 
months and 320 Kg of initial body weight, allocated in 16 pens for 109 days. Treatments 
were: 1) Control (without additive), 2) Monensin (30 ppm), 3) Yeast (Saccharomyces 
cerevisiae) 10g/animal/day – 109 UFC/g, 4) Combination of probiotic microorganisms: 
Bifidobacterium bifidum (3.33 x 106 UFC/g), Lactobacillus acidophilus (3.33 x 106 
UFC/g), Lactobacillus plantarum (1.66 x 106 UFC/g), Enterococcus faecium (1.66 x 106 
UFC/g) and Saccharomyces cerevisiae (3.33 x 105 UFC/g) – FLORAFORT®  
3g/animal/day. In the first trial, the results showed that monensin alone or in combination 
with virginiamycin decreased (P<0.1) dry matter intake (9.89; 9.20; 9.29; 8.98; 9.76; 
9.85). The average daily gain(1.33; 1.33; 1.39; 1.44; 1.45; 1.49) was not affected by the 
treatments (P>0.05). In comparison to the control diet, the monensin (30 ppm) + 
virginiamycin (15 ppm) supplementation increased feed efficiency (P<0.05). The use of 
antibiotic additives was effective (P<0.05) to increase the diet energy values (1.05; 1.14; 
1.17; 1.26; 1.15; 1.16). In the second trial, monensin decreased dry matter intake 
(P<0.1) in comparison to the other treatments (9.35; 8.25; 9.33; 9.20). Average daily 
gain, feed efficiency and diet energy density were not affected by monensin and 
probiotics (P>0.05). 

 
Keywords: Animal performance; Feedlot; Monensin; Salinomycin; Virginiamycin; 

Probiotic 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas houve aumento substancial na oferta mundial de alimentos 

em virtude do aprimoramento das técnicas de produção. Entretanto, as projeções da 

FAO indicam aumento expressivo da demanda por alimentos na próxima década, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Destaque especial foi dado para o 

setor de carnes aviária, suína e bovina.  

No tocante à carne bovina, espera-se aumento na demanda mundial da ordem 

de 9,2 milhões de toneladas de equivalente carcaça até 2019. Para atender essa 

demanda crescente, faz-se necessária a aplicação de tecnologia e a intensificação dos 

sistemas de produção para que se possa explorar o máximo potencial produtivo dos 

animais. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui o 

maior rebanho bovino comercial do mundo (205,292 milhões de cabeças em 2009), 

sendo o segundo maior produtor e maior exportador mundial de carne bovina. Esses 

números e a redução do rebanho de matrizes observada nos últimos anos em alguns 

dos principais competidores internacionais do país colocam o Brasil como o país com 

maior potencial para suprir a maior parte da demanda crescente de carne bovina pelo 

mercado internacional.  

Segundo dados da Informa Economics FNP, nos últimos anos, o número de 

animais confinados no Brasil teve crescimento de 19,6%, tendo como os principais 

estados confinadores Goiás, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. De acordo 

com levantamento feito por Millen et al. (2009) o número de animais confinados no 

Brasil foi aproximadamente 3,2 milhões de cabeças em 2008 e 2,6 milhões de cabeças 

em 2010 (OLIVEIRA, 2011; dados não publicados). 

De maneira geral, grãos de cereais, representam a principal fonte de energia em 

dietas de bovinos de corte terminados em confinamento (HUNTINGTON, 1997; 

OWENS et al., 1997; SANTOS e MOSCARDINI, 2007). Nos últimos anos tem 

aumentado o interesse e a viabilidade da inclusão de doses cada vez maiores de grãos 

nas dietas de bovinos confinados em terminação no Brasil em virtude do crescimento 

expressivo da safra nacional, do custo elevado da energia contida em forragens 
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conservadas e por questões de operacionalidade nos confinamentos de grande porte 

que vêm crescendo em número no país (SANTOS et al., 2011).  

Na terceira estimativa da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas, 

feita pelo IBGE, foi projetada uma produção da ordem de 155,6 milhões de toneladas, 

superior em 4,0% à safra recorde de 2010 (149,7 milhões de toneladas). A área a ser 

colhida em 2011, de 48,1 milhões de hectares, apresenta acréscimo de 3,3%, frente à 

área colhida em 2010. As três principais culturas, que somadas representam 90,8% da 

produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, são o arroz, o milho e a soja, e 

respondem por 82,4% da área a ser colhida registrando, em relação ao ano anterior, 

variações de +1,7%, +2,2% e +2,1%, respectivamente.  

Dietas com altos teores de grãos propiciam ganho de peso mais rápido, melhor 

conversão alimentar e carcaças com melhor acabamento e rendimento, podendo tornar 

a atividade mais rentável (PRESTON, 1998; SANTOS et al., 2004; NUNEZ, 2008; 

CARARETO, 2011). Porém, este tipo de dieta também pode proporcionar riscos aos 

animais, como por exemplo, a incidência de distúrbios metabólicos, prejudicando o seu 

desempenho. Como alternativa para atenuar estes riscos e proporcionar bons 

resultados, aditivos podem ser adicionados às dietas de ruminantes, dentre eles, 

antibióticos ionóforos, antibióticos não ionóforos e probióticos.  

Os ionóforos, como a monensina sódica e a salinomicina, atuam modificando a 

população microbiana ruminal, por seleção de bactérias gram-negativas, produtoras de 

ácido succínico e propiônico, e inibição das gram-positivas, produtoras de ácido acético, 

butírico, lático e hidrogênio (RUSSELL e STROBEL, 1988; MORAIS et al., 2006), tendo 

como vantagens a melhora da eficiência do metabolismo energético e protéico, bem 

como reduções na incidência de distúrbios digestivos (BERGEN e BATES, 1984).  

Os efeitos dos antibióticos não ionóforos como a virginiamicina, têm sido 

relacionados às alterações na população ou atividades metabólicas das bactérias que 

habitam o trato gastrointestinal, especificamente bactérias gram-positivas. Apesar do 

número limitado de trabalhos, têm sido observados efeitos benéficos deste aditivo no 

crescimento e eficiência alimentar de bovinos como também a redução da incidência de 

abscessos hepáticos. 
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Em virtude da restrição ao uso de antibióticos como promotores de crescimento 

nos países da Comunidade Européia, tem crescido o interesse pela utilização de 

aditivos microbianos (bactérias, fungos e leveduras) na dieta de ruminantes. O número 

de trabalhos com esses aditivos para bovinos confinados com dietas com teores altos 

de concentrado ainda é limitado, e os dados disponíveis até o momento ainda 

apresentam certa inconsistência. Dados com animais zebuínos são ainda mais 

escassos na literatura internacional.  

Com base no exposto acima, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de 

diferentes aditivos (ionóforos, antibióticos não ionóforos e probióticos) no desempenho 

e na saúde ruminal e hepática de tourinhos da raça Nelore recebendo dietas com 

teores altos de concentrado. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 Utilização de aditivos na dieta de bovinos 

O Ministério da Agricultura define aditivo como substância intencionalmente 

adicionada ao alimento com a finalidade de conservar, intensificar ou modificar suas 

propriedades, desde que não prejudique seu valor nutritivo.  

A utilização de antibióticos na alimentação animal teve início na década de 50, 

objetivando-se a cura e prevenção de patologias por meio da exclusão de 

microrganismos competidores de substrato no trato gastrintestinal. Mesmo com a 

utilização de pequenas doses obtinha-se sucesso no crescimento, conversão alimentar 

e prevenção de infecções nos animais, o que surpreendia os produtores (MATOS, 

2008).  

Os antibióticos podem ser divididos em dois grupos, ionóforos e não ionóforos, 

de acordo com o seu modo de ação. Os ionóforos começaram a ser utilizados durante a 

década de 70. São produzidos principalmente por bactérias do gênero Streptomyces 

(REIS, 2006). Em 1971, foi aprovada sua utilização para aves, com o objetivo de 

controle da coccidiose e em 1975, o Food and Drug Administration (FDA) dos Estados 

Unidos aprovou sua utilização como promotor de crescimento para bovinos confinados 

(McGUFFEY, 2001). 

Existem seis ionóforos aprovados no Brasil, quatro para uso exclusivo em aves 

domésticas (lasalocida, maduramicina, narasina e senduramicina), um para uso em 

aves e bovinos (monensina) e um indicado para bovinos e suínos, além das aves 

domésticas (salinomicina) (SPISSO, 2010).  

O uso de antibióticos não ionóforos como promotores de crescimento para 

bovinos de corte ainda é pouco explorado no Brasil. No entanto, a virginiamicina tem 

apresentado efeitos positivos sobre o ganho de peso e eficiência alimentar, tanto para 

monogástricos como para ruminantes (ROGERS et al., 1995; COE et al., 1999; IVES et 

al., 2002; AGUDELO et al., 2007; NUNEZ, 2008; STEWART et al., 2010).   

Em virtude da restrição ao uso de antibióticos como promotores de crescimento 

em dietas de animais nos países da Comunidade Européia e pressões cada vez 

maiores de grupos de consumidores, tem crescido o interesse pelo uso de substâncias 
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―naturais‖ promotoras de crescimento, tais como aditivos microbianos (bactérias, fungos 

e leveduras) (GOES et al., 2005).  

 

2.2 Antibióticos ionóforos 

Antibióticos ionóforos são moléculas de baixo peso molecular produzidas por 

cepas de Streptomyces sp. (OVCHINNIKOV, 1979). Esses aditivos são utilizados 

extensamente na produção animal por melhorar a eficiência do metabolismo energético 

e protéico e diminuir a incidência de distúrbios digestivos, resultando em aumento na 

produtividade animal (BERGEN e BATES, 1984). De acordo com Millen et al. (2009) os 

ionóforos são os principais aditivos alimentares utilizados em confinamentos brasileiros.  

De acordo com Austic e Smith (1980), ionóforo é um termo genérico aplicado a 

um número de compostos do grupo dos antibióticos denominados poliésteres, contendo 

um radical carboxílico, o qual facilita a difusão de íons através de barreiras lipídicas, 

como as membranas celulares.  

São assim chamados por causa de sua propriedade transportadora de íons, 

possuindo capacidade de formar complexos lipossolúveis com cátions e mediar seu 

transporte através das membranas lipídicas. São úteis no controle da acidose ruminal, 

pois deprimem ou inibem os microrganismos gram-positivos que são produtores 

primários de ácido lático, sem impedir a utilização deste por bactérias gram-negativas 

como Megasphaera Elsdenii e Selenomonas ruminantium (NAGARAJA; TAYLOR 

1987). 

Os ionóforos são altamente efetivos contra bactérias gram-positivas, e exibem 

pouca ou nenhuma atividade contra bactérias gram-negativas. As bactérias gram-

negativas possuem uma camada lipídica externa que contém porinas (canais de 

proteínas) com um tamanho limite de aproximadamente 600 Dalton. A maioria dos 

ionóforos é maior que 600 Dalton, não passando através das porinas (NAGAJARA et 

al., 1997). As bactérias gram-positivas não possuem essa camada externa e o ionóforo 

pode penetrar livremente na membrana celular (Figura 1). 
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                Figura 1 - Representação esquemática da parede celular de bactérias Gram-negativas e  
                                Gram-positivas 
                Fonte: Morais et al. (2006) 

 

As bactérias mantêm altas concentrações internas de K+, maiores do que no 

meio externo. Para manter o interior mais alcalino, as células expelem prótons através 

da membrana celular. Altas concentrações de K+ no interior da célula são necessárias 

para tamponar o pH por meio da troca de K+/H+. Para que o pH se estabilize, o excesso 

de prótons deve ser expulso da célula. Um gradiente químico de prótons é formado 

juntamente com um potencial elétrico, que vão ser responsáveis pela formação da força 

motriz de prótons, utilizada para importar solutos para o interior da membrana. 

O mecanismo de ação dos ionóforos está relacionado à sua habilidade em 

alterar o fluxo de cátions através da membrana. Segundo McGuffey (2001), cada 

ionóforo é capaz de se ligar conforme seu tamanho com um cátion apropriado. A 

ligação com o cátion inicia a formação do complexo cátion-ionóforo, o qual pode 

difundir-se pelo interior da membrana.  

O complexo alcança o lado oposto da membrana, onde é novamente exposto a 

um ambiente polar, onde o cátion é trocado por um próton. O ionóforo deve estar na 

forma aniônica antes de ser capaz de ligar-se a um metal catiônico. Além disso, a 

difusão através da membrana não pode ocorrer ao menos que o ionóforo esteja na sua 

forma protonada ou como um zwitterion. 
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A Figura 2 ilustra o modo de ação dos ionóforos. A monensina, por exemplo, faz 

o antiporte de Na+/K+. Há uma saída de K+ e entrada H+ para o interior da célula, 

resultando no abaixamento do pH intracelular. Para responder a esta queda de pH, a 

célula exporta H+ para o meio externo e permite a entrada de Na+, através das bombas 

Na+/K+ e de próton ATPase.  

Inicialmente, a célula ainda continua sendo capaz de metabolizar a glicose, no 

entanto, com o passar do tempo, ela diminui seu metabolismo interno para sobreviver. 

Isso, deve-se ao gasto de energia com as bombas de Na+/K+ e de próton ATPase, 

fazendo com que ocorra um declínio de ATP intracelular. Com essa diminuição do ATP 

intracelular, a célula se mantém em um estado de letargia, ou acaba morrendo 

(RUSSEL e STROBEL, 1989). 

 

 

       Figura 2 -  Representação do modo de ação dos ionóforos 
        Fonte: Berges e Bates (1984). 

 
Os diferentes ionóforos têm um modo de ação comum, com pequenas 

diferenças, como a especificidade por cátions. De acordo com Pressman (1976), a 

ordem de seletividade para a monensina é Na+>>K+>Rb+>Li>Cs+ enquanto que para a 

salinomicina a ordem de seletividade é descrita como: Rb+, Na+>K+>>Cs+>Sr++>Ca++, 

Mg++ (MITANI et al., 1975). 

Segundo McGuffey (2001), nas décadas de 70 e 80, em virtude da ênfase dada 

à utilização da energia nas dietas de bovinos em terminação, os objetivos centrais das 
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pesquisas com ionóforos eram as modificações na produção de ácidos graxos voláteis 

(AGV). Os ionóforos diminuem as concentrações molares de acetato e butirato e 

aumentam as concentrações de propionato.  

Hungate (1966) e Chalupa (1977) relataram que a produção de propionato pela 

fermentação ruminal é mais eficiente que a de acetato, em virtude da não produção de 

metano. O propionato tem o potencial de ser utilizado na glugoneogênese e oxidação 

pelo ciclo do ácido cítrico, podendo ser mais flexível como fonte de energia do que o 

acetato. Havendo mais substrato para a glicólise, há vantagens energéticas para o 

ruminante. O aumento da eficiência na fermentação pode contar com um benefício 

equivalente a 1,6% de aumento na energia digestível (OWENS, 1980).  

Além de modificar as concentrações dos AGV no rúmen, os ionóforos também 

diminuem a produção de metano pelos microrganismos ruminais. Em estudos in vitro 

(BARTLEY et al., 1979; CHALUPA et al., 1980) e in vivo (JOYNER et al., 1979; 

THORNTON e OWENS, 1981; BENZ e JOHNSON, 1982) foram observadas menores 

produções de metano com a utilização de monensina. 

Segundo Tedeschi et al. (2003), no ambiente ruminal ocorre produção de 

hidrogênio durante a fermentação da glicose, sendo o excesso desse hidrogênio 

eliminado primeiramente através da formação de metano (CH4). Segundo Wolin (1960), 

o balanço estequiométrico de AGV, gás carbônico (CO2) e CH4 indica que a síntese de 

acetato e butirato promove a produção de CH4, enquanto a de propionato reduz o 

hidrogênio, portanto reduzindo a produção de metano. 

Os ionóforos também diminuem a concentração ruminal de ácido lático (BEEDE 

e FARLIN, 1977; BARTLEY et al., 1979). O lactato normalmente está presente no trato 

digestivo, porém em baixas concentrações e apresenta menor pKa, sendo portanto 

mais forte que os AGV comumente produzidos no rúmen, promovendo maior efeito na 

redução do pH ruminal (DAWSON et al., 1987 apud MILLEN, 2008).  

Quando a população de bactérias produtoras do ácido lático, como 

Streptococcus bovis, torna-se maior do que a de utilizadoras, como Selenomonas 

ruminantium, o ácido lático se acumula no rúmen. Os ionóforos diminuem a produção 

deste ácido (inibindo bactérias gram-positivas como Streptococcus bovis), atenuando a 

queda de pH e a incidência de distúrbios digestivos como acidose lática, por exemplo.  
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Além da acidose, Streptococcus também estão relacionadas à ocorrência de 

timpanismo ruminal, pois causam o aumento da viscosidade do líquido ruminal, já que 

produzem mucopolissacarídeos, o que poderá resultar na formação de bolhas, 

características desse distúrbio (CHENG et al., 1998). 

Quando o pH ruminal é mantido acima de 5,5, ocorre o equilíbrio entre os 

produtores e utilizadores de ácido lático, fazendo com que ele não se acumule 

(NOCEK, 1997). O pH de 5,5 é considerado por alguns autores (SLYTER, 1976; 

NAGARAJA, 2003) a barreira, abaixo da qual bactérias produtoras de lactato proliferam. 

Com relação à digestibilidade, os ionóforos podem aumentar a digestibilidade de 

matéria seca (THORTNON e OWENS, 1981) a digestibilidade de matéria seca e amido 

em dietas à base de grãos (RUST et al., 1978) e a digestibilidade de proteína em dietas 

contendo baixo teor de proteína (THORNTON e OWENS, 1981; BEEDE et al., 1980; 

WEDEGAERTNER e JOHNSON, 1983; BEEDE et al., 1986). 

Os ionóforos reduzem a exigência de proteína na dieta. Em vários estudos in 

vivo e in vitro a monensina reduziu significantemente a degradação ruminal de proteína 

(SCHELLING et al., 1977; Van NEVEL e DEMEYER, 1977; POOS et al., 1979; 

CHALUPA, 1980). O ionóforo diminui a degradação de aminoácidos no rúmen 

(SCHELLING et al., 1977). A concentração de amônia ruminal diminui (DINIUS et al., 

1976), como também diminui a proteólise. Vários estudos apresentam aumento da 

quantidade de nitrogênio (N) que chega ao intestino com a utilização de monensina 

(OWENS et al., 1978; POOS et al., 1979). 

Aumentos de 22 a 55% no fluxo de proteína não degradada no rúmen foram 

observados (BERGEN e BATES, 1984) em cinco estudos quando a monensina sódica 

foi oferecida. Beede et al. (1980) sugeriram uma grande retenção de (N) com a 

utilização de monensina em dietas deficientes em proteína. Hanson e Klopfenstein 

(1979) também demonstraram que a monensina causou um melhor desempenho 

animal em dietas com baixa proteína.  

Segundo Lemenager et al. (1978); Pond e Ellis (1981); Ellis e Delaney, (1982) os 

ionóforos diminuem o turnover ruminal. Quando o turnover ruminal aumenta, a 

produção de acetato e metano também aumenta, proporcionando um decréscimo da 

eficiência de fermentação (HARRISON et al., 1975; THOMSON et al., 1978). 
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Em revisão de 29 experimentos incluindo dosagens de 11 a 33 g/t de monensina 

adicionadas a ração, Goodrich et al. (1976) relataram que a dose de 33g/t proporcionou 

ganho de peso mais lento que as outras dosagens. Houve redução na ingestão diária 

de matéria seca conforme se aumentou a dose de monensina, passando de 7,89 kg de 

matéria seca/dia no grupo controle, para 7,23 kg com a dose de 33g/t. Millen et al. 

(2009) através de um levantamento com nutricionistas de gado confinado no Brasil 

sugerem que a dosagem média recomendada em relação aos ionóforos foi de 21,9 

mg/kg.  

Em animais alimentados com dietas predominantemente concentradas, os 

ionóforos podem deprimir a ingestão voluntária dos alimentos em 10,7% e em 

condições de pastejo, podem incrementar a ingestão em até 15% (SCHELLING, 1984; 

RODRIGUES, 2000).  

Segundo Rogers e Davis (1982) a diminuição na ingestão ocorre provavelmente 

devido ao aumento do tempo de retenção da matéria seca no rúmen, enquanto que há 

a possibilidade deste efeito ser devido à ação do ácido propiônico como substância 

responsável pela regulação da saciedade em ruminantes. Baile et al. (1987) sugere que 

a ingestão de matéria seca é reduzida em qualquer tipo de dieta, embora com maiores 

efeitos em dietas concentradas. 

Goodrich et al. (1984) analisaram 228 ensaios que envolveram 11.274 bovinos 

alimentados com rações ricas em grãos suplementados ou não com monensina. A 

utilização de monensina sódica aumentou em 1,6% o ganho de peso, reduziu a 

ingestão em 6,4% e melhorou a conversão alimentar em 7,5%. 

Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados resultados da utilização de monensina 

sódica e salinomicina respectivamente, em dietas com altos teores de concentrado, 

publicados a partir de 1976. Assim como relatado nas revisões clássicas de Schelling 

(1984) e Goodrich et al. (1984), os ionóforos reduziram a ingestão de matéria seca, 

alterando pouco o ganho de peso, melhorando a eficiência de utilização dos alimentos 

pelos ruminantes.  
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         Tabela 1 -  Ingestão de matéria seca (IMS), ganho de peso diário (GPD)  
                           e eficiência alimentar (GPD/IMS) com a utilização de monensina  
                           sódica 

Referência 

 

Variação na 

IMS, % 

Variação no 

GPD, % 

Variação no 

GPD/IMS, % 

Davis e Erhart (1976) -17,03 -0,78 +19,40 

Gill et al. (1976) -3,32 0,00 +3,13 

Perry et al. (1976) -10,25 -1,12 +10,52 

Boling et al. (1977) -15,64 +3,50 +23,02 

Dartt et al. (1978) -11,58 +10,71 +25,89 

Heinemann et al. (1978) -9,46 -4,89 +4,96 

Pendlum et al. (1978) -4,76 0,00 +5,07 

Wade Steen et al. (1978) -4,38 +11,65 +16,80 

Johnson et al. (1979) -6,44 -6,77 0,00 

Berger et al. (1981) -6,79 +4,04 +11,40 

Boucqué et al. (1982) -5,26 0,00 +9,52 

Perry et al. (1983) -2,34 +3,57 +6,20 

Potter et al. (1985) -8,13 +0,38 +9,42 

Oscar et al. (1987) -13,35 -3,53 +11,53 

Burrin et al. (1988) -8,10 -5,71 +2,87 

Stock et al. (1990) -0,11 -6,56 -6,32 

Zinn e Borques (1993) +0,14 -0,74 -0,51 

Zinn et al. (1994) -1,73 -4,11 -2,64 

Stock et al. (1995) -1,36 -2,81 +4,37 

Lana e Fox (2001) -7,31 -5,06 +2,28 

Gibb et al. (2001) -11,82 -14,37 -2,90 

Oliveira (2004) -5,96 -11,01 -4,34 

Valinote (2007) -0,26 -3,41 -3,20 

Gomes (2009) -7,20 -9,41 -2,52 

Felix e Loerch (2011) +1,41 +4,81 +4,19 

Gomes et al. (2011) -3,59 -5,33 -1,34 

Média -6,33 -1,80 +5,64 
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Tabela 2 -  Ingestão de matéria seca (IMS), ganho de peso diário (GPD) e eficiência 
alimentar (GPD/IMS) com a utilização de salinomicina 

Referência 

 

Variação no 

IMS, % 

Variação no 

GPD, % 

Variação no 

 GPD/CMS, % 

Ferril et al. (1983) -0,45 +3,34 +3,64 

Zinn (1986)a +1,24 +5,26 +3,95 

Zinn (1986)b -2,10 +3,44 +5,74 

Reffett-Stabel et al. (1989) -14,47 -5,47 +10,07 

Gibb et al. (2001) 0,00 -0,62 -1,16 

Média -3,15 +1,19 +4,44 

 

Na Tabela 3 são apresentados os efeitos da monensina nas concentrações 

molares de AGVs. A monensina reduziu em média 5,86% a concentração de ácido 

acético, aumentou ácido propiônico em 16,85% e reduziu em 16,47% a concentração 

de ácido butírico nos trabalhos revisados.  
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Tabela 3 - Concentração de ácidos graxos voláteis com a utilização de monensina 
sódica 

Referência  AGV  

 Ác. Acetico, % Ác. Propiônico, % Ác. Butírico, % 

Davis e Erhart (1976) -6,39 +16,79 -36,26 

Raun et al. (1976) -4,17 +11,38 -17,64 

Heinemann et al. (1978) -7,41 +20,38 -25,35 

Johnson et al. (1979) -4,36 +2,42 -23,48 

Russel et al. (1980) -6,34 +26,08 -6,45 

Thornton e Owens (1981) -10,76 +38,62 +4,83 

Lee et al. (1983) -11,58 +12,96 -31,65 

Harmon e Avery (1987) -1,69 +6,32 -20,58 

Oscar et al. (1987) -6,25 +19,84 -12,71 

Zinn e Borques (1993) -5,33 +16,26 -29,41 

Zinn et al. (1994) -6,23 +9,43 -7,60 

Surber e Bowman (1998) -3,36 +14,63 -7,94 

Han et al. (2002) -2,67 +22,61 -11,58 

Mogentale (2005) -6,79 +27,21 -3,61 

Meyer et al. (2009) -4,59 +7,90 -17,64 

Média -5,86 +16,85 -16,47 

 

Zinn (1986)a, Zinn (1986)b, Bagley et al. (1988) e Reffett-Strabel et al. (1989) 

observaram os mesmos efeitos para a salinomicina. As médias obtidas com estes 

estudos foram de 5,39% de redução na concentração de ácido acético, 14,47% de 

aumento na concentração de ácido propiônico e redução de 17,95% na concentração 

ácido butírico. 

Para o presente estudo foi realizada uma meta-análise de acordo com St. Pierre 

(2001). Foram compilados trabalhos publicados nas últimas quatro décadas envolvendo 

a ingestão de matéria seca e o ganho de peso diário de animais recebendo 

suplementação com monensina sódica em dietas de altos teores de concentrado. Os 

Gráficos 1 e 2 ilustram os efeitos deste aditivo: houve uma redução na ingestão de 

matéria seca, sem alterar o ganho de peso diário dos animais em função da 
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suplementação com monensina, evidenciando a melhoria na eficiência alimentar dos 

animais suplementados. 

 

 

            Gráfico 1 -  Ingestão de matéria seca de animais em função  
da suplementação com monensina sódica 

 

 

 

          Gráfico 2 - Ganho de peso diário dos animais em função da  
                            suplementação com monensina sódica 
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2.3 Antibióticos não ionóforos 

A virginiamicina (VM) é um antibacteriano produzido pela bactéria Streptomyces 

virginiae, isolada em 1954 de uma amostra de solo Belga (DeSOMER e Van DIJCK, 

1955 apud PAGE, 2003). É um composto natural formado por dois componentes 

químicos distintos: fator M (C
28

H
35

N
3
O

7
) e fator S (C

43
H

49
N

7
O

10
) (CROOY e DE NEYS, 

1972) e apresenta atividade principalmente contra bactérias gram-positivas. Não 

apresenta efeito sobre a maioria das bactérias gram-negativas em função da 

impermeabilidade da parede celular (COCITO, 1979; PAGE, 2003). 

A atividade antibacteriana da VM depende da interação sinérgica de seus dois 

componentes, fator M e fator S. Cada fator individualmente tem atividade contra 

bactérias, mas quando os dois são combinados, a atividade se torna muito mais forte. 

Os fatores M e S possuem um efeito sinérgico quando combinados à razão de 4:1, 

respectivamente (VANDERHAEGHE e PARMENTIER, 1960).  

A VM penetra na parede celular das bactérias gram-positivas e liga-se a uma 

unidade cromossomal, inibindo a formação da ligação peptídica durante o processo de 

síntese protéica bacteriana (COCITO, 1979; DiGIAMBATTISTA et al., 1989). Processos 

metabólicos são rompidos dentro da célula, cessando a multiplicação da bactéria e 

morte.  

As primeiras indicações da utilidade deste antimicrobiano como promotor de 

crescimento em bovinos encontradas na literatura são de Parigi-Bini (1979) apud Page 

(2003) e Hedde et al. (1982) apud Gottschall, Wang e Kingston (1988). Embora seu 

mecanismo de ação seja diferente do mecanismo de ação dos ionóforos, os seus 

efeitos são semelhantes. 

A VM proporciona redução na ingestão de matéria seca, melhoria da eficiência 

alimentar, diminuição da degradação protéica, da produção de amônia, aumento de 

propionato e redução de acetato e butirato, como também inibe as bactérias que 

produzem ácido lático (Gráfico 3), aumentando o pH ruminal. 
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Rogers et al. (1995) testaram diferentes doses de VM (11; 19,3 e 27,6 ppm) em 

dietas com aproximadamente 90% de concentrado, e observaram que a utilização de 

VM propiciou uma redução na ingestão de matéria seca, aumento no ganho de peso e 

maior eficiência alimentar em relação ao tratamento controle. Sendo a dose de 27,6 

ppm que obteve a melhor eficiência alimentar (+3,87%). Neste estudo as doses de 19,3 

e 27,6 ppm foram mais eficazes em reduzir a incidência de abscessos hepáticos. 

Coe et al. (1999) avaliaram diferentes doses de VM (17,5 e 25 ppm) em dietas 

com 85% de concentrado, na produção de AGV, lactato e amônia. A VM de um modo 

geral se mostrou eficiente em diminuir a concentração de acetato e aumentar a 

concentração de propionato. A dose de 17,5 ppm se mostrou mais eficiente em reduzir 

acetato, proporcionando um decréscimo de 14,73% deste ácido em relação ao 

tratamento controle. A dose de 25 ppm se mostrou mais eficiente na redução de amônia 

(-1,40%), aumento de propionato (+22,05%) e diminuição de butirato (-15,89%). A VM 

não diminuiu concentração de lactato neste estudo.  

Ives et al. (2002) trabalharam com duas dietas diferentes, uma com 90 e a outra 

95% de concentrado, contendo 17,5 ppm de virginiamicina e 25 ppm de monensina + 

10 ppm de tilosina. Na primeira dieta, a VM se mostrou mais eficaz em reduzir a 

concentração de acetato e aumentar a concentração de propionato em relação ao 

 

Gráfico 3 – Virginiamicina e bactérias produtoras  de ácido 
                   lático 

Fonte: Ballarini et al. (1986) 
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tratamento controle e ao tratamento contendo monensina+tilosina. Na segunda dieta a 

VM se mostrou mais eficaz em aumentar propionato e diminuir butirato em relação aos 

demais tratamentos. Não houve efeito da VM sob a concentração de lactato. 

Nunez (2008) também avaliou dois tipos de dietas, uma com 73% e a outra com 

91% de concentrado. As dietas continham 13 ppm de salinomicina e duas doses de 

virginiamicina (0 e 15 ppm). A presença dos aditivos proporcionou uma diminuição da 

ingestão de matéria seca (-8,91%), melhor eficiência alimentar (+12,82), maior 

eficiência da utilização de energia metabolizável (+11,23%), maior teor de energia 

líquida para mantença (+8,17%) e para ganho (+10,63%) em comparação com a dieta 

controle. A combinação de aditivos resultou em melhor desempenho animal que o 

fornecimento de salinomicina exclusiva.  

 

2.4 Restrições ao uso de antibióticos 

Com o surgimento da encefalopatia espongiforme bovina (mal da vaca louca) 

nos últimos anos e a comprovação que esta doença tinha como causa o uso de farinha 

de carne, houve uma redução acentuada no consumo de carne, principalmente na 

Europa.  

Foram exigidas medidas concretas com relação à qualidade dos alimentos de 

origem animal, as quais assumiram grande importância no mercado internacional dos 

alimentos. Dentre estas medidas podemos citar: condições de alojamento e bem-estar 

dos animais, rastreabilidade, atestado de procedência, garantias relacionadas à 

segurança e qualidade dos alimentos fornecidos aos animais e ausência de resíduos de 

substâncias químicas.  

No que diz respeito ao uso e à segurança dos aditivos utilizados na alimentação 

animal, o Ministério da Agricultura atua em diversas frentes, que vão desde a 

autorização de colocação no mercado (registro) dos aditivos à publicação de 

legislações específicas regulamentando os seus usos, até ações de fiscalizações 

realizadas tanto em relação aos fabricantes de alimentos para animais como ao produto 

animal destinado ao consumo humano. 

Desde 1998, a União Européia vem procurando eliminar o uso de antibióticos 

como promotores de crescimento, ou indicações como ―aditivos alimentares‖ sob o 
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Anexo B da Diretriz 70/524/EEC. Essa medida é baseada no ―princípio da precaução‖ e 

pretende promover controle mais restrito ao uso de antibióticos, passando a registrar 

esse tipo de produto como ―medicamento veterinário‖ sob a Diretriz 81/851/EEC 

(revogada e substituída pela Diretriz 2001/82/EEC, emendada pela Diretriz 

2004/28/EC). A União Européia e os Estados-membros associados continuam a 

reconhecer a necessidade do uso de antibióticos para tratar, controlar e prevenir 

doenças animais (uso terapêutico). 

Países como os Estados Unidos, por exemplo, tem tomado um rumo diferente, 

adotando o ―princípio da prova‖, que exige que se reúnam evidências de que o 

problema ocorreu antes de proceder a alguma medida de controle. De acordo com o 

FDA, acredita-se que a adoção do ―princípio da precaução‖ reduz as oportunidades de 

saber se existe real risco e sua magnitude. 

A Dinamarca iniciou um processo de restrição de todos os promotores de 

crescimento em 1999. Após a restrição, o uso de promotores de crescimento caiu à 

zero, porém a prevalência de algumas doenças cresceu significativamente e foi seguida 

de aumento brutal no uso de antibióticos terapêuticos (DANMAP, 1999, 2000, 2001, 

2002). O paradoxo é que a maior parte dos antibióticos possui análogos utilizados em 

medicina humana, podendo proporcionar risco muito maior ao desenvolvimento de 

resistência bacteriana. 

De acordo com diversos estudos a ingestão pelo ser humano, de resíduos de 

antimicrobianos de uso aprovado e regulamentado pelas autoridades governamentais, 

e abaixo dos limites máximos de resíduos fixados pelo Codex (organismo da 

FAO/OMS), é segura para a população, do ponto de vista toxicológico, e não induz o 

surgimento de bactérias resistentes no trato gastrointestinal (NETO, 2003). 

Referindo-se diretamente aos ionóforos, estudos realizados com a monensina 

(DONOHO, 1984; TEDESCHI et al., 2003) em animais de laboratório e de produção 

para determinar as concentrações nos tecidos, rotas de eliminação, metabolismo e 

farmacocinética, indicaram que a monensina administrada oralmente é absorvida, 

extensivamente metabolizada, excretada na bile e eliminada nas fezes pelas diferentes 

espécies avaliadas.  
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Estes e outros estudos permitiram a aprovação dos ionóforos em diferentes 

lugares do mundo, sem que fosse exigido período de carência tanto para o abate 

quanto para a comercialização do leite de animais tratados com monensina. 

De acordo com Spisso (2010), existem dois ionóforos aprovados indicados para 

uso em bovinos no Brasil (monensina e salinomicina). Alguma restrição ao seu uso 

pode ocorrer para que sejam atendidas eventuais exigências de importadores de carne 

na União Européia (não por lei, mas por demanda do importador para mercados 

específicos).  

 

2.5 Probióticos 

Devido à ênfase dada à redução do uso de antibióticos como promotores de 

crescimento, nos últimos anos, houve um crescente aumento no interesse pela 

utilização de aditivos microbianos na alimentação animal. O FDA dos Estados Unidos 

descreve o termo DFM (direct-fed microbials) como ―fonte natural de microrganismos 

(viáveis)‖. Por solicitação do FDA, os fabricantes de tais aditivos passaram a utilizar a 

denominação DFM em substituição ao termo probiótico. 

Bactérias, fungos e leveduras se enquadram na categoria de DFMs. Bactérias 

pertencentes aos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium e, em menor escala, 

Enterococcus faecium, são mais frequentemente empregadas como suplementos 

probióticos para alimentos (SAAD, 2006). Com relação às leveduras, uma das formas 

encontradas e amplamente utilizada é a levedura desidratada Saccharomyces 

cerevisae, resíduo da indústria sucro-alcooleira. São recuperadas através de um 

processo de centrifugação na fermentação alcoólica do melaço e após estarem secas e 

moídas são então destinadas à suplementação dos animais (BERTO, 1985). 

 A adição de DFMs pode beneficiar bovinos adultos em duas situações. A 

primeira seria na chegada dos animais jovens ao confinamento. Na transição dos 

animais da fazenda para o confinamento há situações de estresse como o transporte, o 

manejo e a chegada a um novo ambiente (ELAM, 2003). Este estresse pode alterar a 

microbiota ruminal e intestinal, favorecendo um aumento na mortalidade (WILLIANS e 

MAHONEY, 1984).  
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A utilização de DFMs contribuiria para evitar a ocorrência de tais fatores, sendo 

seu principal objetivo estabelecer e manter o equilíbrio intestinal (KREHBIEL et al., 

2003). Outra situação seria que este tipo de aditivo proporcionaria uma melhor 

eficiência alimentar através de sua ação tanto no rúmen quanto no intestino. Diversos 

mecanismos de ação são propostos para os microrganismos probióticos ou DFMs, 

discutidos a seguir.  

O primeiro seria a supressão do número de células patogênicas através da 

produção de compostos com atividade antimicrobiana, competição por nutrientes e 

competição por sítios de adesão. O segundo mecanismo seria a alteração do 

metabolismo microbiano, através do aumento ou da diminuição da atividade enzimática. 

E ainda o terceiro, seria o estímulo da imunidade do hospedeiro, através do aumento 

dos níveis de anticorpos e do aumento da atividade dos macrófagos (SAAD, 2006).  

Embora seu mecanismo de ação não esteja totalmente claro, as bactérias, ao 

contrário dos ionóforos e das leveduras, atuam principalmente no intestino. Inúmeras 

espécies de bactérias estão presentes no intestino, sendo a maioria delas anaeróbicas 

estritas. Em equilíbrio, a microbiota intestinal é hábil para interromper os efeitos 

negativos causados por microrganismos patogênicos. Caso contrário, há proliferação 

dos patógenos, causando infecção bacteriana (ZIEMER e GIBSON, 1998). 

De acordo com Puupponen-Pimia et al. (2002), as culturas bacterianas 

probióticas estimulam a multiplicação de bactérias benéficas, reforçando os 

mecanismos naturais de defesa do hospedeiro. Segundo Krehbiel et al. (2003), o 

conceito de se adicionar bactérias probióticas na alimentação animal está relacionado 

principalmente a benefícios pós-rúmen. Porém há algumas indicações de que haja 

certas vantagens no rúmen, como prevenção da acidose ruminal.  

Bactérias produtoras de lactato (Lactobacillus e Enterococcus) podem prevenir a 

acidose ruminal, pois sua presença pode ocasionar a adaptação de microrganismos 

ruminais a presença de ácido lático no rúmen. As bactérias probióticas podem alterar a 

fermentação ruminal, modificando a concentração de AGV e adaptando o ambiente 

ruminal a condições de acidez elevada (ELAM, 2003; DAWSON e NEWMAN, 1988; 

LODGE et al., 1996; HUFFMAN et al., 1992; KMET et al., 1993).  
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Dentre as leveduras, o gênero Saccharomyces é utilizado desde a antiguidade 

na alimentação humana. As destilarias de álcool e as fábricas de cerveja são as 

fornecedoras de leveduras empregadas na nutrição animal. Segundo Yousri (1982), as 

leveduras reúnem características favoráveis, como proteína de alta qualidade (45 a 

55%), carboidratos, lipídios e vitaminas do complexo B, além de aminoácidos.  

O modo de ação das leveduras é apresentado na Figura 3. Segundo Barford e 

Hall (1979), a levedura exerce poder de utilização de oxigênio muito superior à 

quantidade de oxigênio presente no fluído ruminal. Logo, pode exercer efeitos mesmo 

com pequenas inclusões. Removendo o oxigênio, favorece as bactérias anaeróbicas 

(em particular as celulolíticas) propiciando  melhor degradação de fibra. Esse efeito 

positivo na degradação de fibra pode favorecer a ingestão de MS (MARTIN e NISBET, 

1992; WALLACE e NEWBOLD, 1992). 

Segundo Mutsvangwa et al. (1992), as leveduras envolvem a utilização de 

metabólitos hidrogenados, aumentando a concentração de propionato e reduzindo a 

produção de metano. Devido ao fato de as leveduras fornecerem nutrientes, como o 

ácido málico e outros ácidos dicarboxílicos, estas por sua vez, estimulam o crescimento 

de outras bactérias ruminais, em especial as fermentadoras de lactato, podendo reduzir 

a concentração deste ácido no fluído ruminal (GOMES, 2009) e promover a maior 

estabilidade do pH. 

A suplementação com leveduras afeta beneficamente o metabolismo de N no 

rúmen, diminuindo a concentração de amônia e aumentando o fluxo de N bacteriano 

para o intestino delgado (WILLIAMS et al., 1990; ERASMUS et al., 1992). 
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Figura 3 - Modo de ação das leveduras 
Fonte: Wallace (1994) 
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Em estudo recente de Rivera et al. (2010), houve diferença significativa na 

população total de protozoários quando fornecido complexo de leveduras, ácidos 

graxos poliinsaturados e aminoácidos em comparação à monensina. O aumento no 

número de protozoários ciliados observado comprova o efeito da suplementação 

com Saccharomyces cerevisiae, que pode resultar no crescimento dessa população 

(MIRANDA et al., 1996; ARAKAKI et al., 2000).  

Em resumo, a suplementação com leveduras aumenta a quantidade de bactérias 

anaeróbicas no fluído ruminal. Aumentos de 50 a 100% são comuns (WALLACE e 

NEWBOLD, 1993). Há um aumento no número de bactérias celulolíticas (MARTIN e 

NISBET, 1992; WALLACE e NEWBOLD, 1993) e bactérias utilizadoras de ácido lático 

são estimuladas pelos ácidos dicarboxílicos presentes (NISBET e MARTIN, 1990, 1991, 

1993; MARTIN e NISBET, 1992), explicando a melhoria na degradação de fibra e 

aumento da estabilidade da fermentação em animais recebendo leveduras (HARRISON 

et  al. ,1988; WILLIAMS et al., 1991).  Na Tabela 4 são apresentados resultados da 

utilização de DFMs em ruminantes.  

 

Tabela 4 -  Ingestão de matéria seca (IMS), ganho de peso diário (GPD) e eficiência 
alimentar (GPD/IMS) com a utilização de DFMs 

Referência 

 

Variação no 

IMS, % 

Variação no 

GPD, % 

Variação no 

GPD/CMS, % 

Gill et al. (1987) -1,15 +9,27 +10,30 

Ware et al. (1988) +1,20 +4,28 +2,97 

Elam et al. (2003) 0,00 +1,92 +1,63 

Osborn (2004) +1,46 +0,63 -0,52 

Vasconcelos et al. (2007) -1,35 -1,82 -0,53 

Média -0,03 +2,85 +2,77 

 

Krehbiel et al. (2003) sumarizaram os resultados de diversos ensaios de 

confinamento publicados a partir da década de 80 e relataram aumento no ganho de 

peso diário de aproximadamente 2,5 a 5% e uma melhoria na eficiência alimentar de 

2%, quando bovinos foram alimentados com dietas contendo DFMs.  
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Erasmus et al. (2009) realizou uma meta-análise para observar o efeito da 

monensina, leveduras Saccharomyces cerevisiae e a combinação de ambos aditivos na 

produção de bovinos de corte, utilizando 15 ensaios. O banco de dados incluía dados 

de 1,875 animais, para análise de ganho de peso diário (GPD) e conversão alimentar. 

Observou-se que o GPD dos animais que não receberam nenhum tipo de aditivo foi 

menor (1,45 kg/dia) do que aqueles suplementados com leveduras (1,54 kg/dia), com 

monensina apenas (1,54 kg/d) ou, ainda, da combinação dos dois aditivos (1,57 kg/dia). 

A conversão alimentar dos bovinos suplementados com leveduras (6,40 kg 

MS/kg de ganho de peso) foi melhor do que a dos não-suplementados, (6,61 kg de 

MS/kg de ganho de peso), mas não diferiu da dos bovinos suplementados com 

monensina (6,32 kg MS/ kg de ganho de peso) ou da combinação dos aditivos (6,13 kg 

de MS/kg de peso ganho) (P>0,05). Segundo os autores, os resultados sugerem efeitos 

semelhantes das leveduras e da monensina sobre o desempenho de bovinos em 

confinamento.  

Entretanto, os resultados têm sido extremamente variáveis, podendo ser 

conseqüência de diferentes dietas ou níveis de ingestão como também variações dos 

suplementos utilizados. Chademana e Offer (1990); Quigley et al. (1992), Piva et al., 

(1993), Sievert e Shaver (1993); Zanetti et al. (2009) não observaram nenhuma 

diferença no pH ruminal, e ainda Harrison et al. (1988); Edwards et al. (1990) 

observaram queda de pH com a suplementação com leveduras. 

 Wiedmeier et al. (1987), Carro et al. (1992) e Hession et al. (1992) não 

observaram nenhuma diferença na concentração de amônia ruminal devido a 

suplementação com leveduras. Swiney-Floyd (1999) e Rust et al. (2000) não 

observaram efeitos da suplementação com bactérias probióticas nos parâmetros de 

carcaça dos animais. Enquanto que Galyean et al. (2000) notaram que não houve 

diferença na eficiência alimentar e parâmetros de carcaça de bovinos suplementados 

com Lactobacillus e Propionibacterium. 

Gomes (2009) não observou efeito positivo de leveduras ou da combinação de 

leveduras com bactérias probióticas no desempenho de tourinhos Nelore alimentados 

com dietas com teores altos de concentrado nos dois estudos conduzidos. Nesses dois 

estudos a dietas eram ricas em co-produtos e baixas em amido.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram realizados dois ensaios de desempenho animal para avaliar diferentes 

aditivos alimentares em dietas com teores altos de amido para tourinhos da raça Nelore 

em terminação. No primeiro experimento foram testados os aditivos monensina sódica, 

salinomicina e virginiamicina. No segundo experimento os aditivos testados foram 

monensina sódica, levedura Saccharomyces cerevisae, e a combinação de levedura 

com bactérias probióticas. 

 

3.1 Local dos experimentos 

Os dois experimentos foram conduzidos nas instalações de confinamento do 

Departamento de Zootecnia, da Escola Superior de Agricultura ―Luiz de Queiroz‖ 

(USP/ESALQ), localizada em Piracicaba/SP, entre os meses de agosto e dezembro de 

2008. 

 

3.2 Instalações e animais 

As baias experimentais possuíam 4,0 m de largura x 8,0 m de comprimento, 

totalizando 32m2 de área. O piso era de concreto com cobertura parcial. Uma vez por 

semana era realizada a limpeza das baias e dos bebedouros de água. No experimento 

1 foram utilizados 134 tourinhos da raça Nelore, com idade média de 24 meses e peso 

corporal inicial de 330 kg, por 102 dias. No experimento 2 foram utilizados 93 tourinhos 

da raça Nelore, com idade média de 24 meses e peso corporal inicial de 320 kg, por  

109 dias. Em ambos os experimentos, no início do período experimental, os animais 

foram desverminados e vacinados contra clostridioses.  

 

3.3 Tratamentos 

3.3.1 Experimento 1 

No experimento 1, foram testados antibióticos ionóforos (monensina sódica e 

salinomicina) e antibióticos não ionóforos (virginiamicina), em seu uso isolado ou em 

combinações, em um total de seis tratamentos, como segue: 
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C: controle, sem a inclusão de aditivos;   

M30: monensina sódica (Bovensin®) na dosagem de 30 ppm; 

M20+V15: monensina sódica (Bovensin®) na dosagem de 20 ppm em combinação com 

virginiamicina (Phigrow®) na dosagem de 15 ppm; 

M30+V15: monensina sódica (Bovensin®) na dosagem de 30 ppm em combinação com 

virginiamicina (Phigrow®) na dosagem de 15 ppm; 

V17: virginiamicina (Phigrow®) na dosagem de 17 ppm; 

S13+V15: salinomicina (Posistac®) na dosagem de 13 ppm em combinação com 

virginiamicina (Phigrow®) na dosagem de 15 ppm. 

 

3.3.2 Experimento 2 

No segundo experimento foi testado o uso isolado do ionóforo monensina sódica, 

da levedura Saccharomyces cerevisiae e combinação desta com bactérias probióticas, 

compondo quatro tratamentos, descritos a seguir: 

 

C: controle, sem a inclusão de aditivos;   

M30: monensina sódica (Rumenfort®) na dosagem de 30 ppm; 

LEV: levedura Saccharomyces cerevisiae (BIOSAF SC47 termoestável® com 109 

UFC/g) na dosagem de 10 g/animal/dia.  

LEV+BACT: combinação dos microorganismos probióticos Bifidobacterium bifidum 

(3,33 x 106 UFC/g), Lactobacillus acidophilus (3,33 x 106 UFC/g), Lactobacillus 

plantarum (1,66 x 106 UFC/g), Enterococcus faecium (1,66 x 106 UFC/g) e 

Saccharomyces cerevisiae (3,33 x 105 UFC/g) - FLORAFORT®, na dosagem de 

3g/animal/dia. 

 

3.4 Dietas experimentais 

Em ambos os experimentos e em todos os tratamentos os animais receberam as 

mesmas dietas, variando apenas a presença e tipo de aditivo estudado.  

Em ambos os experimentos os animais eram provenientes de pastagens e foram 

adaptados à dieta final com 88% de concentrado em 21 dias. Tal adaptação consistiu 

no fornecimento de dieta com teores crescentes de concentrado, e decrescentes de 
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volumoso (Tabela 5). Assim, do dia 0 ao dia 7 foi ofertada dieta com 40% de volumoso, 

do dia 8 a 14, dieta com 30% de volumoso, do dia 15 a 21 foi ofertada dieta com 20% 

de volumoso e, a partir do 22º. dia foi ofertada a dieta final com 88% de concentrado. 

 

                 Tabela 5 -  Composição das dietas durante o período de adaptação 

Ingredientes (% da MS) Dia 0 a 7 Dia 8 a 14 Dia 15 a 21 

Feno de tifton 85 40,00 30,00 20,00 

Milho moído fino 50,1 60,1 70,1 

Melaço 6,0 6,0 6,0 

Uréia 1,4 1,4 1,4 

Mineral  2,5 2,5 2,5 

 

A fase de adaptação de 21 dias fez parte do período experimental para avaliação 

de ingestão de MS e desempenho animal. A dieta final fornecida a partir do dia 22º. dia 

do período experimental está apresentada na Tabela 6. 

                                   Tabela 6 -  Composição da dieta experimental 

Ingredientes % da MS 

Feno de tifton 85 12,00 

Milho moído fino 78,1 

Melaço 6,0 

Uréia 1,4 

Minerala 2,5 

Composiçãob  

PB (% da MS) 13,1 

EL manutenção (Mcal/Kg) 2,24 

EL ganho (Mcal/Kg) 1,35 

FDN (% da MS) 16 

a
Composição da mistura mineral dos 
tratamentos (por kg): Ca = 17,5%; P = 2,5%; 
Mg 1,6%; S = 2,5%; Na = 6,25%; Co = 23,6 
mg/Kg; Cu = 390,0 mg/Kg; I = 235,0 mg/Kg; 
Mn = 780,0 mg/Kg; Se = 6,5 mg/Kg; Zn = 
1875,0 mg/Kg; vit. A = 78000 UI. 

b
Estimados com base nos valores de análise 
bromatológica dos ingredientes.  
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As dietas eram fornecidas diariamente através de um vagão misturador equipado 

com balança eletrônica e eram ofertadas uma vez ao dia, no período da manhã para o 

experimento 1 e no período da tarde para o experimento 2. Antes da alimentação, era 

feita leitura de cocho, para se ajustar o consumo de matéria-seca a manter no máximo 

3% de sobras. As sobras eram retiradas uma vez por semana. 

Com o objetivo de se obter a dieta homogênea, evitando a seleção pelo animal, 

o feno de Tifton foi moído em triturador (Agroforn), obtendo-se partículas de no 

máximo dois centímetros. 

O melaço ficava armazenado em tambores de lata com capacidade de 300 Kg e 

para melhor diluição, era fornecido aos animais através da mistura com água na 

proporção 1:1. 

Com relação aos aditivos, no experimento 1, os aditivos foram adicionados ao 

núcleo mineral através da utilização de misturador em ―Y‖ com capacidade de 40 

Kg/batida e eram estocados em bombonas plásticas.  

No experimento 2, a monensina foi adicionada ao núcleo mineral através da 

utilização do misturador em ―Y‖ com capacidade de 40 Kg/batida e estocada em 

bombona plástica e os demais aditivos (bactérias e levedura) foram diluídos no núcleo 

mineral, com a utilização de misturador manual, imediatamente antes de serem 

adicionados  nas dietas.   

 

3.4.1 Amostragens dos ingredientes da dieta e análises 

Em ambos os experimentos, foram coletadas amostras de cada remessa de feno 

e de cada carga de milho que chegava. As amostras foram congeladas e armazenadas 

em freezer, para posteriormente serem analisadas quimicamente. Após 

descongelamento, as amostras foram secas em estufa com ventilação forçada (55ºC) 

por 72 horas (SILVA e QUEIROZ, 1990) e moídas em moinhos tipo ―Wiley‖ providos de 

peneiras com malha de 1,0 mm. Ao término desse processo foram compostas, 

finalizando uma amostra de milho e uma amostra de feno do período experimental total.   

As análises foram realizadas no Laboratório de Bromatologia do Departamento 

de Zootecnia da Escola Superior de Agricultura ―Luiz de Queiroz‖ (ESALQ/USP). As 

amostras dos ingredientes foram analisadas para MS em estufa de circulação forçada a 
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105ºC por 12 horas e para MO e cinzas de acordo com a  Association of Official of 

Agricultural Chemists – AOAC (1990). Os valores de fibra em detergente neutro (FDN), 

fibra em detergente ácido (FDA) e lignina foram determinados de acordo com Van 

Soest et al. (1991).  

Os valores de nitrogênio total foram obtidos com base na combustão das 

amostras pelo analisador da marca LECO (WILES et al., 1998) modelo FP-528 com 

temperatura para combustão de 835ºC. O teor de proteína bruta (PB) foi obtido por 

meio da multiplicação do teor de nitrogênio total por 6,25. O extrato etéreo foi 

mensurado a partir da extração com éter de petróleo por um período de 5 horas 

(CAMPOS et al., 2004). 

Para o melaço foram utilizados os valores de tabela do NRC (1996). 

 

3.5 Parâmetros avaliados 

Em ambos os experimentos os parâmetros avaliados foram:  

 

3.5.1 Desempenho 

Houve pesagem dos animais a cada período experimental (total de três 

pesagens). Os animais foram submetidos a jejum de sólidos por 16 horas anteriores a 

cada pesagem. Foram obtidos os pesos corporais iniciais (PCI) e finais (PF). Para o 

experimento 1 foi calculado o peso final ajustado para rendimento de carcaça (PFajc), 

com o objetivo de se reduzir os efeitos de enchimento, sendo calculado através da 

seguinte fórmula:  

PFajc = Peso da carcaça quente/ Rendimento de carcaça médio de todos 

os animais 

Para o experimento 2 não foi possível este tipo de cálculo devido à grande 

variação nos valores de rendimento de carcaça. 

Posteriormente, com os dados de ganho de peso e ingestão de matéria seca, 

foram calculados os valores de eficiência alimentar (GPD/IMS). Para o experimento 1 

foram utilizados os dados de GPD ajustado para rendimento de carcaça (GPDajc), 

obtidos a partir do PFajc. 
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3.5.2 Características de carcaça 

Após o abate dos animais, foram pesadas as carcaças e determinados os 

rendimentos de carcaça quente. Após resfriamento das carcaças por 24 horas a 0ºC, a 

espessura de gordura (EG) e área de olho de lombo (AOL) foram determinadas na 

altura da 12ª costela (Figura 4), segundo Luchiari Filho (2000). Também foi avaliada a 

incidência de abscessos hepáticos (AH) e lesões ou paraqueratose no rúmen dos 

animais após o abate. 

 

                              Figura 4 -  Mensuração área de olho de lombo do músculo  
                                              Longissimus dorsi na altura da 12ª costela 
 

Os animais tiveram a cavidade abdominal aberta, sendo o retículo-rúmen retirado 

e lavado para avaliação de parâmetros de saúde ruminal. Avaliações qualitativas, 

realizadas por um único avaliador, foram realizadas para os parâmetros: coloração da 

superfície do epitélio ruminal,  incidência de paraqueratose e ocorrência de lesões ou 

cicatrizes na parede do rúmen.  

Para o experimento 1 os escores utilizados para as avaliações foram: para 

coloração do epitélio ruminal (1=coloração normal; 2=coloração cinza; 3=cinza-escuro; 

4=escuro), incidência de paraqueratose (1=nenhuma; 2=baixa; 3= média; 4=moderada; 

5=alta) e ocorrência de lesões ou cicatrizes (1=ausente; 2=descamado;  3=cicatriz; 

4=lesão). No experimento 2 foram utilizados escores com um menor detalhamento para 

facilitar a precisão da análise. Os escores utilizados foram: para coloração do epitélio 

ruminal (0=coloração normal; 1=coloração cinza; 2=coloração escura), incidência de 
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paraqueratose (0=nenhuma; 1=baixa; 2= moderada; 3=alta) e ocorrência de lesões ou 

cicatrizes (0=ausente; 1=descamado; 2 =cicatriz/lesão).  

Amostras do saco ventral do rúmen foram colhidas com auxílio de bisturi, 

preservadas em solução de formaldeído 10% e avaliadas quanto à altura e largura de 

papilas, utilizando-se microscópio estereoscópico provido de escala e paquímetro, 

sendo mensuradas pelo menos 10 papilas de cada amostra para determinação de 

altura e largura médias, conforme sugerido por Lesmeister et al. (2004).  

 

3.5.3 Digestibilidade do amido 

Para a determinação dos teores de amido fecal (AF), no experimento 1 foram 

realizadas 3 coletas de fezes nos dias 24, 53 e 96 do período experimental, sendo as 

duas primeiras coletas realizadas das 6:00 às 7:00. No terceiro período de coleta foram 

tomadas amostras em três horários distintos, das 6:00 às 7:00, das 12:00 às 13:00  e 

das 18:00 às 19:00. 

Para a determinação dos teores de amido fecal, no experimento 2 foram 

realizadas 3 coletas de fezes nos dias 24, 53 e 96 do período experimental, das 6:00 às 

7:00. 

As coletas foram feitas diretamente do piso da baia logo após o animal ter 

defecado, evitando assim uma possível contaminação. As fezes foram levadas para o 

laboratório imediatamente após a coleta para secagem em estufa com ventilação 

forçada (55oC) por 72 horas (SILVA, 1990) e moídas em moinhos tipo ―Wiley‖ providos 

de peneiras com malha de 1,0 mm. Após o processamento, as amostras foram 

compostas por baia e analisadas para matéria seca (MS) e cinzas de acordo com 

AOAC (1990) e predição do teor de amido fecal através da técnica de espectroscopia 

de reflectância no infravermelho próximo através do espectofotômetro FOSS 

NIRSystem 5000. 

Os espectros das amostras foram então colhidos e armazenados como log (1/R), 

onde R= reflectância na faixa de comprimento de onda de 1100 a 2498 nm, em 

espectrômetro FOSS NIRSystem 5000, no Laboratório de Bromatologia, Departamento 

de Zootecnia ESALQ/USP. Os dados foram tratados utilizando-se o software WINISI 

versão 1.5 (Infrasoft International, Silver Spring, MD). Para a predição do teor de amido 
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das amostras utilizaram-se curvas de calibração elaboradas conforme Shenk e 

Westerhaus (1991) a partir de amostras submetidas à determinação das concentrações 

de amido através do método de Knudsen (1997). 

Através do teor de amido fecal, foi calculada a digestibilidade do amido 

utilizando-se a fórmula de Zinn et al. (2007):  

Dig amidott = 99,9 – (0,413 x % AF) - (0,0131 x AF2) 

 

3.5.4 Energia líquida  

Através dos dados de ingestão de matéria seca, peso corporal e ganho de peso 

diário obtidos nos experimentos, foram calculados os valores de energia líquida 

observada (ELobs) das dietas. Para tal, foram utilizadas as fórmulas a seguir, segundo 

a metodologia proposta por Zinn e Shen (1998).  

Foram calculadas as exigências de ganho (Eg) e de manutenção (Em) dos 

animais através das fórmulas 1 e 2, respectivamente. Calculadas as exigências 

energéticas relacionadas aos ganhos de peso corporal (kg/dia) e aos pesos 

metabólicos (kg) dos animais durante os três períodos experimentais, foram então 

calculados os valores de energia líquida das dietas (Mcal/kg de MS) para manutenção 

(ELm) e ganho (ELg) através das fórmulas 3 e 4. 

 

(1) Eg = [0,0493 PV0,75] GPD1,097 ; (NRC, 1984) 

(2) Em = 0,077 PV0,75 ; (Lofgreen & Garrett, 1968; apud Zinn e Shen, 1998) 

(3) ELm = (- b - ((b2) - (4ac))0,5))/(2a) ; (Zinn e Shen, 1998) 

a = -0,877 IMS 

b = 0,877 Em + 0,41 CMS + Eg 

c = -0,41 Em 

(4) ELg = 0,877 ELm – 0,41 ; (Zinn & Shen, 1998) 

Onde,  

Eg = exigência em energia para ganho (Mcal/dia) 

Em = exigência em energia para manutenção (Mcal/dia) 

ELm = energia líquida de manutenção (Mcal/kg de MS) 

ELg = energia líquida de ganho (Mcal/kg de MS) 
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Os valores de energia líquida observada das dietas foram comparados com os 

valores esperados que foram calculados com base na composição química dos 

ingredientes, no NDT estimado por Weiss et al. (1992) e nas fórmulas para cálculo de 

energia do NRC (1996).  

Com base na alta correlação entre digestibilidade do amido no trato total com o 

valor energético do milho, relatada no trabalho de Zinn et al. (2002), Zinn et al. (2007) 

propuseram estimar o valor energético do milho através das seguintes fórmulas: 

 

(1) ELm milho = 2,49 – 0,0127 x AF – 0,000292 x AF2 

(2) ELg milho = 0,877 x ELm milho – 0,41 

 

Onde,  

ELm milho = energia líquida para manutenção do milho (Mcal/dia) 

ELg milho = energia líquida para ganho do milho (Mcal/dia) 

AF = amido fecal (%MS) 

  

Este procedimento foi adotado e os valores energéticos do milho foram 

estimados. 

Através dos valores de ELg e ELm estimados para o milho com base nos teores 

de amido nas fezes dos animais, foram obtidos os valores de NDT do milho para cada 

tratamento (NRC,1996) e os valores esperados de ELg e ELm da dieta. Estes valores 

foram então comparados com os valores observados obtidos com base no desempenho 

animal segundo Zinn e Shen (1998). 

 

3.5.5 Comportamento animal 

Foram realizadas análises de comportamento animal de 10 em 10 minutos, por 

um período de vinte e quatro horas avaliando se o animal estava comendo, ruminando 

ou em ócio, com o objetivo de analisar os efeitos dos diferentes aditivos testados sob o 

parâmetro comportamental dos animais. Foram realizadas três análises, uma a cada 

período experimental. 
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3.6 Análise estatística 

Em ambos os experimentos os animais foram recebidos na ESALQ, alimentados 

por dois dias consecutivos com dieta basal contendo 80% de feno e 20% de milho 

moído fino. Os animais foram então submetidos a jejum alimentar de 16 horas, pesados 

e distribuídos em blocos ao acaso, sendo agrupados de acordo com o peso corporal 

inicial.  

No experimento 1 foram utilizados 134 animais distribuídos em 24 baias e no 

experimento 2 foram utilizados 93 animais distribuídos em 16 baias. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos completos aleatorizados com 6 tratamentos no 

experimento 1 e quatro tratamentos no experimento 2, no qual a baia sempre constituiu 

a unidade experimental.  

 Todas as variáveis foram analisadas pelo PROC MIXED do pacote estatístico 

Statistical Analysis System - SAS, adotando-se as características do modelo específicas 

para cada variável. Nas variáveis, as quais foram tomadas no tempo, foi utilizado o 

comando repeated e foi considerado o efeito de período como sendo aleatório, o bloco 

sempre foi considerado efeito aleatório e os tratamentos efeitos fixos. As médias foram 

calculadas pelo LSMEANS ajustado para comparação pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade.  

Obrigatoriamente, todos os conjuntos de dados foram testados antes da análise 

geral final, na intenção de assegurar que todas as premissas da análise de variância 

(aditividade do modelo, independência dos erros, normalidade dos dados e 

homocedasticidade) estivessem sendo respeitadas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Experimento 1 

No experimento 1 nove animais foram retirados no início do experimento em 

virtude de rejeição de cocho e 1 animal do tratamento controle morreu com acidose. 

Sendo assim foram utilizados 134 animais nesse estudo. 

Na Tabela 7 são apresentados os dados de desempenho animal do experimento 

1. 

Tabela 7 - Desempenho dos animais suplementados com diferentes aditivos alimentares  

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 M20+V15 M30+V15   V17 SL13+V15   

N4 22 24 23 21 22 22 - - 

Dias 102 102 102 102 102 102 - - 

IMS5, Kg 9,89f 9,20h 9,29hi 8,98i 9,76fgh 9,85fg 0,190 0,066 

PCI6, Kg 331,61 332,90 331,57 332,08 331,46 331,68 0,645 0,631 

PFajc7, Kg 467,90 469,13 473,76 479,78 480,00 484,52 4,95 0,174 

GPDajc8, Kg 1,33 1,33 1,39 1,44 1,45 1,49 0,041 0,220 

EAajc9 (GDPajc/IMS) 0,134b 0,145ab 0,149ab 0,161a 0,148ab 0,151ab 0,005 0,047 

RC10, % 54,29 54,61 54,71 55,63 55,19 54,67 0,421 0,320 

EGS11, mm 2,71 3,66 3,58 3,39 3,88 3,96 0,325 0,361 

AOL12, cm2 67,50 67,25 64,50 67,50 67,75 67,50 2,200 0,828 

AH13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica 30 ppm; M20+V15=monensina sódica 20 ppm + 

virginiamicina 15 ppm; M30+V15=monensina sódica 30 ppm + virginiamicina 15 ppm;  V17=virginiamicina 17 ppm; 
S13+V15=salinomicina 13 ppm + virginiamicina 15 ppm. 
2
 Erro padrão da média 

3 
Valor de probabilidade 

4
N: número de animais 

5
IMS: Ingestão de matéria seca 

6
PI: Peso corporal inicial 

7
PFajc: Peso final ajustado para rendimento de carcaça 

8
 GPDajc: Ganho de peso diário ajustado para rendimento de carcaça

 

9
EAajc: Eficiência alimentar ajustada para rendimento de carcaça 

10
RC: Rendimento de carcaça 

11
EGS: Espessura de gordura subcutânea 

12
AOL: Área de olho de lombo 

13
AH: Abscessos hepáticos 

a,b 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si (P<0,05) 

f,g,h,i 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si (P<0,1) 
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A IMS foi afetada pelos tratamentos (P<0,1). A IMS foi menor para os 

tratamentos contendo monensina sódica sozinha ou em combinação com virginiamicina 

(M30, M20+V15 e M30+V15) em comparação com os tratamentos controle, V17 e 

S13+V15. A redução na IMS é característica marcante da monensina sódica, conforme 

tem sido relatado pela literatura (DAVIS e ERHART, 1976; GILL et al., 1976; PERRY et 

al., 1976; BOLING et al., 1977; DARTT et al., 1978; HEINEMANN et al., 1978; 

PENDLUM et al., 1978; WADE STEEN et al., 1978; JOHNSON et al., 1979; BERGER et 

al., 1981; BOUCQUÉ et al., 1982; PERRY et al., 1983; POTTER et al., 1985; OSCAR et 

al., 1987; BURRIN et al., 1988; STOCK et al., 1990; ZINN et al., 1994;  STOCK et al., 

1995; LANA e FOX, 2001; GIBB et al., 2001; OLIVEIRA, 2004; VALINOTE, 2007; 

GOMES, 2009; GOMES et al., 2011). 

O efeito depressor da monensina na IMS pode ser conseqüência do aumento da 

densidade energética da dieta em virtude da menor produção de metano e maior 

produção de propionato (NRC, 1996). O aumento na densidade energética da dieta 

com uso de monensina foi observado no presente estudo (Tabela 9). Efeito direto do 

propionato na depressão de consumo também pode ser o fator responsável segundo 

Millen et al. (2008), além de aspectos de palatabilidade (BAILE et al., 1979).   

A ausência de efeito negativo da virginiamicina e da salinomicina na IMS no 

presente estudo não está de acordo com os dados revisados na literatura. O efeito 

negativo da salinomicina na IMS foi relatado por diversos autores (FERRIL et al., 1983; 

ZINN, 1986a, 1986b; REFFETT-STABEL et al., 1989; GIBB et al., 2001).  Nos poucos 

trabalhos com virginiamicina encontrados na literatura, também foi observada redução 

na IMS dos animais (ROGERS et al., 1995; NUNEZ, 2008). No presente estudo a 

ausência de efeito negativo na IMS com esses dois aditivos ocorreu mesmo tendo 

havido aumento na densidade energética da dieta conforme apresentado na Tabela 9. 

Não houve diferença entre os tratamentos para PI, PFajc e GPDajc (P>0,05). De 

modo geral esses dados estão de acordo com a literatura revisada e com trabalhos 

mais recentes (GIBB et al., 2001; MEYER et al., 2009; MONTGOMERY et al., 2009; 

GOMES et al., 2011) onde foi mostrado que os ionóforos não aumentam o ganho de 

peso de animais confinados com dietas com teores elevados de concentrado.  
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No presente estudo as dietas continham 78,1% de milho moído fino, o que pode 

impor alto desafio ao ambiente ruminal. A maior capacidade da virginiamicina em 

controlar a produção de lactato no rúmen em comparação com a monensina pode ter 

favorecido o ambiente ruminal e a ingestão total de energia por esses animais. Outro 

fator a ser considerado é um possível maior efeito da virginiamicina em reduzir as 

perdas via metano que a monensina. 

As diferenças de comportamento entre a monensina e a virginiamicina no tocante 

à IMS e GPD observadas no presente estudo precisam ser mais bem estudadas, pois 

não encontram suporte na literatura revisada.  

A eficiência alimentar foi afetada pelos tratamentos (P<0,05), sendo que o 

tratamento M30+V15 apresentou o melhor valor de eficiência alimentar (0,16) em 

relação ao tratamento controle (0,13). O aumento na eficiência alimentar em 

comparação com o controle foi de 23%, muito acima do relatado na literatura quando 

antibióticos ionóforos ou virginiamicina são fornecidos separadamente à bovinos em 

confinamento (DAVIS E ERHART, 1976; GILL et al., 1976; PERRY et al., 1976; 

HEINEMANN et al., 1978; PENDLUM et al., 1978; WADE STEEN et al., 1978; 

JOHNSON et al., 1979; BERGER et al., 1981; BOUCQUÉ et al., 1982; FERRIL et al., 

1983; PERRY et al., 1983; POTTER et al., 1985; GOODRICH et al., 1984; OSCAR et 

al., 1987; BURRIN et al., 1988; REFFETT-STABEL et al., 1989; STOCK et al., 1990; 

ZINN et al., 1994, 1986a, 1986b,  ROGERS et al., 1995; STOCK et al., 1995; LANA e 

FOX, 2001; GIBB et al., 2001; OLIVEIRA, 2004; VALINOTE, 2007; NUNEZ, 2008; 

GOMES, 2009; GOMES et al., 2011). 

Na revisão de Goodrich et al. (1984) a suplementação com monensina melhorou 

a conversão alimentar dos animais em confinamento em 7,5%, enquanto nos trabalhos 

compilados na Tabela 1, houve aumento de 5,64% na eficiência alimentar. Ambos os 

valores são muito inferiores aos valores obtidos com a combinação de monensina e 

virginiamicina no presente estudo.  

Vale frisar que em comparação ao tratamento controle, os aumentos na 

eficiência alimentar foram maiores com as combinações de monensina + virginiamicina 

e salinomicina + virginiamicina, que com o fornecimento exclusivo de monensina ou de 

virginiamicina.  
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Com relação aos parâmetros de carcaça, não houve diferença estatística para 

RC, EGS, AOL e AH (P>0,1). De acordo com a literatura os ionóforos, de um modo 

geral, não afetaram as características de carcaça dos animais (BOLING et al., 1976, 

DAVIS e ERHART, 1976; GILL et al., 1976; WADE STEEN et al., 1978; JOHNSON et 

al., 1979; BERGER et al., 1981; BOUCQUÉ et al., 1983; FERRILL et al., 1983; 

GOODRICH et al., 1984; MORRIS et al., 1990; GALYEAN et al., 1992; ZINN e 

BORQUES, 1993; GIBB et al., 2001; BERTHIAUME et al., 2006; GOMES, 2009; 

MEYER et al., 2009; FELIX e LOERCH, 2011). De acordo com Goodrich et al. (1984), o 

uso de monensina afeta muito pouco as características de carcaça, tornando-as 

ligeiramente mais ―magras‖, comparada a animais controle. Nunez (2008) reportou que 

a virginiamicina não afetou as características de carcaça de animais alimentados com 

dietas contendo alto teor de concentrado. O mesmo foi reportado por Gomes (2009) 

com monensina. 

Os parâmetros de saúde ruminal são apresentados na Tabela 8. 

 
Tabela 8 -  Efeito de diferentes aditivos na saúde ruminal de tourinhos Nelore em 

confinamento 

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 M20+V15 M30+V15   V17 SL13+V15   

Coloração4 3,19bc 2,92cd 2,67d 3,3ab 3,36ab 3,59a 0,088 0,0001 

Paraqueratose5 1,05c 1,52a 1,38ab 1,36abc 1,12bc 1,05c 0,108 0,0285 

Lesão6 1,28 1,19 1,38 1,21 1,47 1,46 0,105 0,2972 

Altura7 (mm) 10,64 12,9 12,31 12,67 10,9 12,26 0,687 0,1558 

Largura7 (mm) 1,89 2,67 2,22 2,00 2,26 2,34 0,202 0,1728 

Área7 (mm2) 2,00 3,43 2,75 2,54 2,48 2,78 0,3020 0,0906 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica 30 ppm; M20+V15=monensina sódica 20 ppm + 

virginiamicina 15 ppm; M30+V15=monensina sódica 30 ppm + virginiamicina 15 ppm;  V17=virginiamicina 17 ppm; 
S13+V15=salinomicina 13 ppm + virginiamicina 15 ppm. 
2
Erro padrão da média 

3
Valor de probabilidade 

4
 Escore para coloração da superfície do epitélio ruminal: 1=normal; 2=cinza; 3=cinza escuro; 4=escuro 

5
Escore para incidência de paraqueratose no rúmen: 1=nenhuma; 2=baixa; 3=média; 4=moderada; 5=alta 

6
Escore para avaliação da ocorrência de lesões ou cicatrizes no epitélio ruminal: 1=ausente; 2=descamado; 3=cicatriz; 4=lesão 

7
Altura, largura e área das papilas ruminais 

a,b 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si (P<0,05) 
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Não houve diferença estatística para área, lesão, altura e largura das papilas 

ruminais (P>0,05). Houve diferença estatística para coloração do epitélio ruminal e 

paraqueratose ruminal (P<0,05). De modo geral, a incidência de paraqueratose foi 

baixa, porém o tratamento contendo apenas monensina obteve o maior valor (1,52) em 

relação aos demais tratamentos. A coloração ruminal foi escura para todos os 

tratamentos, sendo o maior valor (3,59) para o tratamento SL13+V15 e o menor valor 

(2,67) para M20+V15 (P<0,05). 

Os melhores dados de desempenho animal dos animais suplementados com 

aditivos não podem ser explicados por melhoras nos aspectos de saúde ruminal. De 

modo geral os animais suplementados com monensina apresentaram maiores 

incidências de paraqueratose ruminal que os animais do tratamento controle, o que  

contraria todas as expectativas baseadas na literatura revisada. A menor IMS 

observada, a menor concentração de lactato (Nagaraja et al., 1981; Nagaraja et al., 

1982; Harmon et al., 1993; Ives et al., 2002) e refeições mais freqüentes e menores 

(Mariani, 2010) deveriam contribuir para melhor saúde ruminal dos animais alimentados 

com monensina.  

Na Tabela 9 são apresentados os valores de energia líquida observada das 

dietas, calculados com base nos dados médios de desempenho animal (IMS, peso 

corporal e ganho de peso diário), segundo metodologia de Zinn e Shen (1998) e a 

relação desses valores com os valores esperados calculados com base na composição 

química dos ingredientes, NDT estimado por Weiss et al. (1992) e fórmulas para cálculo 

de energia do NRC (1996).  

Tabela 9 - Efeito dos aditivos nas concentrações de Energia líquida observada das 
dietas  

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 M20+V15 M30+V15   V17 SL13+V15   

ELm obs, Mcal/Kg 1,66c 1,77bc 1,80ab 1,91a 1,77bc 1,80ab 0,044 0,0456 

ELg obs, Mcal/Kg 1,05c 1,14bc 1,17ab 1,26a 1,15b 1,16ab 0,038 0,0428 

ELm obs/esp, Mcal/Kg 0,84 0,79 0,81 0,82 0,78 0,80 0,018 0,1424 

ELg obs/esp, Mcal/Kg 0,80g 0,86fg 0,87fg 0,89f 0,83fg 0,87fg 0,026 0,0792 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica 30 ppm; M20+V15=monensina sódica 20 ppm + virginiamicina 15 ppm; 

M30+V15=monensina sódica 30 ppm + virginiamicina 15 ppm;  V17=virginiamicina 17 ppm; S13+V15=salinomicina 13 ppm + virginiamicina 15 ppm. 
2
 Erro padrão da média 

3 
Valor de probabilidade 

a,b,c 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si (P<0,05) 
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Conforme esperado e condizente com a literatura revisada e com os dados de 

desempenho do presente estudo, os tratamentos contendo os aditivos testados 

apresentaram valores mais altos de energia líquida da dieta em relação ao tratamento 

controle. Novamente, o valor mais alto de energia líquida observada seja para 

manutenção ou para ganho, ocorreu no tratamento que combinou monensina com 

virginiamicina. 

Os valores de energia observada foram expressivamente menores que os 

esperados calculados com base na composição química dos ingredientes. Isso se deve 

ao tipo de milho utilizado no experimento. A maior parte do milho utilizado no Brasil é do 

tipo duro ou semi-duro. A equação de Weiss et al. (1992) utilizada para estimar o NDT 

do milho não tem fator de redução na digestibilidade da fração CNF para este tipo de 

milho. É sabido que o amido de milho semi-duro é menos digestível que de milho 

dentado (CORREIA et al., 2002). Sendo assim os valores estimados de energia do 

milho pela fórmula de Weiss et al. (1992) são superestimados no caso do milho semi-

duro utilizado no Brasil.   

Na Tabela 10 são apresentados os valores de energia líquida e NDT do milho 

calculados com base nos valores de amido fecal (Zinn et al., 2007) e na Tabela 11 são 

apresentados valores esperados de Elg e ELm de energia líquida da dieta calculada a 

partir dos valores de NDT do milho obtido para cada tratamento com base nos teores de 

amido fecal e a relação desses valores com os valores da Tabela 9, calculados com 

base no desempenho dos animais (IMS, GDP e PC) segundo Zinn e Shen (1998). 

Tabela 10 -  Estimativas dos valores de Energia líquida e NDT do milho com base nos 
valores de amido fecal  

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 M20+V15 M30+V15   V17 SL13+V15   

ELm AF, Mcal/Kg 2,00 2,09 2,06 2,05 1,97 2,01 0,056 0,4450 

ELg AF, Mcal/Kg 1,34 1,42 1,40 1,39 1,32 1,36 0,049 0,4406 

ELm AF/Mcal/Kg 0,87 0,91 0,90 0,90 0,86 0,88 0,025 0,4273 

ELg AF/Mcal/Kg 0,88 0,93 0,92 0,91 0,85 0,89 0,031 0,4338 

NDT milho* 82,5 85,7 85,0 84,7 81 83,3 - - 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica 30 ppm; M20+V15=monensina sódica 20 ppm + virginiamicina 15 ppm; 

M30+V15=monensina sódica 30 ppm + virginiamicina 15 ppm;  V17=virginiamicina 17 ppm; S13+V15=salinomicina 13 ppm + virginiamicina 15 ppm. 
2
 Erro padrão da média 

3 
Valor de probabilidade 

*NDT estimado por Zinn 
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Tabela 11 - Estimativas dos valores de Energia líquida das dietas com base nos valores 
de NDT do milho da Tabela 10 

Item Tratamentos1 

  C M30 M20+V15 M30+V15   V17 SL13+V15 

ELm AF, Mcal/Kg 1,79 2,09 2,07 2,07 1,97 2,03 

ELg AF, Mcal/Kg 1,18 1,24 1,23 1,22 1,15 1,16 

ELm obs/esp, Mcal/Kg 0,93 0,85 0,87 0,92 0,90 0,89 

ELg obs/esp, Mcal/Kg 0,89 0,92 0,95 1,03 1,00 0,97 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica 30 ppm; M20+V15=monensina sódica 20 ppm + 

virginiamicina 15 ppm; M30+V15=monensina sódica 30 ppm + virginiamicina 15 ppm;  V17=virginiamicina 17 ppm; 
S13+V15=salinomicina 13 ppm + virginiamicina 15 ppm. 

 

Conforme esperado, os valores de energia do milho semi-duro moído fino 

(Tabela 10), estimados com base nos teores de amido fecal (ZINN et al., 2007) são 

expressivamente menores que os valores tabulares do NRC (1996) para milho dentado 

moído e os valores estimados pelas fórmulas de Weiss et al. (1992). 

Os valores de energia líquida das dietas (Tabela 11) estimados com base nos 

valores de NDT do milho da Tabela 10 ficaram mais próximos dos valores da Tabela 9 

calculados com base no desempenho dos animais segundo metodologia de Zinn e 

Shen (1998), que os valores de energia das dietas estimados com base nos valores de 

energia dos ingredientes obtidos com a fórmula de Weiss et al. (1992). 

Na Tabela 12 são apresentados os valores de amido fecal e digestibilidade do 

amido no trato digestivo total. Não houve efeito de aditivo nos teores de amido fecal e 

na digestibilidade do amido (P>0,05). Apesar de não haver diferença estatística entre os 

tratamentos, valores maiores de digestibilidade foram observados nos tratamentos com 

monensina, talvez em virtude das IMS menores nesses tratamentos. 

 Os valores de digestibilidade do amido entre 81,06 e 85,68% no trato digestivo 

total de bovinos confinados com milho semi-duro moído fino, são expressivamente 

menores que os valores de 92% relatados por Owens e Soderlund (2007) com milho 

dentado laminado.  
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Tabela 12 - Efeito dos aditivos na digestibilidade do amido no trato digestivo total   

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 M20+V15 M30+V15   V17 SL13+V15   

Amido fecal (%) 23,74 20,42 21,22 21,48 25,74 23,13 0,1268 1,46 

Digest. amido (%) 82,24 85,68 84,84 84,15 81,06 82,84 0,3613 1,64 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica 30 ppm; M20+V15=monensina sódica 20 ppm + 

virginiamicina 15 ppm; M30+V15=monensina sódica 30 ppm + virginiamicina 15 ppm;  V17=virginiamicina 17 ppm; 
S13+V15=salinomicina 13 ppm + virginiamicina 15 ppm. 
2
 Erro padrão da média 

3
Valor de probabilidade 

 

Na Tabela 13 são apresentados os dados de comportamento animal.  

Tabela 13 - Efeito dos aditivos no comportamento ingestivo dos animais (em minutos) 

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 M20+V15 M30+V15   V17 SL13+V15   

Ócio (pé) 470,30a 493,11a 456,25ab 452,36ab 416,85b 484,95a 17,6220 0,0192 

Ócio 

(deitado) 591,35ab 563,15b 586,95b 587,59b 630,64a 563,30b 16,3330 0,0391 

Ruminando 

(pé) 68,50 82,50 78,45 74,80 71,35 80,25 6,9220 0,6575 

Ruminando 

(deitado) 177,60 166,25 168,75 157,20 181,85 177,15 14,7360 0,0777 

Comendo 123,60 121,40 142,20 137,30 114,15 127,25 10,6350 0,4253 

Bebendo 8,65 7,70 5,92 9,12 5,50 7,20 1,2020 0,1671 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica 30 ppm; M20+V15=monensina sódica 20 ppm + 

virginiamicina 15 ppm; M30+V15=monensina sódica 30 ppm + virginiamicina 15 ppm;  V17=virginiamicina 17 ppm; 
S13+V15=salinomicina 13 ppm + virginiamicina 15 ppm. 
2
 Erro padrão da média 

3 
Valor de probabilidade 

a,b 
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si (P<0,05) 

 

Os aditivos não afetaram o tempo de alimentação dos animais (P>0,05) apesar 

das diferenças observadas nas IMS entre os tratamentos.  

Mariani (2010) reportou que animais suplementados com monensina apresentam 

maior número de refeições por dia e menor tempo de alimentação por refeição, 

indicando que animais suplementados com monensina vão mais vezes ao cocho, 

parcelando desta forma a quantidade de carboidratos rapidamente fermentáveis que 
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atinge o rúmen. Assim, a taxa de passagem poderia ser diminuída e o aproveitamento 

dos nutrientes melhorado, reduzindo-se com isso a IMS. 

No presente estudo não foram mensurados os números de refeições e os 

tempos de alimentação por refeição dos animais. 

Do tempo diário em ruminação, 62 a 83% ocorre com o animal deitado (HAFEZ e 

BOUISSOU, 1975; ARNOLD e DUDZINSKI, 1978 apud POLLI et al., 1995). Nesse 

experimento a ruminação ocorreu em média de 69,27% do tempo com os animais 

deitados. Somando-se os valores referentes aos tempos de ruminação (em pé e 

deitado) e comendo, o valor médio obtido foi de 375,09 minutos, o que fica bem 

próximo ao valor médio de 355 minutos/dia de atividade de mastigação utilizado por 

Mooney e Allen (1997) para desenvolvimento de método para calcular o fator de 

efetividade física da fração FDN.  

 

4.2 Experimento 2 

No experimento 2, dos 96 animais iniciais, dois animais foram retirados do 

experimento por rejeição ao cocho e 1 por morte por carbúnculo sintomático, 

totalizando 93 animais experimentais. 

Na Tabela 14 são apresentados os dados de desempenho obtidos no 

experimento 2. 
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Tabela 14 -  Desempenho dos animais suplementados com diferentes aditivos 

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 LEV LEV+BACT   

N4 23 24 23 23 - - 

Dias 109 109 109 109 - - 

IMS5, Kg 9,35a 8,25b 9,33a 9,20ab 0,309 0,0949 

PCI6, Kg 321,5 321,5 321,41 321,50 0,083 0,5879 

PF7, Kg 485,71 474,98 488,91 481,23 9,32 0,7434 

GPD8, Kg 1,5 1,41 1,53 1,46 0,08 0,7581 

EA9 (GDP/IMS) 0,160 0,170 0,163 0,159 0,006 0,6004 

RC10, % 52,06 55,36 53,56 55,93 2,37 0,5247 

EGS11, mm 3,43 3,50 3,60 3,59 0,41 0,9853 

AOL12, cm2 70,81 67,51 69,30 69,03 1,24 0,3681 

AH13 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica (Rumenfort

®
) na dosagem de 30 ppm; LEV=levedura 

Saccharomyces cerevisiae (BIOSAF SC 47 termoestável
®
) na dosagem de 10 g/ animal/ dia – 10

9
 UFC/g; LEV+BACT=combinação 

dos microorganismos probióticos Bifidobacterium bifidum (3,33 x 10
6
 UFC/g), Lactabacillus acidophilus (3,33 x 10

6
 UFC/g), 

Lactobacillus plantarum (1,66 x 10
6
 UFC/g), Enterococcus faecium (1,66 x 10

6
 UFC/g) e Saccharomyces cerevisiae (3,33 x 10

5
 

UFC/g) - FLORAFORT
®
, na dosagem de 3g/animal/dia. 

2
 Erro padrão da média 

3 
Valor de probabilidade 

4
N: número de animais 

5
IMS: Ingestão de matéria seca 

6
PI: Peso corporal inicial 

7
PF: Peso final  

8
 GPD: Ganho de peso diário 

 

9
EA: Eficiência alimentar  

10
RC: Rendimento de carcaça 

11
EGS: Espessura de gordura subcutânea 

12
AOL: Área de olho de lombo 

13
AH: Abscessos hepáticos 

a,b
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si (P<0,10) 

 

A suplementação com monensina sódica reduziu a IMS dos animais (P<0,1). 

Como citado anteriormente, a redução da IMS tem sido relatada de forma consistente 

na literatura (DAVIS e ERHART, 1976; GILL et al., 1976; PERRY et al., 1976; BOLING 

et al., 1977; DARTT et al., 1978; HEINEMANN et al., 1978; PENDLUM et al., 1978; 

WADE STEEN et al., 1978; JOHNSON et al., 1979; BERGER et al., 1981; BOUCQUÉ 

et al., 1982; PERRY et al., 1983; POTTER et al., 1985; OSCAR et al., 1987; BURRIN et 

al., 1988; STOCK et al., 1990; ZINN et al., 1994;  STOCK et al., 1995; LANA e FOX, 

2001; GIBB et al., 2001; OLIVEIRA, 2004; VALINOTE, 2007; GOMES, 2009; GOMES et 

al., 2011). 
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A ausência de efeito de DFMs na IMS no presente estudo está de acordo com a 

maioria dos trabalhos revisados (KIESLING et al., 1982; ANDERSON, 1993; ORR et al., 

1988; WARE et al., 1988; RAMESHWAR et al., 1998; GALYEAN et al., 2000; RUST et 

al., 2000; GREENE, 2002; AGAZZI et al., 2009; GOMES, 2009).  

Os aditivos não afetaram os dados de desempenho animal (P>0,05) como PF, 

GPD, EA e as características de carcaça como RC, EGS, AOL e AH. No presente 

estudo a suplementação com DFMs não teve efeito no desempenho de tourinhos 

Nelore alimentados com dietas contendo teores elevados de milho. O mesmo foi 

observado por Gomes (2009) com tourinhos da raça Nelore alimentados com dietas 

ricas em concentrado, porém com menor teor de amido e com inclusão de doses altas 

de co-produtos.  

Krehbiel et al. (2003) sumarizaram os resultados de diversos ensaios de 

confinamento publicados a partir da década de 80 e relataram aumento no ganho de 

peso diário de aproximadamente 2,5 a 5% e uma melhoria na eficiência alimentar de 

2%, quando bovinos foram alimentados com dietas contendo DFMs. 

Erasmus et al. (2009) realizou uma meta-análise para observar o efeito da 

monensina, leveduras Saccharomyces cerevisiae e a combinação de ambos aditivos na 

produção de bovinos de corte, utilizando 15 ensaios. O banco de dados incluía dados 

de 1.875 animais, para análise de ganho de peso diário (GPD) e conversão alimentar. 

Observou-se que o GPD dos animais que não receberam nenhum tipo de aditivo foi 

menor (1,45 kg/dia) do que aqueles suplementados com leveduras (1,54 kg/dia), com 

monensina apenas (1,54 kg/d) ou, ainda, da combinação dos dois aditivos (1,57 kg/dia). 

A conversão alimentar dos bovinos suplementados com leveduras (6,40 kg MS/kg de 

ganho de peso) foi melhor do que a dos não-suplementados, (6,61 kg de MS/kg de 

ganho de peso), mas não diferiu da dos bovinos suplementados com monensina (6,32 

kg MS/ kg de ganho de peso) ou da combinação dos aditivos (6,13 kg de MS/kg de 

peso ganho) (P>0,05). Segundo os autores, os resultados sugerem efeitos semelhantes 

das leveduras e da monensina sobre o desempenho de bovinos em confinamento.  

Em dietas com teores baixos de forragem como as fornecidas no presente 

estudo, é pouco provável que leveduras possam exercer de forma eficiente seu 

principal papel que é estimular a digestão de fibra e assim estimular a IMS de bovinos 
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confinados. O baixo teor de FDN dessas dietas pode limitar o efeito positivo das 

leveduras na IMS.  

A ausência de efeito dos aditivos nos parâmetros de carcaça condiz com a 

literatura tanto para os ionóforos (BOLING et al., 1976, DAVIS e ERHART, 1976; GILL 

et al., 1976; WADE STEEN et al., 1978; JOHNSON et al., 1979; BERGER et al., 1981; 

BOUCQUÉ et al., 1983; FERRILL et al., 1983; GOODRICH et al., 1984; MORRIS et al., 

1990; GALYEAN et al., 1992; ZINN e BORQUES, 1993; GIBB et al., 2001; 

BERTHIAUME et al., 2006; GOMES, 2009; MEYER et al., 2009; FELIX e LOERCH, 

2011) quanto para os probióticos (MIR e MIR, 1994; SWINEY-FLOYD, 1999; RUST et 

al., 2000; GOMES, 2009). 

Segundo Elam (2003) parece razoável assumir que DFMs podem funcionar em 

condições de confinamento, porém os mecanismos pelos quais ocorre melhoria do 

desempenho ainda não estão totalmente definidos. Há uma grande variabilidade nos 

resultados observados com a inclusão de DFMs nas rações de bovinos (HUBER, 1997). 

Na Tabela 15 são apresentados os resultados de saúde ruminal. 

 

Tabela 15 - Efeito dos aditivos nos parâmetros de saúde ruminal 

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 LEV LEV+BACT   

Coloração4  0,73 0,88 0,81 0,97 0,04 0,20 

Paraqueratose5 0,23 0,25 0,16 0,21 0,08 0,92 

Lesão6 0,76 0,43 0,52 0,64 0,10 0,16 

Altura (mm)7 9,0b 10,5a 9,8ab 9,5ab 0,04 0,10 

Largura (mm)7 1,4 1,8 1,8 1,5 0,01 0,16 

Área (mm2)7 1,3c 1,9a  1,7ab 1,5bc 0,01 0,04 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica (Rumenfort

®
) na dosagem de 30 ppm; LEV=levedura 

Saccharomyces cerevisiae (BIOSAF SC 47 termoestável
®
) na dosagem de 10 g/ animal/ dia – 10

9
 UFC/g; LEV+BACT=combinação 

dos microorganismos probióticos Bifidobacterium bifidum (3,33 x 10
6
 UFC/g), Lactabacillus acidophilus (3,33 x 10

6
 UFC/g), 

Lactobacillus plantarum (1,66 x 10
6
 UFC/g), Enterococcus faecium (1,66 x 10

6
 UFC/g) e Saccharomyces cerevisiae (3,33 x 10

5
 

UFC/g) - FLORAFORT
®
, na dosagem de 3g/animal/dia. 

2
Erro padrão da média 

3
Valor de probabilidade 

4
Escore para coloração da superfície do epitélio ruminal: 0=coloração normal;1= coloração cinza; 2= 

coloração escura 
5
Escore para incidência de paraqueratose no rúmen: 0=nenhuma;1= baixa; 2=moderada; 3=alta 

6
Escore para avaliação da ocorrência de lesões ou cicatrizes no epitélio ruminal: 0= ausente; 1= descamado; 2 = cicatriz/lesão 

7
Altura, largura e área das papilas ruminais 

a,b
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si (P<0,05) 



 61 

Não foram observadas diferenças entre os tratamentos para os principais 

parâmetros de saúde ruminal (P>0,05). A maior parte dos animais apresentou 

coloração normal ou cinza, o que condiz com os resultados apresentados por Haskins 

et al. (1969) avaliando animais recebendo dietas com baixo teor de volumoso. Houve 

baixa incidência de paraqueratose entre os animais. A largura das papilas não foi 

diferente entre os tratamentos e com relação à altura, foi observada diferença com os 

animais consumindo monensina (P<0,1), apresentando maiores valores em relação aos 

animais do grupo controle, porém não apresentaram diferenças entre os outros aditivos. 

Em relação à área das papilas (altura x largura) foram observadas diferenças entre os 

tratamentos (P<0,05).  Os animais suplementados apresentaram maior área de papilas 

que os animais controle, com efeito significativo para a monensina e para a levedura 

(P<0,05).  

Na Tabela 16 são apresentados os valores de energia líquida observada das 

dietas. Não houve diferença estatística entre os tratamentos para os valores de energia 

líquida de manutenção e de ganho observadas (P>0,05).  

 
Tabela 16 -  Efeito dos aditivos nos teores de Energia líquida das dietas (Zinn e Shen, 

1998)  

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 LEV LEV+BACT   

ELm obs, Mcal/Kg 1,87 1,98 1,9 1,86 0,048 0,3325 

ELg obs, Mcal/Kg 1,23 1,33 1,25 1,22 0,042 0,2988 

ELm obs/esp, Mcal/Kg 0,93a 0,88ab 0,84ab 0,83b 0,022 0,0367 

ELg obs/esp, Mcal/Kg 0,91 0,98 0,93 0,90 0,032 0,3305 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica (Rumenfort

®
) na dosagem de 30 ppm; LEV=levedura 

Saccharomyces cerevisiae (BIOSAF SC 47 termoestável
®
) na dosagem de 10 g/ animal/ dia – 10

9
 UFC/g; LEV+BACT=combinação 

dos microorganismos probióticos Bifidobacterium bifidum (3,33 x 10
6
 UFC/g), Lactabacillus acidophilus (3,33 x 10

6
 UFC/g), 

Lactobacillus plantarum (1,66 x 10
6
 UFC/g), Enterococcus faecium (1,66 x 10

6
 UFC/g) e Saccharomyces cerevisiae (3,33 x 10

5
 

UFC/g) - FLORAFORT
®
, na dosagem de 3g/animal/dia. 

2
 Erro padrão da média 

3
 Valor de probabilidade 

a,b
Médias seguidas de letras diferentes na mesma linha diferem entre si (P<0,05) 

 

Diferente do relatado na literatura revisada, os tratamentos contendo os aditivos 

testados não apresentaram valores mais altos de energia líquida da dieta em relação ao 

tratamento controle, condizente com a ausência de efeito dos aditivos no desempenho 

animal (Tabela 14). Apesar dos efeitos positivos de DFMs para bovinos confinados 
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relatados na revisão de Krehbiel et al. (2003), os dados do presente estudo estão de 

acordo com os dados de dois estudos anteriores conduzidos no Departamento de 

Zootecnia da ESALQ por Gomes (2009) que também não observou efeito positivo de 

leveduras e da combinação destas com bactérias probióticas para tourinhos Nelore 

alimentados com dietas com teores altos de concentrado. 

Assim como relatado no experimento 1, os valores de energia observada foram 

menores que os esperados calculados com base na composição química dos 

ingredientes. Conforme já discutido, isso se deve ao tipo de milho utilizado no 

experimento, milho semi-duro.  

A equação de Weiss et al. (1992) utilizada para estimar o NDT do milho não tem 

fator de redução na digestibilidade da fração CNF para este tipo de milho. É sabido que 

o amido de milho semi-duro é menos digestível que de milho dentado (CORREIA et al., 

2002). Sendo assim os valores estimados de energia do milho pela fórmula de Weiss et 

al. (1992) são superestimados no caso do milho semi-duro utilizado no Brasil.   

Na Tabela 17 são apresentados os valores de energia líquida e NDT do milho 

calculados a partir dos valores de amido fecal e na Tabela 18 são apresentados valores 

de energia líquida da dieta calculada a partir dos valores de NDT do milho da Tabela 17 

para cada tratamento. 

 
Tabela 17 -  Efeito dos aditivos nos teores de Energia líquida e de NDT do milho com 

base nos teores de amido fecal 
 

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 LEV LEV+BACT   

ELm obs, Mcal/Kg 2,05 2,10 2,10 2,09 0,073 0,8603 

ELg obs, Mcal/Kg 1,39 1,43 1,43 1,42 0,064 0,8773 

ELm obs/esp, Mcal/Kg 0,89 0,92 0,92 0,91 0,032 0,8385 

ELg obs/esp, Mcal/Kg 0,88 0,90 0,90 0,90 0,040 0,8649 

NDT milho* 84 86 85,7 85,7 - - 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica (Rumenfort

®
) na dosagem de 30 ppm; LEV=levedura 

Saccharomyces cerevisiae (BIOSAF SC 47 termoestável
®
) na dosagem de 10 g/ animal/ dia – 10

9
 UFC/g; LEV+BACT=combinação 

dos microorganismos probióticos Bifidobacterium bifidum (3,33 x 10
6
 UFC/g), Lactabacillus acidophilus (3,33 x 10

6
 UFC/g), 

Lactobacillus plantarum (1,66 x 10
6
 UFC/g), Enterococcus faecium (1,66 x 10

6
 UFC/g) e Saccharomyces cerevisiae (3,33 x 10

5
 

UFC/g) - FLORAFORT
®
, na dosagem de 3g/animal/dia. 

2
 Erro padrão da média 

3
 Valor de probabilidade 

*NDT estimado por Zinn 
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Tabela 18 - Efeito dos aditivos nos teores de Energia líquida das dietas com base nos 
valores de NDT do milho da Tabela 16 

Item Tratamentos1 

  C M30 LEV LEV+BACT 

ELm AF, Mcal/Kg 1,83 2,10 2,09 2,09 

ELg AF, Mcal/Kg 1,21 1,25 1,24 1,24 

ELm obs/esp, Mcal/Kg 1,02 0,94 0,91 0,89 

ELg obs/esp, Mcal/Kg 1,02 1,06 1,01 0,98 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica (Rumenfort

®
) na dosagem de 30 ppm; LEV=levedura 

Saccharomyces cerevisiae (BIOSAF SC 47 termoestável
®
) na dosagem de 10 g/ animal/ dia – 10

9
 UFC/g; LEV+BACT=combinação 

dos microorganismos probióticos Bifidobacterium bifidum (3,33 x 10
6
 UFC/g), Lactabacillus acidophilus (3,33 x 10

6
 UFC/g), 

Lactobacillus plantarum (1,66 x 10
6
 UFC/g), Enterococcus faecium (1,66 x 10

6
 UFC/g) e Saccharomyces cerevisiae (3,33 x 10

5
 

UFC/g) - FLORAFORT
®
, na dosagem de 3g/animal/dia. 

 

Conforme esperado, os valores de energia do milho semi-duro moído fino 

(Tabela 17), estimados com base nos teores de amido fecal (Zinn et al., 2007) são 

menores que os valores tabulares do NRC (1996) para milho dentado moído e os 

valores estimados pelas fórmulas de Weiss et al. (1992).  

Os valores de energia líquida das dietas (Tabela 18) estimados com base nos 

valores de NDT do milho da Tabela 17 ficaram muito próximos dos valores da Tabela 9, 

calculados com base no desempenho dos animais segundo metodologia de Zinn e 

Shen (1998). 

Na Tabela 19 são apresentados os valores de amido fecal e digestibilidade do 

amido no trato digestivo total. Assim como no experimento 1 não houve efeito de aditivo 

nos teores de amido fecal e na digestibilidade do amido (P>0,05). Os valores de 

digestibilidade do amido entre 83,75 e 85,62% no trato digestivo total de bovinos 

confinados com milho semi-duro moído fino, são consideravelmente menores que os 

valores de 92% relatados por Owens e Soderlund (2007) com milho dentado laminado.  
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Tabela 19 - Efeito dos aditivos na digestibilidade do amido no trato digestivo total 

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 LEV LEV+BACT   

Amido fecal (%) 22,26 20,09 20,28 20,38 1,81 0,8172 

Digest. amido (%) 83,75 85,62 85,54 85,32 1,83 0,8744 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica (Rumenfort

®
) na dosagem de 30 ppm; LEV=levedura 

Saccharomyces cerevisiae (BIOSAF SC 47 termoestável
®
) na dosagem de 10 g/ animal/ dia – 10

9
 UFC/g; LEV+BACT=combinação 

dos microorganismos probióticos Bifidobacterium bifidum (3,33 x 10
6
 UFC/g), Lactabacillus acidophilus (3,33 x 10

6
 UFC/g), 

Lactobacillus plantarum (1,66 x 10
6
 UFC/g), Enterococcus faecium (1,66 x 10

6
 UFC/g) e Saccharomyces cerevisiae (3,33 x 10

5
 

UFC/g) - FLORAFORT
®
, na dosagem de 3g/animal/dia. 

2
 Erro padrão da média 

3 
Valor de probabilidade 

 

Na Tabela 20 são apresentados os dados de comportamento animal.  

 

Tabela 20 -  Efeito dos aditivos no comportamento animal (em minutos) 

Item Tratamentos1 EPM2 P3 

  C M30 LEV LEV+BACT   

Ócio em pé 475,10 470,50 475,45 496,80 21,8300 0,7573 

Ócio deitado 603,55 595,25 610,85 570,55 14,6100 0,2950 

Ruminando em pé 82,20 65,05 73,05 80,95 6,7200 0,1886 

Ruminando deitado 144,15 171,55 149,1 175,65 10,6200 0,0777 

Comendo 124,50 127,90 120,35 103,85 10,3800 0,0248 

Bebendo 10,50 9,75 11,20 12,20 1,4900 0,7021 
1
Tratamentos: C=controle, sem uso de aditivo; M30=monensina sódica (Rumenfort

®
) na dosagem de 30 ppm; 

LEV=levedura Saccharomyces cerevisiae (BIOSAF SC 47 termoestável
®
) na dosagem de 10 g/ animal/ dia – 10

9
 

UFC/g; LEV+BACT=combinação dos microorganismos probióticos Bifidobacterium bifidum (3,33 x 10
6
 UFC/g), 

Lactabacillus acidophilus (3,33 x 10
6
 UFC/g), Lactobacillus plantarum (1,66 x 10

6
 UFC/g), Enterococcus faecium 

(1,66 x 10
6
 UFC/g) e Saccharomyces cerevisiae (3,33 x 10

5
 UFC/g) - FLORAFORT

®
, na dosagem de 3g/animal/dia. 

2
 Erro padrão da média 

3 
Valor de probabilidade 

 

 

Não houve efeito dos aditivos nos parâmetros de comportamento animal 

(P>0,05). Quando somados os tempos de ruminação (em pé e deitado) e tempo dos 

animais comendo, o valor médio obtido foi de 354,57 minutos, o que fica bem próximo 

do valor de 355 minutos/dia de atividade mastigatória utilizado por Mooney e Allen 

(1997), conforme discutido anteriormente.   
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Do tempo diário em ruminação, 62 a 83% ocorre com o animal deitado (HAFEZ e 

BOUISSOU, 1975; ARNOLD e DUDZINSKI, 1978 apud POLLI et al., 1995). Nesse 

experimento a ruminação ocorreu em média de 67,93% do tempo com os animais 

deitados. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Para tourinhos da raça Nelore alimentados com dietas com teores altos de 

concentrado: 

Os aditivos antibióticos testados foram efetivos para aumentar a densidade 

energética das dietas e a eficiência alimentar dos animais, ao passo que o mesmo não 

foi observado com os aditivos probióticos testados. 

O efeito positivo dos aditivos antibióticos monensina sódica e virginiamicina  foi 

potencializado quando ambos foram combinados, em comparação com o fornecimento 

dos aditivos exclusivos.  

A suplementação com antibióticos ou com probióticos não melhorou a saúde 

ruminal  dos animais.  

Os valores de energia líquida do milho semi-duro utilizado no Brasil, quando 

estimados com base nos teores de amido fecal, foram mais adequados que os valores 

tabulares do NRC (1996) para milho dentado e que os valores estimados utilizando a 

fórmula de Weiss (1992) e a composição química do milho. 
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