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RESUMO 

 

TOSETI, L. B. Efeitos de diferentes aditivos e fontes de volumosos na dieta de bovinos 

confinados. 2020. 91 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2020. 

 

Dois experimentos foram conduzidos para avaliar os efeitos de aditivos alimentares e fontes de 

volumoso no desempenho, características de carcaça, qualidade da carne e digestibilidade 

aparente do trato total de terminação de touros. In Exp. 1, 88 touros Nelore foram utilizados em 

delineamento em blocos casualizados em arranjo fatorial 2 × 2, para avaliar os efeitos da 

alimentação com monensina sódica (MON; 26 mg / kg MS) ou da combinação de uma mistura 

de óleos essenciais + α exógeno -amilase (BEO + AM; 90 e 560 mg / kg de MS, respectivamente 

de produto comercial) associada à silagem de milho (SM) ou cana-de-açúcar bagaço (BC) no 

desempenho, carcaça e qualidade da carne de bovinos em terminação. Touros alimentados com 

dieta baseada em SM tiveram maior ingestão de matéria seca (CMS; P <0,001), ganho médio 

diário (GMD; P = 0,015), peso corporal final (P = 0,049), peso de carcaça (P = 0,004), 

rendimento de carcaça ( P = 0,008), e área de olho de lombo (P = 0,035), entretanto, uma maior 

eficiência alimentar (E: A) foi observado para animais alimentados com BC (P = 0,016). 

Nenhum efeito da fonte de volumoso foi observado para espessura de gordura, amido fecal ou 

qualidade da carne. A alimentação de BEO + AM aumentou o GMD (P = 0,043), o peso 

corporal final (P = 0,023), o peso da carcaça (P = 0,023) e diminuiu o amido fecal (P = 0,013) 

em comparação com os animais alimentados com MON, sem diferenças no CMS e E:A. Os 

aditivos alimentares não afetaram a carcaça nem a maioria das características de qualidade da 

carne. In Exp. 2, oito bovinos Nelore canulados no rúmen foram utilizados em um delineamento 

em quadrado latino 4 × 4 replicado para avaliar a digestibilidade aparente dos nutrientes, as 

características de fermentação ruminal e a síntese de proteína microbiana ruminal das dietas 

utilizadas no Exp. 1. A fonte de volumoso não afetou o consumo nem a digestibilidade aparente 

do trato total da maioria dos nutrientes, exceto para a digestibilidade da proteína bruta (P = 

0,003), que foi maior para SM do que para os animais alimentados com BC. Maior concentração 

de acetato (P <0,001) e relação acetato: propionato (P = 0,001), e menor propionato (P = 0,001) 

foram observados em animais alimentados com SM. A fonte de forrageira não afetou a 

concentração de derivados de purina nem a síntese de nitrogênio microbiano. Os animais 

alimentados com BEO + AM apresentaram menores concentrações de acetato (P = 0,036) e 

nitrogênio amoniacal (P = 0,017), mas aumentaram o a excreção de ácido úrico (P = 0,044) e 



 
 

síntese de nitrogênio microbiano (P = 0,027) em comparação com os animais alimentados com 

MON. A alimentação com silagem de milho melhorou o desempenho animal e as características 

da carcaça, independentemente dos aditivos alimentares. Uma combinação de uma mistura de 

óleos essenciais somado a α-amilase exógena melhorou o desempenho animal e as 

características da carcaça em comparação com a monensina sódica. 

     

Palavras-chave: bagaço de cana-de-açúcar, desempenho animal, enzima, metabolismo ruminal, 

monensina, óleo essencial, e silagem de milho. 



 
 

ABSTRACT  

TOSETI, L. B. Effects of different feed additives and roughage sources for feedlot finishing 

cattle. 2020. 91 f. PhD Thesis – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2020.  

 

Two experiments were carried out to evaluate the effects of feed additives and roughage sources 

on performance, carcass characteristics, meat quality, and total tract apparent digestibility of 

finishing bulls. In Exp. 1, 88 Nellore bulls were used in a randomized complete block design 

with a 2 × 2 factorial arrangement, to evaluate the effects of feeding sodium monensin (MON; 

26 mg/ kg DM) or the combination of a blend of essential oils + exogenous α-amylase 

(BEO+AM; 90 and 560 mg /kg DM, respectively of commercial product) associated with corn 

silage (CS) or sugarcane bagasse (SCB) on performance, carcass, and meat quality of finishing 

cattle. Bulls fed CS based diet had a higher dry matter intake (DMI; P < 0.001), average daily 

gain (ADG; P = 0.015), final body weight (P = 0.049), carcass weight (P = 0.004), dressing 

percentage (P = 0.008), and ribeye area (P = 0.035), however, a higher gain:feed (G:F) was 

observed for SCB-fed animals (P = 0.016). No effect of roughage source was observed for fat 

thickness, fecal starch, or meat quality. Feeding BEO+AM increased ADG (P = 0.043), final 

body weight (P = 0.023), carcass weight (P = 0.023), and decreased fecal starch (P = 0.013) as 

compared to animals fed MON, with no differences in DMI and G:F. Feed additives did not 

affect carcass nor the majority of meat quality traits. In Exp. 2, eight rúmen-cannulated Nellore 

bulls were used in a replicated 4 ×4 Latin square design to evaluate the total tract apparent 

digestibility of nutrients, ruminal fermentation characteristics, and rúmen microbial protein 

synthesis of diets used in Exp. 1. Roughage source did not affect intake nor the total tract 

apparent digestibility of most nutrients, except for the digestibility of crude protein (P = 0.003), 

which was greater for CS than for SCB-fed animals. Higher acetate (P < 0.001) and 

acetate:propionate ratio (P = 0.001), and less propionate (P = 0.001) were observed in CS-fed 

animals. Roughage source did not affect purine derivatives concentration nor the synthesis of 

microbial nitrogen. Bulls fed BEO+AM had lower acetate (P = 0.036) and ammonia nitrogen 

(P = 0.017) concentrations but increased uric acid (P = 0.044) and synthesis of microbial 

nitrogen (P = 0.027) as compared to the MON-fed animals. Feeding corn silage improved 

animal performance and carcass characteristics regardless of feed additives. A combination of 

a blend of essential oils plus exogenous α-amylase improved animal performance and carcass 

characteristics compared to sodium monensin. 



 
 

Keywords: animal performance, corn silage, essential oil, enzyme, monensin, rúmen 

metabolism, and sugarcane bagasse 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A indústria pecuária tem investido intensamente no desenvolvimento de tecnologias que 

proporcionam um aumento na eficiência de produção, com o objetivo de suprir a demanda de 

carne com um menor uso de recursos.  

Alguns nutrientes, como as fibras, dependendo do nível de inclusão, influenciam o 

desempenho animal, devido à dificuldade da sua degradação da parede celular pelos 

microrganismos do rúmen. No entanto, outro componente da dieta, como o amido, que apesar 

de ser quase totalmente digerido no trato gastrintestinal de ruminantes, pode melhorar o 

desempenho dos animais quando sua a digestão é aumentada. Os grãos de cereais fornecem 

maior energia líquida de ganho (ELg), além de terem um menor custo de produção por 

megacaloria de energia por kg de MS, em comparação aos alimentos volumosos (ZINN; 

CORONA; WARE, 2004).  

Dietas com alto teor de grãos proporcionam ganho de peso mais rápido, melhor 

conversão alimentar e melhores características de carcaça, o que pode tornar a atividade mais 

rentável (PRESTON, 1998; SANTOS et al., 2004; NUNEZ, 2008). Por outro lado, embora o 

aumento na ingestão de carboidratos de elevada degradação seja benéfico, em razão da maior 

disponibilidade de energia para o ganho de peso, taxas elevadas de ingestão de carboidratos 

solúveis de rápida degradação estão diretamente relacionadas com distúrbios metabólicos, 

acidose ruminal e decréscimo na taxa de crescimento microbiano, comprometendo seu 

desempenho (BROWN et al., 2000). 

Como alternativa para mitigar distúrbios nutricionais em bovinos confinados e obter 

bons resultados durante o período de engorda, o uso de aditivos alimentares podem ser 

adicionados às dietas para animais de terminação visando potencializar o desempenho dos 

bovinos, modificando a fermentação ruminal, minimizando os efeitos negativos das dietas ricas 

em concentrado. Nesse cenário, como alternativas para a melhoria na eficiência, destacam-se 

os ionóforos, óleos essenciais e as enzimas. A monensina está amplamente documentada na 

literatura e é o aditivo alimentar mais comumente utilizado nas dietas de terminação dos 

bovinos (SAMUELSON et al. 2016), alterando a fermentação ruminal (BUTAYE et al., 2003) 

e melhorando a eficiência alimentar (ELLIS et al., 2012). De acordo com Oliveira e Millen, 

(2014), os antibióticos ionóforos são os principais aditivos alimentares utilizados em cerca de 

90% dos confinamentos brasileiros. 

Os aditivos alimentares modificam a população microbiana ruminal pela seleção de 

bactérias gram-negativas e inibição das gram-positivas, criando como vantagens a melhoria da 
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eficiência do metabolismo energético e proteico, bem como a redução da incidência de 

distúrbios digestivos (BERGEN; BATES, 1984). 

A preocupação dos consumidores com o uso rotineiro de antibióticos como 

melhoradores da fermentação ruminal na nutrição animal resultou na proibição, por parte de 

alguns países, do uso desses produtos na alimentação animal, principalmente a União Europeia, 

que através do Regulamento nº 1831/2003 determinou a não utilização de antibióticos e 

coccidiostáticos na alimentação de animais de produção. 

Neste contexto, esforços têm sido dedicados ao desenvolvimento de alternativos aos 

antibióticos e, nesse sentido, extratos vegetais e enzimas exógenas têm um exercido um papel 

importante como um aditivo alimentar seguro para a alimentação animal. Aditivos naturais, 

como extratos de plantas e enzimas, demostram grande potencial de ação positiva no ambiente 

ruminal (WALLACE; COLOMBATO; ROBINSON, 2008). 

 Compostos alimentares alternativos, como óleos essenciais e suas misturas, foram 

avaliados como novos aditivos alimentares que podem alterar os padrões de fermentação 

ruminal para melhorar o desempenho dos animais e ajudar a aliviar parte da crescente 

preocupação dos consumidores sobre resíduos de antibióticos e resistência antimicrobiana 

(TASSOUL; SHAVER, 2009; KHIAOSA-ARD; ZEBELI, 2013). 

A amilase exógena foi proposta como uma alternativa para melhorar o desempenho 

animal, aumentando a utilização de nutrientes. Alguns estudos com suplementação da enzima 

amilase para vacas em lactação relataram aumento da produção de leite, melhor balanço 

energético, maior conversão de alimentação do leite e aumento da digestão ruminal do amido 

(TRICARICO et al. 2005; DEFRAIN et al. 2005; GENCOGLU et al., 2010; KLINGERMAN 

et al. 2009; NOZIÈRE et al. 2014; ANDREAZZI et al., 2018).  

Tricarico et al. (2008) propuseram um modo de ação hipotético para enzimas exógenas 

definidas como alimentação cruzada de oligossacarídeos. De acordo com esses autores, a α-

amilase pode hidrolisar amido em oligossacarídeos (por exemplo, malto, violoncelo e xilo-

oligossacarídeos) que seriam usados por bactérias amilolíticas e não amilolíticas em 

mecanismos de alimentação cruzada. Assim, a alimentação cruzada por microrganismos seria 

um mecanismo pelo qual o ecossistema ruminal utiliza produtos de hidrólise de outras espécies, 

por exemplo, o produto resultante da ação da α-amilase, produzida por espécies amilolíticas, 

que poderia ser usada por espécies não-amilolíticas. Como o valor da suplementação de amilase 

às dietas para o acabamento de bovinos de corte não foi estudado extensivamente, esse tema 

ainda precisa de mais investigação (TRICARICO et al. 2007; DILORENZO et al. 2010).  
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Além dos aditivos alimentares, a fonte de volumoso tem influência sobre o consumo de 

matéria seca (CMS), e consequentemente a ingestão de energia, de forma a afetar o desempenho 

dos animais no confinamento e as características de carcaça. Sabe-se que fontes de fibras 

diferem consideravelmente quanto a sua efetividade física (CLARK; ARMENTANO, 1997). 

Este efeito pode ser explicado pelas diferenças entre os tamanhos de partículas, 

gravidade específica, tempo de retenção ruminal, tempo de mastigação total (ingestão e 

ruminação), e pela cinética ruminal (GRANT, 1997). Diferentes fontes e níveis de forragem 

afetam o comportamento ingestivo, o conteúdo ruminal, a concentração total de ácidos graxos 

de cadeia curta (AGCC) e a cinética ruminal em bovinos zebuínos (GOULART et. al., 2020). 

Baixos níveis de volumoso são incluídos em grande parte das dietas de confinamento para 

estimular o consumo dos animais e minimizar os riscos de acidose (GALYEAN; HUBBERT, 

2012; CAETANO et al., 2015). 

Atualmente, a silagem de milho e o bagaço de cana-de- açúcar (co-produto) são 

usualmente utilizados como fonte de volumoso nas deitas de terminação, variando de acordo 

com a região, disponibilidade de custo. Portanto, o uso de diferentes fontes de fibra na dieta 

ainda é um desafio para os nutricionistas para fornecer quantidades adequadas de forragem que 

permitirá com segurança uma resposta máxima do desempenho animal.  

Dessa forma, apesar de existirem diferentes relatos na literatura sobre a utilização de 

aditivos naturais alternativos aos antibióticos, bem como a utilização de diferentes fontes de 

volumoso para bovinos de corte confinados, mais pesquisas são necessárias para avaliar 

possíveis interações entre diferentes fontes de volumoso (com base na mesma inclusão do 

FDNfe) e diferentes aditivos alimentares em bovinos em confinamento, e com isso fornecer 

informações consistentes sobre a viabilidade da utilização desses produtos em dietas com alta 

proporção de concentrados. 

 

1.1.   Objetivo geral 

 

Este trabalho foi desenvolvido para avaliar o efeito de dois diferentes aditivos 

zootécnicos e duas fontes de volumosos quanto ao desempenho, as características de carcaça e 

o metabolismo ruminal de bovinos Nelore confinados alimentados com dietas ricas em 

concentrado. 

 

1.2.    Revisão de literatura 
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1.2.1. Utilização de fontes de fibra na deita de bovinos 

 

A fonte e o nível de volumosos afetam o consumo de matéria seca e o desempenho dos 

bovinos de corte (DEFOOR et al., 2002; CAETANO et al., 2015). A inclusão de níveis mínimos 

adequados de forragem nas dietas para bovinos em terminação é indispensável para a 

preservação de um ambiente ruminal saudável, além do estímulo à ingestão de matéria seca e 

energia (ZINN; CORONA; WARE, 2004; GALYEAN E VASCONCELOS, 2008; 

GALYEAN; HUBBERT, 2012). A relação entre o consumo de matéria seca (CMS) e a 

concentração de fibra insolúvel em detergente neutro (FDN) é positiva quando a energia é o 

fator limitante da ingestão, mas é negativamente correlacionada com a concentração de FDN 

quando a limitação ocorre por um  fator físico, como o enchimento ruminal (MERTENS, 1992). 

Dessa forma, a adição de alimentos fibrosos em dietas ricas em grãos (baixo nível de FDN) 

deve aumentar o CMS desde que o nível de FDN não seja um fator de limitação 

(VASCONCELOS; GALYEAN, 2007). 

Em um estudo para avaliar o uso de práticas nutricionais nos confinamentos brasileiros, 

foi constatada que a dose média de inclusão de forragens nas dietas de terminação era de 21,0% 

na MS da ração total, sendo encontrados valores mínimos de 10% e máximos de 45% 

(OLIVEIRA; MILLEN, 2014). De acordo Pinto e Millen (2018), a silagem de milho e o bagaço 

de cana são as principais fontes de forragem incluídas nas dietas de terminação no Brasil.  

Diante da grande diversidade de fontes de volumoso encontradas no Brasil, é frequente 

a observação de rações contendo diferentes fontes de volumosos e níveis idênticos da fração 

FDN, dessa forma, é possível a observação de respostas distintas quanto ao CMS, a cinética 

ruminal e consequente desempenho animal (ZINN; WARE, 2007; BULLE et al., 2002). De 

acordo com Owens (2008b), tal comportamento ocorre principalmente por haver diferenças 

quanto ao tamanho de partículas e a composição química (celulose, hemicelulose e lignina) 

entre as fontes de forragem. De acordo com Goulart et al. (2020) dietas contendo bagaço de 

cana-de-açúcar apresentam maiores frações de FDN indigestível e menor degradabilidade 

efetiva de FDN e, consequentemente, maior tempo médio de retenção de partículas no retículo-

rúmen em comparação à dieta de silagem de milho formulada com o mesmo nível de FDN. 

Diferentes efeitos de fonte e nível de forragem afetam o comportamento ingestivo, o conteúdo 

ruminal, a concentração total de AGCC e a cinética ruminal em bovinos zebuínos (GOULART 

et. al., 2020). 

O termo fibra fisicamente efetiva (FDNfe) foi sugerido por Mertens (1997) para 

determinar de forma mais apropriada a capacidade de estimulação de mastigação e ruminação 
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por parte da fibra em bovinos, de forma que apenas partículas maiores que 1,18 mm da fração 

FDN seriam consideradas fisicamente efetivas e teriam a capacidade de estimular a mastigação 

e a ruminação. De acordo com o National Research Council – NRC (1996), recomenda-se um 

valor mínimo de FDNfe para dietas ricas em grãos de 8% (valor requerido para a mantença do 

pH ruminal acima de 5,7), sendo este valor reduzido à 5% quando há inclusão de ionóforos na 

dieta. 

Ao utilizar rações contendo menos de 40% de forragem (inferior a 20% FDN), observa-

se uma redução na síntese de proteína microbiana de 2,2% para cada unidade percentual 

reduzida no valor de FDNfe oriundo da forragem (NRC, 1996). De acordo com Pinto e Millen 

(2018), a concentração recomendada de fibra em detergente neutro fisicamente eficaz (FDNfe) 

é de 14,4% da matéria seca da dieta (MS). Dessa forma, o tamanho, a densidade e o grau de 

hidratação das partículas da fibra, são descritos como os principais fatores para a determinação 

da efetividade da FDN na manutenção do pH acima do nível acidótico.  

O FDNfe fornecido pelo volumoso está associado ao tempo de mastigação, fluxo salivar 

e, finalmente, ao pH ruminal (TEDESCHi e FOX, 2018), e de acordo com o NRC (1996), o 

FDNfe é um preditor preciso do pH ruminal. Além disso, Kononoff et al. (2003) relataram que 

o pH ruminal médio estava altamente correlacionado com o FDNfe. Portanto, em nosso estudo, 

diferentes fontes de forragem (SM ou BC) formuladas no mesmo nível de FDNfe apresentaram 

valores médios de pH ruminal semelhantes. 

A inclusão de baixos níveis de FDNfe em dietas com alto teor de concentrado para 

bovinos da raça Nelore ainda é um tema de muito estudo. Caetano et al. (2015), sugerem que 

12,8% de inclusão de FDNfe em dietas à base de milho grão duro e 8% de caroço de algodão, 

foi suficiente para otimizar o desempenho dos animais. No entanto, Goulart e Nussio (2011) 

apontam 10 a 18% de FDNf como um nível seguro de inclusão, garantindo as exigências 

mínimas de saúde ruminal e maximizando a eficiência alimentar dos animais. Por outro lado, 

alguns autores sugerem que a inclusão de 3% de bagaço de cana em dietas de terminação 

aumenta o CMS e o ganho médio diário (MARQUES et al., 2016). Entretanto, Zinn; Corona e 

Ware (2004), recomendam a inclusão de 6 a 11% de FDNfe nas dietas de terminação. 

Diante da grande variação dos componentes químicos e físicos das fontes de volumoso, 

bem como a extensa variedade de fontes de forragens existentes, deve-se incentivar a utilização 

do conceito de efetividade física em programas de formulação de ração para bovinos. 

Entretanto, ainda são necessários maiores estudos para o melhor entendimento do 

comportamento das diferentes fontes de forragem sobre o desempenho e o metabolismo ruminal 

em bovinos confinados.  
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1.2.2. Aditivos que alteram a fermentação ruminal 

 

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 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 manipulação da 

fermentação ruminal por meio da utilização de produtos modificadores (aditivos) é dependente 

do sistema de produção (VAN NEVEL, 1992). O processo de otimização da fermentação 

ruminal pode ser considerado como a maximização ou minimização de reações no rúmen, 

dependendo do tipo e do teor de alimentação, da produção animal. 

A fermentação ruminal é resultado da atividade física e microbiológica, sendo que a 

maior parte dos nutrientes do alimento, fontes energéticas e proteicas, são convertidas em 

ácidos graxos de cadeia curta e em massa microbiana. A energia presente nos AGCC representa 

em torno de 75 a 80% da energia originalmente presente nos carboidratos fermentados e, 

geralmente contribuem em 50 a 70% da energia digestível do alimento (KOZLOSKI, 2002). 

A taxa de digestão e a taxa de passagem são afetadas pela quantidade e pela composição 

da dieta. A ingestão de alimentos é regulada pela exigência do animal, disponibilidade de 

alimento e composição da dieta. A distribuição e colonização da população de microrganismos 

no rúmen, geralmente é determinada pela composição da dieta. Dessa forma, dietas com 

elevados teores de proteína favorecem o desenvolvimento de microrganismos proteolíticos, 

enquanto que altas quantidades de amido, que geralmente são baixas em fibra, estão 

relacionadas com microrganismos utilizadores de amido (VAN SOEST, 1994). A ocorrência 

reduzida de microrganismos celulolíticos em animais alimentados com dietas ricas em grãos de 

cerais é dependente do tamanho de partícula da fibra disponível e da taxa de passagem da 

digesta (BRYANT; BURKET, 1953). 

A fermentação ruminal é passível de modificação para melhor aproveitamento dos 

nutrientes fornecidos pela dieta, reduzindo as perdas energéticas e a degradação de proteínas 

além de evitar problemas de distúrbios metabólicos no rúmen. De acordo com Marsiglio (2012), 

a ingestão de dietas ricas em grãos, constituídas de carboidratos de alta fermentabilidade, 

favorece a rápida queda do pH ruminal, devido a altas taxas de digestão e produção de AGCC, 

podendo levar a ocorrência de distúrbios metabólicos. Dessa forma, a manipulação da 

fermentação ruminal pode ser realizada tanto pela variação do substrato oferecido (CHALUPA, 
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1975), como pela inclusão de aditivos que possuem ação sobre a microbiota ruminal e suas 

atividades. 

A utilização de antibióticos ionóforos na dieta de ruminantes é uma prática comum em 

sistemas de produção intensivos, a fim de modular a fermentação ruminal por meio de seleção 

microbiológica, proporcionando aumento da eficiência energética, principalmente, em função do 

aumento da produção do ácido propiônico, redução da relação acetato/propionato, diminuição 

das perdas pela produção de metano, além da diminuição das concentrações de ácido lático 

(MCGUFFEY et a., 2001). Dessa forma, as proporções de metano no rúmen são reduzidas, 

caracterizando menores perdas de energia pela fermentação, que podem alcançar até 10% em um 

sistema sem o uso de aditivos melhoradores da eficiência nutricional (NAGARAJA et al., 1997). 

Além disso, a associação destas mudanças resulta no melhor aproveitamento da energia 

disponível para o ruminante com reflexos positivos no desempenho animal. 

 

1.2.2.1. Monensina sódica 

 

Os aditivos ionóforos são um grupo de antibióticos bacteriostáticos resultantes da 

fermentação de algumas estirpes de bactérias de gênero Streptomyces sp (GONÇALVES et al., 

2012). São compostos capazes de formar complexos lipossolúveis com cátions (devido às suas 

estruturas moleculares) além de ser responsável pelo seu transporte através das membranas 

lipídicas (PRESSMAN, 1976). 

A monensina sódica é o ionóforo frequentemente mais incluído na dieta de ruminantes 

como modulador da fermentação ruminal e melhorador da eficiência de aproveitamento dos 

nutrientes. 

Existe pouca ação da monensina sobre bactérias ruminais gram-negativas devido ao seu 

envoltório celular ser constituído por uma parede celular composta por uma dupla membrana 

externa de proteção, constituída por proteínas, lipoproteínas e lipopolissacarídeos, além da 

presença de porinas (canais de proteínas) que atuam no transporte de moléculas com tamanho 

limite de aproximadamente 600 Daltons. 

 A maioria das moléculas dos ionóforos são maiores que 600 Daltons, o que torna as 

células das bactérias gram-negativas resistente quanto à sua ação. Dessa forma, quando os 

ionóforos se ligam à membrana celular das bactérias gram-positivas, o transporte de cátions 

através da membrana citoplasmática é facilitado. Neste momento, ocorre a troca de um cátion 

monovalente por um próton, diminuindo a concentração de K+, ocorrendo a queda do pH e 

aumento da concentração intracelular de Na+ (MORAIS; BERCHIELLI; REIS, 2011). Nessas 
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condições, as bactérias gram-positivas, a fim de manter o equilíbrio celular, utilizam o sistema 

de transporte celular para dissipar o H+ e o Na+ intracelular. As bombas de Na+/k+ ATPase ou 

próton ATPase permitem que o organismo expulse o H+ a custo de um ATP por prótons, o que 

desencadeia um desequilíbrio osmoelétrico, ativando os mecanismos de homeostase, 

consumindo de energia e levando à morte celular por esgotamento energético (PERES; SIMAS, 

2006). 

A monensina tem ação sobre as bactérias gram-positivas, impactando, dessa forma, o 

metabolismo dos ruminantes pelo aumento da eficiência energética, pela melhoria no 

aproveitamento de nitrogênio, além da redução de problemas como timpanismo e acidose 

ruminal (SCHELLING, 1984).  

Alguns autores verificaram as alterações no perfil de ácidos graxos de cadeia curta, com 

aumento na concentração de ácido propiônico e redução significativa nas concentrações de 

ácido acético e butírico (RICHARDSON et al., 1976). Com o aumento da concentração de 

propionato no rúmen, a gliconeogênese hepática a partir desse AGCC também é aumentada, 

disponibilizando maior aporte energético a partir do alimento devido ao aumento da glicose 

(LOMAX et al., 1979). 

Alguns estudos apontam que a produção total de AGCC não foi afetada com a utilização 

de ionóforos, no entanto, percebeu-se que a relação acetato:propionato foi diminuída 

(FÜLLER; JOHNSON, 1981; RUSSEL; STROBEL, 1989; LANA; RUSSEL, 1996; HRISTOV 

et al., 2001; GUAN et al., 2006). Autores também relataram a ocorrência do aumento na 

digestibilidade aparente do nitrogênio, energia e da fibra (HORTON; BASSENDOWSIKI; 

KELLER, 1980; WEDEGAERTNER; JOHNSON, 1983; SPEARS, 1990). 

Os ionóforos, em particular a monensina, apresentam grande emprego como ferramenta 

de manejo para regular a ingestão de alimentos e agir no controle da acidose (NAGARAJA; 

TITGEMEYER, 2007), por afetar diretamente os microrganismos ruminais produtores de ácido 

lático (Streptococcus bovis e Lactobacillus spp.), estabilizando a fermentação ruminal (COE et 

al., 1999) e prevenindo quedas bruscas do pH ruminal (BURRIN; BRITTON, 1986). 

No Brasil, os ionóforos geralmente utilizados em dietas de confinamento apresentam 

níveis médios de recomendação de 21,9 mg/kg de MS ingerida (MILLEN et al., 2009). 

Em análise sobre 228 ensaios que envolveram 11.274 bovinos alimentados com dietas 

de alto teor de concentrado e suplementados com ou sem monensina, Goodrich et al. (1984), 

constataram que a monensina aumentou 1,6% o ganho de peso, reduziu o consumo em 6,4% e 

melhorou a conversão alimentar em 7,5%. No entanto, os autores afirmam que a resposta pode 

ter sido variável de acordo com o tipo de animal suplementado.  
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Os efeitos de diferentes níveis de inclusão de monensina sódica foram testados por 

Burrin e Britton (1986), os autores utilizaram três tratamentos (0, 150 e 300 mg 

monensina/animal/dia) com dieta de 75% de concentrado,alimentados uma vez ao dia. Os 

maiores níveis de monensina apresentaram maior valor de pH 16h após o fornecimento da dieta, 

com baixas concentrações de lactato. 

A suplementação crescente de níveis de monensina (0, 11 e 33 mg/kg MS ingerida) para 

novilhos cruzados durante o período de adaptação à dieta com elevada proporção de 

concentrado reduziu a IMS e a variação na ingestão, melhorando a eficiência do ganho 

(BURRIN; STOCK; BRITTON, 1998). A utilização de antibióticos ionóforos, como a 

monensina, foi extensivamente estudada, sendo os resultados consistentes em demonstrar 

benefícios para a fermentação ruminal e consequentemente, melhora no desempenho animal. 

Em virtude da preocupação com o uso de antibióticos como promotores de crescimento 

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

microbianos oriundos de extratos de plantas na dieta de ruminantes. 

 

1.2.2.2. Óleos essenciais 

 

Os óleos essênciais tem sido descrito na literatura como compostos capazes de 

manipular a fermentação ruminal, principalmente pela sua ação antimicrobiana (BESS et al., 

2012), surgindo como potencial substituto aos antibióticos, comumente empregados na 

alimentação animal. 

Compostos produzidos a partir do metabolismo secundário das plantas são divididos, 

em sua maioria, em dois grupos químicos, os terpenóides (monoterpenóides e 

sesquiterpenóides) e fenilpropanóides. Alguns óleos essenciais possuem capacidade de ação 

semelhante aos ionóforos, atuando de forma seletiva sobre as populações microbianas do rúmen 

(CALSAMIGLIA et al., 2007). 

O uso de aditivos alternativos versus o uso de antibióticos em bovinos confinados 

aumentou à medida que a demanda do mercado consumidor por produtos naturais aumentou 

(KHIAOSA-ARD E ZEBELI, 2013). O uso de óleos essenciais e seus compostos bioativos em 

dietas para bovinos confinados pode melhorar a fermentação ruminal (por exemplo, redução na 

produção de metano e na razão acetato: propionato), mas as melhorias no desempenho animal 

ainda são escassas e variáveis (KHIAOSA-ARD E ZEBELI, 2013). 

Os possíveis mecanismos de ação dos compostos naturais estão, em sua grande maioria, 

associados à membrana celular, como o transporte de elétrons e gradiente de íons, ação 
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semelhante aos ionóforos (DORMAN; DEANS, 2000). Como componentes ativos em muitas 

plantas, os óleos essenciais têm sido historicamente utilizados na inibição do crescimento 

bacteriano. A interação óleo essencial/ membrana celular altera a estrutura das mesmas, 

tornando-as mais fluidas e permeáveis (KNOBLOCH et al., 1986), permitindo a passagem de 

íons e outros conteúdos citoplasmáticos (LAMBERT et al., 2001). 

Estudos prévios utilizando óleos essenciais na nutrição de ruminantes demonstraram o 

efeito antimicrobiano destes compostos na modulação da fermentação ruminal, trazendo 

resultados promissores com o uso destes compostos, principalmente no que se refere a 

concentração de AGCC. Muitos apresentam a capacidade de reduzir a relação 

acetato:propionato, e, dessa forma, ocorre um aumento nas concentrações de propionato e 

butirato, além de uma menor produção de metano, tornando o rúmen energeticamente mais 

eficiente (CASTILLEJOS; CALSAMIGLIA; FERRET, 2006; CALSAMIGLIA et al., 2007; 

CARDOZO, 2004; BUSQUET, 2006). 

O uso de óleos essenciais interage com as membranas das células microbianas inibindo 

o crescimento de algumas bactérias gram-positivas, tal fato, pode reduzir o processo de 

deaminação, melhorando o aproveitamento de proteínas provindas da dieta, consequentemente 

menor concentração de amônia no rúmen e melhor aproveitamento energético da dieta 

(CALSAMIGLIA et al., 2007). 

Benchaar et al (2007a) suplementaram vacas em lactação com uma mistura (“blend”) 

de óleos essenciais (incluindo o timol, eugenol, vanilina, guaiacol e limoneno) na dose de 

750mg/vaca/dia e não encontraram diferença no consumo de matéria seca. Com relação a 

fermentação ruminal, houve uma menor concentração de ácidos graxos totais quando o 

composto de óleos essenciais foi adicionado à dieta a base de silagem de milho. 

Consequentemente os valores de pH tenderam a ser maiores, no entanto, não foi observado 

efeito na concentração de N-NH3 do fluido ruminal. 

De modo geral, os óleos essenciais não apresentam efeito no pH ruminal in vivo ao se 

fornecer dieta de alto concentrado (FANDIÑO et al., 2008; CHAVES et al., 2008a; YANG et 

al., 2010a; 2010b). Por outro lado, outros autores observaram queda no pH quando dietas de 

alto concentrado foram fornecidas aos ruminantes (DEVANT et al., 2007; CHAVES et al., 

2008a). 

Ruminantes possuem baixa eficiência de utilização de N, e dessa forma, alterar o 

metabolismo ruminal do N é interessante no aspecto de reduzir o custo de alimentação, 

melhorar o desempenho animal além de minimizar as perdas de ureia/NH3 para o meio ambiente 

(CALSAMIGLIA et al., 2010). 



23 
 

Alguns estudos comprovam que os óleos essenciais atuam na redução populacional de 

bactérias hiperprodutoras de NH3, diminuindo a taxa de produção de NH3 a partir de 

aminoácidos (McINTOSH et al., 2003; WALLACE, 2004). Todavia, existem variações na 

sensibilidade das hiperprodutoras de NH3 à ação dos óleos funcionais. Bacterias do gênero 

Clostridium sticklandii e Peptostreptococcus anaerobius demonstraram sensibilidade à ação 

dos mesmos, enquanto que as do gênero Clostridium aminophilum não foram afetadas 

(McINTOSH et al., 2003). De maneira geral, o metabolismo proteico é mediado pela redução 

da deaminação, efeito atribuído à inibição das bactérias hiperprodutoras de NH3 (McINTOSH 

et al., 2003; NEWBOLD et al., 2004; WALLACE, 2004).  

Resultados relacionados a degradação in situ da proteína ainda são controversos, pois 

enquanto alguns estudos apontam redução da proteólise com a adição de óleos essenciais 

(CASTILLEJOS et al., 2007), outros não verificaram influência dos mesmos sobre o 

metabolismo proteico ruminal, seja em sistema in vitro de fluxo contínuo (CASTILLEJOS et 

al., 2006, 2007) ou in vivo usando vacas em lactação (BENCHAAR et al., 2006, 2007a). Esses 

resultados controversos podem estar associados à dificuldade de se atingir in vivo as doses 

efetivas determinadas in vitro, além da questão relacionada à adaptação microbiana ao longo 

do tempo (BENCHAAR et al., 2008). 

Em relação ao desempenho animal, existem muitos resultados distintos. Meyer et al. 

(2009) trabalhando com um “blend” de óleos essências (timol, limoneno, e guaiacol), 

observaram uma eficiência alimentar semelhante para o grupo de animais que receberam o 

blend de óleos essenciais + tilosina (0,153g/kg) em relação ao grupo monensina + tilosina 

(0,156g/kg), sendo ambos superiores ao grupo controle (0,145g/kg). No entanto, o 

fornecimento do mesmo “blend” de óleos essenciais (timol, limoneno e guaiacol) não trouxe 

vantagens sobre o desempenho dos animais, enquanto o CMS e o GMD foi inferior (7,28 kg/dia 

e 0,68 kg/dia) para o grupo recebendo óleo essencial quando comprado ao grupo controle (7,46 

kg/dia e 0,73 kg/dia), respectivamente (BEAUCHEMIN; McGINN, 2006). 

Neste contexto, mais estudos são necessários para avaliar e consolidar os reais efeitos 

do uso dos óleos essenciais sobre o desempenho animal. 

 

1.2.2.3. Enzimas 

 

A utilização de enzimas exógenas como forma de melhorar a utilização dos alimentos 

pelos animais já vem sido estuda principalmente em dietas de suínos e aves. Contudo, em dietas 

para ruminates, sua utilização ainda é recente. Alguns estudos demonstram aumento da 
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digestibilidade de nutrientes com a adição de preparados enzimáticos na alimentação dos 

ruminantes (JUDKINS; STOBART, 1998; BEAUCHEMIN et al., 2000). 

As enzimas são classificadas como proteínas globulares, apresentam estrutura terciária 

e quaternária, agem como catalisadores biológicos, aumentam a velocidade das reações 

químicas no organismo, sem serem alteradas durante o processo (CHAMP; HARVERY, 1989). 

São classificadas de acordo com o substrato sobre o qual atuam (HARGER, 1982), por 

exemplo, o termo amilase indica a ação sobre o amido. As enzimas digestivas têm um sítio 

ativo que permite atuação na ruptura de uma determinada ligação química (PENZ JUNIOR, 

1998), sob condições favoráveis de temperatura, umidade e pH. 

A suplementação enzimática na nutrição animal pode melhorar a digestão de nutrientes, 

bem como remover ou destruir os fatores antinutricionais presentes em alguns grãos, 

potencializar a ação das enzimas endógenas e diminuir as perdas de nutrientes excretados pelas 

fezes (GUENTER, 2002). 

Para a ação da enzima, o contato com o substrato é essencial. Estudos mostram que a 

adição de enzimas diretamente no alimento promove maior estabilidade enzimática graças à 

formação do complexo enzima-substrato, dificultando a ação de proteases microbianas 

(MORGAVI et al., 2000). A formação desse complexo também aumenta o seu tempo de 

permanência rúmen, uma vez que a enzima não se encontra dissolvida no fluido ruminal. Na 

falta do complexo enzima-substrato estável, as enzimas se solubilizam no líquido ruminal e 

fluem rapidamente para o intestino (BEAUCHEMIN et al., 2003). 

Os principais desafios para a utilização de enzimas amilolíticas em ruminantes se deve 

ao fato de que a digestão do amido é extensa e geralmente não é um fator limitante da produção, 

da mesma forma que a digestão incompleta ou lenta da fibra, além de que a rápida digestão de 

grandes quantidades de amido pode ocasionar distúrbios de ordem metabólica, o que representa 

um risco em potencial para a inclusão de amilases exógenas na dieta de ruminantes 

(TRICARICO et al., 2008). Contudo, a perda de amido observada nas fezes de animais 

confinados demonstra um potencial de degradabilidade das frações que não foram aproveitadas 

ao longo do trato digestório, e acredita-se que o uso de enzimas amilolíticas poderia auxiliar 

nessa deficiência de aproveitamento do amido, além de auxiliar na melhora dos padrões 

fermentativos e prevenção de distúrbios metabólicos (TRICARICO et al., 2007). 

Alguns estudos foram realizados para avaliar os efeitos de um extrato de Aspergillus 

oryzae, contendo atividade de alfa-amilase no desempenho de bovinos de corte em terminação 

(TRICARICO et al., 2007). Em um primeiro experimento foram avaliados diferentes fontes de 

volumoso (feno de alfafa, casca ou caroço de algodão), e foi observado um efeito positivo para 



25 
 

a enzima, que resultou em um aumento da área de olho de lombo, no entanto, não foram 

observados efeitos na ingestão de MS, conversão alimentar (CA) e ganho médio diário dos 

animais (GMD), independente da fonte de volumoso utilizada. Em um segundo experimento, 

utilizando novilhas alimentadas com diferentes tipos de processamento de milho (quebrado ou 

grão úmido) e duas  doses de enzima amilolítica (0,580 ou 1,160 UD/ kg de MS da dieta), os 

mesmos autores, observaram aumento no ganho médio diário, na ingestão de MS e também no 

aumento na área de olho de lombo com a adição da enzima. Entretanto, no terceiro experimento, 

onde os autores avaliaram a suplementação de amilase no desempenho de novilhos em restrição 

da ingestão de MS, não encontraram diferenças para o ganho médio diário, ingestão de MS e 

conversão alimentar. 

Avaliando o efeito de doses crescentes de uma preparação de amilase (Amylase – 7B®, 

Novozymes, Bagsvaerd, Dinamarca) sobre o desempenho e qualidade de carne de bovinos em 

terminação alimentados com dietas superiores a 36% de amido, Metwally e Schwarz (2015), 

concluíram que a adição da enzima não afetou a ingestão de MS, bem como o ganho de peso 

diário, no entanto, houve um aumento na digestibilidade aparente total da FDN, sem afetar a 

digestibilidade da MS ou do amido. 

Dessa forma, mais estudos devem ser dedicados para melhor entendimento e 

recomendação quanto ao uso de enzimas na alimentação de ruminantes em dietas com elevados 

teores de concentrado. 

 

1.2.2.4. Uso combinado de óleos essenciais e enzimas amilolíticas 

 

A suplementação de amilases na terminação de bovinos de corte não tem sido alvo de 

muitos estudos. Tricarico et al. (2005) relataram aumento na produção de leite em vacas leiteiras 

em lactação, enquanto DeFrain et al. (2005) notaram melhorias no balanço de energia em vacas 

leiteiras no período de transição como resultado da alimentação de uma α-amilase definida. 

Dessa forma, acredita-se que a suplementação de α-amilase pode representar uma alternativa 

potencial para manipular a fermentação ruminal do amido e, assim, melhorar o desempenho em 

bovinos de corte em terminação. 

Alguns estudos realizados com a utilização da combinação de óleos essenciais (Crina® 

Ruminants) e -amylase (Ronozyme® RumiStarTM), no desempenho de bovinos de corte, tem 

mostrado que a associação dessas moléculas aumenta o consumo de MS, o peso vivo dos 

animais, bem como o rendimento de carcaça, quando fornecidas em dietas contendo elevado 
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teor de amido com inclusão de bagaço de cana-de-açúcar e caroço de algodão (ASCEDO et al., 

2016). 

De acordo com Meschiatti et al. (2019) e Gouvêa et al. (2019), o uso da combinação de 

óleos essências (Crina® Ruminants) e -amylase (Ronozyme® RumiStarTM) na terminação de 

bovinos Nelore, resultou em maior desempenho quando comparada à dieta contendo 

monensina, principalmente devido ao maior consumo de energia como resultado de um maior 

consumo de nutrientes. 

Em outro estudo, Meschiatti et al. (2016) avaliando fermentação ruminal de bovinos 

alimentados com dieta contendo óleos essenciais e enzimas amilolíticas (CRINA + α-amylase: 

Ronozyme® RumiStar™, DSM® – 90 e 560 mg/ kg DM, respectivamente), observaram que a 

associação desses aditivos aumentou a ingestão de MS, nutrientes digestíveis totais e a 

quantidade de amido digerido no trato total, em relação à utilização da monensina. 

Diante do exposto, é possível a observar o potencial de utilização do uso combinado de 

óleos essenciais e enzimas amilolíticas na nutrição de bovinos visando melhorias no 

metabolismo ruminal e no desempenho animal, entretanto, maiores estudos devem ser 

considerados, principalmente em dietas com elevados teores de concentrado.   
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2. DESEMPENHO, CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA E QUALIDADE DE 

CARNE DE BOVINOS CONFINADOS ALIMENTADOS COM DIFERENTES 

ADITIVOS E FONTES DE VOLUMOSO 

 

Parte dos apresentados neste capítulo foram publicados na revista Animal Feed Science and 

Tecnology, (Apêndice A),  edição 269, Novembro de 2020, 114643 

(https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2020.114643). 

 

2.1. Introdução 

 

Os grãos de cereais são usualmente utilizados em dietas de confinamento, pois fornecem 

maior energia líquida de ganho (ELg) (ZINN; CORONA; WARE, 2004) e dessa forma, rações 

de terminação ricas em grãos, promovem maiores taxas de ganho de peso, favorecem a 

deposição de gordura de forma mais rápida, o que é desejável pela indústria da carne (OWENS, 

2008a). 

Embora o aumento na ingestão de carboidratos de elevada degradação seja benéfico, em 

razão da maior disponibilidade de energia para o ganho de peso, taxas elevadas de ingestão de 

carboidratos solúveis de rápida degradação estão diretamente relacionados com distúrbios 

metabólicos, acidose ruminal e decréscimo na taxa de crescimento microbiano (BROWN et al., 

2006). 

Neste contexto, a utilização de aditivos zootécnicos na nutrição animal potencializa a 

resposta dos bovinos aos ingredientes ingeridos, modificando a fermentação ruminal, 

minimizando os efeitos negativos das dietas ricas em concentrados, melhorando o desempenho 

dos mesmos, efetivamente melhorando os níveis de produção. De acordo com Oliveira e Millen, 

https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2020.114643
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(2014), os antibióticos ionóforos são os principais aditivos alimentares utilizados em cerca de 

90% dos confinamentos brasileiros. 

Por outro lado, a preocupação pública com o uso rotineiro de antibióticos como 

melhoradores da fermentação ruminal na nutrição de bovinos tem resultado em um grande 

questionamento com relação ao uso dessas moléculas químicas, neste contexto, esforços 

consideráveis têm sido dedicados ao desenvolvimento de alternativas aos antibióticos e, nesse 

sentido, extratos vegetais e enzimas exógenas têm um papel interessante como um aditivo 

alimentar seguro para a alimentação animal. O uso de aditivos naturais, como extratos de 

plantas e enzimas, demostra grande potencial de ação positiva no ambiente ruminal 

(WALLACE; COLOMBATO; ROBINSON, 2008). 

De forma complementar, a fonte de volumoso tem grande importância e influência sobre 

o consumo de matéria seca (CMS), e consequente a ingestão de energia, influenciando o 

desempenho dos animais no confinamento e as características de carcaça. Sabe-se que fontes 

de fibras (oriundas de forragens ou não forragens) diferem consideravelmente quanto a sua 

efetividade física (CLARK; ARMENTANO, 1997).  

Efeitos que podem ser explicados pelas diferenças físicas encontradas entre os tipos de 

forragem, influenciam a gravidade específica, o tempo de retenção ruminal, o tempo de 

mastigação total (ingestão e ruminação) e a cinética ruminal (GRANT, 1997). Baixos níveis de 

volumoso são incluídos em grande parte das dietas de confinamento por duas razões, estimular 

o consumo dos animais e minimizar os riscos de acidose (GALYEAN; HUBBERT, 2012; 

CAETANO et al., 2015). 

Dessa forma, o uso de diferentes fontes de fibra na dieta ainda é um desafio para os 

nutricionistas fornecerem quantidades mínimas adequadas de forragem que possibilite, com 

segurança uma resposta máxima do desempenho animal.  

Apesar de existirem diversos relatos na literatura sobre a utilização de aditivos naturais 

alternativos aos antibióticos, bem como a utilização de diferentes fontes de volumoso para 

bovinos de corte confinados, mais pesquisas são necessárias para avaliar as interações entre 

diferentes fontes de volumoso (com base na mesma inclusão do FDNfe) e diferentes aditivos 

alimentares em bovinos em confinamento, e com isso fornecer maiores informações sobre a 

viabilidade da utilização desses produtos em dietas com alta proporção de concentrados. 

 

2.2. Material e métodos 
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Todos os procedimentos usados para esse experimento envolvendo animais foram 

conduzidos de acordo com o Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA número 4486060817). 

Ambos os protocolos foram aprovados pelo comitê de ética da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo campus Fernando Costa. 

 

2.2.1. Animais e tratamento 

 

O experimento foi conduzido no Departamento de Zootecnia da Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, em Pirassununga/ SP. 

Foram utilizados oitenta e oito Nelores machos não castrados de origem comercial, com 

peso inicial médio de 359 ± 39 kg e idade de 24 a 36 meses. Os animais foram designados a um 

delineamento de blocos casualizados (peso vivo inicial) em um arranjo fatorial 2 x 2 (tipo de 

aditivo e volumoso), utilizando 22 repetições por tratamento. 

Na chegada ao confinamento, os animais foram identificados com brincos na orelha, 

pesados, desparasitados com 35 g/kg de Ivermectina (7 mL/ animal; Puritec Gold®, Ceva Brasil, 

Paulinia, SP, Brazil) e vacina contra clostridiose (5 mL/animal; Ourovac Poli BT OuroFino 

Saúde Animal, Cravinhos, SP, Brazil). Durante o experimento, os animais foram vacinados 

contra febre aftosa (5 mL/ animal; Bovicel Vallée, São Paulo, SP, Brazil) de acordo com o 

programa nacional brasileiro de vacinação. 

 Posteriormente, os animais foram blocados pelos pesos iniciais e atribuídos 

aleatoriamente, dentro do bloco, aos tratamentos, foram divididos em dois grupos, sendo que o 

primeiro grupo, com 44 animais foram alojados em quatro baias coletivas (10 × 16 m; 11 

animais/ curral; 14,5 m2 / animal), equipadas com portões individuais eletrônicos (American 

Calan Inc, Northwood, NH, USA), que permitem o consumo individual dos animais. O segundo 

grupo, com 44 animais foi alojado em baias individuais (6 × 3 m; 18 m2 / animal), ambas 

instalações apresentavam piso de concreto, bebedouro automático e cocho de cimento. 

Os tratamentos foram constituídos por dois ativos alimentares (Monensina sódica 

(MON; 26 mg/KgMS) ou a combinação de um blend de óleos essenciais + enzima amilase 

exógena (BEO + AM; 90 e 560 mg do produto comercial/ Kg MS, respectivamente) associado 

com uma das duas fontes de volumoso (silagem de milho – SM  vs bagaço de cana–de-açúcar 

in natura – BC). As fontes de forragem foram incluídas na dieta de acabamento para fornecerem 

o mesmo nível de FDNfe (Tabela 1). 

O produto comercial utilizado foi o Fosbovi® Confinamento Crina® RumiStarTM (DSM 

Produtos Nutricionais Brasil S.A, São Paulo, SP, Brazil) composto por um blend de óleos 
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essenciais (BEO; CRINA Ruminats), uma mistura patenteada que inclui timol, eugenol, 

vanilina e limoneno e um transportador orgânico (McIntoch et al., 2003) e a adição da enzima 

α-amilase exógena (AM; Bacillus licheniforms, RANOZYME RumiStar).  

A enzima exógena com uma atividade de amilase de 600 unidades de quilo Novo (KNU) 

por grama, foi adicionada à dieta para atingir 336 KNU de atividade de amilase por quilograma 

de MS (Gouvêa et al., 2019). Um KNU é definido como a quantidade de enzima liberada em 

uma reação em duas etapas 6 μmol de p-nitrofenol por min de 4,6-etilideno-G7-nitrofenil-

maltoheptaosídeo de 1,86 mM a pH 7,0 e 37 ◦C (Meschiatti et al., 2019; Gouvêa et al., 2019). 

A monensin sódica (MON; Rúmensin; Elanco Animal Health, Indianápolis, IN) foi 

utilizada como controle positivo neste experimento e foi adicionada ao mesmo produto 

comercial sem adição dos óleos essenciais e da enzima exógena. 

Para SM, o milho (BM-709 Pro 2, Biomatrix, Rio Claro, SP, Brasil) foi colhido (110 

dias após o plantio) e triturado em picador JF C240 Double Evolution S2 (JF Máquinas 

Agrícolas Ltda, Itapira, SP, Brasil).  O silo foi coberto com uma lona de camada dupla para 

silagem (espessura de 200). O BC utilizado neste experimento foi obtido em uma usina 

comercial de processamento de cana-de-açúcar (Cia Müller de Bebidas, Destilaria Lajeado, 

Pirassununga, SP, Brasil). 

Após a chegada, os animais passaram por um período de 14 dias de adaptação às 

instalações no qual receberam apenas SM ad libitum, e acesso livre ao cloreto de sódio, que foi 

disponibilizado em um cocho separado (NutriSAl - P Batista de Morais M.E., Areia Branca, 

RN, Brazil). Após este período, os animais foram então pesados após 16h de jejum alimentar e 

hídrico (dia 0), foram então distribuídos em oito blocos de acordo com pelo peso vivo inicial 

em jejum e atribuídos aleatoriamente com base no bloco peso e tipo de instalação, aos 

tratamentos (22 repetições / tratamento). 

O estudo teve duração de 108 dias, e os tratamentos foram oferecidos aos animais 

durante todo o experimento. As dietas (Tabela 1) foram formuladas para conter o mesmo nível 

de proteína e energia utilizando o software RLM 3.2 (Integra Software, Piracicaba, São Paulo, 

Brasil) para atender às necessidades de nutrientes de touros Nelore em terminação para 1,5 kg 

de ganho médio diário (GMD), conforme especificado pelo Cornell Net Carbohydrate and 

Protein System (CNPCS; Fox et al., 1992). Aditivos alimentares (MON e BEO + AM) foram 

adicionados ao suplemento mineral-vitamínico, os quais foram incluídos na uma ração total a 

30 g / kg de MS da dieta. Os suplementos contendo os aditivos alimentares foram produzidos 

em uma fábrica comercial de rações (DSM Nutritional Products Brazil S.A., Mairinque, SP, 

Brasil) seguindo os padrões de fabricação de qualidade de mistura e níveis garantidos. Milho 
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moído foi processado para ter um tamanho médio de partícula de 2 mm (Hammermill modelo 

Lucato S10, Limeira, SP, Brasil). 

Os touros foram adaptados à dieta rica em concentrado durante os primeiros 20 dias do 

experimento utilizando 4 dietas intensivas que gradualmente (a cada 5 dias) diminuíram a 

NDFfe do volumoso (SM ou BC) de 200 g / kg para 180 g / kg, 150 g / kg e 130 g / kg de MS. 

A partir do 21º dia, os animais receberam a dieta final de acabamento contendo 100 g / kg de 

FDNfe de SM ou BC com base na MS até o abate dos animais.  

 

Tabela 1 – Ingredientes e composição química (com base na matéria seca) das dietas. 

Item 

Fonte de volumoso 

Silagem de milho Bagaço de cana-de-

açúcar 

Ingredientes, kg/g   

Silagem de milho  195 - 

Bagaço de cana-de-açúcar - 120 

Milho grão 707 782 

Farelo de Soja (45%) 55 55 

Mistura mineral1,2 30 30 

Ureia 13 13 

Composição química, kg/g3   

Matéria seca 658 810 

Proteína bruta 142 139 

FDN 197 212 

FDA 149 165 

NDT4 789 772 

Extrato etéreo  51 51 

Amido  403 417 

EM, MJ/kg4 11,94 11,68 

ELm, MJ/kg4 7,98 7,77 

ELg, MJ/kg4 5,31 5,12 

Tamanho médio de partícula, mm5 25,9 19,8 

FDNfe da forragem 100 107 
1 Suplemento mineral e vitamínico contendo (por kg de matéria seca): 140 g / kg Ca, 16 g / kg P, 36 g / kg S, 20 g 

/ kg Mg, 34 g / kg K, 56 g / kg Na, 8 mg / kg Co, 540 mg / kg Cu, 6,7 mg / kg Cr, 27,5 mg / kg I, 1070 mg / kg 

Mn, 6,7 mg / kg Se, 2.000 mg / kg de Zn, 168.000 IU / kg de vitamina A, 17.000 IU / kg de vitamina D3, 1.740 

IU / kg de vitamina E, 90 mg / kg de biotina, 2,7 × 109 UFC / kg Saccharomyces cerevisiae. Fabricado por DSM 

Nutritional Products, São Paulo, Brasil.,2 Fornecimento de tratamentos dietéticos (aditivos alimentares): MON = 

monensina de sódio a 26 mg / kg de matéria seca, (Rúmensin, Elanco Animal Health, Indianapolis, IN) e BEO + 

AM = mistura de óleos essenciais a 90 mg de produto comercial (CRINA Ruminats) / kg de matéria seca + α-

amilase exógena a 560 mg de produto comercial (RONOZYME RumiStar) / kg de matéria seca. A mistura de 
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óleos essenciais e a α-amilase exógena foram fornecidos por DSM Nutritional Products, Basel, Suíça. 3 Com base 

na análise química dos ingredientes coletados durante o experimento (n = 12 amostras). 4 Os nutrientes digestíveis 

totais (NDT) foram estimados usando concentrações de proteína bruta, extrato etéreo, cinzas, fibra em detergente 

neutro, lignina, fibra em detergente ácido e proteína bruta insolúvel neutra como descrito por Weiss et al. (1992) 

e então energia metabolizável (EM), energia líquida disponível para crescimento (ELg) e energia líquida disponível 

para manutenção (ELm) foram calculados usando as seguintes equações: ED = NDT × 0,04409; EM = 0,82 × ED; 

NEg = 1,42 × [EM] - 0,174 ×[EM] 2 + 0,0122 × [EM] 3 - 1,65; e NEm = 1,37 × [EM] - 0,138 × [EM] 2 + 0,0105 × 

[EM] 3 - 1,12 (NASEM, 2016). 5 O tamanho médio das partículas foi determinado de acordo com método adaptado 

de Lammers et al. (1996).6 FDNfe: fibra em detergente neutro fisicamente eficaz com base em MS de volumoso 

retido na peneira de 1,17 mm como proposto por Lammers et al. (1996). 

Fonte: própria autoria. 

 

As dietas foram misturadas em um vagão misturador de ração (Casale Unimix 1200, 

Casale Equipamentos, São Carlos, SP, Brasil), pesadas em sacos de náilon em balança fixa 

(Toledo do Brasil, Indústria de Balanças Ltda, 2124/1, São Bernardo do Campo, SP, Brasil) e 

oferecido uma vez ao dia às 08h00. Para evitar contaminação cruzada, o vagão de alimentação 

era limpo após cada mistura. As sobras que não deveriam ultrapassar 50 g / kg foram retiradas 

diariamente, pesadas, secas a 55°C e utilizadas para determinar a quantidade de ração a ser 

oferecida no dia seguinte com base no CMS do dia anterior. Amostras de fontes frescas de 

volumoso (SM e BC) foram coletadas semanalmente para medir o tamanho das partículas 

(Tabela 2) usando o Penn State Particle Size Separator (Nasco, Fort Atkinson, WI, EUA; 

Lammers et al., 1996) adaptado com uma peneira superior (> 19 mm, ≤19 e > 8 mm, ≤ 8 e > 

1,18 mm e ≤1,18 mm). 

 

Tabela 2 - Caracterização da distribuição granulométrica (g/kg) da silagem de milho e bagaço 

de cana-de-açúcar in natura utilizadas no Exp. 1 e 2. 

Tamanho da peneira¹ Silagem de milho Bagaço de cana-de-açúcar 

>19 mm 12,0 5,0 

≤ 19 e > 8 mm 119 30,0 

≤ 8 e > 1.18 mm 509 508 

≤ 1.18 mm 360 457 

Tamanho médio de partículas², mm 259 198 

¹ A distribuição do tamanho de partícula foi avaliada em 8 amostras de cada fonte de volumoso de acordo com 

Lammers et al. (1996) usando o Separador de Tamanho de Partículas Penn State (Nasco, Fort Atkinson, WI, EUA) 

com Peneira de poro de 1,17 mm.² O tamanho médio das partículas foi determinado de acordo com o método 

adaptado de Lammers et al. (1996). 

Fonte: própria autoria. 

 

2.2.2. Coleta de amostras e análises 
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Os animais foram pesados individualmente após 16 h de jejum alimentar e hídrico no 

início (dia 0) e no final (dia 108) do experimento, a partir desses dados foi calculado o GMD. 

A eficiência alimentar (EA) foi calculada dividindo o GMD pela IMS. Amostras de SM e BC 

foram coletadas semanalmente durante o experimento e secas a 105oC durante 24 h para ajustes 

da dieta alimentar com base na MS. 

As dietas foram amostradas semanalmente e armazenadas a -20oC até o final do 

experimento quando foram compostas, secas em estufa de ar forçado a 55 ◦C por 72 h e moídas 

em moinho com tela de 1 mm (moinho Wiley, MA-680 arconi Ltda, Piracicaba, SP, Brasil). As 

sub-amostras foram analisadas em triplicata para MS a 105 ◦C (AOAC, 1990; método 930.15), 

proteína bruta (PB) pelo método de Dumas (Wiles et al., 1998), extrato etéreo (EE; AOAC, 

1990; método 920,29), cinzas (AOAC, 1990; método 942,05), amido (Hall, 2009), FDN (não 

sequencial e sem cinzas; Van Soest et al., 1991) e FDA como método 973,18 (Van Soest, 1973). 

  Valores tabulares de lignina e proteína bruta insolúvel em detergente neutro (software 

RLM 3.2) foram usados para determinar a porcentagem de NDT da dieta, conforme descrito 

por Weiss et al. (1992). Para o ensaio de FDN utilizou-se fonte de amilase estável ao calor, 

conforme recomendado pela National Forage Testing Association (Undersander et al., 1993). 

Cada amostra recebeu α-amilase (Sigma A3306; Sigma – Aldrich Brasil Ltda, São Paulo, SP, 

Brasil) e sulfito de sódio separadamente para a determinação de FDN. Ambos FDN e FDA 

foram expressos, excluindo as cinzas residuais. Todas as amostras foram analisadas em 

triplicata. 

Nos dias 20, 78 e 108 do estudo, amostras fecais (aproximadamente 300 g) foram 

coletadas manualmente diretamente do reto dos touros em jejum e armazenados a -20 ◦C para 

posterior análise do amido fecal (Hall, 2009). 

 

2.2.3. Medidas de ultrassonografia 

 

Nos mesmos dias das pesagens, foram feitas avaliações de ultrassonografia nos animais 

utilizando um equipamento de ultrassom, marca Aloka, modelo SSD500 Micrus (Aloka Co. 

Ltd.), com transdutor linear de 3,5 mHz e 172 mm de comprimento. Foram colhidas imagens 

para determinação da área de olho de lombo (AOL), espessura de gordura subcutânea (EGS) 

entre a 12ª e a 13ª costelas e sobre o músculo Biceps femoris entre o íleo e o ísquio, para 

determinação da espessura de gordura da picanha (EGP). 
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2.2.4. Abate e coleta de dados da carcaça 

 

No final do período experimental, os animais foram transportados 120km 

(aproximadamente 1,3 horas) em caminhões comerciais de transporte de animais (18 animais/ 

caminhão) para um frigorífico fiscalizado pela Federação (Frigorífico Angeleli, Piracicaba, 

Brasil) e foram abatidos seguindo os procedimentos de abate humanitário, conforme exigido 

pela legislação brasileira. O peso de carcaça quente (PCQ) foi determinado após a evisceração, 

sem rins gordura pélvica e cardíaca. O RCQ foi calculado por meio da divisão do PCQ pelo 

peso final de abate dos animais. 

Após 24h de resfriamento (0 – 2°C), foi mensurado o pH do músculo Longissimus (LM) 

utilizando um medidor de pH digital portátil (Hanna Instrúments - modelo HI99163, São Paulo, 

Brasil).   Para determinar a AOL e a EGS, uma meia carcaça foi dividida entre a 12° e 13° 

costela e então uma imagem do musculo Longissimus foi obtida por meio de uma câmera digital 

acoplada a um retângulo de aço de 15 x 20 cm com uma haste de 10 cm de altura. As imagens 

foram gravadas e interpretadas, por um técnico experiente, utilizando o software Lince® (M&S 

Consultoria Agropecuária, Pirassununga, São Paulo, Brasil). 

Duas amostras de 2,5 cm foram coletas Longissimus entre a 12ª e 13ª costela, embaladas 

à vácuo individualmente e maturadas durante sete dias para posterior análises instrúmental e 

química da carne. 

 

2.2.5. Análise instrumental e química da carne 

 

 Após o tempo de maturação, as amostras foram removidas da embalagem, pesadas e 

expostas ao ambiente por 30 minutos sob refrigeração a uma temperatura 4 ◦C – 6 ◦C para 

avaliação objetiva da cor, utilizando um espectrofotômetro portátil Konica Minolta 

(CMD2500d; Konica Minolta Sensing, Inc., Tóquio, Japão), com iluminate padrão D65, 10° de 

de ângulo e abertura do obturador de 30 mm, de acordo com o Escala de cores CIELAB (L * = 

luminosidade, a * = intensidade da cor vermelha, b * = intensidade do amarelo). A avaliação 

da cor foi realizada em três áreas diferentes da amostra e a média foi utilizada como valor final. 

 Após o tempo de maturação, as amostras foram removidas da embalagem, pesadas e 

expostas ao ambiente por 30 minutos sob refrigeração a uma temperatura 4 ◦C – 6 ◦C para 

avaliação objetiva da cor, utilizando um espectrofotômetro portátil Konica Minolta 

(CMD2500d; Konica Minolta Sensing, Inc., Tóquio, Japão), com iluminação padrão D65, 10° 

de de ângulo e abertura do obturador de 30 mm, de acordo com o Escala de cores CIELAB (L 
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* = luminosidade, a * = intensidade da cor vermelha, b * = intensidade do amarelo). A avaliação 

da cor foi realizada em três áreas diferentes da amostra e a média foi utilizada como valor final. 

 A maciez foi determinada conforme recomendado pela American Meat Science 

Association (AMSA, 2015).  Após esse procedimento, as amostras (LM) com 2,5 cm, foram 

assadas em um forno elétrico industrial (Modelo F130 / L - Fornos Flecha de Ouro Ind. e Com. 

Ltda., São Paulo, Brasil). A temperatura interna dos bifes foi monitorada por meio de 

termômetros individuais (Gulton Instrúmentos de Medição e Automação Indústria e Comércio 

LTDA – Modelo Gulterm 700-10s, São Paulo, Brasil). Ao alcançar 40 °C, as amostras foram 

viradas e permaneceram no forno até alcançar a temperatura de 71 °C.  

 Posteriormente, as amostras permaneceram em temperatura ambiente até resfriarem a 25 

°C, quando foram novamente pesadas para determinar as perdas por cocção (PC). Após isso, as 

amostras foram envolvidas em papel filme e foram resfriadas a 4 °C por 12 horas. Após esse 

período, foram retirados seis cilindros (1,27 cm de diâmetro) de cada amostra, no sentido 

paralelo ao das fibras, para determinação da FC por meio do texturômetro TMS-PRO (Food 

Technology Corporation, Sterling, Virginia, EUA) acoplado a um dispositivo de cisalhamento 

Warner-Bratzler com velocidade fixada em 200 mm/min (AMSA, 2015). A FC de cada amostra 

foi considerada como o valor médio dos seis cilindros. 

 Para a determinação da composição química da carne, as amostras foram analisadas em 

triplicata para MS a 105 ◦C (AOAC, 1990; método 930.15), proteína bruta (PB) pelo método 

de Dumas (Wiles et al., 1998), extrato etéreo (EE; AOAC, 1990; método 920,29), cinzas 

(AOAC, 1990; método 942,05). 

 

2.2.6. Análise estatística 

 

 Todos os dados foram analisados usando o procedimento MIXED do SAS (SAS Institute 

Inc., Cary, NC, EUA). Antes da análise real, os dados foram analisados quanto à presença de 

informações díspares (‘outliers’) e normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) usando o 

procedimento Univariate do SAS. As observações individuais foram consideradas outlier 

quando os desvios-padrão em relação à média foram maiores que +3 ou menores que -3. 

 Os dados de desempenho, crescimento e as características de carcaça foram analisados 

com um desenho de bloco completo ao acaso. O modelo estatístico incluiu os efeitos fixos da 

fonte de volumoso, aditivo alimentar e fonte de volumoso × aditivo alimentar. O animal foi 

considerado como unidade experimental. O peso do bloco e o animal (fonte de volumoso × 

aditivo alimentar) foram considerados efeitos aleatórios. O amido fecal foi avaliado com 
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medidas repetidas no tempo utilizando o mesmo modelo descrito anteriormente, com a adição 

de dia e fonte de volumoso × aditivo alimentar × dia como efeitos fixos. As estruturas de 

covariância foram modeladas, e aquela qua apresentou menor valor Akaike Information 

Criterion (AIC) foi utilizada. Quando nenhuma interação entre fonte de volumoso × aditivo 

alimentar × dia foi observada, eles foram removidos do modelo e as médias foram calculadas 

ao longo do período de 24 horas. 

 Resultados relatados como médias dos quadrados mínimos. Quando nenhuma interação 

significativa foi observada, os principais efeitos da fonte de volumoso e dos aditivos alimentares 

foram examinados. Quando interações significativas foram observadas para uma característica, 

as médias foram separadas usando a opção PDIFF. As diferenças foram declaradas 

significativas quando P ≤ 0,05, enquanto as tendências foram declaradas quando 0,05 <P <0,10. 

  

2.3. Resultados  

 

2.3.1. Desempenho animal 

 

Período de Adaptação  

 Foram observadas interações entre as fontes de volumosos e os aditivos para as 

características de desempenho animal no período de adaptação (Tabela 3). 

 No presente estudo, foi observado efeito de interação entre as fontes de forragem e os 

diferentes aditivos (Tabela 4) para a IMS (P=0,032) e EA (P=0,034). Animais alimentados com 

BC e BEO+AM apresentaram maior IMS (P=0.032) e EA (P=0,034), entretanto, para SM, não 

foi observada essa diferença entre os aditivos testados. 

 Ao final do período de adaptação, os animais alimentados com BEO+AM apresentaram 

maior GPD (P=0,001) e consequente maior peso PVF (P=0,006) quando comparados com os 

animais do tratamento MON, em ambas as fontes de forragem.  

 

Tabela 3 – Média, erro padrão da média (EPM) e probabilidade (P-valor) das características de 

desempenho no período de adaptação (20D), de acordo com o tipo de volumoso (Vol) e aditivo 

(Adit).   

Item3 

Silagem de 

milho 
 Bagaço de 

cana-de-açúcar 
EPM 

Pr-valor 

BEO + 

AM 1 MON2  BEO + 

AM 
MON Vol Adit 

Vol x 

Adit 
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PVI, kg 359,9 358,5  363,1 355,4 13,51 0,983 0,275 0,447 

PVF, kg 384,4 377,4  383,3 361,4 13,26 0,089 0,006 0,189 

GMD, kg/dia 1,4 0,9  1,1 0,3 0,17 0,003 0,001 0,201 

IMS, kg/dia 10,1aA 10,3aA  7,6aB 5,6bB 0,39 <0,001 0,042 0,015 

EA,  

g GMD/g IMS 
139,0 102,8  145,8 43,0 29,8 0,259 0,009 0,216 

1BEO+ AM – 90mg de produto comercial (CRINA Ruminats)/kg MS + 560mg de produto comercial RONOZYME 

RumiStar / kg MS; 2MON – 26mg/ Kg MS de Monensina (Rúmensin, Elanco Animal Health, Indianapolis, IN);  3PVI - 

peso vivo inicial; PVF – peso vivo final; GMD – ganho médio diário; IMS – ingestão de matéria seca; EA – eficiência 

alimentar.  a,b Different letters within roughage source differ for feed additive (P<0.05).  A,B Different letters within feed 

additive differ for roughage source (P<0.05). 

Fonte: própria autoria. 

 

Período total de confinamento  

 Não foram observadas interações duplas ou triplas para qualquer característica neste 

estudo e, portanto, os efeitos da fonte de volumoso e dos aditivos alimentares foram 

apresentados separadamente (Tabela 4).  

 

 Tabela 4 – Efeitos de aditivos alimentares (mistura de óleos essenciais e α-amilase exógena 

ou monensina sódica) e fontes de volumoso (silagem de milho ou bagaço de cana-de-açúcar), 

erro padrão da média (EPM) e probabilidade (P-valor) no desempenho, crescimento, 

características de carcaça e amido fecal de touros Nelore em terminação. 

Item 

Volumoso1  Aditivo2  

EPM 

P > F  

BC SM  BEO + 

AM 
MON Vol Adit 

Vol x 

adit 

Crescimento e performance3        

PVI, kg 359 359  362 357 13,9 0,998 0,275 0,447 

PVF, kg 511 526  527 510 13,9 0,049 0,023 0,249 

GMD, kg/day 1,40 1,55  1,53 1,41 0,04 0,015 0,043 0,417 

IMS, kg/day 9,10 11,4  10,5 10,0 0,30 <0,001 0,171 0,412 

EA,  

g GMD/g IMS 
161 138  155 144 7,36 0,016 0,220 0,410 

Características de carcaça4         

PCQ, kg 286,2 299,8  298,1 287,9 8,13 0,004 0,029 0,360 

RC, % 56,0 57,0  56,5 56,5 0,29 0,008 0,969 0,764 

AOL, cm2 66,8 70,5  68,9 68,4 1,17 0,035 0,835 0,195 

EGS, mm 3,3 3,2  3,3 3,3 0,19 0,704 0,819 0,750 

Amido fecal, g/kg 191 168  158 201 17,3 0,171 0,013 0,133 
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1 BC – Bagaço de cana-de-açúcar; SM – Silagem de milho. 2  MON – 26mg/ Kg MS de Monensina (Rúmensin, 

Elanco Animal Health, Indianapolis, IN); BEO+ AM – 90mg de produto comercial (CRINA Ruminats)/ kg MS + 

560mg de produto comercial RONOZYME RumiStar / kg MS. 3 PVI - peso vivo inicial; PVF – peso vivo final; 

GMD – ganho médio diário; IMS – ingestão de matéria seca; EA – eficiência alimentar. 4PCQ – peso de carcaça 

quente; RC – rendimento de carcaça; AOL – área de olho de lombo; EGS – espessura de gordura subcutânea. 

Fonte: própria autoria. 

 

Animais alimentados com dietas à base de SM apresentaram um CMS 25,3% maior (P 

<0,001), 10,7% maior GMD (P = 0,015) e 2,94% do peso corporal final (P = 0,049) em 

comparação com touros alimentados com dietas a base de BC (Tabela 4). No entanto, a E:A foi 

16,7% maior para touros alimentados com SM. Quando avaliamos os diferentes aditivos, touros 

alimentados com dietas contendo a combinação de BEO + AM tiveram 8,5% maior GMD (P = 

0,043) e 3,3% maior PV final (P = 0,023) do que touros alimentados com MON, mas nenhuma 

diferença foi observada no CMS e E:A entre estes dois aditivos alimentares (Tabela 4).  

 A IMS durante do período total de alimentação de acordo com as fontes de volumosos e 

os aditivos estão representados pelas Figuras 1 e 2, respectivamente. A evolução do ganho de 

peso a partir do dia 1 (final da adaptação) até o D108 (final do experimento), está representada 

na Figura 3 e 4 respectivamente.  

 

 Figura 1 – Ingestão de matéria seca 

(kg/dia) ao longo dos dias de alimentação de 

acordo com o tipo de forragem. 

Figura 2 – Ingestão de matéria seca (kg/dia) 

ao longo dos dias de alimentação de acordo 

com o tipo de aditivo. 

 

Fonte: própria autoria. 

 

Fonte: própria autoria. 

Figura 3 – Peso vivo ao longo dos dias de 

alimentação de acordo com o tipo de 

forragem. 

 

Figura 4 – Peso vivo ao longo dos dias de 

alimentação de acordo com o tipo de aditivo.  
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 Pode-se observar que em ambas as Figuras 3 e 4, os pesos do D108 estão menores do que 

os pesos do D105, que provavelmente foi devido a diferenças no peso total ajustado no D105 

comparado ao peso reduzido avaliado no final do teste (D108).  

 

2.3.2. Avaliação de ultrassonografia na carcaça  

 

 Os touros alimentados com SM tiveram 14 kg a mais de PCQ (P = 0,004), 1,79% (ou 1 

ponto por cento) a mais no RC (P = 0,008) e 5,54% mais na AOL (P = 0,035) em comparação 

com touros alimentados com dietas a base de BC (Tabela 4).  

 No entanto, a fonte de volumoso não afeitou a EGS (Tabela 4). A combinação de BEO + 

AM resultou em um aumento de 10 kg de PCQ (P = 0,004) e reduziu a quantidade de o amido 

fecal em 21,4% (P = 0,013) quando comparada à MON (Tabela 4).  

 A avaliação das características de carcaça de acordo com a fonte de volumoso e os 

aditivos ao longo dos dias de alimentação dos touros estão representadas pelas figuras abaixo 

(Figura 5, 6, 7 e 8). 

 

Figura 5 – Avaliação da área de olho de 

lombo (AOL), em cm², de acordo com a fonte 

de volumoso ao longo dos dias de 

alimentação. 

 

Figura 6 – Avaliação da área de olho de 

lombo (AOL), em cm², de acordo com o 

aditivo ao longo dos dias de alimentação. 

  

Os pesos do D 1 e D 108 são referentes ao peso jejum 

dos animais, e os pesos intemediários (D 48 à D 105) 

foram ajustados a 4% com base no peso corporal total. 

Fonte: propria autoria 

Os pesos do D 1 e D 108 são referentes ao peso jejum 

dos animais, e os pesos intemediários (D 48 à D 105) 

foram ajustados a 4% com base no peso corporal 

total. 

Fonte: propria autoria 
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Fonte: propria autoria. Fonte: propria autoria. 

 

 

 

Figura 7 – Avaliação da espessura de 

gordura subcutânea (EGS), em mm, de 

acordo com a fonte de volumoso ao longo 

dos dias de alimentação. 

Figura 8 – Avaliação da espessura de 

gordura subcutânea (EGS), em mm, de 

acordo com o aditivo ao longo dos dias de 

alimentação. 

 

 
 

Fonte: propria autoria. Fonte: propria autoria. 

2.3.3. Concentração de amido fecal  

 

Não houve interação entre as fontes de volumoso, aditivos alimentares e os dias de 

alimentação para a concentração de amido nas fezes. Também não foram encontradas 

diferenças entre as fontes de volumosos avaliadas para as concentrações de amido fecal (Figura 

9), entretanto, o tratamento BEO + AM apresentou menor concentração de amido excretado 

(Tabela 4) nas fezes dos animais em comparação à MON (P=0,013). A concentração de amido 

fecal aumentou em função do tempo de confinamento (P = 0,009), independentemente da fonte 

de volumoso (Figura 10) ou do aditivo (Figura 11). 
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Figura 9 - Concentração de amido fecal durante o período total de confinamento de acordo 

com a fonte de volumoso e o aditivo.  

 

 
Fonte: propria autoria 

Figura 10- Concentração de amido fecal ao 

longo dos dias de alimentação de acordo com 

a fonte de volumoso. 

Figura 11- Concentração de amido fecal ao 

longo dos dias de alimentação de acordo 

com o aditivo. 

  
Fonte: propria autoria Fonte: propria autoria 

2.3.4. Qualidade e composição química da carne 

 

A fonte de volumoso dietético não afetou a qualidade ou a composição da carne, exceto 

para uma tendência (P = 0,061) de maior FC para dietas a base de BC (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Efeitos de aditivos alimentares (mistura de óleos essenciais e α-amilase exógena ou 

monensina sódica) e fontes de volumoso (silagem de milho ou bagaço de cana-de-açúcar), 

média, erro padrão da média (EPM) e probabilidade (P-valor) das características de qualidade 

e composição química da carne de touros Nelore em terminação. 

Item 

Volumoso1   Aditivo2 

EPM 

P-valor 

BC SM  BEO + 

AM 
MON Vol Adit 

Vol x 

adit 
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Qualidade da carne3         

pH 24 horas 5,84 5,88 
 

5,90 5,82 0,06 0,599 0,348 0,715 

L* 36,7 36,8 
 

35,9 37,6 0,54 0,890 0,028 0,815 

a* 14,2 14,4 
 

13,9 14,6 0,46 0,772 0,300 0,652 

b* 12,4 12,5 
 

12,0 12,8 0,43 0,870 0,208 0,935 

PC, % 26,5 25,3 
 

25,8 26,1 0,76 0,249 0,734 0,505 

FC, kg 8,8 7,6  8,2 8,3 0,49 0,061 0,915 0,526 

Composição química  

Umidade, % 73,9 73,8  73,8 73,9 0,20 0,895 0,923 0,145 

Cinzas, % 1,2 1,1  1,0 1,4 0,02 0,781 0,132 0,568 

Proteína bruta, % 22,9 23,1  23,2 22,8 0,24 0,829 0,441 0,917 

Extrato etéreo, % 1,7 1,9  1,7 1,8 0,46 0,370 0,611 0,422 

1 BC – Bagaço de cana-de-açúcar; SM – Silagem de milho. 2  MON – 26mg/ Kg MS de Monensina (Rúmensin, 

Elanco Animal Health, Indianapolis, IN); BEO+ AM – 90mg de produto comercial (CRINA Ruminats)/ kg MS + 

560mg de produto comercial RONOZYME RumiStar / kg MS. 3 L*-  luminosidade (0 = preto e 100 = branco), a* 

intensidade da cor vermelha -60 = verde e 60 = vermelho) e b* intensidade da cor azul (- 60 = azul e 60 = amarelo); 

PC- perdas por cocção; FC- força de cisalhamento. 

Fonte: autoria própria. 

 

Não foram observadas outras diferenças nas características de carcaça ou qualidade da 

carne (Tabela 5) entre os touros alimentados com BEO + AM e MON, exceto para L *, que foi 

maior para touros alimentados com MON do que com BEO + AM (P = 0,028). 

 

2.4. Discussão 

  

 A utilização do conceito de efetividade física da fibra tem como grande vantagem permitir 

a comparação entre diferentes fontes de FDN, colocando-as em uma mesma escala relativa. O 

conceito de FDNfe foi definido a partir da capacidade da fração FDN em estimular a atividade 

de mastigação, manter o pH ruminal e contribuir para a formação da camada bifásica do rúmen 

composta por partículas longas (MERTENS, 1997). 

 O FDNfe é descrito como a porcentagem de FDN remanescente em uma peneira de 1,18 

mm após a atividade peneiração a seco, sendo dessa forma, também considerada um preditor 

do pH ruminal (NRC, 1996). Além disso, para rações com elevado teor de concentrado com o 

objetivo de maximizar o ganho / alimentação, o NRC (1996) recomendo-a utilização de no 

mínimo 50–80 g / kg do FDNfe para dietas de confinamento onde existe um bom manejo de 

cocho de alimentação e também a inclusão de ionóforos. 
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  Dentro do exposto e a fim de prevenir distúrbios digestivos e não comprometer o período 

de alimentação do estudo, optamos por ser mais conservadores e formular uma dieta com 100 

g / kg de FDNfe de volumoso. 

 De acordo com Galyean e Defoor (2003), trabalhar com uma baixa porcentagem de 

volumoso nas dietas de terminação ajuda a maximizar o consumo de energia pelos bovinos 

durante o período de confinamento, no entanto, o nível de inclusão e a fonte de volumoso podem 

afetar o CMS e por consequência a ingestão de ELg (DEFOOR et al., 2002), impactando o 

desempenho do confinamento e as características de carcaça. Defoor et al. (2002), relatam que 

a FDN do volumoso foi responsável pela maior parte da variação da ELg / kg de PV0,75. 

 Mertens (1997) relatou que o FDNfe pode estar relacionado às variações do CMS e 

consequentemente, o FDNfe do volumoso seria utilizado praticamente como um meio de troca 

de fontes de volumoso em dietas de confinamento. Em concordância com nossos resultados, 

Goulart et al. (2020a) relataram menor CMS para novilhos alimentados com 100 g / kg de FDN 

de SM e 100 g / kg de NDF de BC em comparação com uma dieta com 200 g / kg de NDF de 

SM. 

Semelhante ao observado neste estudo, Henrique et al. (1999) relataram maior GMD e 

peso vivo final em bovinos em terminação alimentados com SM do que bovinos alimentados 

com BC. Pires et al. (2010) também observaram uma diminuição no CMS quando a SM foi 

substituída por BC em vacas em lactação. A diminuição do CMS causada pelo BC pode estar 

relacionada à redução da taxa de digestão e baixa digestibilidade ruminal de sua fração fibrosa 

(PRESTON, 1982). Da mesma forma, Magalhães et al. (2006) relataram uma diminuição da 

taxa de passagem do rúmen quando a SM foi completamente substituída por BC, isso poderia 

levar a um maior acúmulo de material indigestível no rúmen, um menor CMS (ALLEN, 2000) 

e, consequentemente, um menor desempenho dos animais alimentados com BC. 

 Neste estudo, os animais alimentados com SM apresentaram maior PCQ, RC e AOL do 

que o grupo alimentado com BC, mas não diferiram em EGS ou nas características de qualidade 

da carne. Esses maiores valores de PQC e AOL podem ser explicados pelo melhor desempenho 

observado no grupo SM, uma vez que essas características estão correlacionadas (SILVA et al., 

2003). No entanto, essas diferenças não foram suficientes para causar diferenças na EGS e na 

qualidade da carne. 

Entretanto, esses resultados diferem dos de Ribeiro et al. (2016a), que não observaram 

diferenças no PCQ, AOL e EGS de touros Nelore alimentados com diferentes fontes de 

volumoso (SM ou BC) em dietas com alto teor de concentrado. Além disso, não foram 

encontradas diferenças na cor, maciez e perda de cozimento (RIBEIRO et al., 2016b). 
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O uso de aditivos naturais alternativos versus o uso de antibióticos convencionais em 

animais de confinamento tem aumentado à medida que a demanda do mercado consumidor por 

produtos naturais aumenta (KHIAOSA-ARD e ZEBELI., 2013). O uso de óleos essenciais e 

seus compostos bioativos na dieta de bovinos em confinamento pode melhorar a fermentação 

ruminal, como por exemplo a modulação da fermentação ruminal, com redução na produção de 

metano e na relação acetato: propionato, mas as melhorias no desempenho animal ainda são 

escassas e variáveis (KHIAOSA-ARD e ZEBELI., 2013). De acordo com Benchaar et al. 

(2008), os óleos essenciais são componentes voláteis de ocorrência natural que podem ser 

extraídos de plantas e possuem uma ampla gama de atividades antimicrobianas, entretanto, o 

mecanismo exato pelo qual esses compostos afetam a fermentação ruminal não foi claramente 

estabelecido (MEYER et al., 2009). 

Meschiatti et al. (2019) e Gouvêa et al. (2019), utilizando a mesma combinação de BEO 

+ AM para touros em terminação verificaram maior desempenho dos animais em relação a 

utilização da MON, principalmente devido ao maior consumo de energia em função do maior 

consumo de nutrientes. Ao contrário dos resultados observados por Meschiatti et al. (2019) e 

Gouvêa et al. (2019), a combinação de BEO + AM não aumentou o CMS neste estudo, embora 

uma diferença numérica de 500 g tenha sido observada, no entanto o GMD e o PCQ foram 

aumentados, sem diferença no E:A em comparação com de animais alimentados com a MON. 

O maior GMD e PQC observados no presente estudo para touros alimentados com BEO + AM 

podem ser explicados provavelmente pela diminuição da excreção do amido fecal. 

Tricarico et al. (2007) relataram que a inclusão de α-amilase nas dietas de terminação 

para bovinos de corte aumentou o CMS, GMD e PCQ. Segundo os autores, os aumentos no 

CMS em decorrência da suplementação com α-amilase possivelmente podem estar relacionados 

à capacidade dessa enzima em alterar o padrão de fermentação ruminal e diminuir a proporção 

molar de propionato no rúmen. Além disso, em outro estudo, Tricarico et al. (2008) concluíram 

que a suplementação alimentar de α-amilase pode melhorar a produtividade dos ruminantes, 

modificando a digestão do amido ruminal, sem necessariamente aumentar a digestão do amido 

no rúmen. Embora não tenham sido observadas diferenças nas características de fermentação 

ruminal no presente estudo para nenhum aditivo alimentar avaliado, a menor concentração fecal 

de amido para bovinos alimentados com a dieta BEO + AM poderia explicar o maior GMD e 

PCQ para este tratamento, independentemente do padrão de CMS. 

No presente estudo, os aditivos não influenciaram a maioria das características de 

qualidade da carne, exceto para os valores de L *, que foram maiores para touros alimentados 

com MON do que para os alimentados com BEO + AM. No entanto, apesar dessa diferença 
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significativa, ambos os valores ficaram dentro da faixa considerada normal para essa 

característica. Até o momento, nenhum estudo relatou efeitos do BEO + AM nas propriedades 

de qualidade da carne. Alguns estudos sobre a alimentação de óleos essenciais (individualmente 

ou na forma de blends) ou enzimas exógenas, separadamente, podem ser encontrados na 

literatura, porém com resultados inconsistentes. Tricarico et al. (2006) observaram um aumento 

no AOL de novilhos alimentados com α-amilase, sem diferenças no EGS ou para escore de 

marmoreio, mas quando níveis semelhantes de α-amilase foram fornecidos às novilhas, houve 

um aumento no EGS, sem diferenças no AOL ou para escore de marmoreio.  

Em estudo, Rivaroli et al. (2016) avaliaram os efeitos da alimentação com uma mistura 

de óleos essenciais (orégano, alho, limão, alecrim, tomilho, eucalipto e laranja doce) para 

novilhos mestiços em confinamento, eles relataram uma diminuição na vermelhidão (a *) da 

carne do grupo contendo óleo essencial, mas sem diferenças para força de cisalhamento, valores 

de cor L * ou b *. Da mesma forma, Monteschio et al. (2017) relatou que, alimentar as novilhas 

com óleos essenciais não surtiu efeitos significativos no pH da carcaça, espessura de gordura, 

escore de marmoreio, AOL ou perdas por gotejamento, entretanto, observaram uma redução na 

degradação da cor ao longo do tempo. 

Semelhante aos resultados apresentados neste trabalho, não foi observado alteração na 

composição química da carne quando um blend de óleos essenciais foi oferecido aos animais 

(CRUZ et al., 2014 e VALERO et al., 2014). 

 

2.5. Conclusão 

 

 Dietas de confinamento formuladas com 100 g / kg de FDN fisicamente efetivo (com 

base na MS) contendo bagaço de cana-de-açúcar deve ser utilizado com cautela devido ao 

menor consumo de matéria seca, desempenho animal e peso de carcaça quando comparado à 

dieta a base de silagem de milho. Embora não tenham sido observadas interações entre fontes 

de volumoso e aditivos alimentares, a combinação de uma mistura de óleos essenciais + α-

amilase exógena oferece uma alternativa potencial para substituir os ionóforos, como a 

monensina sódica, a fim de melhorar o desempenho animal e o peso de carcaça.  
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3. DIGESTIBILIDADE DOS NUTRIENTES E CARACTERÍSTICAS RUMINAIS 

DE BOVINOS CONFINADOS ALIMENTADOS COM DIFERENTES 

ADITIVOS E FONTES DE VOLUMOSO 

 

Parte dos dados apresentados neste capítulo foram publicados na revista Animal Feed Science 

and Tecnology, (Apêndice A), edição 269, Novembro de 2020, 114643 

(https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2020.114643). 

 

3.1. Introdução 

 

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

de bovinos terminados em confinamento (OWENS et al., 1998).  

A ingestão de alimentos rapidamente fermentescíveis, aumenta a atividade microbiana, 

causando substancial flutuação nos produtos finais da fermentação (ácidos graxos voláteis e 

amônia) e no pH ruminal, fato que pode refletir no aproveitamento dos demais nutrientes da 

dieta (COSTA et al., 2008). A quantidade em excesso de concentrado fornecido a animais de 

alta produção pode acarretar problemas metabólicos de ordem digestiva aos animais. 

Dessa forma, preconiza-se que a inclusão de níveis mínimos adequados de forragem nas 

dietas para bovinos em terminação é indispensável para a preservação de um ambiente ruminal 

saudável, além do estímulo à ingestão de matéria seca e energia (GALYEAN; HUBBERT, 

2012). Mertens (1997), cita que o ajuste da fibra na composição da ração para bovinos é de 

fundamental importância pela sua efetividade na manutenção da atividade da mastigação e do 

pH ruminal. 

É sabido que diferentes fontes de fibra provenientes das forragens diferem quanto a sua 

efetividade física (CLARK e ARMENTANO, 1997). Este efeito é consequente da diferença 

entre tamanho de partículas, tempo de mastigação total (ingestão e ruminação), tempo de 

https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2020.114643
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retenção ruminal, cinética ruminal e consequentemente, desempenho animal (GRANT, 1997; 

VIEIRA et al., 2008ab). 

Em adição à inclusão mínima de fibra na dieta, o uso de ionóforos é de extrema 

importância para a manutenção do equilíbrio ruminal, minimizando os efeitos negativos do 

fornecimento de dietas ricas em concentrados. Os inonóforos tem ação sobre as bactérias gra-

positivas, impactando, dessa forma, o metabolismo dos ruminantes pelo aumento da eficiência 

energética, pela melhoria no aproveitamento de nitrogênio, além da redução de problemas como 

timpanismo e acidose ruminal (SCHELLING, 1984). 

Por outro lado, atualmente vem ocorrendo um grande questionamento dos consumidores 

com relação ao uso dessas moléculas químicas, principalmente o uso rotineiro de antibióticos 

como melhoradores da fermentação ruminal na nutrição de bovinos, dessa forma, esforços 

consideráveis têm sido dedicados ao desenvolvimento de alternativas aos antibióticos e, nesse 

sentido, extratos vegetais e enzimas exógenas têm um papel interessante como um aditivo 

alimentar seguro para a alimentação animal. O uso de novas tecnologias, como extratos de 

plantas e enzimas, demostra grande potencial de ação positiva no ambiente ruminal 

(WALLACE; COLOMBATO; ROBINSON, 2008). Esses compostos naturais, apresentam 

ação bactericida e produtos da fermentação semelhantes àqueles observados com o uso de 

ionóforos. Entretanto ainda carecem de maiores investigações cientifica quanto ao uso 

combinado desses aditivos naturais com diferentes fontes de forragem na alimentação de 

bovinos alimentados com dietas com alta proporção de concentrados.  

 

3.2. Material e métodos 

 

Todos os procedimentos usados para esse experimento envolvendo animais foram 

conduzidos de acordo com o Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA número 4486060817). 

Ambos os protocolos foram aprovados pelo comitê de ética da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, Pirassununga / SP. 

 

3.2.1. Animais e tratamento 

 

O experimento foi conduzido no Departamento de Zootecnia da Faculdade de Zootecnia 

e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo campus Fernando Costa, 

Pirassununga, São Paulo. 
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Foram utilizados oito novilhos da raça Nelore, com cânulas ruminais, com peso inicial 

médio de 359 ± 25kg e idade aproximada de 12 meses, mantidos em um galpão coberto, com 

baias individuais com piso cimentado, bebedouros automáticos e cochos de alvenaria. 

Os animais foram alimentados uma vez ao dia (08:00 hora) com uma das quatro dietas 

utilizadas no experimento 1, em um delineamento em quadrado latino duplicado. O protocolo 

sanitário e período de a pré-adaptação às instalações foram os mesmos descritos no Exp. 1. 

Durante 32 dias, os animais foram adaptados à dieta rica em concentrado antes do 

experimento utilizando 4 dietas intensivas que gradualmente (a cada 8 dias) diminuíram o 

volumoso FNDfe de 200 g / kg, para 180 g / kg, 150 g / kg e 130 g / kg de MS. O experimento 

teve início após a fase de adaptação e consistiu em um período de 19 dias, sendo 14 dias para 

adaptação à dieta, 4 dias para ensaio digestibilidade aparente do trato total avaliação e 1 dia 

para coleta do conteúdo ruminal e coleta de urina. Durante cada período (19 dias), os animais 

foram alimentados com as mesmas dietas e procedimentos utilizados no Exp. 1. Amostras das 

dietas oferecidas aos animais foram coletadas a cada 2 dias para determinação da MS. 

De modo a considerar os possíveis efeitos das diferenças entre a IMS de cada tratamento 

durante o ensaio de digestibilidade, foi realizado um segundo período com restrição alimentar. 

Após a coleta do líquido ruminal, os animais foram alimentados durante 5 dias, com base na 

menor ingestão dos 4 tratamentos no período anterior e em seguida foi realizado outro ensaio 

de digestibilidade (4 dias). 

As sobras foram retiradas diariamente, pesadas e amostradas para determinação da 

matéria seca e composição química. O ajuste da oferta de alimento foi realizado todos os dias 

com base na avaliação das sobras dos dias anteriores, para assegurar que não houvesse falta 

ou excesso de alimento no cocho. 

 

3.2.2. Digestibilidade aparente dos nutrientes 

 

No dia 15 de cada período experimental, foi realizado a coleta total de fezes durante 4 

dias (96 h) para determinação da digestibilidade da dieta. Os animais foram monitorados 

constantemente e as fezes foram coletadas diretamente do piso de concreto imediatamente após 

a defecação, pesadas, amostradas e armazenadas em sacos plásticos e congeladas a -20oC para 

posterior análise.  

Ao final de cada período, as amostras fecais de cada animal foram homogeneizadas e 

uma subamostra de 500 g foi seca em estufa de ar forçado a 55oC por 72 h para posterior análise 

química de MS, PB, FDN, FDA, EE e amido conforme descrito em Exp. 1. A digestibilidade 
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aparente total dos nutrientes no trato foi calculada como a diferença entre a ingestão (kg / d) 

menos a excreção fecal de cada nutriente (kg / d) dividida pela ingestão. 

 

 

 

3.2.3. Proteína microbiana 

 

No dia 17 de cada período, amostras pontuais de urina foram coletadas espontaneamente 

em copos plásticos estéreis, 0, 4 e 12 horas após a alimentação. Quando necessário, a micção 

era estimulada por estimulação manual leve no prepúcio.  

A urina foi acidificada [0,072 N H2SO4 a uma proporção de 10 mL de urina para 40 

mL de ácido (BRODERICK et al., 2009) e congelada (-20 ◦C) para posterior análise. As 

concentrações de creatinina e ácido úrico foram determinadas usando kits comerciais (Bioclin 

- Belo Horizonte, MG, Brasil e CELM - Compania Equipadora de Laboratórios Modernos, São 

Caetano do Sul, SP, Brasil, respectivamente) usando um método enzimático colorimétrico e 

cinético, respectivamente, com leituras em um analisador bioquímico automático (Sistema 

Automático de Bioquímica SBA-200 - CELM, Barueri, SP, Brasil). A concentração de 

alantoína foi determinada usando Fujihara et al. (1987) método descrito por Chen e Gomes 

(1992). 

A excreção dos derivados de purina foi obtida pela soma da excreção de alantoína e ácido 

úrico na urina (mmol / d), enquanto as purinas absorvidas foram calculadas a partir da excreção 

de derivados de purina (mmol / d), conforme metodologia descrita por Verbic et al. (1990). O 

volume urinário foi estimado a partir da concentração de creatinina na urina e da excreção diária 

esperada de creatinina por unidade de peso corporal (CHIZZOTTI et al., 2008). A síntese 

ruminal de compostos nitrogenados foi calculada a partir da purina microbiana absorvida, 

conforme descrito por Barbosa et al. (2011). 

 

3.2.4. Análise do líquido ruminal 

 

No dia 19 de cada período experimental, amostras de líquido ruminal (50 mL) foram 

coletadas 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24 horas após a alimentação O pH ruminal foi 

imediatamente determinado a partir do fluido ruminal usando um medidor de pH de bancada 

(modelo HI8424 - Hanna Instrúments, São Paulo, Brasil).  
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Após determinação do pH, 50 ml do líquido foi filtrado em pano de nylon e então duas 

amostras de 25mL foram colocadas em frascos e armazenados a -20◦C.  

Após o descongelamento, o líquido ruminal foi centrifugado a 2.000 × g por 15 min a 4 

◦C para a obtenção do sobrenadante, que foi utilizado para a dosagem dos ácidos graxos de 

cadeia curta (AGCC) por cromatografia gás-líquido segundo Ferreira et al. (2016) e o nitrogênio 

amoniacal (NH3-N) segundo Chaney e Marbach (1962) utilizando um método colorimétrico 

adaptado para um leitor de microplacas com filtro de absorbância de 550 nm (BioRad, Hercules, 

CA, EUA). 

 

3.2.5. Análise estatística 

 

Todos os dados foram analisados usando o procedimento MIXED do SAS (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, EUA). Antes da análise real, os dados foram analisados quanto à 

presença de informações díspares (“outliers”) e normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) 

usando o procedimento Univariate do SAS. As observações individuais foram consideradas 

outlier quando os desvios-padrão em relação à média foram maiores que +3 ou menores que -

3. 

Foi utilizado um delineamento de quadrado latino (4 × 4) duplicado balanceado. O 

modelo estatístico para ingestão, digestibilidade dos nutrientes, volume de urina e dados de 

nitrogênio incluíram fonte de forragem, e aditivo × aditivo, como, efeitos fixos. Animal (fonte 

de volumoso × aditivo para ração) foi considerado a unidade experimental. Animais aninhados 

dentro do quadrado latino e período foram efeitos aleatórios. As características de fermentação 

ruminal foram analisadas como medidas repetidas no tempo, utilizando o mesmo modelo 

descrito anteriormente, com a adição de tempo e fonte de volumoso × aditivo alimentar × 

tempo, como efeitos fixos. 

 Resultados relatados como médias dos quadrados mínimos. Quando nenhuma interação 

significativa foi observada, os principais efeitos da fonte de volumoso e dos aditivos alimentares 

foram examinados. Quando interações significativas foram observadas para uma característica, 

as médias foram separadas usando a opção PDIFF. As diferenças foram declaradas 

significativas quando P ≤ 0,05, enquanto as tendências foram declaradas quando 0,05 <P <0,10. 

 

3.3.  Resultados 

 



67 
 

3.3.1. Digestibilidade aparente dos nutrientes 

 

As fontes de volumoso das dietas não afetaram o consumo ou a digestibilidade aparente 

do trato total da maioria dos nutrientes (Tabela 5), exceto para o consumo (P = 0,086) e 

digestibilidade da PB (P = 0,003), que teve uma tendência a ser maior para os animais 

alimentados com SM vs. BC, respectivamente.  

A concentração de acetato ruminal foi maior (P <0,001), e para o butirato houve uma 

tendência a ser maior (P = 0,073) para os animais alimentados com SM em comparação aos do 

tratamento BC (Tabela 6). Os bovinos alimentados com dietas à base de BC apresentaram maior 

concentração de propionato ruminal e menor relação acetato: propionato (P = 0,001) em 

comparação com os alimentados com dietas à base de SM.  

A combinação de BEO + AM não afetou a maioria das características de fermentação 

ruminal (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Efeitos de aditivos alimentares (mistura de óleos essenciais e α-amilase exógena ou 

monensina sódica) e fontes de volumoso (silagem de milho ou bagaço de cana-de-açúcar), 

média, erro padrão da média (EPM) e probabilidade (P) das características da digestibilidade 

aparente dos nutrientes de bovinos Nelore em terminação. 

Item3 

Volumoso 1  Aditivo 2 

EPM 

P > F 

BC SM 
 BEO + 

AM 
MON Vol Adit 

Vol x 

adit 

Ingestão, kg-1.animal-1.dia-1 

Matéria seca 6,71 7,00  7,11 6,53 0,353 0,315 0,035 0,294 

Matéria orgânica 6,36 6,63  6,80 6,19 0,335 0,316 0,035 0,294 

Proteína bruta 0,965 1,04  1,05 0,956 0,051 0,086 0,036 0,310 

FDN 1,47 1,44  1,52 1,38 0,075 0,561 0,032 0,264 

FDA 1,15 1,09  1,70 1,06 0,057 0,208 0,031 0,252 

Extrato etéreo 0,353 0,369  0,378 0,344 0,018 0,301 0,035 0,295 

Amido 2,89 2,94  3,05 2,77 0,148 0,664 0,034 0,283 

Digestibilidade aparente dos nutrientes, g/kg 

MS 755 766  766 755 1,14 0,268 0,271 0,416 

Matéria orgânica 765 779  777 767 1,16 0,189 0,284 0,362 

Proteína bruta 752 776  775 753 0,73 0,003 0,008 0,353 

FDN 592 596  597 591 2,03 0,812 0,686 0,916 

FDA 633 633  637 620 2,12 0,716 0,347 0,684 

Extrato etéreo 801 800  817 784 1,18 0,960 0,020 0,439 
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Amido 915 930  923 922 0,76 0,181 0,889 0,277 

1 BC – Bagaço de cana-de-açúcar; SM – Silagem de milho. 2 MON – 26mg/ Kg MS de Monensina (Rúmensin, 

Elanco Animal Health, Indianapolis, IN); BEO+ AM – 90mg de produto comercial (CRINA Ruminats) / kg MS 

+ 560mg de produto comercial RONOZYME RumiStar / kg MS. 3FDN – fibra insolúvel em detergente neutro; 

FDA- fibra insolúvel em detergente ácido. 

Fonte: autoria própria. 

 

 

3.3.2. Derivados de purinas 

 

Não houve interação entre os aditivos alimentares e as fontes de forragem para os 

derivados de purinas (Tabela 7). Além disso, a fonte de volumoso não afetou a concentração de 

derivados de purina ou a síntese de nitrogênio microbiano. 

 

Tabela 7 - Efeitos de aditivos alimentares (mistura de óleos essenciais e α-amilase exógena ou 

monensina sódica) e fontes de volumoso (silagem de milho ou bagaço de cana-de-açúcar), média, erro 

padrão da média (EPM) e probabilidade (P) do volume urinário, concentração de ácido úrico e 

derivados de purinas de bovinos Nelore em terminação. 

Item3 

Volumoso1  Aditivo2 

EPM 

P > F 

BC SM 
 BEO + 

AM 
MON Vol Adit Vol x adit 

Urina          

L/dia 11,0 10,4  10,6 10,8 1,84 0,711 0,900 0,947 

L/kg PV0.75 0,136 0,126  0,130 0,133 0,025 0,607 0,878 0,826 

Alantoína 

mmol/L 9,26 10,4  11,1 8,52 1,83 0,421 0,073 0,974 

mmol/ kg PV0.75 1,03 1,06  1,13 0,96 0,22 0,742 0,064 0,497 

Ácido úrico          

mmol/L 0,925 0,951  1,12 0,758 0,22 0,857 0,020 0,695 

mmol/ kg PV0.75 0,091 0,091  0,102 0,079 0,017 0,986 0,044 0,735 

Cretatinina          

g/L 1,11 1,23  1,18 0,19 0,190 0,426 0,876 0,666 

mg/kg PV0.75 31,4 31,4  31,4 31,4 0,034 0,766 0,793 0,178 

DP, mmol/kg PV0.75 1,12 1,16  1,23 1,04 0,23 0,759 0,055 0,507 

Alationa (g/kg DP) 923 920  918 918 918 0,651 0,407 0,809 

N- mic, mgN/kg PV0.75 661 655  759 556 189 0,947 0,027 0,770 

1BC – Bagaço de cana-de-açúcar; SM – Silagem de milho. 2MON – 26mg/ Kg MS de Monensina (Rúmensin, 

Elanco Animal Health, Indianapolis, IN); BEO+ AM – 90mg de produto comercial (CRINA Ruminats) / kg MS 
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+ 560mg de produto comercial RONOZYME RumiStar / kg MS. 3DP: Derivados de purinas; N-mic: Nitrogênio 

microbiano. 

Fonte: própria autoria. 

 

Por outro lado, bovinos alimentados com BEO + AM tenderam a ter uma concentração 

maior de alantoína (mmol / L e mmol / kg PV0,75; 0,064 ≤ P ≤ 0,073), tiveram uma concentração 

maior de ácido úrico (mmol / L e mmol / kg PV 0,75; P ≤ 0,044), e uma tendência a ter uma 

maior concentração para derivados de purina (P = 0,055), levando a uma maior síntese de 

nitrogênio microbiano (P = 0,027) vs os animais alimentados com MON (Tabela 7). Nenhum 

efeito dos aditivos alimentares foi observado para a urina, creatinina ou alantoína quando 

expressos como uma proporção de derivados de purina. 

 

3.3.3. Ácidos graxos de cadeia curta 

 

  Foi observado um aumento na concentração de acetato ruminal (P <0,001), e foi 

observado uma tendência de aumento da concentração de butirato (P = 0,073) para bovinos 

alimentados com SM em comparação com BC (Tabela 8). Os animais alimentados com dietas 

à base de BC apresentaram maior concentração de propionato ruminal e menor relação acetato: 

propionato (P = 0,001) em comparação com animais alimentados com dietas à base de SM.  

   

Tabela 8 – Efeitos de aditivos alimentares (mistura de óleos essenciais e α-amilase exógena ou 

monensina sódica) e fontes de volumoso (silagem de milho ou bagaço de cana-de-açúcar), média, 

erro padrão da média (EPM) e probabilidade (P) nas características de fermentação ruminal de 

bovinos Nelore em terminação. 

Item3 

Volumoso1  Aditivo2 

EPM 

P > F 

BC SM 
 BEO 

+ AM 
MON Vol Adit 

Vol x 

adit 

Concentração Total de AGCC 4, mM 77,0 75,2  79,3 72,9 6,07 0,714 0,180 0,778 

AGCC, mol/100 mol          

Acetato 54,4 61,7  56,3 59,7 1,81 <0,001 0,036 0,324 

Propionato 27,9 19,2  25,3 21,7 2,30 0,001 0,130 0,925 

Butirato 12,8 14,9  13,6 14,2 0,84 0,073 0,637 0,094 

Isobutirato 0,978 0,977  1,02 0,936 0,14 0,994 0,641 0,391 

Valerato 1,62 1,15  1,60 1,18 0,21 0,077 0,112 0,364 

Isovalerato 2,30 2,07  2,08 2,28 0,23 0,394 0,456 0,327 

Acetato: Propionato 2,40 3,45  2,70 3,15 0,34 0,001 0,133 0,520 



70 
 

N amoniacal, mg/dL 13,3 13,4  12,2 14,5 1,14 0,890 0,017 0,700 

pH ruminal  6,25 6,33  6,28 6,29 0,06 0,278 0,792 0,819 

1BC – Bagaço de cana-de-açúcar; SM – Silagem de milho. 2MON – 26mg/ Kg MS de Monensina (Rúmensin, Elanco 

Animal Health, Indianapolis, IN); BEO+ AM – 90mg de produto comercial (CRINA Ruminats)/ kg MS + 560mg de 

produto comercial RONOZYME RumiStar / kg MS. 3 O efeito da fonte de volumoso × aditivo alimentar × interação 

de tempo não foi detectado e, portanto, as médias ao longo do período de 24 horas foram usadas para análise estatística 

para simplificar a interpretação de dados.  4AGCC – Ácidos graxos de cadeia curta; N aminiacal – Nitrogênio 

amoniacal. Fonte: própria autoria 

  A combinação de BEO + AM diminuiu a concentração de acetato ruminal (P = 0,036) 

e nitrogênio amoniacal (P = 0,017) em relação ao MON (Tabela 8).  

  A maior parte dos AGCC (mol / 100 mol) foi linearmente e quadraticamente associada 

com o tempo de coleta (P ≤ 0,05), exceto para butirato e valerato que não foram afetados (Tabela 

9). Efeitos lineares e quadráticas também foram observadas entre o pH ruminal e o tempo de 

medição. 

  Os dados do comportamento do pH ruminal ao longo do tempo após o fornecimento das 

dietas para os animais está demonstrado pelas figuras 12 e 13. 

 

Tabela 9 – Ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) de acordo com o tempo de coleta das 

amostras. 

 

Item 
Tempo (horas após alimentação) 

EPM 
P > F 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 L Q 

Total AGCC, mM 57,9 71,0 71,5 91,8 84,3 91,8 81,3 78,0 57,2 6,65 <0,001 <0,001 

AGCC, mol/100 mol      

Acetato (C2) 60,03 58,55 58,27 57,97 56,98 56,68 56,94 57,77 59,03 1,682 0,007 0,014 

Propionato (C3) 20,05 23,05 24 24,75 25,69 25,42 24,86 23,08 20,92 2,043 <0,001 <0,001 

Butirato (C4) 14,22 13,53 13,74 13,63 13,88 14,08 13,99 14,16 13,73 0,977 0,901 0,854 

Isobutirato, 1,39 1,09 0,81 0,68 0,59 0,67 0,83 1,11 1,62 0,151 <0,001 <0,001 

Valerato 1,33 1,5 1,39 1,34 1,34 1,34 1,27 1,29 1,73 0,239 0,324 0,247 

Isovalerato, 2,97 2,78 1,79 1,63 1,52 1,8 2,11 2,59 2,98 0,202 <0,001 <0,001 

Relação C2:C3 3,55 2,94 2,82 2,71 2,57 2,64 2,76 3,01 3,3 0,315 <0,001 <0,001 

pH ruminal 6,7 6,5 6,2 6,0 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7 0,07 <0,001 <0,001 

Fonte: própria autoria 

 

Figura 12 – pH ruminal médio ao longo do 

tempo, em função da fonte de volumoso. 

Figura 13 – pH ruminal ao longo do tempo, 

em função do tipo de aditivo. 
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Fonte: própria autoria. Fonte: própria autoria. 

 

3.3.4. Discussão 

 

  Inúmeras estratégias nutricionais como a baixa inclusão de fontes de fibras nas dietas, 

têm sido empregados na tentativa de aumentar a produtividade de bovinos de corte em 

crescimento e terminação em confinamentos. A FDNfe proveniente da forragem está 

relacionada às características físicas da fibra (tamanho da fibra) que influenciam a atividade de 

mastigação e a motilidade ruminal.  

  A eficácia e os benefícios das tecnologias de aumento de crescimento foram 

demonstrados em experimentos de alimentação com gado comercial (CAPPER e HAYES, 

2012). Em contraste, a eficiência produtiva da produção de carne bovina livre de ionóforos 

como promotores de crescimento também aumentou, no entanto em um ritmo mais lento 

(WILEMAN et al., 2009). 

  Substitutos para ionóforos com a finalidade de melhorar o desempenho, incluindo os 

óleos essenciais e enzimas exógenas, demostram ter potencial para aumentar a produção de 

carne bovina (MEYER et al, 2009; NOZIÈRE et al. 2014), no entanto a quantidade de 

informações de pesquisa sobre os benefícios potenciais dessas novas tecnologias quando em 

comparação com os aditivos alimentares clássicos para gado confinado, tem sido limitado. 

Além disso, as combinações dessas tecnologias para avaliar os sinergismos e os efeitos gerais 

dessa combinação sobre o desempenho dos animais não está totalmente consolidado. 

  Os óleos essenciais são compostos aromáticos extraídos de vegetais que possuem uma 

ampla gama de atividades antimicrobianas (BURT, 2004; BENCHAAR et al., 2008; KUNG et 

al., 2008). Uma explicação de como os óleos essenciais afetam a fermentação ruminal por meio 

da modificação de microorganismos não foi claramente estabelecida (MEYER et al., 2009). 

  A FDNfe proveniente da forragem pode estar relacionada com as variações de CMS 

(MERTENS, 1997). O NRC (1996) preconiza que dietas com inclusões inferiores a 20% de 



72 
 

FDNfe (na matéria seca) resultam em valores de pH inferiores a 6,2 diminuindo o crescimento 

microbiano e a taxa de degradação da fibra.  Em nosso estudo, a IMS foi afetada por fontes de 

volumoso formuladas com o mesmo nível de FDNfe (Exp. 1), no entanto, nenhuma diferença 

foi observada no rendimento de proteína microbiana (N microbiano, mg N / kg PC0,75) entre 

as fontes de volumoso (SM e BC).  

  Animais alimentados com BC apresentaram maior digestibilidade aparente do trato total 

de proteína bruta do que aqueles alimentados com SM. Segundo Preston et al. (1982), alguns 

autores sugerem que dietas contendo BC apresentam redução da taxa de digestão e / ou baixa 

digestibilidade ruminal de sua fração fibrosa e maior tempo médio de retenção de partículas no 

rumino reticulo, favorecendo a colonização e digestibilidade de proteína bruta quando os 

animais são alimentados com BC. 

  Neste estudo, alimentar bovinos com BC, que é uma fonte volumosa de baixa qualidade, 

aumentou o a concentração de propionato e diminuiu as concentrações de acetato ruminal. De 

acordo com Goulart et al. (2020a), dietas contendo BC apresentam maiores frações de FDN 

indigestíveis e menor degradabilidade efetiva da FDN e, consequentemente, maior tempo 

médio de retenção de partículas no rumino retículo em comparação à dieta SM formulada com 

o mesmo nível de FDN. Sabendo que a concentração de AGCC depende do padrão de 

fermentação de cada fonte de volumoso e devido à baixa degradabilidade efetiva da fração FDN 

da dieta a base de BC como mencionado anteriormente, pode-se sugerir que, em nosso estudo, 

uma melhor qualidade da fibra de CS contribuiu para aumentar a concentração de acetato 

quando comparada à dieta BC. Além disso, o BC é mais eficaz do que a SM (GOULART et al., 

2020b) e conforme projetado, no mesmo nível de FDNfe houve uma menor inclusão de do 

volumoso BC (com base na MS) em dietas contendo BC em comparação ás dietas a base de 

SM, com aumento do de milho grão, proporcionalmente. Em soma, uma quantidade maior de 

milho finamente moído (750 g / kg da base de MS) foi adicionada em dietas contendo BC em 

comparação com SM (Tabela 1), o que também poderia promover uma fermentação mais 

amilolítica, resultando em maior produção de propionato. 

  A FDNfe fornecida pelo volumoso está associada ao tempo de mastigação, fluxo de 

saliva e, finalmente, ao pH ruminal (TEDESCHI e FOX, 2018) e, de acordo com o NRC (1996), 

NDFfe é um preditor preciso do pH ruminal. Além disso, Kononoff et al. (2003) relataram que 

o pH ruminal médio estava altamente correlacionado com a FDNfe. Portanto, em nosso estudo, 

diferentes fontes de volumoso (SM ou BC) formuladas para o mesmo nível de FDNfe 

apresentaram valores médios de pH ruminal semelhantes (6,33 vs 6,25, respectivamente), 
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valores esses que de acordo com o NRC (1996) não teriam influência sobre o crescimento 

microbiano. 

  Nenhuma diferença nos derivados de purina ou na síntese de proteína microbiana seria 

esperada com a mesma ingestão de nutrientes. Além disso, não houve diferença observada para 

o nitrogênio amoniacal ruminal entre SM e BC, que poderiam justificar a ausência de diferenças 

encontradas nos derivados de purina síntese de proteínas microbianas. 

  Meschiatti et al. (2019) e Gouvêa et al. (2019), demostraram que a utilização da mesma 

combinação de BEO + AM para touros em terminação resultou em maior desempenho de 

crescimento em relação ao MON, principalmente devido ao maior consumo de energia em 

função do maior consumo de nutrientes. O maior GMD e PCQ observados no presente estudo 

(Experimento 1) para touros alimentados com BEO + AM são provavelmente devido à 

combinação de fatores, como a diminuição do amido fecal (Experimento 1), aumento do CMS, 

maior digestibilidade da PB e EE, diminuição do acetato ruminal e nitrogênio amoniacal e 

maior N microbiano.  

  Tricarico et al. (2007) relatam que, a inclusão de α-amilase nas dietas de terminação 

para bovinos aumenta o CMS possivelmente por estar relacionados à capacidade dessa enzima 

em alterar o padrão de fermentação ruminal e diminuir a proporção molar de propionato no 

rúmen. Além disso, em outro estudo, Tricarico et al. (2008) concluíram que a suplementação 

alimentar de α-amilase pode melhorar a produtividade dos ruminantes, modificando a digestão 

do amido ruminal, sem necessariamente aumentar a digestão do amido no rúmen, embora em 

nosso estudo não tenham sido observadas diferenças nas características de fermentação ruminal 

para qualquer aditivo alimentar avaliado. 

  Em nosso estudo, o pH ruminal médio diário não foi afetado pelas dietas contendo MON 

ou BEO + AM. No entanto, bovinos alimentados com dietas contendo BEO + AM apresentaram 

menor concentração de acetato ruminal. A explicação para a menor concentração de acetato no 

rúmen em bovinos alimentados com BEO + AM pode ser apoiada pelo fato de que α-amilase 

exógena suplementar não aumenta a digestão do amido ruminal, mas muda a fermentação 

ruminal para uma proporção molar mais elevada de propionato à custa do acetato, 

presumivelmente pela modificação do metabolismo microbiano ou das populações microbianas 

no rúmen. Assim, as bactérias fibrolíticas poderiam se beneficiar do aumento de 

oligossacarídeos que resultam do aumento da hidrólise do amido. Como a fermentação 

bacteriana fibrolítica resulta em maior acúmulo de acetato, o mecanismo de alimentação 

cruzada poderia ser a razão para esses resultados (TRICARICO et al., 2008).  
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  Newbold et al. (2004) não observaram mudanças nos valores de pH ruminal quando o 

mesmo BEO usado neste estudo foi fornecido para bovinos em terminação. Kung et al. (2008) 

alimentaram vacas em lactação com o mesmo BEO usado em nosso estudo e também 

observaram concentrações molares de acetato mais baixas in vitro. De acordo com Patra e Yu 

(2012), os óleos essenciais podem aumentar a concentração de acetato e diminuir a 

concentração de propionato e, por este motivo, o tipo e a dosagem dos óleos essenciais 

influenciam na microbiota ruminal e consequentemente na fermentação ruminal. Patra e Yu 

(2013), estudando o efeito da vanilina na fermentação ruminal in vitro (óleo essencial presente 

no blend utilizado em nosso estudo), também observam uma redução na concentração de 

acetato e um aumento no propionato nas culturas ruminais.  

  Os ruminantes apresentam baixa eficiência de utilização de N, o que pode aumentar os 

custos de produção, e isso representa um custo energético para os animais que excretam o 

excesso de N através da urina, além de representar um problema ambiental. McIntosh et al. 

(2003) verificaram que a ação antimicrobiana dos óleos essenciais pode modular as atividades 

das populações microbianas do rúmen, levando a uma redução da degradação da proteína e, 

portanto, diminuindo a concentração de amônia ruminal e aumentando a síntese de proteína 

microbiana, resultando em maior absorção de nitrogênio. Em nosso estudo, observamos uma 

redução na produção de amônia e um aumento na proteína microbiana síntese com o uso de 

BEO + AM. 

 

3.4. Conclusão 

 

 Dietas de terminação formuladas com 100 g / kg de FDNfe (com base na MS) de silagem 

de milho ou bagaço de cana-de-açúcar contendo milho duro finamente moído podem fornecer 

uma boa opção de fontes de volumoso para manter o pH ruminal médio acima de 6,2 e, 

consequentemente, prevenir distúrbios digestivos sem diferença no rendimento de proteína 

microbiana.  

  Mesmo que nenhuma interação tenha sido observada entre as fontes de volumoso e os 

aditivos alimentares para as dietas formuladas, a combinação de uma mistura de óleos 

essenciais + α-amilase exógena tem potencial para aumentar a síntese de proteína microbiana, 

com baixo impacto na fermentação ruminal e digestibilidade dos nutrientes em comparação 

com a monensina sódica. 
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