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RESUMO
ABAL, R. T. Desempenho de novilhos Nelore em pastagem suplementados com
diferentes aditivos. 2016. 46 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e
Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016.
O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de novilhos Nelore mantidos em
pastagem de Brachiaria decumbens, suplementados com três tipos de aditivos, usados
como promotores de crescimento na época das águas, durante 112 dias. Foram
utilizados 60 bezerros da raça Nelore, com 12 meses de idade e 259,2 ± 10,68 kg de
peso corporal médio. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com
quatro tratamentos (15 animais cada): controle (mistura mineral), mistura mineral com
monensina (1.000 mg kg-1), mistura mineral com salinomicina (1.111 mg kg-1) e mistura
mineral com flavomicina (333 mg kg-1). Os animais foram divididos em quatro piquetes
de Brachiaria decumbens (com 6,7 ha) e submetidos a rodízios semanais. Foram
avaliados consumo de suplemento, composição do pasto, desempenho e análise
econômica. Os dados foram analisados pelo PROC GLM do SAS (2009) e as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. O consumo de suplemento
mineral dos tratamentos com salinomicina e monensina foram menores em 27,5 e 38,8
%, respectivamente, em relação ao tratamento controle (P <0,01). Não houve diferença
no ganho de peso dos animais que receberam aditivos e esses foram maiores que o
tratamento controle (P <0,01). A suplementação mineral com monensina, salinomicina e
flavomicina apresentou menor custo por arroba produzida em referência ao controle de
53,5; 42,1 e 18,3%, respectivamente. A eficiência do suplemento com flavomicina,
salinomicina e monensina foi 56,1%; 88,2% e 142,3% maior em relação ao controle
respectivamente. Foi concluído que a adição de monensina, salinomicina e flavomicina
no suplemento mineral de bovinos Nelore, em pastagem de Brachiaria decumbens na
época das águas, melhora o desempenho dos animais e aumentou o retorno econômico.
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ABSTRACT
ABAL, R. T. Performance of Nellore calves on pasture with different feed
additives. 2016. 46 f. M.Sc. Dissertation – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016.
The objective of this research was to evaluate the performance of Nellore steers grazing
on Brachiaria decumbens, supplemented with three types of additives used as growth
promoters in the rainy season for 112 days. The total of 60 Nellore calves with 12
months and 259.2 ± 10.68 kg of body weight were divided randomly in four treatments
(15 animals each one): control (mineral supplement mixture), mineral supplement with
monensin (1000 mg kg-1), mineral supplement with salinomycin (1111 mg kg-1) and
mineral supplement with flavomycin (333 mg kg-1). The animals were divided into four
paddocks of Brachiaria decumbens (with 6.7 ha) and subjected to weekly rotation. It
was evaluated the supplement intake, pasture composition, performance and economic
analysis. Experimental data were analyzed using PROC GLM of SAS (2009) and the
means was compared by Tukey test at 5% significance. The consumption of mineral
supplement of the treatments with monensin and salinomycin were 27,5 % and 38,8 %,
respectively, lower than the control (p <0,01). There was no difference in weight gain of
the animals supplemented with additives but their gain was higher than the control
treatment (P <0.01). The mineral supplementation with monensin, salinomycin and
flavomycin presented less cost of meat production in reference to the control of 53,5;
42,1 and 18,3 %, respectively. The feed efficiency of the supplement with flavomycin,
salinomycin and monensin was 56.1%; 88.2% and 142.3% higher than the control
respectively. It was concluded that the feed additives increased the animal performance
and the profit.

Keywords: Beef cattle, flavomycin, mineral supplementation, Monensin, Salinomycin.
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1. INTRODUÇÃO
Animais em livre pastejo são bastante influenciados em suas escolhas
alimentares. Espécies vegetais disponíveis, diferenciação morfológica em qualidade
dentro das espécies e densidade vegetal são alguns fatores que determinam a quantidade
de matéria nutritiva por unidade de área. Um componente adicional é a densidade
animal que determina a pressão de pastejo. Aumentando-se a pressão de pastejo,
diminuem a seletividade animal e a quantidade de alimento por animal (VAN SOEST,
1995).
Durante o período das águas, há condições favoráveis para crescimento das
forragens com melhor qualidade nutricional quando comparado ao período da seca,
espera-se que nesse período não ocorra deficiência de proteína bruta (POPPI E
MCLENNAM, 1995) e uma maior digestibilidade da matéria seca e FDN (DETMANN
et al., 2005). Porém, sabe-se que o perfil químico da proteína bruta pode conter altas
proporções de compostos nitrogenados não proteicos e compostos nitrogenados
associados à fibra insolúvel (PAULINO et al., 2001; DETMANN et al., 2005 apud
MORETTI, 2013).
A utilização de ionóforos para bovinos a pasto é um desafio devido às pequenas
quantidades requeridas e o fornecimento diário, tornando necessária a utilização de
suplementos minerais, proteicos energéticos e/ou proteicos, permitindo assim, que cada
animal receba as devidas quantidades dos aditivos (GARCIA, 2014). A suplementação
de animais a pasto tem como objetivo corrigir a deficiência de nutrientes, aumentar a
capacidade de suporte da forragem, fornecer aditivos e auxiliar no manejo da pastagem
(REIS; MORAIS; SIQUEIRA, 2006).
A suplementação de animais em pastejo deve levar em consideração a regulação
tanto do consumo dos suplementos quanto da quantidade de suplemento ótima para a
fermentação ruminal e para o uso da forragem disponível. A suplementação também
reduz a pressão de pastejo, já que os animais obtêm uma parte dos seus requisitos a
partir do suplemento (VAN SOEST, 1995).
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de novilhos Nelore mantidos
em pastagem de Brachiaria decumbens, suplementados com três tipos de aditivos
usados como promotores de crescimento na época das águas.

2.2 Objetivos específicos
Determinar a composição da pastagem na época das águas.
Determinar a quantidade de suplemento mineral consumido por durante todo o
processo experimental.
Determinar o ganho de peso vivo obtido durante o período de experimentação.
Determinar a rentabilidade econômica.
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3. HIPÓTESES
A adição de monensina, salinomicina ou flavomicina na suplementação mineral para
bovinos Nelore em pastagem:
 Melhora o desempenho dos animais independente do aditivo.
 Aumenta o retorno econômico.
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4. REVISÃO DE LITERATURA

4.1 Aditivos em dietas de ruminante
A busca por alternativas que aumentem a produção animal de forma sustentável,
ou seja, que garantam as necessidades do presente e das futuras gerações é de extrema
importância. Desta forma, buscam-se atualmente alternativas a fim de maximizar a
produção sem gerar maiores custos, tanto ao produtor quanto ao meio ambiente. Uma
das maneiras consiste em melhorar o desempenho individual dos animais, resultando na
redução da idade de abate, com consequentes melhorias na qualidade da carne e com
ganhos econômicos ao produtor.
No caso de produção intensiva de bovinos de corte, o uso de aditivos nas dietas
dos animais tem sido muito comum, pois tendem a manter a saúde dos animais,
basicamente do trato gastrointestinal e funcionam como promotores de crescimento ou
engorda (TRONCOSO, 2015).
A utilização de aditivos torna-se uma medida eficaz para aumentar a produção e
rentabilidade das explorações pecuárias. Os ionóforos destacam-se pela melhoria da
qualidade ou da quantidade de nutrientes disponíveis para absorção pelo trato
gastrintestinal e consequentemente, do desempenho dos ruminantes. Nas dietas que
contêm níveis elevados de carboidratos rapidamente fermentáveis, os ionóforos
geralmente deprimem o consumo de alimento, porém o ganho de peso não é diminuído
e a conversão alimentar é melhorada. Quando bovinos são alimentados com dietas
contendo quantidades consideráveis de forragem, os ionóforos não reduzem o consumo,
melhoram a conversão alimentar e aumentam o ganho de peso (NAGARAJA et al.,
1981 apud (CAMPOS NETO et al., 1995).
Um efeito colateral inevitável do uso de antibióticos é o surgimento e
disseminação de bactérias resistentes. A maioria dos estudos retrospectivos e
prospectivos mostra que, após a introdução de um antibiótico não só o nível de
resistência de bactérias patogênicas, mas também de bactérias comensais aumenta.
Bactérias comensais constituem um reservior de genes de resistência para
(potencialmente) bactérias patogênicas (VAN DEN BOGAARD, 2000).
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4.2 Suplementação com monensina para ruminantes
A monensina é um aditivo do grupo dos ionóforos, de uso comum na
alimentação animal em vários países, onde um dos benefícios associados para utilização
em bovinos de corte é a maior eficiência do metabolismo energético pelas bactérias do
rúmen, do animal, ou dos dois (ELLIS et al., 2012).
A principal ação da monensina sódica é inibir as bactérias gram-positivas,
formadoras de ácido acético e ácido lático (RANGEL et al., 2008) e melhorar as
condições para as bactérias gram-negativas, resultando no aumento das concentrações
de propionato (ZANINE et al., 2006), o que leva a um aumento de energia disponível
para produção (ANDRIGHETTO et al., 2002).
Segundo Bergen e Bates (1984) a monensina reduz a degradação ruminal da
proteína, resultando em maior “escape” de proteína da dieta para o abomaso, com um
aumento do “by-pass” ruminal em 22 a 55%. Deste modo, reduz as perdas de proteína e
aminoácidos que seriam potencialmente fermentados no rúmen e convertidos em
amônia (MARTINEAU et al., 2007).
Existem indicações de que as bactérias podem desenvolver resistência ao
ionóforo. Dawson (1984) observou que linhagens resistentes toleravam 16 a 84 vezes
mais monensina que as linhagens parentais não resistentes. Segundo Domescik (1999),
ocorre uma redução nos efeitos da monensina e do propionato de laidlomicina, quando
em contato com culturas mistas de microrganismos ruminais, cultivadas em fluido
ruminal de animais adaptados a propionato de laidlomicina. Segundo Newbold (1993) a
resistência à monensina aumenta a resistência à lasalocida, sugerindo que pode ocorrer
uma resistência cruzada entre estes ionóforos.
Níveis elevados de ionóforos na dieta são tóxicos, causando inapetência e
eventualmente a morte (NICODEMO, 2001). A maior parte dos problemas de
intoxicação dá-se no período inicial de adição de ionóforo na dieta, e muitas vezes
envolvem erros na mistura acarretando em superdosagens. Intoxicação por monensina
foram induzidos em búfalos dosados (um dia) com 15, 10, 7,5 e 5 mg de monensina /kg
de PV (ROZZA et al., 2007).
Bovinos

em

pastagem

recebendo

suplemento

proteico-energético

é

recomendável 50 mg a 100 mg de monensina/animal/dia nos primeiros cinco ou sete
dias (fase de adaptação) e logo depois alterado para 200 mg/animal/dia (POTTER et al.,
1986; REIS; MORAIS; SIQUEIRA, 2006).
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Em animais alimentados com dietas predominantemente concentradas, os
ionóforos podem deprimir a ingestão voluntária dos alimentos em 10,7%, enquanto que
em condições de pastejo, podem incrementar a ingestão em até 15% (SCHELLING,
1984; RODRIGUES, 2000).
A monesina melhora o desempenho dos animais aumentando a eficiência do
metabolismo energético e do nitrogênio no rúmen; previne desordens metabólicas,
como a acidose láctica crônica, a cetose e o timpanismo (NAGARAJA et al., 1997).
Não há evidencias de acúmulo de monensina nos tecidos e no leite de animais que
receberam dosagem oral, quando são seguidas as recomendações do fabricante
(ZANINE et al., 2006).
Oliveira et al. (2009) avaliaram o desempenho de novilhas holandesas
submetidas a quatro tratamentos com diferentes níveis de monensina: 0, 14, 28, 42 mg
de monensina/kg de MS da dieta oferecida, concluíram que a adição de monensina
aumenta o custo das dietas e não influencia significativamente o consumo de matéria
seca, proteína bruta e fibra em detergente neutro, o ganho de peso médio diário nem a
conversão alimentar. Sendo este um dos estudos que não encontram efeito algum para a
monensina.
A inclusão de níveis crescentes de monensina sódica nas dosagens de 0, 400,
800 e 1200 mg/kg de suplemento proteico diminuiu linearmente o consumo de matéria
seca e a degradabilidade potencial da fibra (BENETEL, 2014).

4.3 Suplementação com salinomicina para ruminantes
Os diferentes ionóforos têm um modo de ação comum, com pequenas
diferenças, como a especificidade por cátions. A ordem de seletividade para a
monensina é Na+>>K+>Rb+>Li>Cs+ (PRESSMAN, 1976). Enquanto que para a
salinomicina a ordem de seletividade é descrita como: Rb+, Na+>K+>>Cs+>Sr++>Ca++,
Mg++ (MITANI et al., 1975).
A salinomicina não tem efeitos indesejáveis sobre a digestibilidade dos
componentes alimentares, melhora a taxa de ganho de peso e a conversão alimentar em
bovinos em confinamento e os efeitos sobre mudanças nos produtos de fermentação
ruminal são maximizadas em concentrações de 11 mg/kg ração. (MERCHEN;
BERGER, 1985).
Gava et al. (1997) reportaram casos de intoxicação em novilhas Simmental em
confinamento medicadas para eimeriose com premix contendo 6% de salinomicina. Os
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autores identificaram que a dose estabelecida totalizou em 21,3 mg/kg, sendo 35,5 vezes
maior que a dose recomendada para o tratamento de bovinos que é de 0,6 mg/kg de PV.
A salinomicina adicionada no alimento em 0, 5, 10, 15 e 20 mg/kg em uma dieta
à base de milho moído para novilhos aumentou ganho de peso em 2,6% e a eficiência
alimentar em 7,8%. Os melhores resultados obtidos foram com o uso da dosagem de 15
mg de salinomicina/kg de ração que aumentou o ganho e a eficiência alimentar em 8,9%
e 10,9%, respectivamente (FERRELL; OWENS; GILL, 1983).
Em trabalho conduzido para avaliar a influência do nível de forragem sobre a
resposta de bovinos em engorda suplementados com salinomicina, foram utilizadas
dietas com 10, 15 e 20% de feno de alfafa e dois níveis dietéticos de salinomicina (zero
e 11 mg/kg de MS). O nível de forragem na dieta não influenciou a resposta dos
bovinos com a suplementação de salinomicina, entretanto, melhorou o ganho de peso e
a conversão alimentar em 5,9 e 5,2%, respectivamente (ZINN, 1986a).
Trabalho realizado com bezerros de 220 kg de PV, 75 machos e 75 fêmeas,
durante 187 dias, avaliou a influência da salinomicina em níveis de 0, 5,5, 11, 16,5 e 22
mg/kg de MS e verificou que a taxa de ganho peso não foi influenciada pelas dosagens,
no entanto, a conversão alimentar melhorou em 5% para os tratamentos com 11 a 22 mg
de salinomicina/kg de MS (ZINN, 1986b).
Novilhos Brahman mestiços submetidos a suplementação com níveis graduais de
salinomicina (0, 50, 100 ou 150 mg/cabeça/dia) apresentaram ingestão média de
salinomicina de 38 mg/cabeça/dia, valor consideravelmente abaixo do esperado (100
mg/cabeça/dia). Com essa baixa quantidade de consumo de salinomicina, o desempenho
dos novilhos em termos de ganho de peso diário foi 47% superior nos animais
suplementados com salinomicina (BAGLEY et al., 1988).
Experimentos conduzidos com bovinos Angus e Hereford para determinar os
efeitos de salinomicina e lasalocida no metabolismo e crescimento de novilhos
alimentados com silagem de milho uma vez por dia, demostraram que a salinomicina a
50 ou 100 mg/dia e lasalocida a 250 mg/dia não afetaram a taxa de ganho, mas
reduziram o consumo de ração e tenderam a melhorar a conversão alimentar dos
novilhos em 9,5 e 10,4% para 100 mg de salinomicina e lasalocida, respectivamente
(REFFETT-STABEL et al., 1989).
Em trabalho realizado com novilhos de 250 kg de peso vivo em confinamento,
em período de 138 dias de experimentação e com três tratamentos: salinomicina (12
mg/kg/dia), monensina em dosagem gradual (22 mg/kg/dia por 62 dias e 28 mg/kg/dia
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por 76 dias) e monensina em dosagem constante (30 mg/kg/dia). Foi verificado que os
animais que consumiram salinomicina não tiveram modificação no consumo de
alimento, incrementando o ganho de peso em 4,2% em comparação com a monensina
gradual e constante. Além de melhorar a conversão alimentar em 3,5 e 4,7% em
comparação a monensina com e sem período de adaptação, respectivamente
(INTERVET, 1999).
Em experimento com novilhas de 204 kg de PV em pastagem, suplementadas
com 0,4% do PV em concentrado, durante 67 dias, observou-se que os animais que
receberam 0,3 mg de salinomicina/kg de PV apresentaram maior ganho de peso total
(30,76 kg) em comparação com o tratamento controle (26,50 kg) (INTERVET, 2000).
Em trabalho realizado com bovinos Hereford × Angus de 267 kg PV,
alimentados com uma ração à base de trigo, com inclusão de 26 mg de monensina e 13
mg de salinomicina por kg MS, os animais tratados com monensina tiveram menor
consumo de ração que os tratados com salinomicina e o grupo controle (8,0, 9,2 e 9,2
kg/dia, respectivamente), assim como no ganho de peso (1,21, 1,62 e 1,56 kg/dia,
respectivamente) (GIBB et al., 2001).
Saran Netto et al. (2004) testaram diferentes níveis de salinomicina (0,1, 0,2 e
0,3 mg/kg PV) em sal proteinado para novilhas a pasto. O melhor resultado de
desempenho foi apresentado pelos animais que consumiram sal proteinado com 0,3 mg
de salinomicina/kg PV, com um ganho diário de peso de 201 g/animal

.

Em trabalho com a adição de 0, 0,1, 0,2, 0,3 mg de salinomicina/kg de PV para
novilhas holandesas recebendo feno de coast cross e sal proteinado, não foi observado
diferenças significativas na digestibilidade aparente da MS, FDN e PB (FAFTINE,
2006).
Em trabalho feito com bovinos Nelore alimentados com dietas de alto
concentrado (73 e 91%) e suplementados com 13 mg salinomicina/kg MS foi avaliado o
efeito da inclusão de virginiamicina (15 mg/kg de MS) sobre o desempenho dos
animais. O consumo de matéria seca foi maior para os animais tratados com
salinomicina e o uso combinado de salinomicina e virginiamicina melhorou a eficiência
alimentar (NUÑEZ et al., 2008).
Segundo Goulart (2010), o fornecimento de salinomicina (1.950 mg/kg) e
virginiamicina (1.950 mg/kg) via mistura mineral, para bovinos Nelore machos em
pastagem, em período de 108 dias, animais que consumiram mistura mineral adicionada
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de virginiamicina apresentaram incremento significativo de 14% em ganho de peso,
entretanto, os animais tratados com salinomicina não diferiram do grupo controle.
Moretti (2011), testou o efeito de suplementação mineral e proteica com
salinomicina de baixo consumo, sobre o desempenho de novilhos mantidos em
pastagem Brachiaria brizantha cv. Marandu, no período das águas e observou que os
animais

que

receberam

suplemento

proteico

enriquecido

com

salinomicina

apresentaram maior ganho de peso quando comparados aos animais que receberam
somente suplemento mineral (0,800 e 0,696 kg/dia). O autor concluiu que
suplementação mineral acrescida de proteína e aditivos permitem um aumento no ganho
de peso de bovinos mantidos em pastagem em torno de 15%.
Em experimento de suplementação a pasto para bovinos Nelores, a adição de
virginiamicina e salinomicina no suplemento mineral melhorou o desempenho
produtivo dos bovinos, sem contudo, influenciar nas medidas biométricas. O uso de
virginiamicina e salinomicina reduziu o consumo de suplemento mineral, melhorou a
eficiência econômica e diminuiu o custo da suplementação mineral (FERREIRA, 2013).
(GARCIA, 2014) conduziu avaliou o efeito da suplementação com diferentes
aditivos, sobre o consumo de suplemento e ganho de peso de bezerros Nelore mantidos
em pastagem durante o período das águas. Os tratamentos testados foram apenas
suplemento mineral (controle) e a adição de virginiamicina (1333 mg/kg suplemento),
salinomicina (1111 mg/kg suplemento) e monensina (1000 mg/kg suplemento). Os
animais que receberam virginiamicina e a salinomicina apresentaram um maior ganho
de peso e ocorreu uma redução no consumo de suplemento pelos animais que receberam
monensina na dieta.

4.4 Suplementação com flavomicina para ruminantes
Apesar da flavomicina ter um mecanismo de ação diferente dos ionóforos, os
efeitos são semelhantes à monensina e salinomicina. (EDWARDS et al., 2005)
Demonstrou que a flavomicina tem a capacidade de reduzir as sobrecargas metabólicas
que são impostas pela flora do rúmen, através da supressão direta das bactérias
produtoras de amônia e F. necrophorum
Os efeitos dos antibióticos não ionóforos têm sido relacionados às alterações na
população ou atividades metabólicas das bactérias que habitam o trato gastrointestinal,
especificamente bactérias gram-positivas (EDWARDS; MCEWAN; WALLACE,
2008). Apesar do número limitado de trabalhos, têm sido observados efeitos benéficos
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desse aditivo no crescimento e eficiência alimentar de bovinos como também a redução
da incidência de abscessos hepáticos (SITTA, 2011).
Dois experimentos foram realizados a fim de investigar a influência de vários
níveis de flavomicina (0,5 e 10 mg por animal/dia) sobre a digestibilidade aparente de
feno. Foi realizado um experimento de curta duração (42dias) com 9 touros, e outro
experimento de longa duração (225 dias), com 52 novilhas. Os animais consumiram
zero ou 30 mg flavomicina por dia. A flavomicina não influenciou significativamente a
digestibilidade aparente da matéria seca e os parâmetros de fermentação ruminal. O
consumo de matéria seca não foi influenciado pela adição de flavomicina, mas houve
um aumento significativo no ganho de peso (49 g por animal/dia, 10,5%) e uma redução
do consumo de suplemento e energia requerida por kg de ganho de peso (10,6%)
(FLACHOWSKY; RICHTER, 1991).
Experimento com 36 novilhos de corte, com 173 kg de peso vivo, foi conduzido
para avaliar o efeito de flavomicina (50 mg/dia/animal). O ganho médio diário de peso
para os animais suplementados com flavocimina foi 3,6% superior ao controle e a
quantidade requerida de energia por kg de ganho de peso vivo, apesar de não
significativa, diminuiu em 3,2% (ALERT; POPPE; LOHNER, 1993).
Em dietas predominantemente concentradas, com a cana-de-açúcar como único
volumoso, a administração da flavomicina (20mg/animal/dia), em comparação com a
monensina sódica (300mg/animal/dia) melhorou o aproveitamento da PB do farelo de
soja, não sendo observado nenhum outro efeito sobre a digestibilidade total dos
nutrientes (MOGENTALE, 2005; MOGENTALE et al., 2010).
Novilhas de corte em pastagem de capim-marandu, recebendo 100 mg de
flavomicina/kg de suplemento, apresentaram aumento do ganho de peso e não tiveram
alteração no consumo do suplemento (SANCHEZ, 2014).
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5. MATERIAL E MÉTODOS

5.1 Local, instalações e animais
O experimento foi conduzido no setor de bovinocultura de corte da Prefeitura do
Campus Administrativo da Universidade de São Paulo em Pirassununga - SP, a 21° 59'
de latitude sul, 47° 25' de longitude oeste e 634 m de altitude. O clima da região é
subtropical do tipo Cwa com inverno seco e verão quente e chuvoso, segundo a
classificação climática de Koppen (OLIVEIRA e PRADO, 1984).
O período experimental foi de 112 dias (outubro de 2013 a março de 2014), no
período das águas. As médias de temperatura e precipitação durante o período
experimental encontram-se na figura 1, segundo os registros da Estação meteorológica
do laboratório das Ciências Agrárias - FZEA/USP (2013-2014). Nos meses de
dezembro de 2013 e janeiro de 2014 a quantidade de chuva registrada foi inferior à
média mensal de anos anteriores.

Figura 1 - Médias mensais de temperatura (ºC) e pluviosidade (mm)
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Fonte: Própria autoria.

5.2 Animais experimentais
Foram utilizados sessenta bovinos machos inteiros de raça Nelore, com peso
vivo médio inicial de 259,2 ± 10,68 kg, provenientes de recria a pasto, recebendo o
mesmo manejo. Antes do início do experimento os animais foram selecionados e
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distribuídos aleatoriamente, 15 animais em cada um dos quatro tratamentos e
identificados com brincos de cores diferentes.
Os animais foram pesados individualmente no início do experimento e de forma
periódica em intervalos de 28 dias, após jejum de sólidos de 15 horas, com auxílio de
balança eletrônica digital.
A área de pastagem de Brachiaria decumbens utilizada no experimento era
dividida em quatro piquetes de 6,7 hectares cada. Para eliminar algum possível efeito
do pasto nos tratamentos, os animais foram submetidos a rotação sequencial nos
piquetes a cada 7 dias durante todo o experimento. A taxa de lotação inicial foi de 1,3
unidade animal (UA – 450 kg de PV/ha), na figura 2 pode-se ver a pastagem e os
animais no início do experimento.

Figura 2 - Novilhos Nelore utilizados no experimento

Fonte: Própria autoria.

5.3 Pastagem

5.3.1 Disponibilidade de matéria seca
Foram feitas colheitas de pasto no início do experimento e a cada 28 dias pela
técnica do quadrado com 0,25 m2 de área, sendo efetuado o corte a 5 cm de altura do
solo. De cada piquete, foram tomados 10 pontos de referência de forma aleatória para
depois serem pesados em cada sequência de coleta.
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Das amostras colhidas, foi retirada uma sub-amostra representativa a fim de
determinar a percentagem de folha, caule e morto que continha no pasto (Figura3.), para
depois ser secado em estufa de circulação forçada de ar a 65 °C por 72 horas (SILVA E
QUEIROZ, 2006).
Além das amostras colhidas de pasto, também foram feitas as colheitas de
amostras de simulação de pastejo, com a finalidade de estimar os nutrientes consumidos
pelos animais. A extensão da colheita foi determinada pela altura que o operador
esperava que o animal pastasse no piquete (VAN SOEST, 1995).

Figura 3 - Separação de folha e caule para determinação de matéria seca

Fonte: Própria autoria.

5.4 Tratamentos
As composições percentuais dos suplementos utilizados estão apresentadas na
tabela 1. Foram utilizados quatro tratamentos, sendo um controle (suplemento mineral)
e três suplementos minerais com os aditivos: flavomicina (333 mg/kg), salinomicina
(1111 mg/kg) e monensina (1000 mg/kg).
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Tabela 1- Composição dos suplementos em porcentagem.
Quantidade (Kg)
Ingredientes

Controle

Flavomicina

Salinomicina

Monensina

Cloreto de sódio

37,35

34,86

34,86

29,88

Fosfato Bicálcico

20,42

20,42

20,42

20,09

Sulfato de Cálcio

25,73

25,73

25,73

10,79

Calcário dolomítico

5,73

5,31

4,80

-

Sorgo Moído

9,96

12,45

12,45

34,86

Premix Linha MD*

0,81

0,81

0,81

0,81

Enxofre

-

-

-

3,07

Phigrow® 8%

-

0,42

-

-

Posistac® 12%

-

-

0,93

-

Monensina 20%

-

-

-

0,50

100

100

100

100

Total

*Níveis de garantia Premix MD: Ca 0,1%, Co 0,49%, Cu 8,88%, S 7,63%, I 0,47%, Mn
5,83%, Se 0,12%, Na 0,07%, Zn 26,64%.
Fonte: Própria autoria.

Os suplementos minerais foram fornecidos à vontade durante todo o período do
experimento de acordo com o consumo de cada tratamento, a colheita das sobras foi
feita semanalmente. O consumo médio diário foi estimado através da diferença entre a
quantidade fornecida e as sobras no cocho de cada tratamento. Na tabela 2 são
apresentados os níveis de garantia dos suplementos.
Foram utilizados comedouros fechados com porta basculante para a proteção da
chuva (Figura 4) e bebedouro natural.
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Tabela 2 – Níveis de garantia dos diferentes suplementos, em cada tratamento.
Tratamentos
Nutrientes

Controle Flavomicina Salinomicina Monensina

PB (g/kg)

8

10

10

29

NDT (g/kg)

71

88

88

248

Ca (g/kg)

122

121

120

73

Cl (g/kg)

220

205

205

176

P (g/kg)

40

40

40

40

Na (g/kg)

134

129

129

111

Co (g/kg)

40

40

40

40

I (g/kg)

38

38

38

38

S (g/kg)

40

40

40

39

Mg (g/kg)

7

7

6

-

Cu (mg/kg)

720

720

720

720

F (mg/kg)

398

398

398

392

Mn (mg/kg)

636

636

636

634

Se (mg/kg)

10

10

10

10

Zn (mg/kg)

2161

2161

2161

2161

Fonte: Própria autoria.

Figura 4 - Comedouro fechado com portas basculantes

Fonte: Própria autoria.
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5.5 Analise laboratoriais
As análises bromatológica e de minerais das amostras de pasto colhidas no
período experimental foram realizadas nos laboratórios de bromatologia e no laboratório
de minerais, do Departamento de Zootecnia, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de
Alimentos da Universidade de São Paulo.
A determinação do extrato etéreo e da proteína bruta das amostras foram
analisadas segundo a metodologia de Silva e Queiroz (2009).
A determinação de FDA, FDN, hemiceluloce e lignina foram feitas pelos
métodos propostos por (Van Soest, 1967; 1995).
As análises de minerais das amostras foram determinadas por ICP-OES, segundo
Sindirações (2013).

5.6 Cálculos econômicos de produção
Os cálculos dos índices econômicos foram realizados baseado no trabalho
realizado por CAVAGUTI (2001).
Para o cálculo de equivalente de carcaça, considerou-se o ganho médio de peso
vivo de cada tratamento em cada período experimental, sendo o rendimento de carcaça
igual a 50% e uma arroba equivalente a 15 kg.
A receita no período experimental foi obtida pelo produto das arrobas
produzidas

e

o

preço

(segundo

cotação

no

site

http://www.pecuaria.com.br/cotacoes.php) da arroba no final do experimento.
Para a despesa com suplemento considerou-se o resultado da multiplicação do
preço unitário do suplemento pela quantidade de suplemento consumido no
experimento.

5.7 Analise estatística
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 4 tratamentos e
15 animais por tratamento, sendo cada animal considerado uma unidade experimental
segundo Paulino e Detmann (2011). Os dados médios de consumo e de ganho de peso,
no período total do experimento, foram analisados pelo PROC GLM do SAS (2009). As
médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1 Disponibilidade de biomassa e composição da pastagem
Na figura 5 são apresentadas as quantidades de matéria seca (kg/ha) disponível
durante o período experimental. A média de biomassa de forragem foi de 8149,5 kg de
MS/ha, valor acima do mínimo requerido (2.500 kg de MS/ha) para animais em
pastagem (EUCLIDES et al., 1998).
Figura 5 - Disponibilidade de matéria seca nos diferentes períodos (kg/100 kg PV)
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Fonte: Própria autoria.

A quantidade de forragem obtida no último período do experimento foi 38%
inferior à média de biomassa dos períodos anteriores, isto pode ser explicado pelos
baixos índices pluviométricos registrado nesse período.
Apesar da queda de biomassa, observada no período de 84 a 112 dias de
experimento, a composição morfológica do pasto durante o período experimental foi
semelhante nas diferentes épocas de colheita (Figura 6).
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Figura 6 - Composição morfológica da pastagem
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Fonte: Própria autoria.

Na tabela 3 são apresentados os valores de composição bromatológica da
pastagem no período experimental.
Segundo (MAGALHÃES, 2007), a Brachiaria decumbens contem 11,9% de PB,
67,30% de FDN, 32,25% de FDA, 35,5% de hemicelulose, 2,70% de lignina, 2,77% de
EE e 9,78% de MM. Comparando com os resultados de análise da pastagem desse
experimento, maior discrepância ocorreu quanto aos valores de proteína bruta, sendo em
média de apenas 4,8%. Valor abaixo do recomendado por Van Söest (1994), que
determinou 7% como o teor mínimo ideal de proteína bruta em uma pastagem para o
desenvolvimento dos microrganismos ruminais. Este baixo teor de proteína pode
também estar relacionado com a baixa quantidade de chuva que ocorreu no período,
sendo verificado na composição morfológica média de 52% de material morto e uma
baixa porcentagem de folhas (23%), o que pode ter influenciado no desempenho dos
animais.
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Tabela 3- Composição bromatológica do pasto no período experimental.
Período
Nutrientes
D28

D56

D84

D112

Media

MS (%)

56,61

50,75

52,55

46,64

51,64

PB (%)

4,60

4,49

4,36

5,60

4,76

FDN (%)

70,05

70,46

70,76

69,97

70,31

FDA (%)

39,72

39,42

40,22

39,35

39,68

Hemicelulose (%)

30,33

31,04

30,54

30,62

30,63

Lignina (%)

2,31

2,21

2,05

2,16

2,18

EE (%)

0,94

1,09

0,97

1,07

1,02

MM (%)

7,09

7,17

6,90

6,91

7,02

P (%)

0,07

0,10

0,06

0,10

0,08

Ca (%)

0,75

0,52

0,63

0,64

0,63

K (%)

0,71

1,06

0,51

0,93

0,80

Na (%)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Mg (%)

0,37

0,36

0,38

0,43

0,39

Zn (mg/kg)

11,82

14,05

10,28

10,04

11,55

Cu (mg/kg)

4,58

6,11

3,96

4,05

4,67

Mn (mg/kg)

176,81

155,56

149,97

125,65

152,00

Fe (mg/kg)

149,53

134,08

300,01

119,74

175,84

Mo (mg/kg)

0,514

0,219

0,133

0,058

0,231

Cd (mg/kg)

0,124

0,122

0,124

0,122

0,123

Fonte: Própria autoria.

6.2 Consumo do suplemento mineral
O consumo de suplemento mineral e dos aditivos dos diferentes tratamentos é
apresentado na tabela 4. Os consumos de suplemento mineral dos tratamentos com
salinomicina e monensina foram menores em 27,5 e 38,8 %, respectivamente, em
relação ao tratamento controle (P<0,01). Já o consumo de suplemento do tratamento
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com flavomicina não apresentou diferença (P>0,05) em relação ao controle e não houve
diferença no consumo entre os tratamentos com flavomicina e salinomicina.
Resultados similares foram observados por Garcia (2014) trabalhando com
bezerros a pasto na época das águas que também verificou redução de 23,9% no
consumo de suplemento mineral com monensina (1000 mg/kg) em relação ao controle.
Benetel (2014) verificou que a adição de níveis crescentes de monensina sódica
na dieta de bovinos reduziu linearmente o consumo de suplemento. Franco (2007)
também observou que a inclusão de monensina reduziu a aceitação do suplemento
mineral pelos animais.
Tabela 4 – Consumo de suplemento e aditivo
Tratamentos
Variáveis

Controle Flavomicina Salinomicina Monensina

EP

P

CSM (g/animal/dia)

103,6c

90,6bc

75,1ab

63,4a

5,53 <0,0001

CAd (mg/animal/dia)

0

30,2a

83,4c

63,4b

0,101 < 0,05

36,7c

31,1bc

25,8ab

21,6a

5,53 <0,0001

0

10,4a

28,7c

21,6b

0,101 < 0,05

CSM/100 kg PV (g/dia)
CAd (mg/100 kg PV)

Letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si a 5% de probabilidade.
CSM - Consumo médio de suplemento, CAd - Consumo de aditivo.
Fonte: Própria autoria.
Assim como neste trabalho, Sanchez (2014) observou que a adição de
flavomicina na suplementação proteica para novilhas em pastagem não alterou
significativamente o consumo de suplemento.
Bovinos em pastagem foram suplementados com salinomicina (1111 mg/kg
suplemento) e monensina (1000 mg/kg suplemento) e apresentaram uma redução no
consumo de suplemento em relação ao controle aos 56 dias. Ao considerar, o consumo
médio de suplemento por animal, não houve diferença nos animais que receberam
salinomicina, apenas os que receberam monensina tiveram uma redução de 23,9%
(GARCIA, 2014). Estes resultados foram semelhantes ao obtido no presente
experimento, o qual tem sido observado uma redução de 38,8% no consumo de
suplemento com monensina. Entretanto, houve também diminuição no consumo de
suplemento com salinomicina em 27,5%, resultado que difere ao observado por Garcia
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(2014), possivelmente devido ao teor de proteína da pastagem que também diferiu,
sendo inferior nesse experimento (4,8%) em relação aos valores (7,22%).
Assim como nesse trabalho, Ferreira (2013) observou que novilhos
suplementados com mineral contendo salinomicina (2160 mg/kg) apresentam redução
de 29% no consumo de suplemento em relação ao tratamento controle, semelhantes aos
obtidos no presente trabalho. Segundo Cockwill et al. (2000), aditivos antimicrobianos
tendem a reduzir o consumo de suplemento, ocorrendo maior variabilidade no consumo
por animal ao longo do uso.

Na tabela 5 é apresentada a estimativa de ingestão total de minerais (pastagem +
suplemento) por animal (g/dia) em cada tratamento, considerando uma ingestão de
pastagem de 2% MS/PV e a ingestão real do suplemento em cada tratamento.
Tabela 5 – Estimativa da ingestão total de minerais por animal (g/dia)
Elementos
Controle
P (g/dia)
9,13
Ca (g/dia)
50,63
K (g/dia)
48,15
Na (g/dia)
14,44
Mg (g/dia)
23,94
Fonte: Própria autoria.

Suplementos
Flavomicina Salinomicina Monensina
8,61
7,99
7,52
48,95
46,99
42,61
48,15
48,15
48,15
12,24
10,24
7,59
23,85
23,66
23,21

Média
8,31
47,30
48,15
11,13
23,66

Exigências líquidas de fósforo, cálcio, potássio, sódio e magnésio para 500 g de
ganho de peso de animais Nelore puros de 300 kg de PV, em pastagem são de 11,96,
18,06, 29,98, 2,71 e 6,12 g/dia, respectivamente (VALADARES FILHO et al., 2010).
No entanto, a ingestão de fósforo foi deficiente (tabela 5), dessa forma, não foi atingido
as exigências de fósforo em nenhum dos tratamentos avaliados nesse experimento,
consequentemente, prejudicando o desempenho dos animais.
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6.3 Ganho de peso
Na tabela 6 são apresentados os resultados de desempenho dos animais, nos
diferentes tratamentos.
Tabela 6 – Desempenho de novilhos recebendo diferentes aditivos na suplementação a
pasto.
Tratamentos
Variáveis

Controle Flavomicina Salinomicina Monensina

EP

P

PV inicial (kg)

259,3

259,3

258,7

259,5

-

-

PV final (kg)

305,9b

322,9a

322,2a

328,5a

21,20

0,0003

GMD (kg/animal/dia)

0,416b

0,568a

0,567a

0,617a

0,14

0,0003

Letras minúsculas diferentes na mesma linha diferem entre si a 5% de probabilidade.
PV – peso vivo, GMD – ganho médio diário.
Fonte: Própria autoria.
Não houve diferença no ganho de peso dos animais que receberam aditivos e
esses foram maiores que o tratamento controle (P <0,01). Os animais que receberam
monensina tiveram um ganho de peso 48,3% superior ao controle, e os tratados com
salinomicina e flavomicina tiveram aumento no GMD de 36,4%.
Saran Netto et al., (2004) verificaram que o uso de 0,3 mg de salinomicina/ kg
de peso vivo melhorou o ganho de peso de novilhas Nelore. Moretti (2011) também
observou que animais suplementados com salinomicina (500 mg/kg MS) apresentaram
maior ganho de peso quando comparados aos animais que receberam somente
suplemento mineral (0,800 e 0,696 kg/dia, respectivamente). Foram observados ganhos
de peso superiores em 4,2% (INTERVET, 1999) e 16% (INTERVET, 2000) com a
adição de salinomicina na dieta.
O ganho de peso diário de animais suplementados com salinomicina e
monensina foram maiores do que o tratamento controle (suplemento mineral), a
suplementação mineral com salinomicina proporcionou ganho de peso de 22,1% a mais
que o controle enquanto a monensina proporcionou um aumento de 14% (GARCIA,
2014), resultados estes inferiores aos obtidos no presente experimento.
A suplementação com monensina teve resultados inferiores no ganho de peso na
medida que o nível de monensina foi aumentando (BENETEL, 2014), resultados
semelhantes foram obtidos até com níveis baixos de monensina (FERELI et al., 2010;
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OLIVEIRA et al., 2009), foi afirmado que a adição de monensina na dieta de bovinos
contribuíram no melhoramento do desempenho, proporciona mudança na população
microbiana ruminal, altera a fermentação dos produtos da digestão microbiana;
diminuindo a produção de metano, ácido acético, ácido butírico e aumentando o ácido
propiônico (LANA; RUSSELL, 2001; MCGUFFEY; RICHARDSON; WILKINSON,
2001).
A adição de monensina (200 mg/animal/dia) na suplementação de bovinos a
pasto melhorou o ganho de peso dos animais em relação ao tratamento controle em
13,5% ((GOODRICH et al., 1984) apud (AMARAL, 2011; HORN et al. 1981)) e até
17 % (POTTER et al. 1976). Resultados inferiores ao obtidos no presente trabalho, que
com um consumo voluntário de monensina de 63,4 mg/animal/dia, melhorou o ganho
de peso dos animais em 48,3% em relação ao controle.
Alert; Poppe; Lohner (1993) em experimento com novilhos observaram que a
inclusão de flavomicina 50 mg /animal/dia melhorou em 3,6% o ganho de peso.
Sanchez (2014) também observou aumento no ganho de peso de novilhas recebendo
flavomicina 100 mg/kg de suplemento. No presente experimento, com um consumo
inferior de flavomicina (30,2 mg /animal/dia), também foi verificado aumento no ganho
de peso dos animais.
O melhor desempenho dos animais que receberam tratamento com aditivos pode
ser devido ao aumento na produção de ácido propiônico e redução da degradação de
proteínas, reduzindo perdas energéticas (BERGEN &BATES, 1984).
Com base nas informações revisadas, os aditivos reduzem o consumo de
alimentos, independentemente do tipo de dieta dos animais segundo Baile et al. (1979);
porém, a resposta de bovinos mantidos em pastagem e com o uso de aditivos fornecidos
via suplemento, tem apresentado resultados variados no desempenho (POTTER et al.,
1976).

6.4 Analise econômica
Na tabela 7 são apresentados os cálculos comparativos de viabilidade econômica
do experimento, índices de conversão do suplemento e a eficiência do suplemento.
A suplementação com monensina apresentou menor custo por arroba produzida
de 53,5%, seguido pela salinomicina com 42,1% e a suplementação com flavomicina de
18,3%, em referência ao controle.
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Dessa forma, o uso de monensina apresentou menor custo por arroba produzida,
melhor conversão e eficiência do suplemento em comparação aos demais tratamentos,
seguido pela salinomicina, flavomicina e finalmente o tratamento controle que obteve os
piores resultados, com maior consumo do suplemento e menor ganho de peso.
Resultado que pode ser explicado pelo menor consumo de suplemento e maior
ganho de peso no tratamento com monensina, enquanto que no tratamento controle
houve maior consumo de suplemento e menor ganho de peso total, como pode ser
observado na figura 7.

Tabela 7- Cálculos comparativos de viabilidade econômica por animal
Tratamentos

Parâmetro

Controle Flavomicina Salinomicina Monensina
Ganho de peso total (kg)

46,60

63,60

63,53

69,07

Ganho de peso diário (kg)

0,42

0,57

0,57

0,62

Equivalente carcaça total (@)1

1,55

2,12

2,12

2,30

186,40

254,40

254,13

276,27

Consumo de suplemento (kg)

11,6

10,1

8,4

7,1

Custo de suplemento (R$/kg)

1,63

2,08

1,77

1,83

Despesa com suplemento (R$)3

18,90

21,08

14,91

13,01

Custo por arroba produzida (R$)4

12,16

9,94

7,04

5,65

Conversão do suplemento5

0,249

0,159

0,132

0,103

Eficiência do suplemento6

4,016

6,270

7,558

9,731

Margem de lucro bruto7

167,50

233,32

239,22

263,26

Receita (R$)2

1

Rendimento caraça de 50%, 2Preço da arroba (R$ 120,00), 3Consumo médio do
suplemento X Custo do suplemento, 4Despesa suplemento X Equivalente carcaça, 5kg
suplemento/kg ganho, 6kg ganho/kg consumo suplemento, 7lucro= receita no período –
despesa com suplemento no período.
Fonte: Própria autoria.
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Figura 7 - Consumo de suplemento e ganho de peso totais (kg)
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Fonte: Própria autoria

A eficiência do suplemento (kg de ganho/ kg de suplemento consumido) foi
56,1%; 88,2% e 142,3% maior, em relação ao controle, nos tratamentos com
flavomicina, salinomicina e monensina, respectivamente. Ferreira (2013), observou que
animais que receberam suplementação de salinomicina, apresentaram menor custo e
melhor eficiência do suplemento com 16% em referência ao tratamento controle.
Foi observado melhor conversão alimentar de 6,14 com a adição de 10 mg de
salinomicina/kg de ração (FERRELL; OWENS; GILL, 1983); melhor conversão
alimentar de 5,81 foi obtido com a adição de 20 mg de salinomicina/kg de ração (ZINN,
1986a). Com a adição de 0,3 mg de salinomicina/kg de PV foi observado melhor
conversão alimentar de até 4,7% (INTERVET, 2000) e com a adição de níveis de
salinomicina de 50 e 100 mg/dia foi observada conversão alimentar de 9,5 (REFFETTSTABEL et al., 1989). Foi obtido conversão alimentar de 11,04 com a níveis de
salinomicina de 30 mg/kg de ração (FLACHOWSKY; RICHTER, 1991). Trabalhos
com diferentes doses de salinomicina observaram melhoria na conversão alimentar,
resultados que corroboram com os obtidos no presente estudo, no qual a adição de 0,287
mg de salinomicina/kg de PV melhorou a conversão alimentar do suplemento.
Maior produção de arrobas por hectare foi observada nos tratamentos que
receberam aditivos (Tabela 8). Os tratamentos com flavomicina e salinomicina
apresentaram produção (@/ha) 34,3% maior que o tratamento controle. O melhor
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resultado foi obtido com o uso de monensina, sendo a produção (@/ha) 48,6% maior
que no lote controle.

Tabela 8- Produção de arrobas por hectare
Parâmetro
Ganho de PV médio (kg)
Número de animais
Ganho de PV total (kg)
Equivalente carcaça1 (@)
Área do piquete (ha)
Arrobas por hectare
1
Rendimento caraça de 50%
Fonte: Própria autoria.

Suplemento
Controle Flavomicina Salinomicina Monensina
46,60
63,60
63,53
69,07
15
15
15
15
699
954
953
1036
23,3
31,8
31,8
34,5
6,7
6,7
6,7
6,7
3,5
4,7
4,7
5,2
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6. CONCLUSÕES
A adição de monensina e salinomicina na dieta de bovinos Nelore, mantidos em
sistema de cria a pasto, reduziu o consumo de suplemento mineral.
O uso de monensina, salinomicina e flavomicina melhorou o desempenho dos
animais em relação ao tratamento controle sem, contudo, ocorrer diferença entre os
aditivos.
Os aditivos reduziram o custo por arroba de carne produzida e aumentaram o
retorno econômico.
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