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RESUMO GERAL 

 

A virgianamicina é um antibiótico não ionóforo e a salinomicina um antibiótico 

carboxílico poliéster ou simplesmente ionóforo, que têm sido usados como 

manipuladores ruminais para obtenção de melhores índices zootécnicos. Assim, 

objetivou-se avaliar os efeitos no GMD, no consumo de suplemento, nas medidas 

biométricas, ECC e na eficiência econômica para 45 bovinos machos inteiros, Nelore 

criados em pasto de Panicum maximum CV. Massai no verão e Cynodon spp. no 

inverno; no pH ruminal, na concentração de nitrogênio amoniacal, no consumo de 

suplemento, na DISMS, DISFDN e DISFDA por 6 bovinos machos Nelore fistulados no 

rúmen criados em pasto de Brachiaria decumbens, com a inclusão de virginiamicina ou 

salinomicina veiculadas no suplemento mineral no período das águas e no suplemento 

proteico-energético no período seco do ano. Os tratamentos no período das águas 

foram constituidos: controle, apenas Suplemento Mineral COMIGO – CRIA 61 – F.2 

(SM); virginiamicina = SM + virginiamicina (PhiGrow®) 100 mg/animal/dia; salinomicina 

= SM + salinomicina (Posistac®) 108 mg/animal/dia; e os tratamentos no período seco 

foram constituidos: controle, apenas Suplemento Mineral COMIGO Produção F.10 

protéico-energético (SPE); VM 100 = SPE + 108 mg/animal/dia de virginiamicina; VM 

200 = SPE + 216 mg/animal/dia de virginiamicina. No período das águas o grupo 

controle apresentou maior CSM (P>0,05), o grupo virginiamicina maior (P>0,05) GMD 

(0,583), seguido por salinomicina (0,531) e o grupo controle (0,465 kg/animal/dia). As 

medidas biométricas não apresentaram diferenças (P>0,05), sugerindo que haja uma 

mudança na composição do GMD entre os diferentes tecidos. A virginiamicina foi o 

tratamento de melhor eficiência financeira: 26% superior ao controle e 8,6% superior ao 

salinomicina, e este, 16% superior ao controle. Para os animais fistulados não houve 

diferença (P<0,05) para CSM, mas houve redução para os 3 tratamentos. Não houve 

diferença significativa na média global do pH ruminal e nitrogênio amoniacal (mg N-

NH3/ dL). Os resultados para DISMS e DISFDA, não apresentaram diferenças (P<0,05) 

para nenhuma das variáveis analisadas. Na degradabilidade da FDN houve diferenças 

estatísticas (P>0,05), a virginiamicina apresentou as maiores degradabilidade  efetiva 

nas taxas de passagem de 2 e 5%, e semelhante ao controle e maior que salinomicina 

na taxa de 8%/hora.  Para o período seco não houve diferenças para GMD, CSPE e 

para medidas biométricas (P<0,05), GMD para VM 200 de 0,431; VM 100 de 0,391 e 

controle de 0,398 kg/animal/dia. O uso de VM ao nível de 216 mg/ animal/ dia 

promoveu aumento da eficiência econômica. Para os animais fistulados não houve 

diferença (P>0,05) para CSPE, na média global do pH ruminal, 7,02 para controle, 7,04 

para VM 100 e 7,06 para VM 200, e nitrogênio amoniacal (mg N-NH3/ dL), 3,961 para 

controle, 3,876 para VM 100 e 4,147 para VM 200  (P>0,05. Não houve diferença 

significativa (P>0,05) para nenhuma das variáveis analisadas na degradabilidade da 

MS, da FDN e da FDA, os valores observados sugerem que é necessário maior 

número de repetições para situações similares às realizadas nesta experimentação.  

 

Palavras-chave: aditivos, desempenho, manejo nutricional, manipuladores ruminais, 

Nelore. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

O mercado mundial de produtos agropecuários no mundo globalizado, muito 

concorrido na atual situação, exige o aprimoramento dos sistemas de produção 

pecuária no sentido de buscar eficiência e qualidade do produto, visando obter 

competitividade e sustentabilidade, já que, para o Brasil, o mercado de carnes é de 

grande importância. Apesar da posição de destaque em termos de produção, pode-se 

buscar melhorias na produtividade pecuária de corte brasileira devido seu grande 

potencial.  

No intuito de promover um alto e eficiente desempenho produtivo na criação de 

bovinos de corte, devemos levar em consideração a interação entre os animais e seu 

ambiente criatório. Em especial a alimentação, que é um dos principais componentes 

dentre os fatores ambientais do sistema de produção gado de corte que influenciam o 

desempenho dos animais (MALAFAIA et al., 2003).  

Considerada uma das mais complexas cadeias produtivas, a bovinocultura de 

corte é uma atividade dinâmica, portanto, há necessidade de constantes investigações 

científicas em seus diversos segmentos, a qual justifica pesquisas com bovinos de 

corte criados em sistemas de pastejo, que é a forma de criação mais utilizada em todo 

Brasil, e ainda, a alimentação ser um dos principais e mais oneroso componente dos 

sistemas de criação de bovinos. Desta forma, devem-se buscar novos métodos de 

manejo alimentar-nutricional que visem maiores eficiências produtiva. 

Grandes avanços em pesquisa cientifica vem ocorrendo na área de nutrição 

animal, principalmente quanto ao estudo dos processos fisiológicos e como diferentes 

fatores os afetam. Com isso, a ciência levou a descoberta de compostos que 

adicionados aos suplementos controlam o metabolismo, aumentando a eficiência de 

utilização dos alimentos ou nutrientes (MACHADO e MADEIRA, 1990). Dentre estes 

compostos, houve o surgimento dos denominados aditivos; o termo é empregado a 

uma série de compostos que, apesar de não fornecer nutriente, atuam estimulando o 

crescimento, aumentando a eficiência de utilização dos alimentos ou que de alguma 

forma promove benefícios sobre a saúde do animal (CHURCH, 1972). 
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Alguns aditivos zootécnicos são utilizados na alimentação de ruminantes. Mas, 

somente poucos tem seu uso na nutrição animal aprovados e regulamentados, dentre 

estes, inclui-se a virgianamicina e a salinomicina. 

As implicações econômicas das pesquisas, no entanto, raramente são 

publicadas, muito embora seja a repercussão econômica de uma nova tecnologia é 

que determinará a sua adoção nos sistemas de produção em pastagens. 

Alem de gerar novas tecnologias e métodos de manejo nutricional alimentar, as 

investigações cientificas também devem promover e difundir os conhecimentos que 

possam contribuir para tomada de decisão de técnicos, empresas, institutos de 

pesquisas e produtores quanto aos sistemas de produção condizentes com a realidade, 

para que possam obter a máxima eficiência biológica e econômica, alem de promover 

melhor bem-estar animal.         

Tendo em vista as considerações precedentes, foi conduzida a presente 

experimentação, com o propósito de incluir os aditivos manipuladores da microbiota 

ruminal. Com isso, avaliar os efeitos no ganho de peso, no consumo de suplemento, 

nas medidas biométricas, na eficiência econômica, no pH ruminal, na concentração de 

nitrogênio amonical no rúmen, no consumo de suplemento por animais fistulados, na 

degradabilidade  da matéria seca, na degradabilidade  da fibra em detergente neutro e 

da fibra em detergente ácido com a inclusão de virginiamicina ou salinomicina 

veiculadas no suplemento mineral no período das águas e no suplemento proteico-

energético no período seco do ano para bovinos de corte em crescimento criados em 

sistema de pastejo. 

 

2 – REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 – PRODUÇÃO DE BOVINOS À PASTO 

 

As pastagens tem importância inquestionável e reconhecida na produção de 

bovinos de corte no Brasil. O pasto é considerado a fonte de alimento mais econômica 

para a alimentação dos bovinos no Brasil. Em se tratando de bovinos de corte, a maior 

porção dos animais abatidos no Brasil são oriundos de sistemas de produção em 

pastagens. 

Entre os fatores responsáveis pelas variações aleatórias associadas ao 

crescimento da produção bovina brasileira encontram-se os sistemas de criação, que 
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normalmente são desenvolvidos em regime de pastagens extensivas, em que os 

animais são sujeitos à escassez periódica de forragem, que compromete o seu 

desenvolvimento e sua eficiência produtiva, e a falta de adequação do potencial 

genético dos rebanhos ao ambiente e ao manejo, ou vice-versa (FREITAS et al., 2005). 

As margens de lucro em sistemas de produção de ruminantes são muito 

estreitas, sendo o fornecimento de nutrientes a maior parcela dos custos, 

representando até 80% dos gastos totais nos sistemas confinados. Conseqüentemente, 

a formulação de dietas (o processo de fornecimento de nutrientes a partir dos alimentos 

disponíveis) é a mais importante etapa de trabalho na produção de ruminantes. 

Entretanto, nem sempre uma dieta de menor custo reverte em maior lucratividade ao 

produtor (LANNA et al., 1999). 

  Entre as estratégias para disponibilizar forragem suplementar durante o período 

critico do ano esta o diferimento de pastagens, que é tecnicamente possível, de fácil 

aplicação e apresenta baixo investimento. Para o período de pleno crescimento 

vegetativo ou para o período seco, o uso de aditivos seletores da microbiota ruminal 

tem o intuito de maximizar o uso destas fontes alimentares, de forma a possibilitar 

elevados ganhos nas águas e diminuir a perda de peso ou obter ganhos modestos nas 

secas. 

Quando a forragem é a base da alimentação disponível para os animais em 

pastejo, esta deve fornecer a maior demanda de energia, proteína, vitaminas e 

minerais necessários para o atendimento dos requerimentos dos animais. Ao 

considerar que os teores destes compostos não estão em níveis adequados, a 

produção animal será limitada pelo nutriente em maior defcit e a suplementação 

adequada em função da falta ou da baixa oferta de nutrientes, uma vez que é alta a 

correlação entre o consumo de forragem e o ganho de peso. Assim, a quantidade de 

alimento que um bovino consome é o fator mais importante a controlar a produção de 

animais mantidos em pastagens (MINSON, 1990). 

O manejo bem sucedido de pastagens deve equilibrar os requerimentos 

nutricionais dos animais com as flutuações estacionais e anuais na produção de 

forragem. O Brasil central, por exemplo, é caracterizado por duas estações bem 

definidas, seca e águas, e as dietas dos bovinos criados em pastagens estão sujeitas a 

estas flutuações, em quantidade e qualidade do alimento. 

As gramíneas formam quase que exclusivamente as pastagens tropicais, que 

muitas vezes são implantadas sem o mínimo conhecimento agronômico e de manejo 
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dos animais, a maior parte sem nenhum consórcio com leguminosas e ou banco de 

proteína, fazendo com que desta forma possam limitar a produção animal, devido aos 

problemas no balanceamento de nutrientes, particularmente no balanço nitrogênio-

carboidrato. A base para o sucesso envolve a necessidade de restabelecer o equilíbrio 

do balanço nutricional e superar deficiências possíveis e prováveis dentro do sistema. 

 

2.2 – ADITIVOS ANTIMICROBIANOS SELETORES DA MICROBIOTA RUMINAL  

 

De acordo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os aditivos 

destinados à alimentação animal são substâncias ou microrganismos adicionados 

intencionalmente, que normalmente não se consomem como alimento, tenham ou não 

valor nutritivo, que afetem ou melhorem as características do alimento ou dos produtos 

animais (BRASIL, 2004). Apesar do grande número de aditivos existentes, os aditivos 

zootécnicos são normalmente utilizados na alimentação de ruminantes, e que se 

inserem na definição proposta, podem ser classificados em três grupos principais: 

antibióticos, substâncias tamponantes e ionóforos. 

No inicio a hipótese era que os antibióticos poderiam não beneficiar os 

ruminantes por causa de talvez interferir na nutrição do animal por supressão da 

fermentação microbiana ruminal. Estudos subseqüentes demonstraram que os 

ruminantes adultos poderiam tolerar os antibióticos sem efeitos deletérios (JUKES, 

1997). Os antibióticos têm sido usados há varias décadas no Brasil, veiculados a fontes 

alimentares, principalmente nos suplementos, para promoção de crescimento animal. 

Alem disso, o uso de aditivos antimicrobianos tem contribuído com a redução do custo 

da produção animal (OLIVEIRA et al., 2005).  

Vários suplementos alimentares podem contribuir para o melhor desempenho 

dos animais em crescimento e terminação. Quando os ruminantes são alimentados 

com dietas contendo elevadas quantidades de volumosos, por conseqüência ricos em 

carboidratos, como é o caso do Brasil, em que a maior parte dos bovinos são criados 

em sistema de pastejo, sendo a maior porção das pastagens formada por gramíneas 

tropicais, os aditivos não diminuem a ingestão de alimentos, porém melhoram o ganho 

de peso, também, melhorando a conversão alimentar. Contribuindo assim para melhor 

desempenho dos animais sob três formas: aumentam a eficiência do metabolismo 

energético no rúmen; melhoram o metabolismo do nitrogênio no rúmen e previne 
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desordens metabólicas, como a acidose láctica crônica, a cetose, abcesso de fígado e 

o timpanismo (RANGEL et al., 2008). 

Dentre os antibióticos regulamentados para uso na nutrição de bovinos, inclui-se 

a virgianamicina (antibiótico não ionoforo) e a salinomicina (antibiotico ionoforo) 

(BRASIL, 2004), principais objetos deste estudo. Esses componentes, em geral, não 

são utilizados como suplementos de nutrientes essenciais para os ruminantes, 

portanto, são usados com intuito de aumentar a eficiência da produção, através da 

melhoria dos processos de fermentação microbiana no rúmen e redução da ocorrência 

de distúrbios, em especial os de origem metabólica (RANGEL et al., 2008). 

O uso dos aditivos salinomicina (ionóforo) e virginiamicina (antibiótico) pode 

contribuir no desempenho de bovinos criados em sistema de pastejo, pois a 

manipulação da microbiota do rúmen e dos processos de fermentação ruminal tem 

relação com a eficiência produtiva e econômica quanto à inclusão de aditivos na dieta 

de ruminantes.   

As respostas produtivas podem ser atribuídas a vários efeitos, dentre eles: 

estado mais saudável da mucosa do trato digestivo, auxiliando a absorção de 

nutrientes e evitando a passagem de bactérias patogênicas; modificam a produção de 

ácidos graxos voláteis (AGV) no rúmen, por meio da redução da proporção molar de 

acetato:butirato, da produção de metano e do aumento na produção de propionato 

(gliconeogênico) (RUSSEL e STROBEL, 1989; VAN NEVEL et al., 1992; PAGE, 2003). 

Ainda, reduzem a degradação das proteínas no rúmen, por afetar o 

desenvolvimento de algumas bactérias que promovem proteólise e deaminação, 

permitindo a sua digestão pós-ruminal; controle do pH ruminal, por diminuírem a 

produção de lactato por inibir o crescimento do Streptococcus bovis, bactéria que tem 

sido descrita como a principal causadora da acidose ruminal aguda (RUSSEL e 

STROBEL, 1989; PAGE, 2003).  

Estudos in vivo demonstram que, embora ocorra uma redução do consumo, a 

digestibilidade da fibra permanece inalterada; podem ter efeito positivo sobre 

desordens metabólicas que envolvem o sistema digestivo, tal como acidose ruminal e 

timpanismo, devido a sensibilidade das principais bactérias produtoras de lactato, o 

Lactobacillus spp. e o Streptococcus bovis (VAN NEVEL et al., 1992; PAGE, 2003) 

E pode contribuir para a prevenção de pneumonia intersticial atípica (PIA), 

prevenção da eimeriose bovina, redução no número de pupas da mosca do chifre 

presentes nas fezes e na sobrevivência das larvas neste estádio de desenvolvimento; 
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melhoram a função quimiostática dos neutrófilos, aumento na concentração sérica de 

ceruloplasmina, por influencia no metabolismo do cobre (RUSSEL e STROBEL, 1989; 

VAN NEVEL et al., 1992; PAGE, 2003; OLIVEIRA et al., 2005; RANGEL et al., 2008). 

 

2.2.1 – VIRGINIAMICINA  

 

 Pertencente à classe das estreptograminas, o complexo antibiótico polipeptídico 

cíclico do Streptomyces sp., a  virginiamicina possui os seguintes sinônimos: 

estafilomicina, antibiótico 889, SKF 7988, Stafac e Eskalin. A sua estrutura química é 

apresentada na Figura 1 (PAGE, 2003). 

A virginiamicina é descrita como aditivo zootécnico, sendo utilizada para influir 

positivamente na melhoria do desempenho dos animais. Este antimicrobiano tem seu 

uso exclusivo em rações para o aumento na taxa de ganho de peso e melhoria da 

eficiência alimentar, quando usado como melhorador de desempenho, sendo permitido 

pelo MAPA na dose de 100 a 340 mg/animal/dia para bovinos (BRASIL, 2004).  

 

 

FIGURA 1 – Estrutura química da virginiamicina, fator M1 e S1. 

Fonte: PAGE, 2003. 

 

O antibiótico não ionóforo virgianamicina atua por meio de ligação com os 

ribossomos, inibindo a síntese de proteína de alguns microrganismos, a qual é produto 

da fermentação de Streptomyces virginiae, que é uma mistura de dois componentes (M 
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e S) que são sinérgicos e tem atividade microbiana (ROGERS et al., 1995).  Ao nível 

intracelular tanto os fatores M e S da virginiamicina se ligam especificamente e de 

forma irreversível para as subunidades ribossomais 50S. Esta ligação inibe a formação 

de ligações peptídicas durante a síntese de proteína, a virginiamicina ganha acesso 

imediato a este local de ação em bactérias Gram-positivas por passagem através da 

parede celular (DIGIAMBATTISTA et al., 1989; PAGE, 2003).  

A ruptura resultante faz com que os processos metabólicos essenciais 

requerendo proteína causem ausência de crescimento – efeito Bacteriostático, ou 

morte das bactérias - atividade bactericida. Além disso, quando pequenas 

concentrações de virginiamicina estão em contacto com as células bacterianas por um 

curto período, a seu crescimento é inibido por um período prolongado, mesmo depois 

que a virginiamicina é retirada – efeito bacteriopause (PAGE, 2003).  

O efeito de virginiamicina em bactérias Gram-positivas é semelhante ao do 

monensina, embora os modos de ação diferentes. Usando antibióticos promotores de 

crescimento pode-se aumentar as opções de alimentação, a melhoria da saúde animal, 

reduzir o trabalho e reduzindo os custos de alimentação (PAGE, 2003). 

A alimentação dos animais com uso de virginiamicina resultam em uma 

mudança nas populações bacterianas do trato intestinal, o que leva a uma redução na 

produção de amoníaco e aminas, bem como uma mudança nas proporções dos ácidos 

graxos voláteis (AGV) e redução na síntese de ácido láctico. Como estes metabólitos 

representam um potencial para perdas, uma redução em seus resultados de produção 

levam a maior disponibilidade de proteína e energia para o animal (PAGE, 2003). 

Estudos in vitro e in vivo têm indicado que a Virgianamicina altera a 

fermentação, aumentando a proporção de proprianato, decrescendo a produção de 

ácido lático, decrescendo a produção de metano e degradação de proteína (VAN 

NEVEL et al., 1992).  

Muitos estudos têm mostrado resultados positivo com uso de Virgianamicina, 

que têm indicado um efeito de promoção de crescimento em ruminantes por aumento 

de ganho de peso, melhor eficiência alimentar e menor incidência de abcessos no 

fígado para os animais alimentados com alta quantidade de grãos (PARIGINI-BINI, 

1979; ROGERS et al, 1995). A exemplo dos trabalhos realizados por FIEMS et al. 

(1992) trabalhando com animais em crescimento em pastejo rotacionado e por 

GOULART (2010) trabalhando com animais Nelore em crescimento em pastejo com 
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gramíneas tropicais, que observaram ganho de peso superior nos animais que 

receberam a virginiamicina veiculada ao suplemento. 

 

2.2.2 – SALINOMICINA  

 

A salinomicina é descrita como aditivo zootécnico, sendo utilizada para exercer 

influencia positiva de forma a melhorar o desempenho dos animais. Este 

antimicrobiano tem seu uso exclusivo em rações para o aumento na taxa de ganho de 

peso e melhoria da eficiência alimentar, quando usado como melhorador de 

desempenho, sendo recomendado pelo MAPA na dose de 100 a 120 mg/ animal/ dia 

para bovinos (BRASIL, 2004).  

Quando os aditivos seletores da microbiota ruminal são usados em animais 

dentro de condições adequadas de manejo, eles permitem que se atinjam melhores 

índices de crescimento e de conversão alimentar e/ou produção.  

Outra categoria destes aditivos são os antibióticos carboxílicos poliésteres ou 

simplesmente ionóforos, que foram originalmente desenvolvidos como coccidiostáticos 

usados na alimentação de aves, e são produtos da fermentação de várias espécies de 

Streptomyces sp (RANGEL et al., 2008). São considerados substâncias altamente 

lipofílicas, as quais são tóxicas para muitas bactérias e protozoários (RUSSEL e 

STROBEL, 1989).  

Os ionóforos têm sido definidos como substâncias capazes de interagir 

passivamente com íons e cátions, servindo assim como veículo de transporte para 

estes íons, através da membrana celular para dentro da bactéria, e esta por meio de 

mecanismo de bomba iônica, na tentativa de manter este equilíbrio, utiliza sua energia 

de forma excessiva ate exaurir suas reservas; como conseqüência disto, a bomba 

iônica não opera eficientemente, provocando um desequilíbrio, devido a uma maior 

concentração iônica (cátions) dentro da célula do que fora. Ocorrendo aumento da 

pressão osmótica, a água penetra em excesso e com isso a célula incha tendendo a 

romper-se, podendo resultar em ruptura osmótica ou acumulo de íons de hidrogênio e 

acidificação fatal (RUSSEL e STROBEL, 1989; McKELLAR e LAWRENCE, 1996).  

Estes antibióticos formam complexos com cátions monovalentes e bivalentes, 

como K+, Na+, Ca2+ e Mg2+ que são biologicamente significantes, entretanto, possuem 

afinidade diferenciada por estes íons. A resistência das bactérias Gram-negativas para 

os ionóforos é conferida pela presença de uma membrana externa que é seletiva para 
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grandes moléculas, e que as bactérias Gram-positivas não possuem, sendo mais 

sensíveis aos ionóforos (RUSSEL e STROBEL, 1989). 

A salinomicina é classificada como aditivo ionóforo (Figura 2), e quanto a seu 

uso foi verificado que houve uma redução na produção de metano, disponibilizando 

mais energia do alimento para produção. Os benefícios econômicos incluem a melhoria 

da eficiência alimentar, aumento do ganho de peso e diminuindo a morbidade e 

mortalidade (RUSSEL e STROBEL, 1989). Outro beneficio verificado foi a eficácia da 

salinomicina na prevenção da coccidiose bovina, minimizando a doença e prevenindo a 

mortalidade, as contagens de oocistos foram substancialmente reduzidas (BENZ and 

ERNEST, 1979). 

 

 

FIGURA 2 – Estrutura química da salinomicina. 

Fonte: PAGE, 2003. 

 

Melhoras no desempenho animal associada aos ionóforos fornecidos aos 

ruminantes têm sido atribuídas à adaptação a longo prazo no ambiente ruminal, 

envolvendo mudanças nas populações microbianas e às alterações no metabolismo 

microbiano ruminal (PAGE, 2003). 

Em função de afetar o desenvolvimento de algumas bactérias que promovem 

proteólise e deaminação em nível de rúmen, os ionóforos reduzem a degradação das 

proteínas nesse compartimento, permitindo a sua digestão pós-ruminal. Dessa forma, o 

uso de ionóforos também se torna interessante quando se trabalha com alimentos ricos 

em proteínas de “elevado valor biológico”, com adequado balanço dos aminoácidos 

lisina e metionina, que segundo VAN SOEST (1994), limitam o desempenho produtivo. 

O aumento da disponibilidade de proteína de origem alimentar no intestino delgado 

implica em redução do custo energético com uréia no fígado (NRC, 2001). 
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CAPÍTULO 2 – USO DE VIRGINIAMICINA E DE SALINOMICINA NA DIETA DE 

BOVINOS DE CORTE CRIADOS EM SISTEMA DE PASTEJO NO PERÍODO DAS 

ÁGUAS – DESEMPENHO E METABOLISMO RUMINAL  

 

RESUMO 

 

Objetivou-se incluir a virginiamicina e a salinomicina ao suplemento para bovinos de 

corte em crescimento com dieta base de gramínea tropical no período das águas. 

Experimento 1: foram utilizados 45 animais, grupos de 15 animais machos Nelore de 

mesmo grupo contemporâneo, distribuídos em DBC; manejados em sistema de lotação 

rotacionada (Panicum maximum cv. Massai). As variáveis analisadas foram o CSM, 

GMD, medidas biométricas, ECC e apreciação econômica. Experimento 2: foram 

utilizados 6 animais fistulados no rúmen, machos Nelore de mesmo grupo 

contemporâneo, distribuídos em DQL 3x3 replicado; manejados em sistema de lotação 

rotacionada (Brachiaria decumbens) das 14 às 10 horas e ao SM. As variáveis 

analisadas foram o CSM, pH ruminal, nitrogênio amoniacal, degradabilidade ruminal in 

situ da MS, FDN e FDA. Para ambos os experimentos, foram constituídos três 

tratamentos: controle, apenas suplemento mineral COMIGO – Cria 61 – F2 (SM); 

virginiamicina: SM + virginiamicina (Phigrow®) 100 mg/animal/dia; salinomicina: SM + 

salinomicina (Posistac®) 108 mg/animal/dia. Os resultados foram interpretados por 

meio de análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P>0,05). O 

grupo controle apresentou maior CSM (P<0,05), o grupo virginiamicina acréscimo de 

25,4% no GMD (P<0,05), 0,583 kg/ animal/ dia, em relação ao controle (0,465 kg/ 

animal/ dia), e 9,79% em relação ao salinomicina (0,531 kg/animal/dia), e este 14,2% 

superior ao controle. Houve redução de 18,7% no CSM para virginiamicina e 29,0% 

para salinomicina ao comparar com o controle. A virginiamicina foi o tratamento de 

melhor eficiência financeira: 26% superior ao controle e 8,6% superior ao salinomicina, 

e este, 16% superior ao controle. Não houve diferença significativa (P>0,05) para CSM, 

na média do pH ruminal (6,66, 6,61 e 6,56) e da concentração de nitrogênio amoniacal 

(4,207, 4,238 e 3,892 mg N-NH3/ dL) respectivamente para controle, virginiamicina e 

salinomicina. Os resultados para a degradabilidade da MS e FDA, não apresentaram 

diferença significativa (P<0,05) para as variáveis analisadas. Na degradabilidade da 

FDN houve diferenças estatísticas (P>0,05), a virginiamicina apresentou as maiores 

degradabilidade efetiva nas taxas de passagem de 2 e 5%, e semelhante ao controle e 

maior que salinomicina na taxa de 8%/hora.  A virginiamicina e a salinomicina, podem 

ser veiculados ao SM, contudo não promovem efeitos significativos nos valores do pH 

ruminal, do nitrogênio amoniacal, na degradabilidade da MS e da FDA. Mas a 

virginiamicina promoveu maior degradabilidade efetiva da FDN.  

 

Palavras-chave: antimicrobianos, degradabilidade, crescimento, eficiência econômica, 

pH ruminal, N-amoniacal 
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CHAPTER 2 –THE USE OFVIRGINIAMYCINANDSALINOMYCIN IN BEEF CATTLE 

RAISED ON GRAZING SYSTEM DIET IN THE WATER SEASON - PERFORMANCE 

AND RUMEN METABOLISM 

 

ABSTRACT 

 

The aimed was to include virginiamycin and salinomycin to supplement beef cattle 

growth in atropical grass base diet during rainy season. Experiment 1: A total of 45 

animals, grouping on 15 maleNelore of the same contemporary group, in RBD 

distribution; rotational grazing system handled (Panicum maximum cv. Massai). 

Variables analyzed were SMC, DWG, biometric measurements, BCS and economic 

assessment. Experiment 2: 6 fistulated animals were used, Nellore males of the same 

contemporary group, distributed in LSD 3x3 replicated; rotational grazing system 

handled (Brachiariadecumbens) from 14h to 10h hours and the MS. Variables analyzed 

were MSC, rumen pH, ammonia, DM, NDF and ADF in siturumen degradability. For 

both experiments, three treatmentswereconsisted: control, mineral supplement by 

COMIGO -  Cria61 - F2 (MS); virginiamycin: MS + virginiamycin (Phigrow ®) 100 mg / 

animal / day; salinomycin: MS + salinomycin (Posistac ®) 108 mg / animal / day. The 

results were analyzed by varianceanalysis and means were compared by Tukey test 

(P>05). The group control showed greater MSC (P <0.05), the virginiamycin group 

increased 25.4% in DWG (P <0.05), 0.583 kg / animal / day, compared to control (0.465 

kg / animal / day), and 9.79% in relation to salinomycin (0.531 kg / animal / day) and 

that higher than the control14.2%. There was a reduction of 18.7% in the CSM to 

virginiamycin and salinomycin to 29.0% when comparing with the control. The 

virginiamycin was handling better financial efficiency: 26% higher than the control and 

8.6% higher than salinomycin, and this, 16% higher than the control. There was no 

significant difference (P> 0.05) for MSC on rumen pH average(6.66, 6.61 and 6.56) and 

ammonia concentration (4,207, 4,238 and 3,892 mg N-NH3 / dL ) respectively for 

control, virginiamycin and salinomycin. The results for DM degradability and ADF, 

showed no significant difference (P <0.05) for analyzed variables. There was statistical 

differencesin NDF degradability (P> 0.05), virginiamycin had the highest degradability in 

2 and 5% of passage rates, similar to control and greater than salinomycinin the 8% / 

hourrate. The virginiamycin and salinomycin can be linked toSM, however do not 

promote significant effects on ruminal pH, ammonia nitrogen values on DM e ADF 

degradability. But virginiamycin promoted greater effective degradability of NDF. 

 

Keywords: antimicrobials, degradability, growth, economic efficiency, ruminal pH, N-

ammonia 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os ruminantes domésticos são capazes de ingerir fibras em grande quantidade e 

por ação da microbiota ruminal convertê-las em produtos de elevado valor biológico e 

assimilável pelo homem, o que lhes conferem uma situação mais benigna em relação 

aos outros animais de produção. Sendo de grande relevância o entendimento destes 

componentes em cada situação que os animais são criados. 

O rúmen desempenha uma função vital não somente nas funções nutritiva e 

fisiológica, mas também, com os intestinos, realizando funções imunológicas e de 

proteção do hospedeiro. Assim, pode ser o órgão de maior capacidade de adaptação 

metabólica para os ruminantes devido à presença de grande amplitude e complexa 

microbiota pré-gástrica. Por possuir essas importantes funções, o rúmen é também o 

órgão mais estudado no que se refere à interação simbiótica entre hospedeiro e a 

microbiota residente no trato digestivo (ARCURI & MANTOVANI, 2006). 

A virginiamicina é uma combinação antibiótico polipeptídico cíclico, produto da 

fermentação de varias espécies de Streptomyces sp., sendo a principal delas a 

Streptomyces virginiae, constituído pelos componentes virginiamicina fator M1 e o 

virginiamicina fator S1, que são sinérgicos e tem atividade microbiana. Este antibiótico 

não ionóforo atua por meio de ligação com os ribossomos, inibindo a síntese de 

proteína de alguns microrganismos (ROGERS et al., 1995).   

A salinomicina se enquadra em outra categoria destes aditivos, é classificada 

como aditivo ionóforo, que são os antibióticos carboxílicos poliésteres, e são produtos 

da fermentação de várias cepas de Streptomyces sp. (RANGEL et al., 2008). São 

considerados substâncias lipofílicas, as quais são tóxicas para muitas bactérias e 

protozoários. Por ser uma substância que atua na seleção de microrganismos, 

deprimindo ou inibindo o crescimento destes, é utilizado na nutrição de ruminantes com 

intuito de melhorar o desempenho (SCHELLING, 1984).  

 A produção de bovinos de corte é uma atividade que encerra muitos elementos, 

em que vários fatores (genótipo, pastagens, suplementos, sanidade, estrutura de 

preços de insumos e produtos, gerenciamento etc) interagem entre si, tornando difícil a 

predição da resposta global do sistema diante de inovações tecnológicas, quando se 

altera apenas um componente. Em especial, quanto ao uso de aditivos que agem de 

forma a selecionar a microbiota ruminal no intuito de promover maior desempenho dos 

animais. 
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Tendo em vista as considerações precedentes, foi conduzido a presente 

experimentação, com o propósito de incluir os aditivos virginiamicina e salinomicina ao 

suplemento mineral, avaliando os efeitos sobre o consumo de suplemento, o 

desempenho em ganho de peso, medidas biométricas e escore de condição corporal, 

com seu respectivo impacto econômico para bovinos de corte em crescimento e os 

efeitos sobre o consumo de suplemento, o pH ruminal, as concentrações de nitrogênio 

amoniacal e a degradabilidade  da MS, FDN e FDA para bovinos de corte com dieta 

base de gramínea tropical no período das águas. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realização da presente experimentação, houve a submissão do projeto de 

pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CoEP-

UFG), o qual foi aprovado e esta protocolado segundo o número CoEP-UFG 039/11. 

Sendo que os métodos e procedimentos utilizados neste trabalho foram realizados de 

acordo com as normas do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e os 

animais utilizados na pesquisa foram utilizados para posteriores estudos. (Anexo 1) 

 

2.1 Suplemento e Aditivos 

 

 Foi utilizado o Suplemento Mineral COMIGO – CRIA 61 – F.2 (Anexo 2) de 

pronto uso, indicado para bovinos de corte nas fases de recria e engorda em 

pastagens. O suplemento foi conservado em local seco, arejado e sobre estrados de 

madeira, sendo fornecido diariamente em cochos de fibrocimento nas baias coletivas 

(experimento 1) e nas baias individuais (experimento 2). 

 Foram utilizados dois aditivos, a virginiamicina (PHIGROW® - Anexo 4) e a 

salinomicina (POSISTAC® - Anexo 5), ambos armazenados em local seco, fresco e ao 

abrigo da luz solar direta, os quais foram veiculados adicionando-os ao suplemento 

mineral por meio de misturador em “Y”.  

 

2.2 Tratamentos  

 

Foram constituídos três tratamentos: tratamento controle, apenas Suplemento 

Mineral COMIGO – CRIA 61 – F.2 (SM); tratamento virginiamicina, SM acrescido de 
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virginiamicina e tratamento salinomicina, SM acrescido de salinomicina, conforme a 

Tabela 1. 

  

TABELA 1 – Descrição dos aditivos utilizados nos tratamentos virginiamicina e 

salinomicina e respectivas concentrações no suplemento mineral (SM*): 

Nome Comercial PhiGrow® Posistac® 

Princípio ativo virginiamicina salinomicina 

Concentração princípio ativo 10% 12% 

Formulação Premix Premix 

Concentração do produto no SM* 20 g/kg 18 g/kg 

Concentração do princípio ativo no SM* 2000 mg/kg 2160 mg/kg 

Consumo estimado de SM* 50 g/animal/dia 50 g/animal/dia 

Consumo estimado do princípio ativo  100 mg/an/dia 108 mg/an/dia 

*Suplemento Mineral COMIGO, CRIA 61 – F2. 

 

2.3 Experimento 1 

 

2.3.1 Localização 

 

A pesquisa foi conduzida na área experimental de Pecuária do Centro 

Tecnológico COMIGO (CTC), localizado na microrregião Sudeste do estado de Goiás, 

Centro-Oeste brasileiro, no município de Rio Verde – GO, na latitude Sul 17° 47’ 53” e 

longitude Oeste 51° 55’ 53”. A área situa-se a altitude média de 815 m, sendo a 

topografia plana a levemente ondulada com solo do tipo latossolo vermelho escuro com 

textura areno-argilosa. 

 

2.3.2 Caracterização climática  

 

De acordo com a classificação climática de KÖPPEN (1948), o clima regional é 

descrito como Aw, do tipo quente e semi-úmido, com duas estações bem definidas, o 

período seco (outono-inverno), compreendido entre os meses de maio a outubro e o 

período chuvoso ou período das águas (primavera-verão), compreendido entre os 

meses de novembro e abril. 
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Segundo as normais climatológicas (BRASIL, 1992), para os meses de 

avaliação, a região apresenta temperatura média de 22,8°C, e no período experimental 

apresentou temperatura média de 23,38°C, sendo mínima média de 19,2°C e máxima 

média de 30,3°C. Ainda, a umidade relativa do ar média é de 77,4% e precipitação 

média para o período é de 844,8 mm, contudo a umidade relativa do ar média foi de 

71,2% e precipitação total no período de 828,7 mm durante o período experimental, de 

acordo com o monitoramento da estação meteorológica do Centro Tecnológico 

COMIGO. 

 

2.3.3 Animais 

 

Foram utilizados 45 bovinos divididos em três grupos de 15 animais, machos 

inteiros da raça Nelore com peso vivo inicial médio de 239,3 kg (CV 20,45%), idade 

média de 13,5 meses (± 1,5 meses) e escore de condição corporal 5,0 (CV 11,9%), de 

mesmo grupo contemporâneo. Os quais foram desverminados, vacinados de acordo o 

calendário de vacinações obrigatórias para bovinos no estado de Goiás, Raiva e Febre 

Aftosa, e identificados de acordo os tratamentos. 

 

2.3.4 Manejo dos animais  

 

Os animais tiveram acesso ao pasto das 14 às 10 horas do dia seguinte e 

acesso ad libitum à água. A suplementação ocorreu em baias separadas para cada 

tratamento. Os animais ficavam fechados das 10 horas às 14 horas para consumo com 

acesso ad libitum à água. As sobras dos suplementos foram coletadas semanalmente; 

pesadas e descartadas. 

 

2.3.5 Pasto 

 

Os animais foram manejados em sistema de lotação rotacionada em 4 piquetes 

de capim-massai (Panicum maximum CV. MASSAI) no período das águas; sendo o 

manejo de 50 cm para altura pré pastejo e de 25 cm de altura pós pastejo, período de 

ocupação de sete dias e descanso de 21 dias em cada piquete.  

As amostragens de forragem foram realizadas por meio de “gaiola de exclusão” (1 

m2), onde os animais não tinham acesso à forragem dentro da gaiola. Sendo a altura 
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de manejo da forragem, 25 cm para o capim Massai. O material coletado foi pesado, 

separado em folhas, hastes e material senescente, sendo pesado e seco em estufa de 

ventilação forçada, adaptado de GARDNER (1986).  

Foi estimada a disponibilidade de forragem (kg MS/ha) no extrato de pastejo a 

partir do material coletado, adaptado do modelo proposto por GARDNER (1986), 

apresentados na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Valores médios da disponibilidade de forragem no extrato de pastejo, no 

dia um, e o teor médio de matéria seca.  

Variáveis N° dos Piquetes 

1 2 3 4 

Disponibilidade de forragem (kg MS.ha-1) 3222,5 2908,8 2680,0 3050,7 

Teor de Matéria Seca (%) 31,1 31,4 34,5 30,2 

 

Para cada ciclo de pastejo em cada piquete foi determinada a composição 

morfológica do relvado de acordo o extrato de pastejo (Figura 1). 

 

 

FIGURA 1 – Composição morfológica do relvado nos piquetes no dia um, em 

percentagem da relação folha:colmo:material senescente do extrato de 

pastejo (Experimento 1). 

 

 A forragem disponível no extrato de pastejo no dia um foi analisada no 

Laboratório Químico Industrial COMIGO. Foram analisadas as concentrações químicas 
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dos principais componentes na analise bromatológica (Tabela 3) usadas para 

gramíneas forrageiras. 

 

TABELA 3 – Valores médios dos resultados da analise bromatológica do capim Massai, 

média de cada piquete no dia um, em percentagem (%) da matéria seca. 

 

Em % da Materia Seca 

Piquete PB EE MM Cálcio Fósforo FDN FDA NDT* 

1 11,2 1,99 6,98 0,52 0,38 73,6 37,1 59,8 

2 11,7 2,10 9,6 0,48 0,38 76,5 40,6 57,1 

3 11,8 1,96 8,07 0,45 0,35 75,1 38,7 59,4 

4 11,4 2,47 7,18 0,48 0,40 72,6 36,2 60,2 

*Estimado de acordo SILVA (1990). 

 

2.3.6 Período Experimental  

 

Os animais foram tratados com Suplemento Mineral COMIGO – CRIA 61 – F.2 

(Anexo 2) no período pré-experimental, necessário para adaptar os animais ao manejo 

e aos tratadores, que foi do dia 12/11/2009 ao dia 29/12/2009, a partir do qual os 

animais passaram a receber a suplementação acrescida do respectivo aditivo em 

estudo para cada tratamento, do dia 29/12/2009 ao dia 03/05/2010, totalizando 126 

dias de experimentação. 

 

2.3.7 Delineamento Experimental e Análises Estatísticas 

 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em delineamento em blocos 

casualizados, para avaliação de desempenho, os tratamentos foram dispostos em três 

grupos com 15 repetições (animais) cada, cujo modelo matemático é: 

yij = m + ti + bj + eij  ; Onde: 

 yij  equivale ao valor observado na j-ésima unidade experimental, que recebeu o i-

ésimo tratamento e no j-ésimo bloco;  

 m significa a média geral; 

 ti equivale ao efeito i-ésimo  tratamento;  

 bj equivale ao efeito do j-ésimo bloco; 

 eij é o erro experimental associado a observação yij.. 
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Os resultados foram interpretados por meio de análise de variância assumindo 

que os dados tenham distribuição normal e sejam independentemente distribuídos, 

com média zero e variância σ2. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, 

assumindo 5% de probabilidade de erro para desempenho e medidas biométricas e o 

procedimento de análise não-paramétrica com objetivo de analise de variância não-

paramétrica ao nível de significância de 5% para ECC. 

Os dados coletados foram analisados estatisticamente com auxilio do programa 

Statistical Analysis System (SAS, 2000). 

 

2.3.8 Variáveis Analisadas  

 

2.3.8.1 Consumo de Suplemento 

 

Os suplementos foram fornecidos diariamente, de acordo cada tratamento, para 

consumo previsto de 50 g/animal/dia, e a coleta das sobras feita semanalmente, sendo 

imediatamente pesadas e descartadas. O consumo médio diário foi estimado através 

da diferença entre a quantidade fornecida e as sobras no cocho.  

 

2.3.8.2 Ganho de Peso 

 

  Os animais foram pesados individualmente no dia um do experimento e por 

seguinte foram realizadas pesagens individuais num intervalo de 28 dias, após 

imposição de jejum de sólidos de 15 horas no período das 17 às 8 horas (período 

noturno), com auxilio de balança digital. 

 O ganho em peso se deu pela diferença entre o peso vivo final e o peso vivo 

inicial, desta forma, o ganho médio diário calculado pelo divisão do ganho de peso pelo 

numero de dias que os animais foram submetidos à avaliação. 

 

2.3.8.3 Medidas Biométricas e ECC 

 

As aferições de medidas biométricas foram realizadas com uso de fita métrica e 

bengala hipométrica. Foram aferidas as principais medidas corporais. 

As medidas de altura: altura de anterior (altura de cernelha) - distância entre a 

região da cernelha e a extremidade distal do membro anterior; altura de posterior 
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(altura de anca) - distância entre a tuberosidade sacral, na garupa, e a extremidade 

distal do membro posterior. Medida de comprimento: comprimento corporal – medida 

que vai da articulação escapuloumeral à articulação coxofemoral. Medida de perímetro: 

perímetro torácico - perímetro tomando-se como base o esterno e a cernelha, 

passando por trás da paleta. Medidas de largura: largura da garupa - distância entre os 

trocânteres maiores dos fêmures; largura do peito - distância entre as faces das 

articulações escápuloumerais, adaptado de FRENEAU et al. (2008). 

A avaliação do escore de condição corporal (ECC) foi realizada por dois 

avaliadores treinados, sempre os mesmos. A escala para escore de condição corporal 

adotada foi de 1 a 9, onde 1 = animal debilitado ou extremamente magro e 9 = animal 

obeso ou extremamente gordo (SPITZER, 1986). 

 

2.3.8.4 Apreciação Econômica 

 

Foram quantificados, para os três grupos experimentais, os custos da inclusão 

de cada aditivo, bem como as receitas obtidas com o ganho de peso dos animais. O 

custo dos suplementos experimentais foi obtido pelo preço proporcional de cada aditivo 

em sua formulação e depois se multiplicando pelo consumo médio diário. A receita 

bruta foi obtida pelo ganho médio diário em peso e o preço do kg vivo de mercado. 

Desta forma, para analisar a eficiência de cada grupo experimental foi estimada 

considerando-se somente as despesas com a ingestão dos suplementos, não 

computando-se os gastos com o preparo da mistura e sua distribuição nos 

comedouros, já que foi uma pratica comum a todos os grupos. 

 

2.4 Experimento 2  

 

2.4.1 Localização 

 

A pesquisa foi conduzida na área experimental de Bovinos de Corte do 

Departamento de Produção Animal – EVZ/ UFG, no Campus II, Goiânia – GO, na 

latitude Sul 16°41' e longitude Oeste 49°17'. A área situa-se a altitude média de 741 

metros, sendo a topografia plana a levemente ondulada. As coletas foram analisadas 

no Laboratório de Nutrição Animal Profº Francisco Eduardo Galvão – DPA e no 

Laboratório de Fisiologia da Digestão – ICB II.  
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2.4.2 Caracterização Climática 

 

De acordo a classificação climática de KÖPPEN (1948), o clima regional é 

descrito como Aw, do tipo quente e semi-úmido, com duas estações bem definidas, o 

período seco (outono-inverno), compreendido entre os meses de maio a outubro e o 

período chuvoso ou período das águas (primavera-verão), compreendido entre os 

meses de novembro e abril. 

As normais climatológicas (BRASIL, 1992) demostram que a região apresenta, 

para os meses de avaliação, temperatura média de 23,8°C e no período experimental 

apresentou temperatura média de 25,2°C, sendo mínima média de 18,77°C e máxima 

média de 31,6°C. A umidade relativa do ar média de 75,0% e precipitação média 

acumulada para os três meses foi de 543,5 mm, contudo, durante a experimentação a 

umidade relativa do ar média foi de 69,0% e precipitação total no período de 435,5 mm, 

de acordo com o monitoramento da Estação Evaporimétrica de Primeira Classe da 

Escola de Agronomia – UFG. 

 

2.4.3 Animais  

 

Foram utilizados seis animais fistulados no rúmen, machos inteiros da raça 

Nelore com peso vivo inicial médio de 197,2 kg, idade média de 15 meses e ECC 

semelhantes, de mesmo grupo contemporâneo, que foram submetidos a abertura de 

fistula ruminal, a qual foi realizada por meio de cirurgia com implantação da cânula em 

um único estágio de acordo a metodologia apresentada por MUZZI et al. (2009). 

Os animais foram identificados com brincos numerados, everminados, e 

vacinados de acordo o calendário de vacinações obrigatórias para bovinos no estado 

de Goiás, contra raiva, clostridiose e febre aftosa.  

 

2.4.4 Manejo dos animais  

 

Os animais foram manejados no período das águas, e tiveram acesso ad libitum 

a água (24 horas/dia) e ao pasto das 14 horas às 10 horas do dia seguinte. A 

suplementação ocorreu em baias individuais para cada tratamento, onde os animais 

ficavam fechados das 10 horas às 14 horas para consumo com acesso ad libitum à 

água. As sobras dos suplementos foram coletadas diariamente e pesadas em seguida.  
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Para que os animais tivessem o consumo predito da mistura mineral, foi 

realizada a ingestão forçada das sobras dos suplementos via cânula para cada animal 

correspondente antes de serem soltos para pastejo às 14 horas (Figura 2). 

 

 

FIGURA 2 – Baias individuais (a esq.) e ingestão forçada das sobras de SM (dir). 

 

2.4.5 Pasto 

 

A área de pastagem foi composta por piquetes de capim braquiária (Brachiaria 

decumbens), onde os animais foram manejados em lotação rotacionada no período das 

águas. A altura de manejo da forragem foi de 40 cm pré pastejo e de 15 cm pós 

pastejo, com período de ocupação e de descanso determinada pela altura de saída.  

As amostragens de forragem foram realizadas por meio de “gaiola de exclusão” (1 

m2). O material foi pesado, separado em folhas, hastes e material senescente, sendo 

pesados e secos em estufa de ventilação forçada, adaptado da metodologia proposta 

por GARDNER (1986). A disponibilidade de forragem (kg MS/ ha) no extrato de pastejo 

foi estimada a partir do material coletado, e o acumulo de forragem determinado 

(GARDNER, 1986), apresentados na Tabela 4. 
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TABELA 4 – Valores médios da disponibilidade de forragem no extrato de pastejo no 

dia um em matéria natural (MN) e matéria seca (MS), e o teor médio de 

matéria seca (Experimento 2): 

Variáveis N° dos Piquetes 

1 2 3 

Disponibilidade de forragem (kg MN.ha-1) 5207,5 5979,8 5470,0 

Disponibilidade de forragem (kg MS.ha-1) 1764,5 1817,4 2940,0 

Teor de Matéria seca (%) 33,9 30,4 53,7 

 

Para cada ciclo de pastejo em cada piquete foi determinado a composição 

morfológica do relvado no extrato de pastejo (Figura 3). 

 

 

FIGURA 3 – Composição morfológica do relvado nos três piquetes no dia um, em 

percentagem da relação folha:colmo:material senescente no extrato de 

pastejo. 

 

2.4.6 Período Experimental  

 

Para adaptar os animais ao manejo e aos tratadores, os animais foram tratados 

com Suplemento Mineral COMIGO – CRIA 61 – F.2 (anexo 2) no período pré-

experimental, por 24 dias, a partir deste momento os animais passaram a receber a 

suplementação acrescida do respectivo aditivo em estudo para cada tratamento, do dia 

01/02/2010 ao dia 13/04/2010, onde foi composto três períodos de 24 dias, sendo 14 
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para adaptação à dieta, 3 dias para coleta de fluido ruminal e 7 dias para incubação de 

sacolinhas, totalizando 72 dias de experimentação. 

 

2.4.7 Delineamento Experimental e Análises Estatísticas 

 

Foi usado o delineamento experimental quadrado latino 3 x 3 replicado, 

dispostos em três tratamentos com três repetições, onde cada animal foi sorteado 

aleatoriamente para o tratamento e o período, de forma que todos os animais foram 

submetidos aos diferentes tratamentos experimentais em diferentes períodos de 

avaliação, cujo modelo matemático é: 

 yijk = m + αi + ti + βk(ij) + eijk 

Onde: 

 yijk  equivale ao valor observado na j-ésima unidade experimental, no i-ésimo 

período que recebeu o k-ésimo tratamento;  

 m significa a média geral; 

 αi equivale ao efeito do i-ésimo período (linha);  

 ti equivale ao efeito da j-ésima unidade experimental (coluna); 

 βk equivale ao efeito do k-ésimo tratamento; 

 eijk é o erro experimental associado a observação yij.. 

 

Os resultados foram interpretados por meio de análise de variância assumindo 

que os dados tenham distribuição normal e sejam independentemente distribuídos, 

com média zero e variância σ2. As médias comparadas pelo teste de Tukey, 

assumindo 5% de probabilidade de erro para consumo de suplemento, pH ruminal, 

nitrogênio amoniacal e degradabilidade  da MS, FDN e FDA. 

Os dados coletados foram analisados estatisticamente com auxilio do programa 

Statistical Analysis System (SAS, 2000). 

 

2.4.8 Variáveis Analisadas  

 

2.4.8.1 Consumo de Suplemento 

 

Os suplementos foram sempre fornecidos diariamente, de acordo com cada 

tratamento, para consumo previsto de 50 g/ animal/ dia, e a coleta das sobras feita 
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diariamente, sendo pesadas e feito a ingestão forçada. O consumo médio diário foi 

estimado através da diferença entre a quantidade fornecida e as sobras no cocho.  

 

2.4.8.2 pH ruminal  

 

  As coletas de liquido ruminal foram realizadas em cinco momentos, sendo o 

tempo 0 (zero) imediatamente antes de ser oferecido o suplemento mineral aos animais 

e os tempos 2, 4, 6 e 8 horas após o inicio da suplementação (adaptado de CABRAL et 

al., 2008) nos dias 15° e 17° de cada ciclo do período experimental. 

Para determinação do pH o fluido ruminal foi coletado em três pontos no interior 

do rúmen, sendo filtrado em tecido poroso de algodão (gaze) e medido o pH utilizando-

se pHmetro digital portátil o qual foi aferido por meio de soluções de ajuste a cada dia 

de coleta. 

 

2.4.8.3 Nitrogênio Amoniacal  

 

Foram realizadas coletas de líquido ruminal, via fístula ruminal em 5 momentos, 

sendo tempo 0 (zero) imediatamente antes de ser oferecido o suplemento mineral aos 

animais e os tempos 2, 4, 6 e 8 horas após o inicio da suplementação nos dias 15° e 

17° de cada ciclo do período experimental. 

Para determinação da concentração de nitrogênio amoniacal (mg N-NH3/dL), o 

fluido ruminal foi coletado em três pontos no interior do rúmen, sendo filtrado em tecido 

poroso de algodão (gaze) e retirado aliquotas de 40mL que foram acondicionadas em 

recipiente contendo 1mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 1:1, e armazenadas a -15ºC para 

análises de nitrogênio amoniacal (N-NH3) segundo CHANEY e MARBACH (1962). 

 

2.4.8.4 Degradabilidade ruminal in situ 

 

Para o ensaio de degradabilidade ruminal, foram utilizados  sacos de nylon (poli-

amida) de porosidade de 50 micras com área de contato de 225 cm2 (15 x 7,5 cm, duas 

faces), que foram incubados em 12 tempos, sendo 144 (6 saquinhos), 120 (6), 96 (4), 

72 (4), 48 (2), 24 (2), 12 (2), 8 (2), 6 (2), 4 (2), 2 (2) horas e tempo 0 (2) imediatamente 

antes de se retirar – não incubado, adaptado da metodologia proposta por CASALI et 

al. (2008). 
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O material incubado foi coletado na mesma área de pastejo. A brachiaria 

decumbens foi coletada e seca em estufa de ventilação forçada a 60°C por três dias. 

Após a secagem o material foi moído em peneira de 5 mm, foi pesado em balança de 

precisão, colocado nos saquinhos em média 5 gramas por saquinho que foram selados 

e identificados para serem incubados nos seus respectivos tempos e animal, adaptado 

de MAKKAR (1999). 

Utilizou-se um grande saco de nylon para conter os demais, que foi amarrado à 

cânula com linha de nylon e contendo em seu interior um contra peso de aço (corrente) 

para o material não sobrenadar no interior do rúmen e que foi colocado na fase ventral 

do rúmen. A retirada do material foi efetuada no dia 24°, os saquinhos foram colocados 

recipientes com gelo e água (2:1) para cada tratamento após a coleta para cessar a 

ação dos microrganismos.  

As análises foram processadas com auxilio do programa FitCurve6 para 

Windows® XP, desenvolvido pela Rowett Research Institute, Bucksburn, Aberdeen, 

Escócia (HOVELL, 1995), para calculo de degradabilidade ruminal onde se avalia a 

degradação potencial; lag time (tempo de colonização microbiana); degradação das 

frações “a” (fração rapidamente solúvel), “b” (fração potencialmente degradável) e “c” 

(taxa constante de degradação); degradabilidade  efetiva e degradabilidade  solúvel em 

água. 

Os parâmetros analisados foram ajustados de acordo com a equação proposta 

por ØRSKOV & MCDONALD (1979). Onde a degradabilidade ruminal in situ da matéria 

seca (MS), da fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) de 

acordo com a seguinte equação:  

dg = a + b (1 – e –ct),  

em que: dg = degradabilidade potencial estimada; a = fração rapidamente solúvel; b = 

fração insolúvel, mas potencialmente degradável; c = taxa constante de degradação da 

fração b; e = logaritmo natural e; a + b = potencial de degradabilidade; e t = tempo de 

incubação. 

Calculou-se a degradabilidade efetiva da matéria seca (MS), da fibra em 

detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) pela seguinte equação de 

ØRSKOV & McDONALD (1979):  

p = a + ((b * c) / (c + k)),  

em que: k é a taxa de passagem.  
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Considerou-se a taxa de passagem dos alimentos pelo rúmen para o cálculo da 

degradabilidade efetiva, como sugerido pelo AFRC (1994) os valores de 2, 5 e 8%/h 

para consumo menor, igual e maior que a mantença, respectivamente. Estes valores 

estão relacionados a animais que recebem dietas suplementadas e em casos quando 

os nutrientes em estudo foram a matéria seca, fibra em detergente neutro e fibra em 

detergente neutro ácido (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

2.4.8.4.1 Degradabilidade in situ da Matéria seca (DISMS), Degradabilidade in situ 

da Fibra em Detergente Neutro (DISFDN) e Degradabilidade in situ da Fibra em 

Detergente Ácido (DISFDA) 

 

Os saquinhos foram levados ao laboratório, lavados até que mais nenhum 

resíduo pudesse desprender e secos em estufa de ventilação forçada 55-60°C por 72 

horas, resfriados em dessecador a vácuo de vidro e pesados em balança de precisão 

para avaliação da DISMS, onde os dados são oriundos da diferença de peso do 

material antes e depois da incubação in situ menos o peso real dos saquinhos.  

 Após analise de degradabilidade da matéria seca, procedeu-se a avaliação da 

degradabilidade da FDN pelo método seqüencial. O material do interior dos saquinhos 

foi retirado e moído em moinho tipo Willey com peneiras de 1mm. Utilizou-se para o 

armazenado, saquinhos de filtragem (5 x 5 cm, 25 cm2 por face) com em média 0,5 g 

de amostra por saquinho. 

 A solução de FDN foi preparada seguindo as recomendações descritas por 

SILVA (1990). A manipulação do determinador de fibras foi realizada conforme 

recomendação do fabricante, que é caracterizado pela digestão dos materiais contidos 

nos saquinhos, em solução de FDN, em meio fechado sob aquecimento (100°C) e 

agitação por cerca de 60 minutos.  

Após analise de degradabilidade da FDN, deu-se a avaliação da degradabilidade 

da FDA pelo método seqüencial. Desta forma, tomou-se os mesmos saquinhos 

resultantes da digestão em solução de FDN já secos e pesados e submeteu-os a nova 

digestão em solução de FDA seguindo as recomendações descritas por SILVA (1990). 

Manteve-se a mesma ordem e o mesmo número de saquinhos por bloco do processo 

anterior. Seguiram-se as instruções do fabricante para determinação da concentração 

de FDA, as quais consistiram em digestão dos materiais contidos nos saquinhos em 

solução de FDA, em meio fechado sob aquecimento e agitação por 60 minutos.  
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Como descrito por BERCHIELLI et al. (2001), após retirada da solução, os 

saquinhos foram submetidos a três enxágües com água destilada quente durante cinco 

minutos, quando então foram retirados, escorridos e deixados imersos em acetona por 

cinco minutos. A secagem dos saquinhos foi feita em estufa de ventilação forçada a 

65ºC por 24 horas. Em seguida, após, atingirem a temperatura ambiente em 

dessecador, foram pesados (amostra + saquinho). Com esses dados foi possível 

calcular a concentração de FDN utilizando a seguinte equação: 

  %FDN = (P3 – (P1 x C1) x 100)/ P2 

em que: P1= tara do saquinho; P2 = peso da amostra; P3 = peso após o processo de 

extração; e C1 = correção do saquinho branco (peso final do saquinho após secagem/ 

peso do saquinho original). 

Os resultados foram processados pelo programa FitCurve6 (HOVELL, 1995). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para os resultados obtidos no experimento 1, observa-se (Tabela 5) que o grupo 

controle apresentou maior consumo do suplemento mineral (CSM), em g/ animal/ dia, 

em relação aos grupos suplementados com SM acrescidos de virginiamicina e 

salinomicina (P<0,05).  

 

TABELA 5 – Valores médios de consumo de suplemento e de desempenho 

determinados no período das águas (Experimento 1). 

 

Variáveis 

Tratamentos  

EP 

 

P Controle Virginiamicina Salinomicina 

CSM (g/ animal/ dia) 45,5 a 37,0 b 32,3 b 1,62 0,0015 

CAd (mg/ animal/ dia) 0 74 69,8 - - 

PV inicial (kg) 238,0 240,6 239,2 - - 

PV final (kg) 296,7 a 314,1 b 306,2 ab 0,03 0,0019 

CSM / 100 kg PV (g/ dia) 15,3 a 11,8 b 10,6 b 1,62 0,0015 

CAd/ 100 kg PV (mg/ dia) 0 23,6 22,8 - - 

GMD (kg/ animal/ dia) 0,465 a 0,583 b 0,531 ab 0,03 0,0019 

Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05). 

Programa estatístico SAS (2000) comparador de médias teste de Tukey. 

EP – erro padrão; P – valor P de comparação da variável entre os tratamentos; CSM – consumo de 

suplemento mineral; CAd – consumo de aditivo 
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O grupo virginiamicina apresentou (P>0,05) maior ganho médio diário (GMD), 

0,583 kg/ animal/ dia, em relação ao grupo controle houve acréscimo de 25,4%, e em 

relação ao grupo salinomicina houve acréscimo de 9,79%. Ainda, apresentou redução 

no consumo de suplemento de 18,7%, enquanto o grupo salinomicina foi de 29,0%, em 

relação ao tratamento controle. A redução de consumo de suplemento para o grupo 

salinomicina foi de 12,7%, em relação ao grupo virginiamicina. 

Para animais criados em sistema de pastejo, os resultados obtidos tem mostrado 

variações consideráveis com relação ao desempenho e ao consumo de suplemento. 

Verifica-se que os animais que tiveram a virginiamicina e a salinomicina veiculadas em 

sua suplementação apresentaram maior GMD, mesmo com um menor consumo de 

suplemento, o que reflete de forma direta no GPT. Este aspecto torna evidente que o 

uso de aditivos antimicrobianos apresenta potencial para melhorar o desempenho de 

novilhos de corte. 

As respostas em desempenho para bovinos em pastejo dependem de fatores 

ainda não totalmente caracterizados, vários fatores são citados na literatura em a 

resposta à utilização de aditivos. Em se tratando de animais de tronco zebuíno em 

pastejo de gramíneas tropicais com distinção do período seco e o das águas, a 

situação mais comum no Brasil, os estudos se tornam ainda mais escassos. 

A natureza e a magnitude das respostas dos aditivos dependem do tipo e da 

dose diária, condições edafoclimáticas, localização geográfica, sistema de manejo e 

duração da alimentação, tal como o nível e qualidade da fibra na dieta, nível ou fonte 

de nitrogênio, período de adaptação ao produto, momento da coleta da amostra, da 

raça ou tipo animal experimental e ainda outros fatores como a presença de gordura, 

tampões, minerais e isoácidos, seja na dieta ou meio de cultura, na dependência do 

experimento realizado (OLIVEIRA et al., 2005). 

Alguns experimentos demonstram que a variação do consumo do suplemento 

utilizado para veicular o aditivo antimicrobiano a ser utilizado na dieta de bovinos em 

pastejo, depende mais do manejo nutricional alimentar do que do uso e da dose diária 

do aditivo (VELASCO et al., 1998).  

Os aditivos antimicrobianos usados em suplementos de baixo consumo tendem 

a ter menor consumo diário, maior variabilidade de consumo por animal e por animal 

por dia no decorrer do período de uso. Porém melhoram o ganho de peso, também, 

melhorando a conversão alimentar, resultado do aumento da eficiência alimentar, com 

exceção da monesina, que reduz o consumo de alimentos, tanto para bovinos de pasto 
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quanto para confinados (OLIVEIRA et al., 2005; RANGEL et al., 2008). . Desta forma, a 

ingestão do suplemento contendo aditivo antimicrobiano deve ser monitorada e a 

quantidade de sal ajustada para a obtenção do consumo desejado (COCKWILL et al., 

2000; MULLER et al., 1986). 

A limitação do consumo de minerais necessários para o ótimo desempenho dos 

animais inviabilizará o fornecimento do nível de inclusão preconizado. Desta forma, 

torna-se necessário a realização de mais estudos para testar os aditivos 

antimicrobianos promotores de crescimento veiculados a suplementos minerais de 

baixo e misturas múltiplas que possuem consumo diário maior. 

Estudos in vivo demonstram que, embora ocorra uma redução do consumo, a 

degradabilidade da fibra permanece inalterada (SCHELLING, 1984). É reportado por 

MACHADO & MADEIRA (1990), que não houve diferença entre ganho de peso, 

eficiência alimentar, quando utilizou níveis comerciais de monensina em vinte animais a 

pasto, porém afetou o consumo de matéria seca em 10% menor que o tratamento 

controle. No trabalho realizado por LANA et al. (1997), testando vários aditivos 

antimicrobianos apresentou em média, aumento de ganhos de peso diários de animais 

em 0,6% e consumo reduzido em 5,6% e a conversão alimentar melhorada em 6,4%. 

Tem sido atribuido que o efeito primário da suplementação com aditivos 

antimicrobianos sobre o desempenho dos animais é melhor explicado por uma redução 

de 8 a 10% nos gastos energéticos relacionados à mantença. Em bovinos mantidos a 

pasto, a redução dos custos energéticos de mantença em 9% equivale a um 

incremento no ganho de peso de 84 g/animal/dia (ZINN, 2009), ou de 90 a 140 

gramas/animal/dia a mais quando comparado com suplementos sem utilização destas 

tecnologias (COAN & GRANDINI, 2010), resultados os quais para virginiamicina se 

encontra na faixa, 118g/animal/dia, e para salinomicina um pouco a menos, 66 

g/animal/dia. Desta forma, os nutrientes disponibilizados via alimentos podem ser mais 

bem aproveitados e os nutrientes via suplementos tem o seu uso potencializados. 

As medidas biométricas dos animais tratados com aditivos não apresentaram 

diferenças estatísticas em relação aos tratamentos, nem mesmo entre os aditivos 

antimicrobianos (Tabela 6), o que gera uma necessidade de buscar mais informações a 

respeito do uso da virginiamicina e da salinomicina nesse sentido.  

Como não apresentaram diferenças para as medidas biométricas, mas sim para o 

ganho de peso (kg/animal/dia), o uso destes aditivos antimicrobianos sugere que haja 

uma mudança na composição do ganho de peso entre os diferentes tecidos. Pois, de 
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acordo com DI MARCO et al. (2007) vários fatores podem interferir na composição 

química (proteína, extrato etéreo, água e matéria mineral), na proporção e no local de 

deposição dos tecidos muscular e ósseo e na proporção e no local de deposição do 

tecido adiposo (subcutânea, intermuscular, mesentérica e perírrenal), assim como dos 

componentes não carcaça. Alguns destes importantes fatores estão relacionados com 

as ações nutricionais que agem no metabolismo animal. 

 

TABELA 6 – Valores médios das medidas biométricas no período das águas. 

 

Variáveis 

Tratamentos   

Controle Virginiamicina Salinomicina EP P 

Escore de Condição Corporal 5,3 5,3 5,2 0,13 0,8574 

Compr. Corporal (cm) 105,92 106,78 105,63 1,62 0,8727 

Altura de Cernelha (cm) 127,78 126,98 127,63 1,67 0,9374 

Altura de Garupa (cm) 135,88 134,2 134,78 1,55 0,7379 

Perímetro Torácico (cm) 157,37 157,98 155,61 2,81 0,8254 

Largura de Garupa (cm) 43,72 44,13 43,80 1,02 0,9541 

Largura de Peito (cm) 34,18 34,98 34,78 0,82 0,7729 

Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05). 

Programa estatístico SAS (2000) comparador de médias  teste de Tukey. 

EP – erro padrão; P – valor P de comparação da variável entre os tratamentos. 

 

As medidas biométricas são correlacionadas às características de carcaça em 

bovinos, e é importante que as medidas biométricas sejam tomadas em base óssea 

para que a musculosidade, que é uma medida de escore, portanto subjetiva, não 

interfira em medidas de caráter objetivo, como é o caso das medidas de comprimento, 

altura, largura e perímetro.  

Para testar os efeitos da salinomicina, BAGLEY et al. (1988) conduziram 

experimentos de pastejo em capim bermuda (Cynodon dactylon) utilizando novilhos 

mestiços Brahman para avaliar a inclusão salinomicina na dieta em níveis graduais de 

0, 50, 100 ou 150 mg/animal/dia em um suplemento mineral de livre escolha e 

observaram que não houve diferenças estatísticas para ganho médio diario (kg), peso 

vivo final (kg), altura de cernelha (cm) e escore de condição corporal, apesar dos 

animais suplementados com salinomicina possuírem de 35 a 42 kg a mais que o grupo 

controle (276 kg), ganho médio diário de 0,210 a 0,240 kg/animal/dia a mais que o 
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controle (0,490 kg/animal/dia) e escore de condição corporal de 0,4 a 1,1 pontos a mais 

em escala de 1 a 9, o que justifica a superioridade no peso vivo final. 

Observa-se na Tabela 6, que o grupo controle apresentou maior consumo do 

suplemento mineral (CSM), em g/animal/dia, em relação aos grupos suplementados 

com SM acrescidos de virginiamicina e salinomicina (P<0,05). Ao realizar uma analise 

econômica (Tabela 7), considerando apenas os custos da inclusão dos respectivos 

aditivos no suplemento mineral sobre os efeitos no ganho de peso vivo dos animais, 

observamos que o grupo tratado com salinomicina foi o que apresentou a maior 

redução no custo da suplementação mineral, no valor de 33,9%, seguido pelo grupo 

tratado com virginiamicina, com 15,8%.  

Contudo, o efeito no ganho de peso vivo dos animais pela inclusão dos 

respectivos aditivos no suplemento mineral (Tabela 7), observou-se que o grupo 

virginiamicina, apesar de ter maior custo diário, foi o tratamento de melhor eficiência 

financeira: 26% superior ao tratamento controle e 8,6% superior ao tratamento 

salinomicina, e este, 16% superior ao tratamento controle. 

 

TABELA 7 – Aspectos econômicos da inclusão de aditivos, virginiamicina (VM) e 

salinomicina (SM) ao suplemento mineral COMIGO (SMC*): 

 

Variáveis 

Tratamentos 

Controle VM SM 

**CSM (Kg/ animal/ dia) 0,0455 a 0,037 b 0,0323 b 

***Custo/ kg SM (R$) 0,988 1,284 1,056 

Custo/ animal/ dia (R$) 0,0450 0,0475 0,0341 

GMD (kg/ animal/ dia) 0,465 a 0,583 b 0,531 ab 

*** R$/ kg vivo 3,07 3,07 3,07 

Receita bruta diária (R$) 1,57 1,98 1,81 

Abatimento da suplementação (R$) 1,53 1,93 1,78 

Eficiência econômica (%) Base 100 126 116 

Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05). 

*SMC – Suplemento Mineral COMIGO, CRIA 61-F.2 

**CSM – consumo de suplemento mineral  

***Valores de mercado atualizados em jan/2011 

 

Quando o custo de oportunidade é superior em relação ao custo alimentar, a 

suplementação de bovinos a pasto, utilizada com o intuito de otimizar o desempenho 

animal, pode melhorar a margem líquida anual da atividade, o que foi observado com o 
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uso da virginiamicina e da salinomicina. É importante considerarmos que o manejo 

alimentar que melhor se aplica a determinada situação é aquele que promove a 

máxima eficiência biológica aliada à máxima eficiência econômica. 

O uso de promotores de crescimento, virginiamicina e salinomicina, tem 

mostrado efeito positivo pela melhoria da eficiência alimentar e pelo aumento do ganho 

de peso para ruminantes criados em sistema de pastejo. Porem os resultados 

apresentados nesta pesquisa não se mostraram tão acentuados como relatados em 

outras pesquisas, já que os fenômenos biológicos interagem com diversos fatores 

como as condições edafoclimaticas e animais.  

Desta forma, as limitações como redução de consumo da mistura, alta variação 

da dosagem diária e possível perda de atividade da molécula misturada ao sal mineral 

são citadas como possíveis causas da ausência de resultados positivos (GOULART, 

2010), o que produz resultados variáveis. Mas o potencial para o uso de aditivos 

antimicrobianos como promotores de crescimento para bovinos em dietas à base de 

forragem tem sido demonstrado pelo potencial das moléculas salinomicina e a 

virginiamicina (BAGLEY et al, 1988; GOULART, 2010). 

O entendimento das mudanças que os aditivos promovem no metabolismo 

ruminal passa a ter um papel muito importante. Assim, no Experimento 2, observou-se 

que não houve diferença (P>0,05) para consumo de suplemento mineral (Tabela 8). 

Para todos os tratamentos o consumo do suplemento mineral foi reduzido de 28,6 a 

39,5% em relação ao consumo predito de 50 g/animal/dia, sendo o efeito mais 

acentuado para os animais que receberam virginiamicina.  

 

TABELA 8 – Valores médios do consumo de suplemento mineral (CSM) no período das 

águas (Experimento 2): 

 

Variáveis 

Tratamentos   

Controle Virginiamicina Salinomicina EP P 

CSM (g/ animal/ dia) 35,68  30,23  33,14  3,08 0,4752 

*CAd (mg/ animal/ dia) 0 60,46 71,58 - - 

CSM forçado (g/ an./ dia) 14,32 19,77 16,86 - - 

CAd forçado (mg/ an./ dia) 0 39,54 36,42 - - 

CAd total (mg/ animal/ dia) 0 100 108 - - 

Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05). 

*CAd – consumo do aditivo antimicrobiano. 

EP – erro padrão; P – valor P de comparação da variável entre os tratamentos. 
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Os resultados indicam que essa redução do consumo pode ter sido influenciada 

pelo manejo dos animais, os quais já haviam sido submetidos a intervenção cirúrgica 

para canulação e no período experimental por constantes manipulações da cânula 

ruminal e movimentações na área experimental, já que em todos os tratamentos o 

consumo observado foi menor que o predito. O estresse do manejo e o tempo restrito 

para suplementação podem provavelmente causar a redução do consumo do 

suplemento mineral para animais criados em sistema de pastejo nesta experimentação. 

Trabalhos como o de COAN & GRANDINI (2010) relatam que para a 

virginiamicina não há redução do consumo de suplemento por ser mais palatável ou ter 

maior aceitabilidade, podendo ate mesmo estimular o consumo, porém para 

salinomicina veiculada no suplemento mineral (BAGLEY et al., 1988) há uma limitação 

ao uso, pois os ionóforos podem diminuir consumo da mistura mineral.  

Contudo, os resultados desta experimentação corrobora com COCKWILL et al. 

(2000), onde relata que aditivos antimicrobianos usados em suplementos de baixo 

consumo tende a ter menor consumo diário, maior variabilidade de consumo por animal 

e por animal por dia no decorrer do período de uso. Desta forma, a ingestão do 

suplemento contendo aditivo antimicrobiano deve ser monitorada e a quantidade de sal 

ajustada para a obtenção do consumo desejado (MULLER et al., 1986). 

Mesmo com o consumo predito do suplemento mineral sendo atendido pela 

ingestão forçada, não houve diferença significativa na média global do pH ruminal para 

os tratamentos (Figura 4). Todos os tratamentos apresentaram uma faixa ótima de pH 

ruminal, com valor de 6,2 a 7,1, para o bom funcionamento do rúmen. 

 

 

FIGURA 4 – Média global do pH ruminal no período das águas. 
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Vários fatores podem afetar a população microbiana do rúmen, dentre estes o 

uso de aditivos antimicrobianos e o pH ruminal, assim desencadeando uma cascata de 

eventos nutricionais, fisiológicos e metabólicos que terão ação na taxa de digestão dos 

alimentos consumidos.  

A escala de valores de pH ruminal pode indicar o potencial de digestão da fibra. 

As taxas de digestão da fibra pode ser reduzida pelo baixo pH ruminal, já que esse 

também provoca alterações na taxa de crescimento dos microrganismos afetando a 

proporção de espécies microbianas no rúmen, mas a população de microrganismos 

fibrolíticos em geral não é afetada (HOOVER, 1986) e além disso, também influencia a 

atividade da celulase quando o pH foi inferior a 6,0. Entretanto, a redução a valores de 

5,5-5,0 resultam em declínio nas taxas de crescimento e redução dos microrganismos 

fibrolíticos e a digestão da fibra pode ser inibida (HOOVER, 1986). 

O pH ruminal é influenciado pelo tipo de alimento consumido e sua estabilização 

é atribuída, em grande parte, à saliva, que possui alto poder tamponante (VAN SOEST, 

1994). A saliva sofre incremento em seu fluxo, devido ao estímulo da mastigação e 

ruminação, que resulta de reflexos iniciados por estímulos físicos das partículas 

grosseiras sobre a parede ruminal (HOOVER e STOKES, 1991). Desta forma a ação 

dos manipuladores ruminais tem o seu efeito reduzido ou anulado para este parâmetro, 

como aconteceu nesta pesquisa, onde os animais tiveram sua dieta a base de 

forragem com suplemento mineral. 

Efeitos adversos é atribuído à redução do pH no rúmen, que incluem uma 

redução na digestão da fibra, redução motilidade ruminal, inapetência, aumento de 

histamina e das concentrações de endotoxinas, acidose, rumenite, laminite, abscessos 

de fígado e morte (PAGE, 2003).O decréscimo do pH ruminal promove a depressão na 

digestão da proteína, celulose, hemicelulose e pectina, com menor efeito sobre a 

digestão do amido (HOOVER e STOKES, 1991). Em situações de pH ruminal inferior a 

6,2, ocorre redução na digestão da fibra, devido à sensibilidade das bactérias 

fibrolíticas, e o ponto mais favorável da digestão da fibra acontece quando os valores 

de pH ruminal estão entre 6,7 e 7,1 (PAGE, 2003). 

A redução do pH ruminal ocorre, principalmente, após a rápida digestão do 

alimento, em virtude de elevadas taxas de degradação, atingindo seu menor valor entre 

0,5 e 4 horas após a alimentação (ØRSKOV, 1986), em que os animais apresentaram 

os menores valores de pH ruminal no inicio da suplementação, tempo 0, que aconteceu 

logo após um dos picos de consumo de forragem, o qual ocorre nas primeiras horas do 
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dia. As proporções ruminais de ácidos graxos voláteis (AGVs) também são 

dependentes do pH ruminal, a proporção em geral é influenciada pela dieta e a 

situação em que se encontra a população de bactérias metanogênicas do rúmen, que 

apesar das grandes oscilações, é uma população bastante estável entre dietas com 

variáveis proporções de concentração de forragem (fibra) e concentrado (HALL, 2000). 

O controle da fermentação ruminal pode ser realizada por meio de alterações de 

pH ruminal, o fornecimento de aditivos antimicrobianos como a virginiamicina e a 

salinomicina tem o intuito de diminuir perdas de energia e proteína por fermentações 

indesejáveis e os impactos ambientais provenientes da emissão de metano na 

atmosfera (LEOPOLDINO et al., 2005). 

 Assim como o pH ruminal, a concentração de nitrogênio amoniacal no rúmen 

pode comprometer a atividade dos microrganismos ruminais, principalmente aqueles 

que degradam carboidratos fibrosos que é dependente do nível de nitrogênio 

amoniacal no rúmen. O uso de aditivos seletores da microbiota ruminal tem o objetivo 

de promover níveis de nitrogênio amoniacal adequados ao crescimento microbiano. 

É demonstrado na Figura 7 a média global da concentração de nitrogênio 

amoniacal (em mg N-NH3/ dL) no período das águas, as quais não apresentaram 

diferenças (P<0,05) entre os tratamentos.  

 

 

FIGURA 5 – Média global da concentração de nitrogênio amoniacal no período das 

águas. 

 

O conhecimento do desbalanceamento na digestão de proteína pode ser 

permitido pela determinação das concentrações de nitrogênio amoniacal no rúmen, já 
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que, quando ocorrem altas concentrações de amônia nitrogênio amoniacal, pode estar 

havendo excesso de proteína dietética degradada no rúmen e, ou, baixa concentração 

de carboidratos degradados no rúmen (RIBEIRO et al., 2001). Como é reportado por 

RUSSELL et al. (1992), em que algumas situações, a fermentação da proteína no 

rúmen pode produzir amônia em quantidade que ultrapassa a capacidade de utilização 

dos microrganismos, o que poderia ocasionar mais de 25% de perda protéica, na forma 

de nitrogênio amoniacal; por seguinte, há redução no suprimento de aminoácidos para 

o ruminante no intestino delgado. 

O mínimo ideal necessário para a ocorrência de máxima fermentação 

microbiana ruminal e para que haja maximização da digestão da matéria seca no 

rúmen seria de 5 mg N-NH3/ dL de fluido ruminal (SATTER & SLYTER, 1974). A 

concentração de nitrogênio amoniacal no rúmen depende do equilíbrio entre as taxas 

de produção e da respectiva utilização (BRODERICK et al., 1991). É relatado por 

LENG (1990) que para maximização da digestão ruminal da matéria seca em 

condições tropicais são necessárias concentrações acima de 10 mg/dL e superiores a 

20 mg/dL para que ocorra a maximização do consumo, enquanto HOOVER (1986) 

preconiza que seja necessário de 3,3 e 8,0 mg N-NH3/ dL, faixa a qual encontra-se os 

resultados desta pesquisa. 

Assim como foi relatado por RANGEL et al. (2008), que os ionóforos afetam de 

forma negativa três espécies de bactérias produtoras de amônia, e por SALINAS-

CHAVIRA et al. (2009), utilizando virginiamicina observou melhorias na eficiência de 

conversão alimentar com uso da virginiamicina, aliado a eficiência do uso do nitrogênio 

ruminal, medido como o fluxo de compostos nitrogenados não-amonia para o intestino 

delgado, que aumentou em animais tratados com virginiamicina. Sendo assim, 

implicaria em redução do custo energético com uréia no fígado. 

 A Tabela 9 apresenta os valores médios determinados para a DISMS, que para 

as condições desta pesquisa não apresentou diferença (P<0,05) para as variáveis 

analisadas. Os valores observados sugerem que é necessário maior número de 

repetições para situações similares às realizadas nesta experimentação. 

As gramíneas tropicais apresentam limitações quanto ao aspecto qualitativo com 

reduzido conteúdo celular e grande deposição de conteúdo na parede celular. A fração 

fibrosa, em geral apresenta lenta e incompleta digestão, sendo a principal responsável 

pela variação na digestão dos alimentos. Este alto teor de fibras apresentado pelo 
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material incubado nesta pesquisa aumenta a dificuldade de detecção de diferenças 

estatísticas quando utiliza-se aditivos seletores da microbiota ruminal. 

 

TABELA 9 – Valores médios de degradabilidade in situ da matéria seca (DISMS) no 

período das águas. 

 

Variáveis 

Tratamentos   

Controle Virginiamicina Salinomicina EP P 

Degradação Potencial (%) 80,28 80,97  83,8 41,7 0,7798 

Lag Time (h) 1,55 1,04 0,77 1,86 0,7984 

Parâmetros Ajustados      

Fração “a” 19,32  19,45  19,63  0,30 0,9561 

Fração “b” 60,97  61,50  64,17  35,3 0,7738 

Fração “c” 0,046  0,050  0,050  0,00 0,4096 

Degradabilidade Efetiva      

2 % / hora 61,95  63,45  65,45  37,0 0,7599 

5 % / hora 48,93  50,35  51,75  23,8 0,7596 

8 % / hora 42,13  43,33  44,38  15,2 0,7725 

Degradabilidade Solúvel em 

Água (%) 57,27  58,67  61,73  

 

62,6 

 

0,6968 

Perdas na Lavagem (%) 23,00  22,32  22,03  2,96 0,5415 

Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05).  

EP – erro padrão; P – valor P de comparação da variável entre os tratamentos. 

 

A manipulação da microbiota ruminal com uso de aditivos antimicrobianos ou 

seletores da microbiota, terá pouco efeito sobre a degradabilidade do conteúdo ingerido 

quando este apresenta partículas de tamanhos consideráveis, como demonstrado 

neste trabalho, onde os animais tiveram pastagem tropical sem nenhum 

processamento como dieta base. 

Para avaliar a influencia da suplementação com virginiamicina sobre 

desempenho e função digestiva de novilhos de corte, SALINAS-CHAVIRA et al. (2009) 

conduziram dois experimentos com os seguintes tratamentos: controle (sem 

antibiótico), 16 mg de virginiamicina/ kg MS, 22,5 mg de virginiamicina/ kg MS  e 28 mg 

de monensina/ kg, onde não se observou diferenças em ganho de peso, mas os 

animais demonstraram melhorias na eficiência de conversão alimentar com uso da 

virginiamicina. Estes resultados são explicados pelas mudanças no metabolismo 
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ruminal, que apresentraram maior concentração de acetato e menor de propionato. 

Isso, aliado a eficiência do uso do nitrogênio ruminal, medido como o fluxo de 

compostos nitrogenados não-amonia para o intestino delgado, que aumentou em 

animais tratados com virginiamicina, apesar da digestibilidade ruminal e pós-ruminal da 

matéria orgânica, da FDN e do nitrogênio não terem sido afetadas pelo uso da 

virginiamicina para novilhos consumindo dieta com base em milho floculado. 

ORTOLAN et al. (2010) trabalharam com novilhos Nelores fistulados no rúmen 

recebendo dieta a base de silagem de sorgo e concentrado na proporção 30:70, 

submetendo-os a quatro tratamento: 5,0 g de levedura, 0,42 g de salinomicina, 2,0 g de 

monesina e o tratamento controle, sem aditivos. Ao avaliar a degradabilidade ruminal in 

situ da dieta total, observaram que houve aumento do valor para fração “b” na matéria 

seca com uso de levedura e com uso de salinomicina, e ainda, melhorou as proporções 

de ácido acético:propriônico e de ácido propriônico:butírico para os tratamentos 

salinomicina e monesina. 

Na avaliação da degradabilidade in situ da FDN, observa-se que houve 

diferenças (P>0,05) para degradabilidade efetiva nas três taxas de passem analisadas 

(Tabela 10). O tratamento virginiamicina apresentou as maiores degradabilidade efetiva 

nas taxas de passagem de 2 e 5%, e semelhante ao tratamento controle e maior que o 

grupo salinomicina na taxa de 8%/hora. Os tratamentos controle e salinomicina não 

diferiram entre si nas taxas de passagem no período das águas para FDN. 

Não houve diferenças estatísticas (P>0,05) para os demais parâmetros 

analisados (Tabela 10) no período das águas para Fibra em Detergente Neutro.  

Os valores médios da degradabilidade efetiva para uma taxa de passagem de 2% 

e 5% por hora representam dietas com maior porção de volumosos, sendo a de 2% por 

hora as dietas ricas em alimentos com alta concentração de FDA, ou seja, forrageiras 

tropicais de baixa qualidade e a de 5% por hora as dietas com forrageiras de melhor 

qualidade, ou seja, pastos com baixas concentrações de lignina. 
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TABELA 10 – Valores médios de degradabilidade in situ da fibra em detergente neutro 

(DISFDN) no período das águas. 

 

Variáveis 

Tratamentos   

Controle Virginiamicina Salinomicina EP P 

Degradação Potencial (%) 53,43 42,42 78,70 41,5 0,1904 

Lag Time (h) 7,75 3,98 4,22 53,5 0,5718 

Parâmetros Ajustados      

Fração “a” 19,97 18,85 20,53 8,80 0,5827 

Fração “b” 70,42 23,53 119,87 27,8 0,2203 

Fração “c” 0,012 0,041 0,002 0,01 0,1256 

Degradabilidade Efetiva      

2 % / hora 23,77 b 26,37 a 23,37 b 31,8 0,0141 

5 % / hora 22,02 b 24,12 a 21,78 b 19,8 0,0162 

8 % / hora 21,45 ab 23,10 a 21,36 b  11,5 0,0292 

Digestibilidade Solúvel em 

Água (%) 33,45 21,88 58,28 

 

41,5 

 

0,1840 

Perdas na Lavagem (%) 19,98 20,50 20,42 0,92 0,6568 

Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05).  

EP – erro padrão; P – valor P de comparação da variável entre os tratamentos. 

 

A digestibilidade do alimento é a sua capacidade de permitir que o animal utilize, 

em maior ou menor escala, seus nutrientes. Essa capacidade é expressa pelo 

coeficiente de degradabilidade dos componentes nutricionais de interesse (COELHO 

da SILVA & LEÃO, 1979). A digestibilidade e o consumo são dois dos principais 

componentes que determinam o valor nutritivo de um alimento. De todos os nutrientes 

necessários às exigências nutricionais para mantença, crescimento e/ou produção dos 

bovinos, a energia oriunda da degradação ruminal de celulose, hemicelulose e lignina, 

principais constituintes da fibra em detergente neutro, constitui a principal contribuição 

dos volumosos (ÍTAVO et al., 2002) e que de acordo VAN SOEST (1994), o teor de 

FDN do alimento é inversamente relacionado com o consumo voluntário de alimentos. 

Em situação similar aos apresentados nesta pesquisa, GOULART (2010) 

demonstra que com a virginiamicina não se observou alteração em ganho de peso, 

mas há melhoria da eficiência alimentar, apesar de não ter encontrado diferenças 

significativas na degradabilidade ruminal e pós-ruminal da matéria orgânica, fibra em 

detergente neutro (FDN) e nitrogênio não foram afetadas pela virginiamicina. 



 42 

É reportado que os ionóforos poderiam melhorar a digestibilidade da fibra 

(RANGEL et al., 2008). A explicação para tal fato é que a possível causa seja a 

influencia dos ionóforos reduzindo o consumo de alimentos, e segue diminuindo a taxa 

de passagem de material sólido do rúmen para o intestino, fazendo com que as 

partículas fibrosas permaneçam maior tempo no ambiente ruminal, prolongando o 

tempo de fermentação (SCHELLING, 1984). Desta forma, os nutrientes 

disponibilizados pelos alimentos podem ser mais bem aproveitados e os nutrientes via 

suplementos tem o seu uso potencializados. 

Para a fibra em detergente ácido não houve diferenças estatísticas (P>0,05) para 

nenhum dos parâmetros analisados no período das águas.  

O tempo de retenção e a taxa de passagem pelo rúmen estão relacionados com 

a forma física da dieta, o nível de consumo e com o tempo de ruminação, já a taxa de 

digestão da fibra pode ser reduzida pelo pH ruminal, pois esse provoca alterações na 

taxa de crescimento dos microrganismos e na atividade enzimática (BALSALOBRE, 

2002). A contribuição dos aditivos seletores da microbiota ruminal sobre a 

digestibilidade da fibra é que eles podem diminuir a concentração de lactato no rúmen, 

desta forma, a queda do pH nesse ambiente será limitado, propiciando assim, melhores 

condições para o desenvolvimento de bactérias celulolíticas. Mas esses efeitos não 

seriam perceptíveis em situações onde a dieta contem altas proporções de alimentos 

volumosos ou quase que exclusiva de volumosos, como neste estudo, devido os 

efeitos do alto teor de fibra.  

O acréscimo em eficiência de crescimento causado pelo uso de aditivos 

seletores da microbiota ruminal às vezes pode ser explicado em parte pelo aumento na 

digestibilidade dos constituintes alimentares, em especial a matéria seca e as fibras em 

se tratando de gramíneas tropicais. Contudo é necessário que outras variáveis sejam 

avaliadas simultaneamente, já que é possível trazer outros benefícios com o uso de 

aditivos antimicrobianos sem que haja mudanças em alguns parâmetros.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

 A adição de virginiamicina e salinomicina no suplemento mineral melhorou o 

desempenho produtivo de bovinos sob pastejo, sem contudo influenciar nas medidas 

biométricas. 
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O uso de virgianiamicina e salinomicina reduziu o consumo de suplemento 

mineral, melhorou a eficiência econômica e diminuiu o custo da suplementação mineral 

em bovinos sob pastejo. 

A concentração de nitrogênio amoniacal, do pH ruminal, a degradabilidade da 

MS e da FDA não foram influenciadas pela adição de virginiamicina e salinomicina na 

suplementação mineral de bovinos sob pastejo. No entanto a virginiamicina melhorou a 

degradabilidade efetiva da FDN. 

Pesquisas adicionais são recomendadas para melhor compreensão de ações 

das moléculas estudadas, em especial sobre características de carcaça e níveis de 

inclusão da molécula em suplementos para bovinos criados em sistema de pastejo com 

gramíneas tropicais. 
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CAPÍTULO 3 – USO DE VIRGINIAMICINA NA DIETA DE BOVINOS DE CORTE 

CRIADOS EM SISTEMA DE PASTEJO NO PERIODO SECO DO ANO – 

DESEMPENHO E METABOLISMO RUMINAL  

 

RESUMO 

 

Objetivou-se incluir em dois níveis a virginiamicina (VM), ao suplemento proteico-

energético (SPE) para bovinos de corte em crescimento com dieta base de gramínea 

tropical no período seco do ano. Experimento 1: Foram utilizados 45 animais, grupos 

de 15 animais machos Nelore de mesmo grupo contemporâneo, distribuídos 

aleatoriamente em DBC; manejados em sistema de lotação rotacionada (Tifton 85). 

Experimento 2: Foram utilizados 6 animais fistulados no rúmen, machos Nelore de 

mesmo grupo contemporâneo, distribuídos em DQL 3x3 replicado. Os animais foram 

manejados em sistema de lotação rotacionada (Brachiaria decumbens) diferida no 

período seco do ano. Foram constituídos três tratamentos: controle: apenas 

Suplemento Mineral COMIGO – Produção – F.10 proteico-energético (SPE); VM 100: 

SPE + VM (Phigrow®) 108 mg/animal/dia; VM 200: SPE + VM (Phigrow®) 216 

mg/animal/dia. As variáveis analisadas foram o CSPE, GMD, medidas biométricas e 

ECC no experimento 1 e o CSM, pH ruminal, nitrogênio amoniacal, degradabilidade 

ruminal in situ da MS, FDN e FDA no experimento 2. Os resultados foram interpretados 

por meio de análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey 

(P>0,05). Não houve diferença para GMD, CSPE e para medidas biométricas (P<0,05), 

GMD para VM 200 de 0,431; VM 100 de 0,391 e controle de 0,398 kg/animal/dia. Não 

houve diferença significativa (P>0,05) para CSPE, na média global do pH ruminal (7,02, 

7,04 e 7,06) e da concentração de nitrogênio amoniacal (3,961; 3,876 e 4,147 mg N-

NH3/ dL) respectivamente para controle, VM 100 e VM 200 (P>0,05). Não houve 

diferença significativa (P<0,05) para nenhuma das variáveis analisadas na 

degradabilidade da MS, da FDN e da FDA. A inclusão de virginiamicina promoveu 

acentuada redução no consumo do suplemento em bovinos sob pastejo diferido e não 

influenciou os valores do pH ruminal, nas concentrações de nitrogênio amoniacal no 

rúmen, na degradabilidade  da matéria seca e das fibras em detergente neutro ou 

ácido.  

 

Palavras-chave: aditivos zootécnicos, degradação da fibra, suplementação proteico-

energética 
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CHAPTER 3 - VIRGINIAMYCIN USE IN BEEF CATTLE RAISED ON GRAZING 

SYSTEM DIET IN THE DRY SEASON – RUMEN METABOLISM END 

PERFORMANCE 

 

ABSTRACT 

 

The aimed was to include virginiamycin (VM) in two levels to energy-protein supplement 

(EPS) for beef cattle growth on a basic diet of tropical grass in the dry season. 

Experiment 1: A total of 45 animals were used, in groups of 15 maleNellore of the same 

contemporary group, randomly distributed in RB; in rotational grazing system handled 

(Tifton 85). Experiment 2: A total of 6 fistulatedNellore males of the same contemporary 

group, distributed in LSD 3x3 replicated. Animals were handled in a rotational grazing 

system (Brachiariadecumbens) in the dry season. Distributed into three treatments: 

control, COMIGO Mineral Supplement - Production - F.10 protein-energy (PES); VM 

100: PES + VM (Phigrow ®) 108 mg / animal / day; VM 200: PES + VM (Phigrow® ) 

216 mg / animal / day. Variables analyzed in in experiment 1 were PESC, DGW, 

biometric measurements and BCS and in experiment 2, PESC, rumen pH, ammonia, 

DM, NDF and ADF, in situ degradability. Results were analyzed by variance analysis 

and means were compared by Tukey test (P>0.05). There was no difference in ADG, 

PESC and biometric measurements (P <0.05), ADG for VM 200, 0,431, 0,391 and 100 

VM control 0.398 kg / animal / day. There was no significant difference (P> 0.05) for 

PESC, in the overall rumen pHaverage (7.02, 7.04 and 7.06) and ammonia 

concentration (3,961, 3,876 and 4,147 mg N-NH3 / dL) respectively for control, VM 100 

and VM 200 (P> 0.05). There was no significant difference (P <0.05) for any variables in 

DM, NDF and ADF degradability analyses. Virginiamycin inclusion caused greater 

supplementreduction on cattle on grazing pasture, and did not affect rumen pH, in 

rumen ammonia, dry matter and neutral detergent fiber and aciddegradability values. 

 

Keywords: zootechnical additives, fiber degradation, protein-energy supplementation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os volumosos são as fontes de menor preço para alimentar animais ruminantes, 

de forma que a criação de bovinos em pastagens sejam consideradas a fonte de 

alimento mais econômica para a alimenta-los. Esta situação alia-se aos sistemas de 

produção em pasto, em que a maior porção dos bovinos de corte abatidos no Brasil 

sejam oriundos de criações em sistemas de pastejo (FERREIRA et al., 2012). Sendo 

de grande relevância o entendimento destes componentes em cada situação que os 

animais são criados. 

Dos principais fatores associado ao desempenho animal o consumo de 

nutrientes é determinante no atendimento das exigências de mantença e produção de 

ruminantes (SILVA et al., 2005). Há escassez de forragem no período das secas e o 

desequilíbrio de energia e proteína; esses aspectos contribuem para redução no 

desempenho dos animais. Isto faz com que a subnutrição é em geral aceita como um 

dos mais importantes limitantes da produção de bovinos sob condições de pastejo em 

países tropicais.  

Desta forma, é considerado que o rúmen pode ser o órgão de maior capacidade 

metabólica de adaptação para os ruminantes devido à presença de grande amplitude e 

complexa microbiota pré-gástrica. É por seguinte, aquele que desempenha uma função 

vital não só nas funções nutritiva e fisiológica, mas também, junto com os intestinos, 

realizando funções imunológicas e de proteção do hospedeiro. Por possuir essas 

importantes funções, o rúmen é também o órgão mais estudado no que se refere à 

interação simbiótica entre hospedeiro e a microbiota residente no trato digestivo 

(ARCURI & MANTOVANI, 2006). 

Com isso, grandes avanços em pesquisa cientifica vem ocorrendo na área de 

nutrição animal, em especial quanto ao estudo dos processos fisiológicos e como 

diferentes fatores os afetam. Com isso, a ciência levou a descoberta de compostos que 

adicionados aos suplementos controlam o metabolismo, aumentando a eficiência de 

utilização dos alimentos ou nutrientes (MACHADO e MADEIRA, 1990).  

Poucos antibióticos tem seu uso na nutrição animal regulamentados pelos 

órgãos controladores dos diferentes países do mundo, e no Brasil pelo Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento. Dentre os permitidos, inclui-se a Virgianamicina. 

Produto da fermentação de varias espécies de Streptomyces sp., sendo a 

principal delas a Streptomyces virginiae, a virginiamicina é uma combinação antibiótico 



 51 

polipeptídico cíclico, constituído por dois componentes principais, o virginiamicina fator 

M1 e o virginiamicina fator S1, que são sinérgicos e tem atividade microbiana. Este 

antibiótico não ionóforo atua por meio de ligação com os ribossomos, inibindo a síntese 

de proteína de alguns microrganismos (ROGERS et al., 1995).  

Tendo em vista as considerações precedentes, foi conduzido a presente 

experimentação, com o propósito de incluir em dois níveis, aditivo manipulador da 

microbiota ruminal, virginiamicina, ao suplemento proteico-energético para bovinos de 

corte em crescimento com dieta base de gramínea tropical no período seco, avaliando 

os efeitos sobre o ganho de peso, medidas biométricas, consumo de suplemento e seu 

respectivo impacto econômico, ainda, avaliar o consumo de suplemento, o pH ruminal, 

a concentração de nitrogênio amoniacal e a degradabilidade  da matéria seca e das 

fibras em detergente neutro e ácido utilizando técnicas in situ. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realização da presente experimentação, houve a submissão do projeto de 

pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CoEP-

UFG), o qual foi aprovado e esta protocolado segundo o número CoEP-UFG 039/11. 

Sendo que os métodos e procedimentos utilizados neste trabalho foram realizados de 

acordo com as normas do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e os 

animais utilizados na pesquisa foram utilizados para posteriores estudos. (Anexo 1) 

 

2.1 Suplemento e Aditivos 

 

 Foi utilizado o Suplemento Mineral COMIGO – Produção – F.10 (40%) diluído 

em milho moído fino (50%) e uréia pecuária (10%) – Anexo 3, indicado para bovinos de 

corte nas fases de recria e engorda em pastagens no período seco do ano. O 

suplemento protéico-energético (PE) foi conservado em local seco, arejado e sobre 

estrados de madeira, sendo fornecido semanalmente em cochos de fibrocimento nas 

baias coletivas (experimento 1) e nas baias individuais (experimento 2). 

 O aditivo utilizado foi a virginiamicina (PHIGROW® - Anexo 4), armazenada em 

local seco, fresco e ao abrigo da luz solar direta, sendo veiculado ao SPE.  
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2.2 Tratamentos  

 

Foram constituídos três tratamentos: tratamento controle, apenas Suplemento 

Mineral COMIGO PE (SM); tratamento virginiamicina 100, SM acrescido de 108 mg de 

VM/ animal/ dia e tratamento virginiamicina 200, SM acrescido de 216 mg de VM/ 

animal/ dia (Tabela 1). 

  

TABELA 1 – Descrição do aditivo utilizado nos tratamentos VM 100 e VM 200 e sua 

respectiva concentração no suplemento proteico-energético (SPE*): 

 VM 100 VM 200 

 Nome Comercial PhiGrow® PhiGrow® 

Nome do princípio ativo virginiamicina virginiamicina 

Concentração princípio ativo 10% 10% 

Forma Feed Premix Feed Premix 

Concentração do produto no SM* 3,6 g/kg 7,2 g/kg 

Concentração do princípio ativo no SM* 360 mg/kg 720 mg/kg 

Consumo estimado de SM* 300 g/an./dia 300 g/an./dia 

Consumo estimado do princípio ativo  108 mg/an./dia 216 mg/an./dia 

*Suplemento Mineral COMIGO Proteico-Energético, Produção – F10. 

 

2.3 Experimento 1 

 

2.3.1 Localização 

 

A pesquisa foi conduzida na área experimental de Pecuária do Centro 

Tecnológico COMIGO (CTC), localizado na microrregião Sudeste do estado de Goiás, 

Centro-Oeste brasileiro, no município de Rio Verde – GO, na latitude Sul 17° 47’ 53” e 

longitude Oeste 51° 55’ 53”. A área situa-se a altitude média de 815 m, sendo a 

topografia plana a levemente ondulada com solo do tipo latossolo vermelho escuro com 

textura areno-argilosa. 
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2.3.2 Caracterização Climática 

 

De acordo a classificação climática de KÖPPEN (1948), o clima regional é 

descrito como Aw, do tipo quente e semi-úmido, com duas estações bem definidas, o 

período seco (outono-inverno), compreendido entre os meses de maio a outubro e o 

período das águas ou período das águas (primavera-verão), compreendido entre os 

meses de novembro e abril. 

De acordo as normais climatológicas (BRASIL, 1992), para os meses de 

avaliação, a região apresenta temperatura média anual de 22,4°C, e no período 

experimental apresentou temperatura média de 23,70°C, sendo mínima média de 

16,5°C e máxima média de 32,3°C, a umidade relativa do ar média é de 59,5% e 

precipitação média é de 260,0 mm, a umidade relativa do ar média foi de 45,5% e 

precipitação total no período de 170,5 mm, durante o período experimental, de acordo 

com o monitoramento da estação meteorológica do Centro Tecnológico COMIGO. 

 

2.3.3 Animais  

 

Foram utilizados 45 animais divididos em três grupos de 15, machos inteiros da 

raça Nelore com peso vivo inicial médio de 294,3 kg (CV 17,97%), idade média de 18,5 

meses (± 1,5 meses) e escore de condição corporal 4,8 (CV 8,5%), de mesmo grupo 

contemporâneo. Os animais foram desverminados, vacinados de acordo o calendário 

de vacinações obrigatórias para bovinos no estado de Goiás, raiva e febre aftosa, e 

identificados de acordo os tratamentos.  

 

2.3.4 Manejo dos animais  

 

Os animais tiveram acesso ao pasto das 14 horas às 10 horas do dia seguinte e 

com acesso ad libitum à água. A suplementação ocorreu em baias separadas para 

cada tratamento. Os animais ficavam fechados das 10 horas às 14 horas para 

consumo com acesso ad libitum à água. As sobras dos suplementos foram coletadas 

semanalmente; pesadas e descartadas. 
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2.3.5 Pasto 

 

Os animais foram manejados em sistema de lotação rotacionada em quatro 

piquetes de Tifton 85 (Cynodon spp.) no período seco do ano; sendo a altura de 

manejo da forragem 25 cm pré pastejo e de 10 cm pós pastejo.  

A forragem foi amostrada de forma que a disponibilidade de forragem no extrato 

de pastejo ficasse acima de 2 ton.MS/ha. A forragem disponível no dia um foi analisada 

no Laboratório Químico Industrial COMIGO. Foram analisadas as concentrações 

químicas dos principais componentes na analise bromatológica (Tabela 2) usadas para 

gramíneas forrageiras baseadas na matéria seca, as quais são: proteína bruta (PB), 

extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM), cálcio, fósforo, fibra em detergente neutro 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e nutrientes digestíveis totais (NDT). 

 

TABELA 2 – Valores médios da composição bromatológica do capim Tifton 85, média 

no período experimental, em percentagem (%) da matéria seca. 

 

Em % da Materia Seca 

MS PB EE MM Cálcio Fósforo FDN FDA NDT* 

60,4 6,99 1,21 3,59 0,21 0,38 62,9 32,6 55,5 

* Estimado de acordo SILVA (1990). 

 

2.3.6 Período Experimental  

 

Os animais foram tratados com Suplemento Mineral COMIGO – Produção – F.10 

(Anexo 2) no período pré-experimental, período necessário para habituar os animais ao 

manejo e aos tratadores, que foi do dia 18/07/2010 ao dia 15/08/2010, a partir deste os 

animais passaram a receber a suplementação acrescido do respectivo aditivo em 

estudo para cada tratamento, do dia 16/08/2010 ao dia 05/11/2010, totalizando 82 dias 

de experimentação. 

  

2.3.7 Delineamento Experimental e Análises Estatísticas 

 

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em delineamento em blocos 

casualizados, para avaliação de desempenho, os tratamentos foram dispostos em três 

grupos com 15 repetições (animais) cada, cujo modelo matemático é: 
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yij = m + ti + bj + eij  ; Onde: 

 yij  equivale ao valor observado na j-ésima unidade experimental, que recebeu o i-

ésimo tratamento e no j-ésimo bloco;  

 m significa a média geral; 

 ti equivale ao efeito i-ésimo  tratamento;  

 bj equivale ao efeito do j-ésimo bloco; 

 eij é o erro experimental associado a observação yij.. 

 

Os resultados foram interpretados por meio de análise de variância assumindo 

que os dados tenham distribuição normal e sejam independentemente distribuídos, 

com média zero e variância σ2. As médias comparadas pelo teste de Tukey, 

assumindo 5% de probabilidade de erro para desempenho e medidas biométricas e o 

procedimento de análise não-paramétrica com objetivo de analise de variância não-

paramétrica ao nível de significância de 5% para ECC. 

Os dados coletados foram analisados estatisticamente com auxilio do programa 

Statistical Analysis System (SAS, 2000). 

 

2.3.8 Variáveis Analisadas  

 

2.3.8.1 Consumo de Suplemento 

 

Os suplementos foram sempre fornecidos diariamente, de acordo com cada 

tratamento, para consumo previsto de 300 g/animal/dia, e a coleta das sobras feita 

semanalmente, sendo pesadas e descartadas. O consumo médio diário foi estimado 

através da diferença entre a quantidade fornecida e as sobras no cocho.  

 

2.3.8.2 Ganho de Peso 

 

  Os animais foram pesados no dia um do experimento e por seguinte foram 

realizadas pesagens individuais num intervalo de 28 dias cada, após imposição de 

jejum de sólidos de 15 horas no período das 17 às 8 horas (período noturno), com 

auxilio de balança digital. 
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 O ganho em peso se deu pela diferença entre o peso vivo final e o peso vivo 

inicial, desta forma, o ganho médio diário calculado pelo divisão do ganho de peso pelo 

numero de dias que os animais foram submetidos à avaliação. 

 

2.3.8.3 Medidas Biométricas e ECC 

 

As aferições de medidas biométricas foram realizadas com uso de fita métrica e 

bengala hipométrica. Foram aferidas as principais medidas corporais de altura, de 

comprimento, de largura, de perímetro e escore de condição corporal (ECC), sendo 

realizada por no mínimo dois avaliadores treinados (sempre os mesmos). 

As medidas de altura: altura de anterior (altura de cernelha) - distância entre a 

região da cernelha e a extremidade distal do membro anterior; altura de posterior 

(altura de anca) - distância entre a tuberosidade sacral, na garupa, e a extremidade 

distal do membro posterior. Medida de comprimento: comprimento corporal – medida 

que vai da articulação escapuloumeral à articulação coxofemoral. Medida de perímetro: 

perímetro torácico - perímetro tomando-se como base o esterno e a cernelha, 

passando por trás da paleta. Medidas de largura: largura da garupa - distância entre os 

trocânteres maiores dos fêmures; largura do peito - distância entre as faces das 

articulações escápuloumerais, adaptado de FRENEAU et al. (2008). 

A avaliação do escore de condição corporal (ECC) foi realizada por dois 

avaliadores treinados, em todas as avaliações foram sempre os mesmos avaliadores. A 

escala para escore de condição corporal adotada foi de 1 a 9, onde 1 = animal 

debilitado ou muito magro e 9 = animal obeso ou muito gordo (SPITZER, 1986). 

 

2.4 Experimento 2 

 

2.4.1 Localização 

 

A pesquisa foi conduzida na área experimental de Bovinos de Corte do 

Departamento de Produção animal – EVZ/ UFG, sendo as coletas analisadas no 

Laboratório de Nutrição Animal Profº Francisco Eduardo Galvão – DPA e no 

Laboratório de Fisiologia da Digestão – ICB II, localizado na região metropolitana 

estado de Goiás, Centro-Oeste brasileiro, no município de Goiânia – GO, na latitude 
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Sul 16°41' e longitude Oeste 49°17'. A área situa-se a altitude média de 741 metros, 

sendo a topografia plana a levemente ondulada. 

 

2.4.2 Caracterização climática  

 

De acordo a classificação climática de KÖPPEN (1948), o clima regional é 

descrito como Aw, do tipo quente e semi-úmido, com duas estações bem definidas, o 

período seco (outono-inverno), compreendido entre os meses de maio a outubro e o 

período chuvoso ou período das águas (primavera-verão), compreendido entre os 

meses de novembro e abril. 

De acordo as normais climatológicas (BRASIL, 1992), para os meses de 

avaliação, a região apresenta temperatura média de 24,0°C, e no período experimental 

apresentou temperatura média de 24,2°C, sendo mínima média de 15,2°C e máxima 

média de 33,2°C. A umidade relativa do ar média é de 55,0% e precipitação média 

acumulada para o período de 231,2 mm, contudo, a umidade relativa do ar média foi de 

56,7% e precipitação total no período de 152,0 mm, de acordo com o monitoramento 

da Estação Evaporimétrica de Primeira Classe da Escola de Agronomia – UFG. 

 

2.4.3 Animais  

 

Foram utilizados 6 animais fistulados no rúmen, machos castrados da raça 

Nelore com peso vivo inicial médio de 346,66 kg, idade média de 20 meses e ECC 

semelhantes, de mesmo grupo contemporâneo, que foram submetidos a abertura de 

fistula ruminal, a qual foi realizada por meio de cirurgia com implantação da cânula em 

um único estágio de acordo a metodologia apresentada por MUZZI et al. (2009). 

Os animais foram identificados com brincos numerados, everminados, e 

vacinados de acordo o calendário de vacinações obrigatórias para bovinos no estado 

de Goiás, contra Raiva, Clostridiose e Febre Aftosa.  

 

2.4.4 Manejo dos animais  

 

Os animais foram manejados no período seco do ano, onde, tiveram acesso ad 

libitum a água (24 horas/dia) e ao pasto das 14 horas às 10 horas do dia seguinte. A 

suplementação ocorreu em baias individuais (Figura 3) para cada tratamento, onde os 
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animais ficavam fechados das 10 horas às 14 horas para consumo com acesso ad 

libitum à água. As sobras dos suplementos foram coletadas diariamente e pesadas.  

Para que os animais tivessem o consumo predito da mistura proteico-energética, 

foi realizada a ingestão forçada das sobras dos suplementos via cânula, antes de 

serem soltos para pastejo às 14 horas. 

 

2.4.5 Pasto 

 

A área de pastagem foi composta por piquetes de capim braquiária (Brachiaria 

decumbens), manejo em sistema de lotação rotacionada no período seco do ano. A 

altura de manejo da forragem foi de 40 cm pré pastejo e de 15 cm pós pastejo, com 

período de ocupação e de descanso determinado pela altura pós pastejo.  

A forragem foi amostrada por meio de “gaiola de exclusão” (1 m2), sem acesso 

dos animais na altura do estrato de pastejo. Foram colocadas três gaiolas de exclusão 

por piquete de forma aleatória. No pré pastejo o material do seu interior é coletado na 

altura de manejo da forragem, e no pós pastejo é coletado o material das três gaiolas. 

O material coletado foi pesado, separado em folhas, hastes e material senescente, 

sendo pesados e secos em estufa de ventilação forçada, adaptado da metodologia 

proposta por GARDNER (1986).  

A disponibilidade de forragem (kg MS/ha) foi estimada a partir do material 

coletado no extrato de pastejo (Tabela 3) (GARDNER, 1986). 

 

TABELA 3 – Valores médios da disponibilidade de forragem média no extrato de 

pastejo no dia um em matéria natural (MN) e matéria seca (MS), e o teor 

médio de matéria seca: 

Variáveis N° dos Piquetes 

1 2 3 

Disponibilidade de forragem (kg MN.ha-1) 3743,8 3900,8 3681,0 

Disponibilidade de forragem (kg MS.ha-1) 3271,2 3448,8 3236,8 

Teor de Matéria seca (%) 87,4 88,4 87,9 

 

Para cada ciclo de pastejo em cada piquete foi determinado composição 

morfológica do relvado no extrato de pastejo (Figura 1). 
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FIGURA 1 – Composição morfológica do relvado no extrato de pastejo nos quatro 

piquetes no dia um, em percentagem da relação folha:colmo:material 

senescente (Experimento 2). 

 

2.4.6 Período Experimental  

 

Para adaptar os animais ao manejo e aos tratadores, os animais foram tratados 

com Suplemento Mineral COMIGO – Produção – F.10 (anexo 2) no período pré-

experimental, por 25 dias, a partir deste momento os animais passaram a receber a 

suplementação acrescido do respectivo aditivo em estudo para cada tratamento, do dia 

01/08/2010 ao dia 12/10/2010, onde foi composto três períodos de 24 dias, sendo do 1º 

ao 14º para adaptação ao aditivo, 15° e 17° coleta de fluido ruminal e do 18° ao 24° 

para incubação das sacolinhas, totalizando 72 dias de experimentação. 

 

2.4.7 Delineamento Experimental e Análises Estatísticas 

 

Foi usado o delineamento experimental quadrado latino 3 x 3 replicado, 

dispostos em três tratamentos com três repetições, onde cada animal foi sorteado 

aleatoriamente para o tratamento e o período, de forma que todos os animais foram 

submetidos aos diferentes tratamentos experimentais em diferentes períodos de 

avaliação, cujo modelo matemático é: 

 yijk = m + αi + ti + βk(ij) + eijk 

Onde: 
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 yijk  equivale ao valor observado na j-ésima unidade experimental, no i-ésimo 

período que recebeu o k-ésimo tratamento;  

 m significa a média geral; 

 αi equivale ao efeito do i-ésimo período (linha);  

 ti equivale ao efeito da j-ésima unidade experimental (coluna); 

 βk equivale ao efeito do k-ésimo tratamento; 

 eijk é o erro experimental associado a observação yij.. 

 

Os resultados foram interpretados por meio de análise de variância assumindo 

que os dados tenham distribuição normal e sejam independentemente distribuídos, 

com média zero e variância σ2. As médias comparadas pelo teste de Tukey, 

assumindo 5% de probabilidade de erro para consumo de suplemento, pH ruminal, 

nitrogênio amoniacal e degradabilidade  da MS, FDN e FDA. 

Os dados coletados foram analisados estatisticamente com auxilio do programa 

Statistical Analysis System (SAS, 2000). 

 

2.4.8 Variáveis Analisadas  

 

2.4.8.1 Consumo de Suplemento 

 

Os suplementos foram sempre fornecidos diariamente, de acordo cada 

tratamento, para consumo previsto de 300 g/animal/dia, e a coleta das sobras feita 

diariamente, sendo pesadas e feito a ingestão forçada. O consumo médio diário foi 

estimado através da diferença entre a quantidade fornecida e as sobras no cocho.  

 

2.4.8.2 pH ruminal  

 

  As coletas de liquido ruminal foram realizadas em cinco momentos, sendo 

tempo 0 (zero) antes de ser oferecido o suplemento proteico-energético aos animais e 

os tempos 2, 4, 6 e 8 horas após o inicio da suplementação (adaptado de CABRAL et 

al., 2008) nos dias 15° e 17° de cada ciclo do período experimental. 

Para determinação do pH o fluido ruminal foi coletado em três pontos no interior 

do rúmen, sendo filtrado em tecido poroso de algodão (gaze) e medido o pH utilizado-
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se peagômetro digital portátil o qual foi aferido por meio de soluções de ajuste a cada 

dia de coleta. 

 

2.4.8.3 Nitrogênio Amoniacal  

 

Foram realizadas coletas de líquido ruminal, via fístula ruminal em 5 momentos, 

sendo tempo 0 (zero) antes de ser oferecido o suplemento mineral aos animais e os 

tempos 2, 4, 6 e 8 horas após o inicio da suplementação nos dias 15° e 17° de cada 

ciclo do período experimental. 

Para determinação da concentração de nitrogênio amoniacal (mg N-NH3/dL) 

fluido ruminal foi coletado em três pontos no interior do rúmen, sendo filtrado em tecido 

poroso de algodão (gaze) e retirado aliquitas de 40mL que foram acondicionadas em 

recipiente contendo 1mL de ácido sulfúrico (H2SO4) 1:1, e armazenadas a -15ºC para 

análises posteriores de nitrogênio amoniacal (N-NH3) segundo CHANEY e MARBACH 

(1962). 

 

2.4.8.4 Degradabilidade ruminal in situ 

 

Para o ensaio de degradabilidade ruminal, foram utilizados saquinhos - sacos de 

nylon (poli-amida) de porosidade de 50 micras com área de contato de 225 cm2 (15 x 

7,5 cm, duas faces), que foram incubados em 12 tempos, sendo 144 (6 saquinhos), 

120 (6), 96 (4), 72 (4), 48 (2), 24 (2), 12 (2), 8 (2), 6 (2), 4 (2), 2 (2) horas e tempo 0 (2) 

antes de se retirar – não incubado, adaptado da metodologia proposta por CASALI et 

al. (2008). 

O material incubado foi coletado na mesma área de pastejo. A brachiaria 

decumbens foi coletada e seca em estufa de ventilação forçada a 60°C por três dias. 

Após a secagem o material foi moído em peneira de 5 mm, foi pesado em balança de 

precisão, colocado nos saquinhos em média 5 gramas por saquinho que foram selados 

e identificados para serem incubados nos seus respectivos tempos e animal, adaptado 

de MAKKAR (1999). 

Utilizou-se um saco de nylon maior para conter os demais, que foi amarrado à 

cânula com linha de nylon e contendo em seu interior um contra peso de aço (corrente) 

para o material não sobrenadar no interior do rúmen e que foi colocado na massa 

ventral do rúmen. A retirada do material foi efetuada no dia 24°, os saquinhos foram 
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colocados recipientes com gelo e água (2:1) para cada tratamento após a coleta para 

cessar a ação dos microrganismos.  

As análises foram processadas com auxilio do programa FitCurve6 para 

Windows® XP, desenvolvido pela Rowett Research Institute, Bucksburn, Aberdeen, 

Escócia (HOVELL, 1995), para calculo de degradabilidade ruminal onde se avalia a 

degradação potencial; lag time (tempo de colonização microbiana); degradação das 

frações “a” (fração rapidamente solúvel), “b” (fração potencialmente degradável) e “c” 

(taxa constante de degradação); degradabilidade  efetiva e digestibilidade solúvel em 

água. 

Os parâmetros analisados foram ajustados de acordo com a equação proposta 

por ØRSKOV & MCDONALD (1979). Onde a degradabilidade ruminal in situ da matéria 

seca (MS), da fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) de 

acordo com a seguinte equação:  

dg = a + b (1 – e –ct),  

em que: dg = degradabilidade estimada; a = fração rapidamente solúvel; b = fração 

insolúvel, mas potencialmente degradável; c = taxa constante de degradação da fração 

b; e = logaritmo natural e; a + b = potencial de degradabilidade; e t = tempo de 

incubação. 

Calculou-se a degradabilidade efetiva da matéria seca (MS), da fibra em 

detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) pela seguinte equação de 

ØRSKOV & McDONALD (1979):  

p = a + ((b * c) / (c + k)),  

em que: k é a taxa de passagem.  

Considerou-se a taxa de passagem dos alimentos pelo rúmen para o cálculo da 

degradabilidade efetiva, como são sugerido pelo AFRC (1994) os valores de 2, 5 e 

8%/h para consumo menor, igual e maior que a mantença, respectivamente. Estes 

valores estão relacionados a animais que recebem dietas suplementadas e em casos 

quando os nutrientes em estudo foram a matéria seca, fibra em detergente neutro e 

fibra em detergente neutro ácido (OLIVEIRA et al., 2009). 
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2.4.8.4.1 Degradabilidade in situ da Matéria seca (DISMS), Degradabilidade in situ 

da Fibra em Detergente Neutro (DISFDN) e Degradabilidade in situ da Fibra em 

Detergente Ácido (DISFDA) 

 

Para analise da DISMS, os saquinhos foram levados ao laboratório, lavados até 

que mais nenhum resíduo pudesse desprender e secos em estufa de ventilação 

forçada 55-60°C por 72 horas, resfriados em dessecador a vácuo de vidro e pesados 

em balança de precisão, para avaliação da DISMS, sendo os dados são oriundos da 

diferença de peso do material antes e depois da incubação in situ menos o peso real 

dos saquinhos.  

 Após analise de degradabilidade da matéria seca, deu-se a avaliação da 

degradabilidade da FDN pelo método seqüencial. O material do interior dos saquinhos 

foram retirados e moídos em moinho tipo Willey com peneiras de 1mm. Utilizou-se para 

o armazenado, saquinhos de filtragem (5 x 5 cm, 25 cm2 por face) com em média 0,5 g 

de amostra por saquinho. 

 A solução de FDN foi preparada seguindo as recomendações descritas por 

SILVA (1990). A manipulação do determinador de fibras foi realizada conforme 

recomendação do fabricante, que é caracterizado pela digestão dos materiais contidos 

nos saquinhos, em solução de FDN, em meio fechado sob aquecimento (100°C) e 

agitação por aproximadamente 60 minutos.  

Após analise de degradabilidade da FDN, deu-se a avaliação da degradabilidade  

da FDA pelo método seqüencial. Desta forma, tomou-se os mesmos saquinhos 

resultantes da digestão em solução de FDN já secos e pesados e submeteu-os a nova 

digestão em solução de FDA seguindo as recomendações descritas por SILVA (1990). 

Manteve-se a mesma ordem e o mesmo número de saquinhos por bloco do processo 

anterior. Seguiu-se as instruções do fabricante para determinação da concentração de 

FDA, as quais consistiram em digestão dos materiais contidos nos saquinhos em 

solução de FDA, em meio fechado sob aquecimento e agitação por  60 minutos.  

Como descrito por BERCHIELLI et al. (2001), após retirada da solução, os 

saquinhos foram submetidos a três enxágües com água destilada quente durante cinco 

minutos, quando então foram retirados, escorridos e deixados imersos em acetona por 

cinco minutos. A secagem dos saquinhos foi feita em estufa de ventilação forçada a 

65ºC por 24 horas. Em seguida, após, atingirem a temperatura ambiente em 
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dessecador, foram pesados (amostra + saquinho). Com esses dados foi possível 

calcular a concentração de FDN utilizando a seguinte equação: 

  %FDN = (P3 – (P1 x C1) x 100)/ P2 

em que: P1= tara do saquinho; P2 = peso da amostra; P3 = peso após o processo de 

extração; e C1 = correção do saquinho branco (peso final do saquinho após secagem/ 

peso do saquinho original). 

Os resultados foram processados pelo programa FitCurve6 (HOVELL, 1995). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para os resultados obtidos no experimento 1, foi observado (Tabela 4) que não 

houve diferença (P<0,05) entre os grupos experimentais para as variáveis analisadas. 

Verificou-se que houve redução no consumo de suplemento para os grupos 

experimentais em relação ao consumo predito de 300 mg/animal/dia. 

 

TABELA 4 – Valores médios do consumo de suplemento e desempenho no período 

seco do ano (Experiemento 1). 

 

Variáveis 

Tratamentos   

Controle VM 100 VM 200 EP P 

CSPE (g/animal/dia) 208,2 186,0 185,9 1,94 0,8743 

CAd (mg/animal/dia) 0 67,0 133,8 - - 

PV inicial (kg) 294,4 302,9 285,7 - - 

PV final (kg) 339,4 347,0 334,4 0,11 0,4478 

CSM / 100 kg PV (g/dia) 61,3 53,6 55,6 1,94 0,8743 

CAd/ 100 kg PV (mg/dia) 0 19,3 40,0 - - 

GMD (kg/animal/dia) 0,398 0,391 0,431 0,11 0,4478 

Médias na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05). 
Programa estatístico SAS (2000) comparador de médias teste de Tukey.  

EP – erro padrão; P – valor P de comparação da variável entre os tratamentos; CSPE – consumo de 

suplemento proteico-energético; CAd – consumo de aditivo 

 

Para os antibióticos, como a virginiamicina, os níveis para uso contínuo na dieta 

como promotor de crescimento variam de 35 mg/cabeça/dia a 100 mg/cabeça/dia. 

Níveis mais elevados, de 250 mg a 1 g/cabeça/dia, são utilizados em curtos períodos 

de três dias a quatro semanas como terapêutico em situações de stress e doença 

(OLIVEIRA et al., 2005). 
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A limitação do consumo de minerais necessários para o ótimo desempenho dos 

animais inviabilizará o fornecimento do nível de inclusão preconizado do aditivo. Desta 

forma, torna-se necessário a realização de mais estudos para testar os aditivos 

antimicrobianos promotores de crescimento veiculados a suplementos de baixo 

consumo ou em misturas múltiplas que possuem consumo diário maior. 

Tem sido atribuido que o efeito primário da suplementação com aditivos 

antimicrobianos sobre o desempenho dos animais é melhor explicado por uma redução 

de 8 a 10% nos gastos energéticos relacionados à mantença. Em bovinos mantidos a 

pasto, a redução dos custos energéticos de mantença em 9% equivale a um 

incremento no ganho de peso de 84 g/animal/dia (ZINN, 2009), ou de 90 a 140 

gramas/animal/dia a mais quando comparado com suplementos sem utilização destas 

tecnologias (COAN & GRANDINI, 2010a), resultados os quais para virginiamicina se 

encontra na faixa, 118g/animal/dia. Desta forma, os nutrientes disponibilizados via 

alimentos podem ser mais bem aproveitados e os nutrientes via suplementos tem o seu 

uso potencializados. 

LINDSAYA et al. (1996), conduziram experimento para testar os efeitos da 

virginiamicina sobre o ganho de peso em condições de dieta de feno de pastagem 

tropicais nativas na época seca do ano com qualidade muito baixa, utilizando novilhos 

mestiços Brahman, alimentados com suplemento para consumo diário de 0,5 

kg/animal/dia, para o controle e para consumo de 100 mg de virginiamicina por dia, ou 

3,5 kg uma vez por semana para consumo de 200 mg de virginiamicina por semana. A 

adição de virginiamicina à taxa de 100 mg por cabeça por dia aumentou o ganho médio 

diário 86% em comparação ao controle, enquanto os animais que foram alimentados 

semanalmente obtiveram ganhos inferiores ao controle,  pois consumiram uma menor 

dose do aditivo e tiveram depressão do consumo de feno deprimido o desempenho. 

Para animais criados em sistema de pastejo, os resultados obtidos tem mostrado 

variações consideráveis com relação ao desempenho e ao consumo de suplemento. 

Assim, torna-se necessário mais estudos neste sentido. 

As medidas biométricas dos animais apresentaram diferenças apenas para 

comprimento corporal, que foram maoires nos animais do grupo controle e VM100, as 

demais medidas biométricas nos grupos VM 100 e VM 200 não apresentaram 

diferenças estatísticas em relação ao grupo controle, nem mesmo entre as doses de 

aditivos antimicrobianos (Tabela 5), o que gera a necessidade de buscar novas 

informações a respeito do uso da virginiamicina nesse sentido.  
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TABELA 5 – Valores médios das medidas biométricas no período seco. 

 

Variáveis 

Tratamentos   

Controle VM 100 VM 200 EP P 

Escore de Condição Corporal 4,5  4,4 4,5 0,31 0,3880 

Compr. Corporal (cm) 116,5 b 115,4 b 112,6 a 47,5 0,0033 

Altura de Cernelha (cm) 134,6 133,6 133,3 55,6 0,4055 

Altura de Garupa (cm) 143,3 141,1 141,3 16,9 0,0912 

Perímetro Torácico (cm) 166,5 166,4 164,4 16,5 0,4025 

Largura de Garupa (cm) 44,9 45,5 44,1 29,3 0,1360 

Largura de Peito (cm) 37,4 37,3 37,5 10,0 0,6411 

Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05). 

Programa estatístico SAS (2000) comparador de médias teste de Tukey.  

EP – erro padrão; P – valor P de comparação da variável entre os tratamentos. 

 

De acordo com DI MARCO et al. (2007) vários fatores podem interferir na 

composição química (proteína, extrato etéreo, água e matéria mineral), na proporção e 

no local de deposição dos tecidos muscular e ósseo e na proporção e no local de 

deposição do tecido adiposo (subcutânea, intermuscular, mesentérica e perírrenal), 

assim como dos componentes não carcaça. Alguns destes importantes fatores estão 

relacionados com as ações nutricionais agindo no metabolismo animal. 

As medidas biométricas são correlacionadas às características de carcaça em 

bovinos, e é importante que as medidas biométricas sejam tomadas em base óssea 

para que a musculosidade, que é uma medida de escore, portanto subjetiva, não 

interfira em medidas de caráter objetivo, como é o caso das medidas de comprimento, 

altura, largura e perímetro.  

O entendimento das mudanças que os aditivos promovem no metabolismo 

ruminal passa a ter um papel muito importante. Assim, é discutido os resultados obtidos 

no Experimento 2, houve diferença (P>0,05) para consumo de suplemento proteico-

energético (Tabela 6). Para todos os tratamentos o consumo do suplemento proteico-

energético foi reduzido de 39,8 a 56,0% em relação ao consumo predito de 300 

g/animal/dia, sendo o efeito mais acentuado para os animais do grupo VM 200.  
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TABELA 6 – Valores médios do consumo de suplemento proteico-energético (CSPE) 

no período seco (Experimento 2): 

Variáveis Tratamentos   

Controle VM 100 VM 200 EP P 

CSPE (g/ animal/ dia) 180,5 a 180,3 a 132,0 b 93,8 0,0491 

*CAd (mg/ animal/ dia) 0 64,91 95,04 - - 

CSM forçado (g/ animal/ dia) 119,5 119,7 168,0 - - 

CAd forçado (mg/ animal/ dia) 0 43,09 120,96 - - 

CAd total (mg/ animal/ dia) 0 108 216 - - 

Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05). 

*CAd – consumo do aditivo antimicrobiano.  

EP – erro padrão; P – valor P de comparação da variável entre os tratamentos. 

 

Para a virginiamicina não há redução do consumo de suplemento por ser mais 

palatável ou ter maior aceitabilidade, podendo ate mesmo estimular o consumo (COAN 

& GRANDINI, 2010). Contudo, COCKWILL et al. (2000) relata que aditivos 

antimicrobianos usados em suplementos de baixo consumo tende a ter menor 

consumo diário, maior variabilidade de consumo por animal e por animal por dia no 

decorrer do período de uso.  

Os resultados observados indicam que essa redução do consumo pode ter sido 

influenciada em função do manejo dos animais, os quais já haviam sido submetidos a 

intervenção cirúrgica para canulação e no período experimental por constantes 

manipulações da cânula ruminal e movimentações na área experimental. O estresse do 

manejo é uma das causas de redução de consumo do suplemento proteico-energético 

para animais criados em sistema de pastejo nesta experimentação. 

Mesmo com o consumo predito do suplemento proteico-energético sendo 

atendido pela ingestão forçada, não houve diferença significativa na média global do 

pH ruminal para todos os tratamentos, sendo de 7,02 para controle, 7,04 para VM 100 

e 7,06 para VM 200. Todos os tratamentos apresentaram uma faixa ótima de pH 

ruminal de 6,2 a 7,1 para o bom funcionamento do rúmen, sem que possa causar 

algum distúrbio. 

Vários fatores podem afetar a população microbiana do rúmen, dentre estes o 

uso de aditivos antimicrobianos e o pH ruminal, assim desencadeando uma cascata de 

eventos nutricionais, fisiológicos e metabólicos que terão ação na taxa de digestão dos 

alimentos consumidos.  
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Na Figura 2 é apresentado o variação do pH ruminal antes e nas horas 

sequentes ao inicio da suplementação.  

 

 

FIGURA 2 – Variação do pH ruminal no decorrer das horas, após o inicio da 

suplementação. 

 

Em situações de pH ruminal inferior a 6,2, ocorre redução na digestão da fibra, 

devido à sensibilidade das bactérias fibrolíticas, e o ponto mais favorável da digestão 

da fibra acontece quando os valores de pH ruminal estão entre 6,7 e 7,1 (PAGE, 2003). 

A redução do pH ruminal ocorre após a rápida digestão do alimento, em virtude de 

elevadas taxas de degradação, atingindo seu menor valor entre 0,5 e 4 horas após a 

alimentação (ØRSKOV, 1986). 

A virginiamicina promove um aumento nas concentrações de propionato e 

butirato, com queda nas concentrações de acetato e lactato, mantendo o pH elevado 

mesmo em dietas ricas em concentrado (COE et al., 1999). São também potentes 

inibidores de bactérias produtoras de ácido lático, podendo ser utilizados na prevenção 

de acidoses ruminais, facilitando uma mais rápida transição entre uma dieta com altos 

níveis de forragem para dietas ricas em concentrados (COE et al., 1999). 

  Assim como o pH ruminal, outra variável que deve-se analisar é a concentração 

de nitrogênio amoniacal no rúmen, pois este pode comprometer a atividade dos 

microrganismos ruminais, em especial aqueles que degradam carboidratos fibrosos 

que é dependente do nível de nitrogênio amoniacal no rúmen, assim, pode-se verificar 

se a dieta fornecida está adequada às características fisiológicas do ruminante 

(PAULINO et al., 2002). O uso de aditivos seletores da microbiota ruminal tem o 
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objetivo de promover níveis de nitrogênio amoniacal adequados ao crescimento 

microbiano. 

É demonstrado na Figura 3 a média global da concentração de nitrogênio 

amoniacal (em mg N-NH3/dL) no período seco, as quais não apresentaram diferenças 

(P<0,05) entre os tratamentos.  

 

 

FIGURA 3 – Média global da concentração de Nitrogênio Amoniacal no período seco. 

 

Manter constante concentração de nitrogênio amoniacal no rúmen adequada é, 

portanto, indispensável para o crescimento bacteriano. É relatado por STERN & 

HOOVER (1986) que nas mais variadas situações, 40 a 100% do nitrogênio exigido 

pelos microrganismos poderia ser derivado do nitrogênio amoniacal. A concentração 

mínima necessária para manter máxima taxa de crescimento microbiano varia de 

acordo com a fermentação da dieta. Alem disso, existe um sinergismo entre os níveis 

de acidez (pH) e de nitrogênio amoniacal no rúmen; por meio deles, é possível 

aumentar o crescimento microbiano e a degradação da fibra do alimento, obtendo-se 

assim maior consumo de alimentos. 

Os resultados obtidos apresentam valores que corroboram com os preconizados 

por HOOVER (1986), que é necessário de 3,3 e 8,0 mg N-NH3/ dL. para maximização 

da digestão ruminal da matéria seca em condições tropicais e abaixo dos relatados por 

LENG (1990), que são necessárias concentrações superiores a 10 mg/dL e 

concentrações superiores a 20 mg/dL para que ocorra a maximização do consumo.  

A concentração nitrogênio amoniacal no rúmen é conseqüência do equilíbrio 

entre sua produção, absorção e utilização pelos microrganismos. Bactérias ruminais 
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utilizam nitrogênio amoniacal como fonte de nitrogênio para a síntese de proteína 

microbiana, mas a fermentação ruminal da proteína produz mais N-NH3 ruminal que os 

microrganismos podem utilizar (PRESTON, 1986). 

Além do pH ruminal e a concentração de nitrogênio amonical, outros fatores 

influenciam a digestão ruminal e por seguinte a absorção de nutrientes, dentre estes 

esta a degradabilidade do conteúdo ingerido, que em se tratando de animais em 

pastejo ou recebendo dietas com alta porção de volumosos merece destaque a 

degradabilidade  da matéria seca e das fibras. 

 A Tabela 7 apresenta os resultados para a disgestibilidade da matéria seca, que 

para as condições desta pesquisa não apresentou diferença significativa (P<0,05) para 

nenhuma das variáveis analisadas.  

 

TABELA 7 – Valores médios da degradabilidade in situ da matéria seca (DISMS) no 

período seco. 

 

Variáveis 

Tratamentos   

Controle VM 100 VM 200 EP P 

Degradação Potencial (%) 64,7 77,8 69,6 52,1 0,2502 

Lag Time (h) 5,87 8,25 6,13 20,5 0,3614 

Parâmetros Ajustados      

Fração “a” 16,5 16,9 17,5 3,05 0,5491 

Fração “b” 48,3 77,3 52,2 29,7 0,2002 

Fração “c” 0,023 0,015 0,018 0,00 0,1636 

Degradabilidade  Efetiva      

2 % / hora 41,8 39,7 41,8 17,4 0,2092 

5 % / hora 31,9 29,8 31,9 17,5 0,1370 

8 % / hora 28,1 26,6 28,3 10,8 0,1651 

Digestibilidade Solúvel em 

Água (%) 42,6 55,2 46,9 

 

49,3 

 

0,2880 

Perdas na Lavagem (%) 22,1 22,6 22,7 1,01 0,8193 

Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05).  

EP – erro padrão; P – valor P de comparação da variável entre os tratamentos. 

 

As gramíneas tropicais apresentam limitações quanto ao aspecto qualitativo com 

reduzido conteúdo celular e grande deposição de conteúdo na parede celular. A fração 
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fibrosa, em geral apresenta lenta e incompleta digestão, sendo a principal responsável 

pela variação na digestão dos alimentos 

A manipulação da microbiota ruminal com uso de aditivos antimicrobianos ou 

seletores da microbiota, terá pouco efeito sobre a degradabilidade do conteúdo ingerido 

quando este apresenta partículas de tamanhos consideráveis, como demonstrado 

neste trabalho, onde os animais tiveram pastagem tropical diferida sem nenhum 

processamento como dieta base. 

Foi avaliado a degradabilidade da fibra em detergente neutro, e observa-se que 

não houve diferenças (P>0,05) para nenhum dos parâmetros analisados (Tabela 8) no 

período seco. 

 

TABELA 8 – Valores médios da degradabilidade in situ da fibra em detergente neutro 

(DISFDN) no período seco. 

 

Variáveis 

Tratamentos   

Controle VM 100 VM 200 EP P 

Degradação Potencial (%) 71,0 77,8 69,6 23,1 0,5790 

Lag Time (h) 10,4 12,0 6,13 11,1 0,4616 

Parâmetros Ajustados      

Fração “a” 15,8 16,1 17,5 9,40 0,1390 

Fração “b” 67,9 81,4 52,2 25,6 0,4943 

Fração “c” 0,018 0,014 0,018 0,00 0,5971 

Degradabilidade  Efetiva      

2 % / hora 37,9 36,8 41,8 82,0 0,5468 

5 % / hora 29,3 28,2 31,9 43,0 0,4694 

8 % / hora 26,1 25,3 28,3 28,7 0,4202 

Digestibilidade Solúvel em 

Água (%) 49,6 56,1 46,9 

 

26,5 

 

0,5796 

Perdas na Lavagem (%) 21,4 21,7 22,7 5,13 0,6763 

Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05).  

EP – erro padrão; P – valor P de comparação da variável entre os tratamentos. 

 

A degradabilidade do alimento é a sua capacidade de permitir que o animal 

utilize, em maior ou menor escala, seus nutrientes. Essa capacidade é expressa pelo 

coeficiente de degradabilidade dos componentes nutricionais de interesse (COELHO 

da SILVA & LEÃO, 1979). A degradabilidade e o consumo são dois dos principais 
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componentes que determinam o valor nutritivo de um alimento. De todos os nutrientes 

necessários às exigências nutricionais para mantença, crescimento e/ou produção dos 

bovinos, a energia oriunda da degradação ruminal de celulose, hemicelulose e lignina, 

principais constituintes da fibra em detergente neutro, constitui a principal contribuição 

dos volumosos (ÍTAVO et al., 2002) e que de acordo VAN SOEST (1994), o teor de 

FDN do alimento é inversamente relacionado com o consumo voluntário de alimentos. 

Em situação similar aos apresentados nesta pesquisa, GOULART (2010) 

demonstra que com a virginiamicina não se observou alteração em ganho de peso, 

mas há melhoria da eficiência de conversão alimentar, apesar de não ter encontrado 

diferenças significativas na degradabilidade  ruminal e pós-ruminal da matéria orgânica, 

fibra em detergente neutro (FDN) e nitrogênio não foram afetadas pela virginiamicina. 

Desta forma, os nutrientes disponibilizados via alimentos podem ser mais bem 

aproveitados e os nutrientes via suplementos tem o seu uso potencializados. 

Para a fibra em detergente ácido não houve diferenças estatísticas (P>0,05) 

para nenhum dos parâmetros analisados (Tabela 9) no período seco.  

A fibra em detergente ácido é a porção de menor degradabilidade da parede 

celular. É constituída de lignocelulose (lignina e celulose), sendo inversamente 

proporcional à digestibilidade, quanto mais alta a percentagem de fibra em detergente 

ácida mais baixa a digestibilidade do material VAN SOEST (1994). 

A contribuição dos aditivos seletores da microbiota ruminal sobre a 

digestibilidade da fibra é que eles podem diminuir a concentração de lactato no rúmen, 

desta forma, a queda do pH nesse ambiente será limitado, propiciando assim, melhores 

condições para o desenvolvimento de bactérias celulolíticas. Mas esses efeitos não 

seriam perceptíveis em situações onde a dieta contem altas proporções de alimentos 

volumosos ou quase que exclusivo de volumosos, como neste estudo, devido os 

efeitos do alto teor de fibra.  

 

 

 

 

 

 



 73 

TABELA 9 – Valores médios da degradabilidade in situ da fibra em detergente ácido 

(DISFDA) no período seco. 

 

Variáveis 

Tratamentos   

Controle VM 100 VM 200 EP P 

Degradação Potencial (%) 64,7 77,8 69,6 52,1 0,2501 

Lag Time (h) 5,87 8,25 6,13 20,5 0,3614 

Parâmetros Ajustados      

Fração “a” 16,5 16,8 17,5 3,05 0,5491 

Fração “b” 48,3 77,3 52,2 29,7 0,2002 

Fração “c” 0,023 0,015 0,018 0,00 0,1636 

Degradabilidade  Efetiva      

2 % / hora 41,8 39,7 41,8 17,4 0,2092 

5 % / hora 31,9 29,8 31,9 17,5 0,1370 

8 % / hora 28,1 26,6 28,3 10,8 0,1651 

Digestibilidade Solúvel em 

Água (%) 42,6 55,2 46,9 

 

49,3 

 

0,2880 

Perdas na Lavagem (%) 22,1 22,6 22,7 1,01 0,1431 

Médias seguidas de mesma letra na mesma linha não diferem entre si estatisticamente (P>0,05). 

EP – erro padrão; P – valor P de comparação da variável entre os tratamentos. 

 

O acréscimo em eficiência de crescimento causado pelo uso de aditivos 

seletores da microbiota ruminal às vezes pode ser explicado em parte pelo aumento na 

degradabilidade dos constituintes alimentares, em especial a matéria seca e as fibras 

em se tratando de gramíneas tropicais. Contudo, é necessário que outras variáveis 

sejam avaliadas de forma simultânea, já que é possível trazer outros benefícios com o 

uso de aditivos antimicrobianos sem que haja mudanças em alguns parâmetros.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

A inclusão de virginiamicina promoveu acentuada redução no consumo do 

suplemento em bovinos sob pastejo diferido.  

A virginiamicina não influenciou os valores do pH ruminal, nas concentrações de 

nitrogênio amoniacal no rúmen, na degradabilidade  da matéria seca e das fibras em 

detergente neutro ou ácido.  
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Alguns efeitos que a virginiamicina pode promover, ainda não estão muito bem 

esclarecidos. Portanto, são necessárias pesquisas adicionais que nos levem a 

compreender de forma mais evidente as particularidades da molécula de virginiamicina. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Suplemento Mineral COMIGO – CRIA 61 F.2 

 

Níveis de Garantia  

Discriminação Garantia Unidade 

Sódio 199,000g 

Cloro 306,000g 

Cálcio 117,000g 

Fósforo 60,000g 

Flúor (max) 609,000mg 

Enxofre 9,000g 

Magnésio 5,000g 

Iodo 165,000mg 

Cobalto 134,000mg 

Zinco 5080,000mg 

Cobre 1630,000mg 

Selênio 18,000mg 
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Manganês 850,000mg 

 

Tabela de valor de referência produto: CRIA 61 - F.2 

Garantia Valor de 

referência – VR1 

Quantidade por 

100g de 

suplemento 

Quantidade em 

% do vr por 

100g de 

suplemento 

Consumo de PB (g/dia) 550 - - 

Consumo de NDT (g/dia) 4000 - - 

Macrominerais (g/dia)    

Cálcio 14 11,7 83,6 

Fósforo 11 6,0 54,5 

Sódio 7 19,9 284,3 

Magnésio 9 0,5 5,6 

Enxofre 13,5 0,9 6,7 

Potássio 54 - - 

Microminerais (mg/dia)    

Cobalto 0,9 13,4 1488,9 

Cobre 90 163,0 181,1 

Iodo 4,5 16,5 366,7 

Manganês 180 85,0 47,2 

Selênio 0,9 1,8 200,0 

Zinco 270 508,0 188,1 

Ferro 450 - - 

Vitaminas (UI/dia)    

Vitamina A 20.000 - - 

Vitamina D 2.500 - - 

Vitamina E 350 - - 

1 Valor diário de referência para manutenção de um animal de 450kg de peso corporal. 

Rotulo registrado no Ministério da Agricultura sob n
o
: GO-05057 00002 

Brasil Inspecionado GO – 05057 S.I.F. 
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ANEXO 3 – Suplemento Mineral COMIGO – PRODUÇÃO F.10  

 

Níveis de Garantia  

Discriminação Garantia Unidade 

Cálcio 93,000g 

Fósforo 42,000g 

Flúor (máx) 420,000mg 

Sódio 135,000g 

Enxofre 18,000g 

Magnésio 9,890g 

Cloro 208,000g 

Cobalto 67,000mg 
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Cobre 1000,000mg 

Iodo 82,000mg 

Selênio 27,000mg 

Zinco 2141,000mg 

Manganês  1008,000 mg 

Vitamina A 100000 U.I./ kg 

Vitamina D3 20000 U.I./ kg 

Vitamina E 80000 U.I./ kg 

 

Tabela de valor de referência produto: PRODUÇÃO - F.10 

Garantia Valor de 

referência – VR1 

Quantidade por 

100g de 

suplemento 

Quantidade em 

% do VR por 

100g de 

suplemento 

Consumo de PB (g/dia) 550 - - 

Consumo de NDT (g/dia) 4000 - - 

Macrominerais (g/dia)    

Cálcio 14 3,7 26,6 

Fósforo 11 1,7 15,3 

Sódio 7 5,4 77,1 

Magnésio 9 0,4 4,4 

Enxofre 13,5 0,7 5,3 

Potássio 54 - - 

Microminerais (mg/dia)    

Cobalto 0,9 2,7 297,8 

Cobre 90 40,0 44,4 

Iodo 4,5 3,3 72,9 

Manganês 180 40,3 22,4 

Selênio 0,9 1,1 120,0 

Zinco 270 85,6 31,7 

Ferro 450 - - 

Vitaminas (UI/dia)    

Vitamina A 20.000 4000,0 20,0 

Vitamina D 2.500 800,0 32,0 

Vitamina E 350 3200,0 914,3 

1 Valor diário de referência para manutenção de um animal de 450kg de peso corporal. 

Rotulo registrado no Ministério da Agricultura sob n
o
: GO-05057 00002 

Brasil Inspecionado GO – 05057 S.I.F. 
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ANEXO 4 – PhiGrow®  
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ANEXO 5 – Posistac®  

 


