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RESUMO 

 

POLIZEL, D.M. Utilização de narasina na nutrição de ovinos. [Narasin in sheep 
nutrition]. 2017. 86 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. 
 

Os ionóforos possuem papel importante como manipuladores da fermentação ruminal, 

principalmente por melhorar a eficiência energética e proteica nos animais ruminantes. 

A narasina é um ionóforo capaz de fazer controle microbiológio no ambiente ruminal. 

Entretanto, a literatura possui poucas informações sobre a utilização de narasina na 

nutrição de ovinos. O presente trabalho teve como objetivos avaliar a utilização de 

doses de narasina em dietas de ovinos alimentados contendo elevado teor de 

concentrado ou volumoso. A hipotese é que a narasina tenha a capacidade de alterar 

os produtos finais da fermentação ruminal, melhorando a utilização dos nutrientes e o 

metabolismo de nitrogênio de ovinos. No Exp I os tratamentos experimentais foram 

definidos de acordo com a inclusão ou não de aditivos na dieta contendo elevado teor 

de concentrado, sendo utilizado uma dieta Controle (C), em que não houve a inclusão 

de ionóforo; a adição de 25 ppm de monensina sódica (M); 5 ppm (N5); 10 ppm (N10); 

e 15 ppm de narasina (N15). A inclusão de 5, 10 e 15 mg de narasina/kg de MS 

aumentou o ganho de peso e a eficiência alimentar de cordeiros alimentados durante 

56 dias com dieta contendo 90% de concentrado. No Exp II foram avaliadas as 

mesmas dietas do exp I. A inclusão de 5, 10 e 15 mg de narasina/kg de MS reduziu o 

CMS e aumentou o coeficiente de digestibilidade aparente dos nutrientes da MS, MO, 

PB, gordura e CNF. Além disso, após o período de adaptação houve efeito quadrático 

para a proporção molar de acetato e a relação acetato:propionato com o aumento das 

doses de narasina, entretanto, não alterou o pH ruminal. As doses de narasina 

reduziram linearmente a concentração de amônia no fluido ruminal. A inclusão de 

narasina nas dietas de borregos tendeu a diminuir o consumo de nitrogênio e reduziu 

a eliminação de nitrogênio pelas fezes e pela urina. No Exp III os tratamentos foram 

definidos pela inclusão de doses de narasina em dietas contendo elevado teor de 

volumoso, sendo o tratamento controle (N0: sem a adição de ionóforo) e a inclusão 

de 8, 16, 24 e 32 mg de narasina/kg de MS. A inclusão de 0, 8, 16, 24 ou 32 mg de 

narasina/kg de MS em dietas de borregos alimentados com elevado teor de volumoso 

não afetou o consumo de matéria seca e tendeu a aumentar linearmente o coeficiente 

de digestibilidade da FDN. As doses de narasina não alteraram a proporção molar de 



 
 

AGCC, entretanto aumentou a concentração total de AGCC e diminuiu  linearmente a 

concentração de amonia no fluido ruminal. Com base nesses dados foi possivel 

concluir que a narasina pode ser utilizada em dietas de ovinos aumentando o 

desempenho dos animais. 

 

 

Palavras-chave: desempenho, ionóforo, pH ruminal, propionato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Polizel, D.M. Narasin in sheep nutrition. [Utilização de narasina na nutrição de 
ovinos] 2017. 86 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2017. 
 

 

Ionophores play an important role as ruminant fermentation manipulators mainly for 

improving energy and protein efficiency in ruminant. Narasin is an ionophore capable 

of making microbiological control in the ruminal environment. However, the literature 

has little information on the use of narasin in sheep nutrition. The objectives of this 

study were to evaluate the use of doses of narasin in diets of sheep fed diets containing 

high concentrate or forage contents. The hypothesis is that narasin has the ability to 

alter the final products of ruminal fermentation, improving nutrient utilization and 

nitrogen metabolism of sheep. In the Exp I the experimental diets were defined 

according of the inclusion or not of additives in the diet containing high concentrate, 

using a control diet (C: no ionophore); the addition of 25 mg of monensin/kg of DM (M); 

5 (N5), 10 (N10) or 15 mg of narasin/kg of DM. The inclusion of 5, 10 and 15 mg of 

narasin / kg of DM increased the average daily gain and feed efficiency of lambs fed 

for 56 days on a diet containing 90% concentrate. In the Exp II were evaluated the 

same diets used in the Exp I.  The inclusion of 5, 10 and 15 mg narasin / kg DM reduced 

CMS and increased the apparent digestibility coefficient of DM, OM, CP, fat and NFC. 

In addition, after the adaptation period there was a quadratic effect for the molar 

proportion of acetate and the acetate: propionate ratio with increasing doses of 

narasin, however, did not alter the ruminal pH. The doses of narasin linearly reduced 

the concentration of ammonia in the ruminal fluid. The inclusion of narasin in diets of 

wethers tended to reduce nitrogen consumption, and reduced the elimination of 

nitrogen through feces and urine. In the Exp III the experimental diets were defined by 

the inclusion of doses of narasin in diets containing high forage contend, being the 

control diets (N0: no ionophore), and inclusion of 8, 16, 24 or 32 mg of narasin/kg od 

DM. the inclusion of 0, 8, 16, 24 or 32 mg of narasin / kg of DM in diets of lambs fed 

with high volume did not affect dry matter intake and tended to linearly increase the 

NDF digestibility coefficient. Doses of narasin did not alter the molar ratio of AGCC, 

however increased the total concentration of AGCC in and decreased linearly the 



 
 

concentration of ammonia in the ruminal fluid. Based on these data it was possible to 

conclude that narasin can be use in sheep diets to improve animal performance. 

 

Keywords: performance, ionophore, rumen pH, propionate.  
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1. Introdução 

 

 

Questões relacionadas ao meio ambiente, como a emissão de metano (CH4), 

amônia (NH3) e óxido nitroso (N2O) tem ganhado grande importância frente às 

pesquisas realizadas, em especial, envolvendo a produção animal. Steinfeld et al. 

(2006) mostraram que o setor pecuário foi responsável por 18% das emissões de 

gases de efeito estufa, 65% de todo óxido nitroso emitido e 37% da emissão de 

metano, sendo a maior parte do metano advinda da fermentação ruminal. Entretanto, 

a melhoria na eficiência produtiva, seja pelo manejo nutricional, melhoramento 

genético ou utilização de aditivos alimentares, é uma das principais formas de 

minimizar o impacto ambiental causado pela pecuária. 

Com relação à produção de ruminantes, a eficiência produtiva está intimamente 

ligada aos processos envolvidos na fermentação ruminal. A otimização do processo 

fermentativo, seja pela melhoria na qualidade dos ingredientes utilizados na dieta, 

processamento de grãos ou manipulação dos microrganismos presentes no rúmen, 

gera resultados positivos na produção, com redução no impacto ambiental. A 

utilização de aditivos alimentares é uma das maneiras mais estudadas e eficientes de 

manipular o processo de fermentação ruminal. 

Ionóforos (monensina, lasalocida, salinomicina e narasina) são moléculas 

altamente lipofílicas que atuam na membrana celular das bactérias (PRESSMAN, 

1976), reduzindo a população e a atividade das bactérias Gram-positivas 

(MCGUFFEY et al., 2001), protozoários e tendem a inibir os fungos (BERGEN & 

BATES, 1984). O efeito causado pelo uso de ionóforos gera alterações no processo 

de fermentação ruminal, sendo relatada diminuição na produção de metano 

(RUSSELL & STROBEL, 1989), aumento na produção de propionato, queda na 

concentração de butirato (ELLIS et al., 2012), diminuição na população de bactérias 

produtoras de lactato e aumento na estabilidade do pH ruminal (COE et al., 1999), e, 

consequentemente, afetando positivamente a produção de ruminantes, como menor 

consumo de matéria seca, maior ganho de peso e melhoria na eficiência alimentar 

(DUFFIELD et al., 2012). 

Com relação às pesquisas utilizando ionóforos, grande parte dos estudos foram 

conduzidos avaliando principalmente a inclusão de monensina em dietas para bovinos 

contendo altos teores de concentrado (GOODRICH, 1984; DUFFIELD et al., 2012; 
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ELLIS et al., 2012). O presente projeto de pesquisa teve como objetivo avaliar a 

utilização da narasina em dietas (elevado teor de concentrado ou volumoso) para 

ovinos. 

 

 

2. Revisão bibliográfica 

 

 

2.1. Fermentação ruminal 

 

 

Um dos principais méritos dos ruminantes ao longo da evolução das espécies 

é a habilidade em digerir componentes fibrosos das plantas e obter energia a partir do 

processo de fermentação desse substrato. O fato de manterem microrganismos que 

produzem enzimas capazes de degradar fibra garante uma grande vantagem 

competitiva do ponto de vista produtivo quando comparado a outros animais 

(RUSSELL & RYCHLINK, 2001). 

A fermentação ruminal é resultante de atividades físicas, químicas e 

microbiológicas, pelas quais ingredientes advindos da dieta são metabolizados 

resultando produtos como ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), proteína 

microbiana, vitaminas do complexo B, metano e CO2. Os ruminantes mantêm a 

população microbiana no rúmen através do fornecimento regular de alimento, 

manutenção da temperatura, osmolaridade, pH ruminal através da remoção dos 

ácidos produzidos pela fermentação e adição de tamponantes (bicarbonato), remoção 

dos produtos microbianos junto aos resíduos indigestíveis de alimentos, tornando-o 

um ambiente favorável ao crescimento microbiano (OWENS & GOETSCH, 1988). 

Os principais AGCC produzidos a partir da fermentação ruminal são o acético, 

propiônico e butírico. A quantidade e a concentração dos ácidos graxos são 

dependentes do substrato fermentado, sendo a maior parte constituída por celulose, 

hemicelulose, pectina, amido, dextrinas e carboidratos solúveis. A população 

microbiana, que fermentará o substrato também exerce papel importante nas 

concentrações dos AGCC (BERGMAN, 1990). De forma geral, produção total dos 

ácidos graxos no rúmen, bem como a proporção, é um produto diretamente 
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relacionado com a composição da dieta, os níveis de ingestão e digestão 

(ASCHENBACH et al., 2011). 

As dietas com alto teor de forragens são caracterizadas por serem ricas em 

celulose, hemicelulose e com baixas concentrações de amido. Nessa situação, 

bactérias celulolíticas serão mais ativas, e a fermentação desse substrato resulta em 

grande produção de acetato (OWENS & GOETSCH, 1988). Por outro lado, em dietas 

com alto teor de amido, as bactérias predominantes são as amilolíticas, resultando em 

pH normalmente mais baixo e maior produção de propionato (KAUFMANN et al., 

1980). 

A fermentação ruminal pode ser influenciada por muitos fatores, sendo a dieta 

um dos principais. A mudança abrupta na dieta é um fator capaz de causar grandes 

alterações na fermentação ruminal, por alterar a população microbiana, bem como 

produto final dessa fermentação (VALADARES FILHO & PINA, 2006). O fornecimento 

de dietas com elevado teor de concentrado (60 a 80%) durante a adaptação ao 

confinamento aumentou a população de Streptococcus bovis, Megasphaera elsdenii 

e Selenomonas ruminantium, enquanto que a população de Butyrivibrio fibrisolvens e 

Fibrobacter succinogenes foi reduzida, quando comparado a animais recebendo dieta 

com alto teor de forragem (FERNANDO et al., 2010). 

A forma de processamento da dieta também pode afetar o processo de 

fermentação ruminal. O processamento de grãos (GALYEAN et al., 1976) e a redução 

do tamanho de partícula, podem culminar em distúrbios nutricionais, como acidose 

ruminal (OWENS et al., 1998). Portanto, monitorar e quantificar a produção de AGCC 

no rúmen possui grande importância na predição do fornecimento de nutrientes, bem 

como conhecer o impacto do processamento de grãos sobre a fermentação e pH 

ruminal (ASCHENBACH et al., 2011). 

 

 

2.2. Ionóforos 

 

 

O aumento na eficiência produtiva possui grande apelo perante a comunidade 

científica, e em relação à pesquisa com nutrição de ruminantes, a manipulação da 

fermentação ruminal é um dos principais pontos a ser utilizado para minimizar perdas 

energéticas. O uso de aditivos alimentares em dietas de ruminantes ganha destaque 
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por ser capaz de maximizar a fermentação ruminal, sendo os ionóforos um dos 

principais aditivos alimentares utilizados. De acordo com Oliveira e Millen (2014), em 

sistemas de bovinos confinados no Brasil, 99,2% dos consultores afirmaram utilizar 

algum tipo de aditivo nas dietas, sendo que desses, 93,9% relataram que o aditivo de 

uso primário são os ionóforos. 

Os ionóforos são classificados como antibióticos pelo FDA (Foods and Drugs 

Administration), entretanto, não são de uso compartilhado com os seres humanos. A 

maioria dos ionóforos são produzidos por bactérias Streptomyces spp. (NAGARAJA, 

1995) e de forma geral apresentam estrutura química diversa. Apesar da diferença 

estrutural existente entre os diferentes ionóforos, todos possuem vários átomos de 

oxigênio ao longo de sua estrutura, e o posicionamento desses átomos criam uma 

cavidade para aprisionamento dos cátions (PRESSMAN, 1976). Além disso, os 

ionóforos são poliéteres que possuem regiões polares e apolares, fazendo com que 

facilite o aprisionamento de cátions e a interação com a membrana das bactérias 

(MCGUFFEY et al., 2001). Apesar de existir diversos ionóforos, essas diferentes 

moléculas possuem um modo de ação comum, ao se ligarem a membrana celular das 

bactérias e protozoários alteram o transporte celular de íons, alterando o gradiente 

osmótico celular (DEGANI & ELGAVISH, 1978; SAINI et al., 1979), causando um 

desequilíbrio eletrostático entre o meio interno e externo não favorável ao 

metabolismo normal dos microrganismos susceptíveis a ação dessas moléculas. As 

diferenças existentes entre os ionóforos estão relacionados a especificidade catiônica 

e capacidade de atingir concentrações efetivas de ação no ambiente ruminal 

(PRESSMAN, 1976; CHOW et al., 1994). 

O complexo formado entre o ionóforo e o cátion de maior afinidade liga-se a 

bactéria, tornando-se capaz de interagir na bicamada lipídica da membrana celular. 

Uma vez solubilizado na membrana, o cátion complexado é trocado por um próton, 

sendo que o gradiente de cátion e a afinidade relativa dos ionóforos determinam as 

trocas dos ions. Como o maior gradiente de concentração no citoplasma bacteriano é 

o potássio (K+) comparado ao meio externo, isso impulsiona a troca de uma molécula 

de K+ intracelular por um próton extracelular. Tendo depositado no meio intracelular 

o cátion complexado no fluido extracelular, o ionóforo novamente liga-se a um cátion, 

reiniciando o processo (RUSSELL & STROBEL, 1989). Essas reações ocorrem de 

maneira rápida, podendo ocorrer mais de 1000 eventos por segundo (PRESSMAN, 



23 
 

1976), resultando em redução na concentração intracelular de potássio e redução do 

pH, e aumento na concentração intracelular de sódio (RUSSELL & STROBEL, 1989). 

A atuação dos ionóforos sobre os microrganismos ruminais é dependente da 

permeabilidade do invólucro da célula. As bactérias Gram-positivas apresentam 

apenas uma membrana, tornando-as mais susceptíveis a ação dos ionóforos, 

enquanto que as Gram-negativas apresentam uma segunda membrana externa 

(NICODEMO, 2001). Essa segunda membrana presente nas bactérias Gram-

negativas é impermeável a partículas grandes (RUSSELL & STROBEL, 1989), sendo 

que os canais de proteínas existentes (porinas) possuem tamanho máximo de 600 

Dalton. Os ionóforos por sua vez, possuem tamanho superior a 600 Dalton, não 

atuando sobre esse conjunto de bactérias. Entretanto, as Gram-positivas possuem 

apenas uma membrana, que é mais porosa, e permite a ação dos ionóforos (MORAIS 

et al., 2006). Importante ressaltar que durante o processo de coloração de Gram, 

algumas bactérias que acabam por ser classificadas como Gram-negativas, mas que 

possuem uma membrana externa com menor capacidade de proteção, e devido a isso 

a permeabilidade de bicamada lipídica se assemelha a de bactérias Gram-positivas, 

acabam sendo susceptíveis a ação dos ionóforos (RUSSELL & STROBEL, 1989). 

O efeito líquido é uma mudança no ecossistema microbiano, favorecendo 

alguns microrganismos, principalmente Gram-negativos, que são resistentes à ação 

dos ionóforos. Os efeitos dessas moléculas no desempenho animal variam de acordo 

com a dosagem utilizada, a espécie animal e o tipo de dieta adotada no sistema 

produtivo (TEDESCHI et al., 2003), podendo ainda ser afetada pelo intervalo de 

fornecimento do aditivo (ex: quando fornecido via suplemento/mistura mineral) e 

categoria animal utilizada.  

Culturas de bactérias Streptococcus bovis quando tratadas com monensina 

sódica resultaram em aumento no fluxo de potássio para fora da membrana celular e 

influxo de sódio e hidrogênio, ativando o mecanismo de transporte ativo. As bactérias 

são forçadas a utilizar os sistemas de transporte celular para dissipar o sódio e o 

hidrogênio intracelular. Esse processo culmina em gasto energético, reduzindo as 

reservas e a taxa de síntese de proteína, diminuindo a capacidade de divisão celular 

dos microrganismos. Além disso, a bomba iônica não funcionando eficientemente, 

gera um desequilíbrio osmótico, aumentando a entrada de água na célula, podendo 

ocorrer o rompimento da mesma. Assim, as bactérias acabam morrendo ou então, 



24 
 

transformando-se em um nicho microbiano de menor expressão no rúmen (RUSSELL, 

1987; RUSSELL & STROBEL, 1989).  

A utilização de ionóforos em dietas de ruminantes resulta em benefícios 

biológicos, como melhor eficiência de retenção de energia e utilização de nitrogênio 

advindo da dieta (TEDESCHI et al., 2003) , alteração nas proporções molares dos 

AGCC produzidos no rúmen (PERRY et al., 1976) e mitigação na produção de metano 

(RUSSELL & STROBEL, 1989); minimiza a ocorrência de distúrbios metabólicos de 

caráter nutricional, resultantes da fermentação ruminal, como acidose, timpanismo e 

laminite (OWENS et al., 1998); diminui a deaminação e absorção de amônia, 

aumentando o influxo de proteína de origem alimentar para o intestino delgado 

(BERGEN & BATES, 1984).  

De maneira geral, a seleção bacteriana realizada pelos ionóforos faz com que 

o processo de fermentação ruminal se torne mais eficiente, minimizando os processos 

ineficientes, como a produção de metano e deaminação de aminoácidos e otimiza os 

processos de maior interesse, como a otimização na produção de propionato. Com 

relação ao metabolismo de nitrogênio, de acordo com TEDESCHI et al. (2003) existem 

duas maneiras de minimizar as perdas de nitrogênio pelos ruminantes, a primeira seria 

pelo aumento do desempenho utilizando uma mesma dieta, e a segunda seria com a 

utilização de concentrações mais reduzidas de proteína nas dietas sem diminuição no 

desempenho animal. Nesse cenário proposto os autores afirmaram que a utilização 

de ionóforos auxilia no processo de formulação de dietas para bovinos.  

Byers (1980) avaliou os efeitos da monensina sobre o metabolismo energético 

dos animais ruminantes e verificou que o aumento da energia metabolizável (EM) das 

dietas com o uso do aditivo está relacionado com o aumento na digestibilidade da 

matéria seca e alterações no processo de fermentação ruminal, principalmente pelo 

aumento na produção de ácido propiônico. 

Em revisão realizada por Tedeschi et al., (2003), a inclusão de monensina 

melhorou o ganho de peso entre 1,6 e 1,8%, com redução de 4 a 6% no consumo de 

matéria seca (MS) e melhora na conversão alimentar (CA) de 6 a 7,5% em bovinos 

confinados. A melhoria na CA quando a monensina é adicionada na dieta é devido a 

maior eficiência na fermentação ruminal, resultante do aumento na relação entre 

propionato e acetato no rúmen, queda na produção de metano e inibição da 

degradação de proteína dietética no rúmen. 
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Ao realizarem uma meta-analise a partir de 64 artigos e 169 experimentos com 

a utilização de monensina em dietas de bovinos em crescimento e terminação, 

Duffield et al. (2012) concluíram que o uso do ionóforo reduziu a conversão alimentar 

em 0,53 kg de alimento/kg de peso corporal ganho. A monensina também reduziu o 

consumo de matéria seca (CMS) em 0,27 kg e aumentou o ganho médio diário (GMD) 

em 0,03 kg, sendo a dose média utilizada pelos trabalhos de 28,1 ppm. 

A capacidade do ionóforos em reduzir a produção de metano e alterar a 

proporção de ácidos graxos de cadeia curta produzida pela fermentação ruminal 

explica parte do aumento potencial no desempenho e/ou eficiência alimentar (EA) dos 

animais (RICHARDSON et al., 1976; RUSSELL & STROBEL, 1989). Fuller & Johnson 

(1981) relataram diminuição na relação entre acetato e propionato com a adição de 

ionóforos em dietas com alto teor de concentrado. Ellis et al. (2012) compilaram 16 

trabalhos entre os anos de 1976 a 2009 e avaliaram doses de monensina sobre o 

perfil de AGCC em bovinos alimentados com dietas com alto teor de concentrado. Os 

autores observaram que a inclusão do ionóforo aumentou a proporção molar de 

propionato, diminuiu o butirato e não afetou o acetato. 

O aumento na produção do propionato quando o ionóforo é adicionado na dieta 

pode ser explicado de duas maneiras. Uma das explicações está relacionada as 

alterações na população de microrganismos causadas pela presença de ionóforo, 

aumentando o número de bactérias Gram-negativas, favorecendo bactérias que 

tendem a produzir mais propinado durante o processo de fermentação (DAWSON & 

BOLING, 1984; RUSSELL, 1987). Além disso, uma parte significante do aumento na 

produção de propinato pode ser explicada pelas alterações mediadas pelos ionóforos 

no metabolismo das bactérias Gram-negativas, fazendo com que esses 

microrganismos tenham que produzir mais propionato (BERGEN & BATES, 1984; 

MOREHEAD & DAWSON, 1992; STAHL et al., 1988). 

Os ionóforos de forma geral possuem a capacidade de diminuir a produção de 

metano através da alteração na população de microrganismos ruminais, aumentando 

a população de bactérias Gram-negativas (TEDESCHI et al., 2003). A presença de 

ionóforo no ambiente ruminal diminui a metanogênese pela diminuição na 

disponibilidade de hidrogênio e formato, substratos primários para a produção de 

metano, sendo essa a principal explicação, afinal, as metanogênicas (Archaea) 

apresentam certa resistência a presença de ionóforos (CHEN & WOLIN, 1979). O 

balanço estequiométrico de ácidos graxos de cadeia curta, CO2 e metano indicam que 
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a produção de acetato e butirato promovem aumento na produção de metano, 

enquanto que a produção de propionato funciona como dreno de hidrogênio, 

reduzindo a produção de metano (WOLIN, 1960). As bactérias que produzem ácido 

láctico, acetato, butirato, formato e hidrogênio como produtos finais são mais 

suceptíveis aos ionóforos, enquanto que as produtoras de succinato e propionato são 

mais resistentes (CHEN & WOLIN, 1979). 

Outro ponto relacionado a produção de metano e a inclusão de ionóforo nas 

dietas de ruminantes é a capacidade dessa classe de aditivos em controlar a 

população de protozoários no ambiente ruminal. A defaunação causada pelos 

ionóforos também explica uma parte na redução na produção de metano pois os 

protozoários produzem grande quantidade de hidrogênio, além de serem colonizados 

por metanogenicas (RUSSELL & STROBEL, 1989). Alguns autores descrevem que 

algo similar aconteça em relação aos fungos, os quais também produzem hidrogênio 

durante o processo de fermentação e apresentam sensibilidade a presença de 

monensina em experimentos realizados in vitro (MAROUNEK & HODROVA, 1989) 

Os ionóforos também são utilizados com o objetivo de diminuir a ocorrência de 

distúrbios nutricionais, como por exemplo, o timpanismo espumoso em bovinos 

(NAGARAJA et al., 1997). A utilização de ionóforos diminui a população de 

Streptococcus bovis, que produzem mucopolissacarídeos e são responsáveis por 

aumentar a viscosidade do líquido ruminal, que dificulta a separação e eliminação dos 

gases presentes no rúmen (CHENG et al., 1998). Além de ser uma importante 

ferramenta de manejo para regular a ingestão de alimento em dietas, os ionóforos 

também atuam no controle da ocorrência de acidose ruminal (NAGARAJA & 

LECHTENBERG, 2007). A monensina sódica age diretamente nos microrganismos 

ruminais que produzem lactato (Streptococcus bovis e Lactobacillus spp.), 

estabilizando a fermentação (COE et al., 1999) e diminuindo a ocorrência de bruscas 

oscilações no pH ruminal (BURRIN & BRITTON, 1986). 

A utilização de monensina sódica em dieta para ruminantes tende a reduzir a 

taxa de ingestão, bem como a quantidade de alimento ingerido por refeição, 

aumentando o número de refeições diárias (ERICKSON et al., 2003).  Esse pode ser 

um dos pontos que auxilie a minimizar a queda do pH ruminal por parcelar a entrada 

de material passivo de fermentação no rúmen, gerando assim um ambiente mais 

estável, com menor risco de ocorrer acidose.  
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Outro ponto é o controle que os ionóforos fazem na população de bactérias 

ruminais, selecionando as produtoras de ácido succínico e as que fermentam lactato, 

bem como inibindo as produtoras de lactato. O lactato possui maior poder de 

dissociação (pK) e promove maior efeito na redução do pH ruminal em relação aos 

AGCC (DAWSON et al., 1997). Assim, ao diminuir os microrganismos produtores e 

favorecer as utilizadoras de lactato, diminui também as chances de ocorrência de 

acidose lática. 

 

 

2.3. Narasina 

 

 

A narasina é um antibiótico ionóforo que apresenta afinidade seletiva, sendo a 

afinidade descrita como Na+ > K+ = Rb+ > Cs+ > Li+ (WONG et al., 1977). Esse 

ionóforo é produzido por bactérias Streptomyces aureofaciens, com fórmula molecular 

C43H72O11 e apresenta solubilidade em álcool, acetona, clorofórmio e acetato de etila 

(BERG & HAMILL, 1978).  

A maior aplicabilidade atual da narasina é para o controle de coccidiose em 

aves domesticas, devido as características coccidiostáticas da molécula (JEFFERS et 

al., 1988). A capacidade de carrear íons pelas membranas celulares tornou a narasina 

passiva de ensaios para avaliação de controle populacional de bactérias. Berg & 

Hamill (1978) afirmaram que a narasina foi ativa no controle de bactérias Gram-

positivas e fungos, elucidando a capacidade de controle populacional de 

microrganismos. 

Em trabalho realizado in vitro, Nagaraja et al. (1987) observaram que a 

narasina aumentou a concentração molar de propionato com doses menores em 

relação a monensina e lasalocida, além de ser mais eficiente na diminuição na 

produção de ácido láctico que os demais aditivos avaliados. Os autores relataram que 

para o mesmo efeito observado a dose de narasina foi três vezes menor em relação 

a monensina e lasalocida. Wong et al. (1977) afirmaram que a narasina é cerca de 

três a quatro vezes mais eficaz na inibição da ATPase em relação a monensina. Essas 

características intrínsecas a essa molécula fizeram com que aumentasse o interesse 

na utilização desse ionóforo na nutrição de ruminantes, com objetivo de controle da 
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microbiota ruminal, alterações nos parâmetros de fermentação e consequente ganho 

produtivo. 

As pesquisas desenvolvidas utilizando narasina como aditivo alimentar para 

ruminantes são restritas. Um dos primeiros relatos foi realizado por Strasia et al. 

(1987), em que os autores avaliaram a inclusão de diferentes aditivos (monensina, 

monensina + tilosina, narasina, narasina + tilosina e salinomicina) em dietas de 

bovinos confinados. Os autores relataram que não houve diferença estatística entre 

os tratamentos para o desempenho e parâmetros de carcaça. Entretanto, observaram 

que a combinação de ionóforo (monensina ou narasina) com a tilosina apresentou 

menor incidência de abcessos hepáticos. 

Nos últimos três anos foram realizados diversos estudos pela equipe do 

Laboratório de Nutrição e Reprodução Animal (LNRA) da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) com o objetivo de avaliar a utilização de 

narasina em dietas para ovinos e bovinos. 

Silva et al. (2015) avaliaram a inclusão de 0, 650 e 1300 mg de narasina por kg 

de mistura mineral que foi ofertado para novilhas Nelore alimentadas com pré-secado 

de tifton 85. Os autores observaram que a inclusão do aditivo na mistura mineral não 

afetou o consumo do suplemento, assim como, não afetou o consumo de matéria seca 

de pré-secado. Além disso, as novilhas que receberam 1300mg de narasina por kg de 

mistura mineral consumiram em média 15,62 mg de narasina/kg de matéria seca 

ingerido, e os animais desse grupo apresentaram aumento de 19,75% no ganho 

médio diário (0,486 e 0,582 kg/d para a inclusão de 0 e 1300 mg de narasina, 

respectivamente) e diminuição de 25,26% na conversão alimentar quando comparado 

com os animais do tratamento controle. 

Em estudo realizado por Polizel et al. (2017b) os autores avaliaram o 

fornecimento de 0, 71,5 e 110 mg de narasina/dia através da mistura mineral para 

bezerros recém desmamados. O experimento teve duração de 84 dias, sendo que os 

animais permaneceram em partejo rotacionado, em piquetes de 1 hectare cada, 

formados com Brachiaria brizantha. Os autores relataram que a inclusão de narasina 

não afetou o consumo de mistura mineral. Além disso, os animais alimentados com 

71,5 e 110 mg de narasina/dia apresentaram maior ganho de peso em relação aos 

animais do tratamento controle durante os primeiros 56 dias do estudo. Esse mesmo 

efeito não foi observado entre os tratamentos nos últimos 28 dias do estudo. 

Considerando o estudo como um todo (84 dias de experimento), os animais 
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alimentados com 71,5 e 110 mg de narasina/dia apresentaram aumento no GMD de 

16,63% e 18,66%, respectivamente, em relação aos animais do tratamento controle 

(0,493; 0,575; e 0,585 kg/d para os tratamentos 0, 71,5 e 110 mg de narasina/dia, 

respectivamente). 

Gobato et al. (2017) avaliaram a inclusão de 0 ou 1300 mg de narasina/kg de 

mistura mineral para novilhas alimentadas com deitas contendo elevado teor de 

concentrado. Os autores relataram que o consumo de médio de narasina foi de 10,6 

mg de narasina/kg de MS total consumida e também foi relatado que a inclusão de 

narasina na mistura mineral não afetou o consumo do suplemento, assim como o 

consumo de MS. Os tratamentos experimentais não afetaram o GMD, entretanto, os 

animais que receberam a mistura mineral contendo narasina apresentaram aumento 

de 8,5% na eficiência alimentar. 

Polizel et al. (2017a) avaliaram os efeitos da inclusão de monensina sódica (25 

mg/kg de MS) e narasina (10 ou 20 mg/kg de MS) nos parâmetros de fermentação 

ruminal de bovinos alimentados com dietas contendo 90% de concentrado durante o 

período de adaptação. Os autores verificaram que não houve alteração na proporção 

molar de acetato, propionato e butirato durante os primeiros sete dias de alimentação 

com as dietas experimentais. Entretanto, os autores relataram que os bovinos 

alimentados com as dietas contendo monensina ou 20 mg de narasina/kg de MS 

apresentaram aumento no pH ruminal em relação aos animais do tratamento controle 

(sem ionóforo) e dos que receberam 10 mg de narasina, demonstrando assim a 

capacidade desses aditivos em manter o pH ruminal mais elevado em situações de 

mudança abrupta nas dietas. 

Apesar de existir referências recentes sobre a utilização de narasina em dietas 

para ruminantes, a literatura ainda é muito escassa sobre esse ionóforo, sendo 

necessário mais estudos sobre a aplicabilidade dessa molécula, os efeitos no 

desempenho e parâmetros de fermentação ruminal.  
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3. Efeito da utilização de monensina sódica e teores de narasina sobre o 

desempenho de cordeiros 

 

 

3.1. Hipóteses 

 

 

A inclusão de ionóforo nas dietas resultará em melhor eficiência alimentar dos 

animais, seja por aumentar o ganho de peso médio diário sem alterar o consumo de 

matéria seca ou por diminuir o consumo de matéria seca e manter o ganho de peso 

médio diário. Além disso, alguma das doses de narasina utilizadas poderá apresentar 

resultados iguais ou maiores aos obtidos pela monensina. 

 

 

3.2. Objetivos 

 

 

Avaliar os efeitos da inclusão de monensina sódica e narasina sobre o 

desempenho de cordeiros recebendo dietas com alto teor de concentrado e 

estabelecer a melhor dose de narasina a ser adicionada em dietas para cordeiros. 

 

 

3.3. Materiais e Métodos 

 

 

3.3.1. Instalações experimentais e animais 

 

 

O presente estudo foi conduzido nas instalações do Sistema Intensivo de 

Produção de Ovinos e Caprinos (SIPOC) do Departamento de Zootecnia da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), Universidade de São Paulo (USP) 

localizada em Piracicaba – SP – Brasil. 
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Foram utilizados 45 cordeiros Dorper x Santa Inês recém-desmamados, sendo 

30 machos não castrados e 15 fêmeas, com peso médio inicial de 25,3 ± 0,5 kg e 90,5 

± 0,8 dias de idade. Durante todo o período experimental os animais permaneceram 

em sistema de “tie stall”. 

 

 

3.3.2. Delineamento e período experimental 

 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados, 

com cinco tratamentos e nove repetições. Os animais foram agrupados por sexo e 

idade e blocados pelo peso no início do experimento. 

O experimento teve duração de 56 dias, sendo dividido em quatro períodos de 

14 dias cada. Os animais foram pesados após jejum alimentar de 14 horas, sendo 

realizados no primeiro dia do experimento, para blocar os animais, e ao final de cada 

período, ou seja, nos dias 14, 28, 42 e 56. Em cada período foi calculado o ganho 

médio diário (GMD) dos cordeiros. 

 

 

3.3.3. Tratamento e manejo alimentar 

 

 

Os tratamentos experimentais foram definidos de acordo com a inclusão ou não 

de aditivos na dieta, sendo utilizado uma dieta Controle (C), em que não houve a 

inclusão de ionóforo; a adição de 25 mg de monensina sódica/kg de MS (M); 5 (N5); 

10 (N10); ou 15 mg de narasina/kg de MS (N15). As dietas foram formuladas para 

atender as exigências nutricionais dos cordeiros e avaliadas utilizando o programa 

“Small Ruminant Nutrition System 6.0”. A composição química das dietas está 

apresentada na Tabela 1.  

O milho e o feno foram moídos utilizando triturador (Nogueira® DPM – 4, Itapira, 

São Paulo Brasil), com peneiras providas com crivo de 10 mm. Posteriormente foram 

misturados ao farelo de soja, ureia, calcário, cloreto de amônio e mistura mineral. Após 

a adição ou não dos ionóforos, as rações foram homogeneizadas durante 10 minutos, 

utilizando misturador horizontal com capacidade de 500 kg (Lucato®, Limeira, São 



37 
 

Paulo, Brasil). A cada partida de ração, uma amostra foi colhida e conservada a -18°C 

para posterior análise. 

 

Tabela 1. Proporção de ingredientes e composição química das dietas. 

Item 

 Dietas1 

C M N5 N10 N15 

Ingredientes, %      

  Feno de “coastcross” 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

  Milho moído 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

  Farelo de soja 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

  Ureia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  Mistura mineral 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Cloreto de amônia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  Calcário 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Monensina, mg/kg 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Narasina, mg/kg 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 

Composição química2       

  MS 86,7 ± 0,1 86,8 ± 0,7 86,9 ± 0,7 86,8 ± 0,3 87,1 ± 0,4 

  MM 5,5 ± 0,1 5,3 ± 0,2 5,2 ± 0,1 5,2 ± 0,1 5,1 ± 0,1 

  PB 18,0 ± 0,1 18,30 ± 0,4 17,9 ± 0,1 18,2 ± 0,3 17,9 ± 0,2 

  FDN 18,3 ± 1,1  18,9 ± 0,8 18,3 ± 0,8 18,2 ± 0,2 18,2 ± 0,2 

  FDA 6,8 ± 0,6 7,3 ± 0,4 7,2 ± 0,3 7,2 ± 0,2 7,1 ± 0,2 

  Gord 3,4 ± 0,1 3,4 ± 0,0 3,4 ± 0,0 3,4 ± 0,0 3,4 ± 0,0 

  CNF 54,3 ± 0,9 53,5 ± 1,1 54,7 ± 0,4 54,6 ± 0,1 54,9 ± 0,1 

1C = dieta controle, sem inclusão de ionóforos; N5 = inclusão de 5 ppm de narasina; N10 = inclusão de 
10 ppm de narasina; N15 = inclusão de 15 ppm de narasina; M = inclusão de 25 ppm de monensina 
sódica. 
2MS = matéria seca; MM = matéria mineral; PB = proteína bruta; FDN = fibra em detergente neutro; 
FDA = fibra em detergente ácido; Gord = gorduras totais; CNF = carboidratos não fibrosos. 
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Antes do início do experimento, os animais foram alimentados com dieta 

exclusiva de feno durante 10 dias, sendo a transição para a dieta experimental feita 

de forma abrupta, ou seja, sem nenhuma adaptação ou restrição quantitativa.  

As dietas experimentais foram ofertadas diariamente, “ad libitum”, permitindo 

sobra de no máximo 10% da oferta. As sobras foram colhidas e pesadas uma vez por 

semana, para determinação do consumo médio diário de MS (CMS). As sobras foram 

compostas por tratamento, amostradas (10%) e conservadas a -18°C para posterior 

análise. 

A eficiência alimentar (EA) foi calculado com base no CMS e o GMD de cada 

período experimental.  

As amostras das dietas experimentais e das sobras foram processadas em 

moinho tipo Wiley (Marconi, Piracicaba, São Paulo, Brasil), utilizando peneiras com 

crivos de 1,0 mm e analisados para determinação de matéria seca (MS) por meio de 

secagem em estufa a 105° C durante 24 horas. A matéria mineral (MM) foi 

determinada através da incineração das amostras em mufla a 550° C por 4 horas 

(AOAC, 1990). A concentração de nitrogênio total foi determinada utilizando o 

aparelho Leco TruMac® N (Leco Corporation, St. Joseph, MI, USA; AOAC, 1990). A 

proteína bruta (PB) foi calculada pela multiplicação do nitrogênio total por 6,25. A 

determinação da fração fibrosa foi realizada de forma sequencial, utilizando alfa-

amilase termoestável e sulfito de sódio para análise de fibra em detergente neutro 

(FDN), de acordo com metodologia proposta por Van Soest et al. (1991), e a fibra em 

detergente ácido (FDA) de acordo com Goering e Van Soest, (1970), sendo utilizado 

um Analisador de Fibra Ankon 2000 (Ankom Tech. Corp., Fairport, NY, USA). O FDN 

e FDA foram corrigidos para cinzas. A determinação dos teores de gordura total (Gord) 

foi realizada em sistema de extração por fluído supercrítico (Leco TFE2000, Leco 

Corp., St. Joseph, MI, EUA). Os carboidratos não fibrosos (CNF) foram calculados de 

acordo com Weiss (1999). As análises foram realizadas no Laboratório de Nutrição e 

Reprodução Animal (LNRA), do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP. 
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3.3.4. Análise estatística 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o Procedimento MIXED do 

SAS (2002). Durante a interpretação e discussão dos resultados foi adotado como 

efeito significativo quando P ≤ 0,05 e tendência quando P ≤ 0,10. Todos os dados 

foram analisados quanto à normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro Wilk, 

homogeneidade das variâncias através do teste de Levene e retirada dos outliers com 

base no valor do r de student. O conjunto de dados que não respeitou algumas das 

premissas estatísticas foi submetido às transformações logarítmicas, inversa ou raiz 

quadrada. 

Para as variáveis ganho de peso médio diário, consumo de matéria seca e EA, 

empregou-se o seguinte modelo estatístico: Yijk = μ + Di + bj + eij + Pk + (bP)jk + (DP)ik 

+ eijk, onde μ = média geral; Dj = efeito fixo da dieta; bi = efeito aleatório de bloco; eji = 

erro residual A; Pk = efeito fixo de período; (bP)ik = efeito aleatório da interação bloco 

x período; (DP)jk = efeito fixo da interação dieta x período, e eijk = erro residual B. As 

matrizes de covariância “compound symmetry, heterogeneous compound symmetry, 

autoregressive, heterogeneous autoregressive, unstructured, banded, variance 

components, toeplitz e heterogeneous toeplitz” foram testadas e definidas de acordo 

com o menor valor obtido para “Akaike´s Information Criterion” (AIC).  

O peso dos animais foi avaliado utilizando o seguinte modelo estatístico: Yji = 

μ + Di + bj + eij, em que μ = média geral; Di = efeito da dieta; bj = efeito de bloco; e eij 

= erro residual. O bloco foi incluído como efeito aleatório. 

Para todas as variáveis respostas as médias foram obtidas através do comando 

LSMEANS. Foram realizados dois contrastes para avaliar o efeito do tipo de ionóforo 

utilizado: C*A – dieta controle vs dietas contendo ionóforo (M, N5, N10 e N15) e M*N 

– monensina vs narasina (N5, N10 e N15). O efeito da inclusão de doses de narasina 

(C, N5, N10 e N15) foi avaliado utilizando os polinômios ortogonais linear e quadrático. 

No caso de variáveis analisadas como medidas repetidas no tempo, o efeito de 

período e interação dieta vs período foi definida com base no teste F da análise de 

variância. 
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3.4. Resultados e Discussão 

 

 

Os dados de desempenho dos cordeiros (as) alimentados com as dietas 

experimentais estão apresentadas na Tabela 2. Não houve diferença no peso corporal 

dos cordeiros entre a dieta controle e as dietas contendo aditivos (contraste C*A) ao 

final de todos os períodos experimentais (P > 0,05). Ao final do primeiro período 

experimental (14d) houve tendência dos animais alimentados com narasina 

apresentarem maior peso corporal em relação aos animais da dieta monensina (P = 

0,09), entretanto, não foi observado efeito de doses de narasina (L = 0,21; Q = 0,80). 

No final do segundo período experimental (28d) os animais que receberam narasina 

apresentaram maior peso corporal em relação aos animais alimentados com 

monensina sódica (P = 0,01), entretanto, assim como no primeiro período, não foi 

observado efeito de doses de narasina (L = 0,25; Q = 0,69). Em média, os animais 

alimentados com as dietas contendo narasina apresentaram peso corporal ao final do 

segundo período 4,9% maior em relação aos animais do tratamento monensina.  

Após 42 dias do início do experimento foi observada tendência dos animais 

alimentados com narasina apresentarem maior peso corporal em relação aos animais 

do tratamento monensina (P = 0,07). Além disso, houve efeito linear crescente (P = 

0,04) para o peso dos animais com o aumento nos teores de narasina. No fim do 

experimento (56d) foi possível observar que os animais que foram alimentados com 

dietas contendo monensina apresentaram menor peso final em relação aos animais 

alimentados com dietas contendo narasina, independente da dosagem (P = 0,04). 

Houve efeito linear crescente para o peso final em relação aos teores de narasina 

utilizada (P = 0,02).  

Não houve efeito de interação entre as dietas e os períodos para as variáveis 

GMD (P = 0,34), CMS (P = 0,33) e EA (P = 0,24). O GMD não foi afetado quando 

comparado a dieta controle com as dietas contendo aditivos (C×A). No entanto, houve 

efeito de tratamento para a variável GMD, sendo que os cordeiros (as) alimentados 

com monensina tiveram menor GMD em relação aos cordeiros que receberam 

narasina (P = 0,05). Além disso, foi observado efeito linear crescente para o GMD com 

relação às doses de narasina utilizadas (P = 0,02). Houve feito de período (P < 0,01) 

para o GMD, sendo que os menores ganhos foram observados nos primeiros 14 dias 
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do experimento, possivelmente explicado pela adaptação dos cordeiros (as) às dietas 

experimentais, seguido de aumento no GMD que foi observado até os 42 d do 

experimento. No último período experimental foi observado diminuição no GMD 

quando comparado ao período 3. Essa redução no ganho observada em todos os 

tratamentos no último período experimental era esperada, pois considerando o estágio 

fisiológico e a típica curva de crescimento de cordeiros (LAMBE et al., 2006; 

SARMENTO et al., 2006), nesta fase de desenvolvimento, com peso médio no início 

do período 4 de 37,0 ± 0,69 kg, os cordeiros tendem a depositar maior quantidade de 

gordura, o que diminui a eficiência de ganho e por consequência o ganho médio diário. 

O CMS não foi afetado pelas dietas experimentais. Houve efeito de período 

para o CMS (P < 0,01), sendo observado aumento no consumo ao longo dos períodos 

experimentais. 

 

Tabela 2. Peso corporal e desempenho dos cordeiros alimentados com as dietas 

experimentais. 

Item 

Dietas1 

EPM2 

Valor de P3 

C M N5 N10 N15 C*A M*N L Q P D*P 

Peso, (kg)             

   Inicial  25,4 25,3 25,3 25,4 25,2 0,46 - - - - - - 

   Final P1  28,7 28,3 28,8 29,3 29,2 0,58 0,61 0,09 0,21 0,80 - - 

   Final P2  32,7 31,3 32,2 33,2 33,1 0,64 0,61 0,01 0,25 0,69 - - 

   Final P3  36,8 36,1 36,1 38,0 37,8 0,69 0,72 0,07 0,04 0,70 - - 

   Final P4  40,9 40,2 40,5 42,4 42,5 0,75 0,50 0,04 0,02 0,73 - - 

GMD (g) 272,5 260,4 267,2 298,2 302,3 6,38 0,48 0,05 0,02 0,70 <0,01 0,34 

CMS (g/d) 1093,4 1044,4 1062,6 1133,9 1129,4 55,8 0,98 0,14 0,23 0,72 <0,01 0,33 

EA4  0,25 0,25 0,25 0,26 0,27 0,01 0,34 0,19 0,04 0,43 <0,01 0,24 

1C = dieta controle, sem inclusão de ionóforos; M = inclusão de 25 ppm de monensina sódica; N5 = 
inclusão de 5 ppm de narasina; N10 = inclusão de 10 ppm de narasina; N15 = inclusão de 15 ppm de 
narasina. 
2EPM = erro padrão de média. 
3C*A = contraste entre a dieta controle e as dietas com ionóforo; M*N = contraste entre dieta com 
monensina e as dietas com narasina; L = efeito linear; Q = efeito quadrático; P = efeito de período; D*P 
= efeito da interação entre dieta e período.  
4 EA = eficiência alimentar (ganho/consumo de MS). 
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 Não houve diferença entre a dieta controle e as dietas contendo aditivos para 

a EA, bem como para o contraste entre monensina e narasina. Entretanto, houve 

efeito linear crescente para a EA conforme o aumento nos teores de narasina utilizada 

nas dietas experimentais, sendo a maior EA observada nos animais alimentados com 

15 ppm de narasina. Apesar de não ter alterado o CMS, o maior GMD observado para 

os animais alimentados com narasina justifica o aumento na EA. A EA dos cordeiros 

diminuiu ao longo do experimento (P < 0,01), sendo justificado pelo estágio fisiológico 

dos animais. Com o aumento no peso corporal, os animais tendem a depositar mais 

tecido adiposo, diminuindo a deposição de tecido muscular, o que torna o processo 

menos eficiente, sendo necessário maior consumo de alimento para um mesmo 

ganho.  

Os ionóforos são moléculas caracterizadas por realizar o transporte de íons 

através de membranas celulares, possuindo certa especificidade com relação as 

moléculas que serão carreadas (WONG et al., 1977; RUSSELL & STROBEL, 1989). 

A seleção dos microrganismos ruminais causada pela ação dos ionóforos tem como 

objetivo otimizar a ocorrência de reações desejáveis, como por exemplo a produção 

de propionato, e minimizar as reações ineficientes ou indesejáveis, como a produção 

de metano e lactato. Essas alterações no processo de fermentação ruminal teriam 

como objetivo final melhora na eficiência energética do animal, com respostas 

positivas no ganho de peso e consumo de matéria seca. 

A narasina apresentou resultados positivos no presente estudo, sendo 

observado efeito linear crescente para o peso ao final no terceiro e quarto período, 

aumento no GMD e eficiência alimentar, respostas essas muito similares as 

esperadas quando utilizado ionóforo em dietas de ruminantes (GOODRICH, 1984; 

DUFFIELD et al., 2012).  Esses efeitos observados podem ser explicados pelas 

alterações provocadas pelo ionóforo no processo de fermentação ruminal. De acordo 

com Strasia et al. (1987) a utilização combinada de ionóforos (monensina ou narasina) 

com tilosina diminui a incidência de abcessos hepáticos em bovinos, isso devido ao 

controle microbiológico realizado por esses aditivos, capazes diminuir a incidência de 

distúrbios metabólicos. Polizel et al. (2017a) relataram que bovinos alimentados com 

25 mg de monensina ou 20 mg de narasina por kg de MS durante o período inicial de 

adaptação às dietas contendo 90% de concentrado apresentaram maior pH ruminal 



43 
 

em relação aos animais do tratamento controle, elucidando assim a capacidade 

dessas moléculas em manter o ambiente ruminal mais estável.  

Outros estudos têm demonstrado resultados positivos no desempenho de 

ruminantes alimentados com narasina. Silva et al. (2015) relataram aumento no GMD 

e redução na conversão alimentar de novilhas alimentadas com elevado teor de 

volumoso que receberam 1300 mg de narasina/kg mistura mineral em relação ao 

tratamento controle (mistura mineral sem aditivos). Em trabalho realizado em 

pastagem de Brachiaria brizantha, Polizel et al. (2017b) relataram que a utilização de 

71,5 ou 110 mg de narasina por novilho por dia, fornecidos através da mistura mineral, 

aumentaram o GMD dos animais na ordem de 16,6 e 18,7%, respectivamente, em 

relação aos animais da dieta controle (mistura mineral sem aditivos). Em estudo 

realizado por Gobato et al. (2017) os autores observaram que novilhas alimentadas 

com elevado teor de concentrado apresentaram aumento de 8,5% na eficiência 

alimentar quando fornecido 1300 mg de narasina/kg de mistura mineral, em relação 

às novilhas do tratamento controle (mistura mineral sem aditivos). 

Os resultados positivos observados no desempenho dos animais no presente 

estudo complementam os resultados descritos na literatura consultada (SILVA et al., 

2015, GOBATO et al., 2017; POLIZEL et al., 2017b), entretanto, pouco se conhece 

sobre a ação da narasina no ambiente ruminal. Em estudo realizado in vitro Nagaraja 

et al (1987) relataram aumento na proporção molar de propionato com a utilização de 

baixos teores de narasina, além disso, os autores observaram diminuição na produção 

de ácido láctico quando comparado a utilização de outros aditivos. Polizel et al. 

(2017a) observaram que não houve alterações na proporção molar dos ácidos graxos 

de cadeia curta no fluido ruminal de bovinos alimentados com dietas contendo elevado 

teor de concentrado. Nesse cenário, se faz necessário a realização de mais estudos 

com o intuito de avaliar os efeitos da narasina no ambiente ruminal, tanto com relação 

a microbiologia quanto aos produtos da fermentação. 

Outro ponto interessante no presente estudo são os resultados muito similares 

obtidos para os tratamentos controle e monensina. Era de se esperar que a utilização 

de 25 mg de monensina/kg de MS resultasse em aumento na eficiência alimentar, 

como é tradicionalmente descrito na literatura (GOODRICH, 1984; DUFFIELD et al., 

2012), seja pelo aumento no GMD e manutenção do consumo, ou, pela redução no 

CMS e manutenção no GMD (SCHELLING, 1984). Esses resultados acabaram 

gerando questionamento com relação ao teor de monensina a ser utilizada para 



44 
 

ovinos. Estudos realizados na década de 70 avaliaram a inclusão de doses de 

monensina e os efeitos no desempenho de cordeiros. Joyner et al. (1979) avaliaram 

a inclusão de 0, 5, 10, 20 e 30 ppm de monensina na dieta de 300 cordeiros, e 

observaram que a utilização da menor dose de monensina (5 ppm) foi o suficiente 

para diminuição na conversão alimentar dos cordeiros, quando comparado ao 

tratamento controle. Os mesmos autores também avaliaram a calorimetria 

respirométrica utilizando 12 cordeiros, os quais foram alimentados com 0, 10 ou 20 

ppm de monensina. Os autores relataram diminuição na produção de metano e 

aumento na energia metabolizável para os animais alimentados com 10 e 20 ppm. Ou 

seja, as doses mais baixas (5 ou 10 ppm) já apresentam resultados satisfatórios 

quando adicionado em dietas de ovinos. Nockels et al., (1978) avaliaram o 

desempenho de 120 cordeiros alimentados com dietas contendo 0, 5,5, 11, 22 ou 33 

ppm de monensina e observaram que os animais que receberam as doses de 5,5 e 

11 ppm apresentaram maior ganho de peso total ao longo do período experimental, 

enquanto que os animais alimentados com as doses mais elevadas tiveram resultados 

igual aos animais do tratamento controle. Entretanto, existem poucos trabalhos 

avaliando se essas doses mais baixas de inclusão são capazes de controlar a 

coccidiose em pequenos ruminantes. 

Trabalhos mais recentes têm sido desenvolvidos em que foram utilizadas doses 

acima de 25 mg de monensina/kg de ração como controle positivo, principalmente em 

experimentos avaliando metabolismo ruminal. Em vários estudos realizados por 

Faleiro Neto (2015), o autor utilizou 25 mg de monensina/kg de ração (dieta contendo 

90% de concentrado) como sendo o tratamento controle positivo, comparando com 

dietas sem aditivos (controle negativo) e teores de óleo essencial. De forma geral o 

autor não observou efeito de monensina em seus trabalhos com relação aos dados 

de pH ruminal, proporção dos ácidos graxos de cadeia curta, digestibilidade aparente 

dos nutrientes e balanço de nitrogênio. 

Esses resultados são muito similares ao observado no presente experimento, 

em que fora utilizado 25 mg de monensina/kg de MS e os animais apresentaram GMD 

e EA similar aos cordeiros (as) do tratamento controle. Apesar de não ser o objetivo 

principal do presente trabalho, é importante salientar que são necessários novos 

estudos que visam definir a melhor teor de monensina a ser utilizada em dietas de 

ovinos, propiciando resultados superiores no ganho de peso e eficiência alimentar. 
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3.5. Conclusão 

 

 

A utilização de narasina em dietas de cordeiros em crescimento apresentou 

resultados expressivos, com efeitos positivos no ganho médio diário, peso corporal e 

na eficiência alimentar. O desempenho dos animais alimentados com a narasina foi 

maior quando comparado aos tratados com monensina, o que levantou 

questionamentos sobre a efetividade no uso de 25 ppm de monensina para cordeiros 

confinados. A melhor dose de narasina observada na situação proposta foi de 15 ppm. 
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4. Efeito da monensina sódica e da narasina no metabolismo ruminal e na 

digestibilidade aparente dos nutrientes em borregos alimentados com dieta 

contendo elevado teor de concentrado 

 

 

4.1. Hipóteses 

 

 

A inclusão de ionóforos na dieta resultaria em alterações na fermentação 

ruminal, com mudanças na proporção molar dos ácidos graxos de cadeia curta, 

elevaria o pH ruminal e diminuiria o nitrogênio amoniacal. Além disso, resultaria em 

aumento na digestibilidade aparente dos nutrientes e melhor balanço de nitrogênio. 

 

 

4.2. Objetivos 

 

 

Avaliar os efeitos da monensina e da narasina nos parâmetros relacionados a 

fermentação ruminal durante o período de 29 dias. Avaliar os efeitos na digestibilidade 

aparente dos nutrientes e balanço de nitrogênio, além de definir a melhor dosagem de 

narasina a ser utilizada nessa situação. 

 

 

4.3. Materiais e Métodos 

 

 

4.3.1. Instalações experimentais e animais 

 

 

O presente estudo foi conduzido nas instalações do Sistema Intensivo de 

Produção de Ovinos e Caprinos (SIPOC) do Departamento de Zootecnia da Escola 
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Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), Universidade de São Paulo (USP) 

localizada em Piracicaba – SP – Brasil. 

Foram utilizados 15 borregos White Dorper x Santa Inês e 15 borregos Dorper 

x Santa Inês, castrados e providos de cânulas ruminais. Os animais iniciaram o 

experimento com peso médio de 58,8 ± 2,2 kg. 

 

 

4.3.2. Delineamento e período experimental 

 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados, 

com cinco tratamentos e seis repetições. Os animais foram agrupados de acordo com 

o grupo genético e os blocos foram definidos pelo peso inicial. 

O experimento teve duração de 29 dias, sendo que nos primeiros 22 dias os 

animais permaneceram alojados em sistema “tie stall” para a adaptação às dietas 

experimentais. Do 23° ao 28° dia, os animais foram alocados em gaiolas para ensaio 

de metabolismo, com dimensões de 1,30 x 0,55 m, providas de cocho, bebedouro e 

sistema para colheita de urina. As gaiolas foram alocadas em ambiente coberto, ao 

abrigo da luz solar direta e chuva. 

 

 

4.3.3. Tratamento e manejo alimentar 

 

 

Os tratamentos experimentais foram definidos de acordo com a inclusão ou não 

de aditivos na dieta, sendo utilizado uma dieta Controle (C: sem inclusão de ionóforo), 

inclusão de 25 ppm de monensina sódica (M), 5 ppm (N5), 10 ppm (N10) ou 15 ppm 

de narasina (N15). As dietas foram formuladas através do programa “Small Ruminant 

Nutrition System 6.0” e compostas por 10% de volumoso (Feno de “coastcross”) e 

90% de concentrado. A proporção dos ingredientes e a composição química das 

dietas experimentais está apresentada na Tabela 3.  

O milho e o feno foram moídos utilizando triturador (Nogueira® DPM – 4, Itapira, 

São Paulo Brasil), com peneiras providas com crivo de 10 mm. Posteriormente foram 

misturados ao farelo de soja, ureia, calcário, cloreto de amônio e mistura mineral. Após 
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a adição ou não dos ionóforos, as rações foram homogeneizadas durante 10 minutos, 

utilizando misturador horizontal com capacidade de 500 kg (Lucato®, Limeira, São 

Paulo, Brasil). A cada partida de ração, uma amostra foi colhida e conservada a -18°C 

para posterior análise. 

 

Tabela 3. Proporção dos ingredientes e composição química das dietas, % da MS 

 Dietas1 

Ingrediente C M N5 N10 N15 

  Feno de “coastcross” 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

  Milho moído 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

  Farelo de soja 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

  Ureia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  Mistura mineral 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Cloreto de amônia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  Calcário 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Monensina, mg/kg 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Narasina, mg/kg 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 

Composição química2       

  MS 87,2 ± 0,0 87,0 ± 0,0 87,0 ± 0,0 87,2 ± 0,0 87,0 ± 0,0 

  PB 17,6 ± 0,5 18,0 ± 0,1 17,7 ± 0,2 18,1 ± 0,3 17,9 ± 0,2 

  FDN 18,9 ± 1,1 18,1 ± 0,9 18,0 ± 0,3 17,9 ± 0,2 18,4 ± 0,7 

  FDA 7,1 ± 0,3 6,7 ± 0,3 6,9 ± 0,3 6,7 ± 0,3 7,0 ± 0,5 

  MM 5,9 ± 0,3 5,6 ± 0,1 5,5 ± 0,1 5,6 ± 0,1 5,6 ± 0,1 

  Gord 3,4 ± 0,1 3,5 ± 0,1 3,5 ± 0,1 3,5 ± 0,0 3,4 ± 0,0 

  CNF 53,7 ± 0,5 54,4 ± 0,5 54,8 ± 0,5 54,5 ± 0,5 54,3 ± 0,5 

1C = dieta controle, sem inclusão de ionóforos; M = inclusão de 25 ppm de monensina sódica; N5 = 
inclusão de 5 ppm de narasina; N10 = inclusão de 10 ppm de narasina; N15 = inclusão de 15 ppm de 
narasina. 
2MS = matéria seca; MM = matéria mineral; PB = proteína bruta; FDN = fibra em detergente neutro; 
FDA = fibra em detergente ácido; Gord = gorduras totais; CNF = carboidratos não fibrosos. 
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Antes do início do experimento, os animais foram alimentados com dieta 

contendo somente feno de “coastcross”, durante o período de 10 dias. O dia 1 do 

experimento caracterizou-se pelo início do fornecimento das dietas experimentais, 

sem adaptação prévia, ou seja, a transição do feno para as dietas contendo 90% de 

concentrado ocorreu de forma abrupta. As dietas foram pesadas em balanças 

eletrônicas (Marte AC 10K, São Paulo, SP, Brasil) e ofertadas diariamente, as 

8h00min, “ad libitum” permitindo sobra diária de 10% do ofertado. Diariamente a sobra 

do ofertado foi mensurada e uma amostra (10%) foi armazenada a -18°C para 

posterior análise e cálculo do consumo diário de matéria seca. 

 

 

4.3.4. Colheita e análise do fluido ruminal 

 

 

As colheitas de fluido ruminal foram realizadas nos dias 1, 7, 14, 21 e 29 do 

experimento, em intervalo de três horas, sendo a hora zero o momento anterior à 

oferta do alimento, e 3, 6, 9 e 12 horas após o fornecimento da dieta. O conteúdo 

ruminal colhido foi filtrado em tecido de nylon com 150 micras, e a fase sólida foi 

devolvida ao rúmen. Nas colheitas realizadas nos dias 1, 7, 14 e 21 foram 

armazenadas amostras compostas por animal, ou seja, foram amostrados 20 ml em 

cada horário de colheita ao longo do dia, totalizando assim uma amostra de 100 ml.  

As análises na forma de “pool” tiveram como objetivo avaliar a adaptação dos animais 

as dietas experimentais ao longo dos dias. Entretanto, no dia 28 foram armazenadas 

amostras de cada horário de colheita individualmente, para avaliar os parâmetros 

ruminais ao longo do dia, considerando que, após os 28 dias de alimentação com as 

dietas experimentais o ambiente ruminal já estaria completamente adaptado. A partir 

do filtrado foi obtido o pH do fluído ruminal utilizando-se um potenciômetro digital 

(Digimed® DM20, Campo Grande, MS, Brasil). De cada amostra colhida, foram 

retiradas três alíquotas de 15 mL, as quais foram armazenadas a -18°C para posterior 

análise de AGCC, N-NH3. 

Para determinação de AGCC foi utilizado 2,0 mL do fluído ruminal foi 

centrifugado a 15.000g, durante 15 minutos e a 4°C. Posteriormente 0,8 mL do 

sobrenadante foi transferido para o vial cromatográfico e adicionado 0,4 mL de 

solução 3:1 de metafosfórico (25%) com ácido fórmico (98-100%) e 0,2 mL de solução 



52 
 

de ácido 2-etil-butírico 100 mM (padrão interno). Desse extrato, 1µL foi injetado em 

cromatógrafo gasoso (CG HP 7890A; Injetor HP 7683B, Agilent Technologies) 

equipado com coluna capilar HP-FFAP (1909F-112; 25 m; 0,32 mm; 0,5 μm; JeW 

Agilent Technologies). A injeção foi realizada automaticamente pelo sistema injetor 

acoplado ao cromatógrafo. O gás de arraste utilizado foi o H2, mantido em fluxo de 

31,35 mL/min. A temperatura do injetor e do detector foi de 260°C. O tempo total de 

análise cromatográfica foi de 16,5 minutos, dividido em três rampas de aquecimento: 

80°C (1 min), 120°C (20°C/min; 3 min) e 205°C (10°C/min; 2 min) (FERREIRA et al., 

2016). A concentração dos AGCC (mM/L) foi determinada com base em uma curva 

cromatográfica de calibração externa. Para análise estatística, os dados utilizados 

foram transformados para proporção molar (mM/100mM), ou seja, a relação entre a 

quantia de um determinado AGCC e o total observado. 

A concentração de N-NH3 foi determinada pelo método colorimétrico descrito 

por Chaney e Marbach (1962), adaptado para leitor de microplaca (EON, BioTech 

Instruments, Winooski, VT, EUA), utilizando filtro de absorbância de 550 nm. 

 

 

4.3.5. Digestibilidade aparente dos nutrientes 

 

 

Durante os dias 23, 24, 25, e 26 do experimento, foi realizada colheita total de 

fezes, utilizando-se arreios providos de bolsas coletoras, para evitar que o material 

tivesse contato com a urina. As fezes foram pesadas diariamente em balanças 

eletrônicas (Marte AC 10K, São Paulo, SP, Brasil), amostradas (10%) e congeladas a 

-18°C para posterior análise e cálculo de digestibilidade. 

As amostras de fezes foram secas a 55°C para posterior processamento e foi 

calculado a matéria seca I. Posteriormente, as amostras das dietas experimentais, 

sobras e fezes foram processadas em moinho tipo Wiley (Marconi, Piracicaba, São 

Paulo, Brasil), providos com peneiras de crivos de 1,0 mm e analisados para 

determinação de matéria seca II (MS) por meio de secagem em estufa a 105° C 

durante 24 horas. A matéria mineral (MM) foi determinada através da incineração das 

amostras em mufla a 550° C por 4 horas (AOAC, 1990 A concentração de nitrogênio 

total foi determinada utilizando o aparelho Leco TruMac® N (Leco Corporation, St. 

Joseph, MI, USA; AOAC, 1990). A proteína bruta (PB) foi calculada pela multiplicação 
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o nitrogênio total por 6,25. A determinação da fração fibrosa foi realizada de forma 

sequencial, utilizando alfa-amilase termoestável e sulfito de sódio para análise de fibra 

em detergente neutro (FDN), de acordo com metodologia proposta por Van Soest et 

al. (1991), e a fibra em detergente ácido (FDA) de acordo com Goering e Van Soest, 

(1970), sendo utilizado um Analisador de Fibra Ankon 2000 (Ankom Tech. Corp., 

Fairport, NY, USA). O FDN e FDA foram corrigidos para cinzas. A determinação dos 

teores de gordura total (Gord) foi realizada em sistema de extração por fluído 

supercrítico (Leco TFE2000, Leco Corp., St. Joseph, MI, EUA). Os carboidratos não 

fibrosos (CNF) foram calculados de acordo com Weiss (1999). As análises foram 

realizadas no Laboratório de Nutrição e Reprodução Animal (LNRA), do Departamento 

de Zootecnia da ESALQ/USP. 

A digestibilidade aparente dos nutrientes foi calculada a partir da seguinte 

fórmula:  

DATT(%) = (MSC × NMS) – (MSF × NMF) × 100  

                              (MSC × NMS)  

Onde: DATT = digestibilidade aparente no trato total; MSC = matéria seca 

consumida; MSF = matéria seca fecal; NMF = porcentagem do nutriente na matéria 

seca fecal; NMS = porcentagem do nutriente na matéria seca consumida. 

 

 

4.3.6. Balanço de nitrogênio 

 

 

Nos dias 23, 24, 25 e 26 do experimento também foi realizada a colheita total 

de urina, utilizando recipiente plástico contendo solução de ácido clorídrico a 50%, a 

fim de manter o pH da urina abaixo de 3, evitando perdas de nitrogênio. Diariamente 

o total colhido foi homogeneizado e quantificado. Posteriormente, o volume foi filtrado 

e amostrado (10%) e armazenado em frascos plásticos a 18°C. O nitrogênio da urina 

foi determinado utilizando o aparelho Leco TruMac® N (Leco Corporation, St. Joseph, 

MI, USA; AOAC, 1990).  

O balanço de nitrogênio foi calculado através das seguintes fórmulas: 

Nitrogênio absorvido (g/d) = N consumido – N fecal 

Nitrogênio retido (g/d) = N absorvido – N urinário 

Balanço de N (% N absorvido) = (N retido/N absorvido)*100 
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Balanço de N (% N ingerido) = (N retido/N ingerido)*100 

 

 

4.3.7. Análise estatística 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o Procedimento MIXED do 

SAS (2002). Durante a interpretação e discussão dos resultados foi adotado como 

efeito significativo quando P ≤ 0,05 e tendência quando P ≤ 0,10. Todos os dados 

foram analisados quanto à normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro Wilk, 

homogeneidade das variâncias através do teste de Levene e retirada dos outliers com 

base no valor do r de student. O conjunto de dados que não respeitou algumas das 

premissas estatísticas foi submetido às transformações logarítmicas, inversa ou raiz 

quadrada. 

Para as variáveis consumo de matéria seca, AGCC, NNH3 e pH realizadas nos 

dias 1, 7, 14 e 21, foi utilizado o seguinte modelo estatístico: Yijk = μ + Di + Bj + Eij + Pk 

+ (BP)jk + (DP)ik + Eijk, onde μ = média geral; Di = efeito fixo da dieta; bj = efeito aleatório 

de bloco; eij = erro residual A; Pk = efeito fixo de dia; (bP)jk = efeito aleatório da 

interação bloco x dia; (DP)ik = efeito fixo da interação dieta x dia, e eijk = erro residual 

B. As matrizes de covariância “compound symmetry, heterogeneous compound 

symmetry, autoregressive, heterogeneous autoregressive, unstructured, banded, 

variance components, toeplitz e heterogeneous toeplitz” foram testadas e definidas de 

acordo com o menor valor obtido para “Akaike´s Information Criterion” (AIC).  

Já com relação às variáveis AGCC, NNH3 e pH no dia 28, em que foram 

avaliadas ao longo das horas, o modelo estatístico empregado foi: Yijk = μ + Di + bj + 

eij + Hk + (bH)jk + (TH)ik + eijk, onde μ = média geral; Di = efeito fixo da dieta; bj = efeito 

aleatório de bloco; eij = erro residual A; Hk = efeito fixo de hora; (bH)jk = efeito aleatório 

da interação bloco x hora; (DH)ik = efeito fixo da interação dieta x hora, e eijk = erro 

residual B. As matrizes de covariância “compound symmetry, heterogeneous 

compound symmetry, autoregressive, heterogeneous autoregressive, unstructured, 

banded, variance components, toeplitz e heterogeneous toeplitz” foram testadas e 

definidas de acordo com o menor valor obtido para “Akaike´s Information Criterion” 

(AIC).  
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A digestibilidade aparente dos nutrientes e balanço de nitrogênio foi analisada 

com o seguinte modelo estatístico: Yij = μ + Di + bj + Eij, em que μ = média geral; Di = 

efeito fixo da dieta; bj = efeito aleatório de bloco e eij = erro residual. O bloco foi incluído 

como efeito aleatório. 

Para todas as variáveis respostas as médias foram obtidas através do comando 

LSMEANS. Foram realizados dois contrastes para avaliar o efeito do tipo de ionóforo 

utilizado: C*A – dieta controle vs dietas contendo ionóforo (M, N5, N10 e N15) e M*N 

– monensina vs narasina (N5, N10 e N15). O efeito da inclusão de doses de narasina 

(C, N5, N10 e N15) foram avaliadas utilizando os polinômios ortogonais linear e 

quadrático. No caso de variáveis analisadas como medidas repetidas no tempo, o 

efeito de dia/hora e interação dieta vs dia/hora foi definida com base no teste F da 

análise de variância. 

 

 

4.4. Resultados e discussão 

 

 

Os dados de consumo de nutrientes estão apresentados na Tabela 4. Os 

animais alimentados com as dietas contendo ionóforo (monensina ou narasina) 

tiveram menor consumo de MS (P = 0,01), MO (P = 0,01), FDN (P < 0,01), FDA (P < 

0,01), PB (P = 0,02), gordura (P = 0,04) e CNF (P = 0,02) em relação aos animais do 

tratamento controle. As doses de narasina reduziram linearmente o consumo de MS 

(P = 0,02), MO (P = 0,02), FDN (P = 0,01), PB (P = 0,05) e CNF (P = 0,03). Houve 

tendência das doses de narasina em reduzir o consumo de FDA (P = 0,07).  

Com relação a digestibilidade dos nutrientes, os borregos que foram 

alimentados com dietas contendo ionóforos (monensina ou narasina) apresentaram 

maior porcentagem de digestibilidade para MS (P < 0,01), MO (P = 0,04) e CNF (P = 

0,05) em relação aos borregos alimentados com a dieta controle (Tabela 5). Além 

disso, foi observado efeito linear crescente sobre a digestibilidade da MS (P < 0,01), 

MO (P < 0,01), PB (P < 0,01), gordura (P = 0,02) e CNF (P < 0,01) com o aumento 

nas dosagens de narasina adicionado nas dietas. A digestibilidade das frações 

fibrosas (FDN e FDA) não foram afetadas pelas dietas experimentais. 
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Tabela 4. Consumo de nutrientes pelos borregos alimentados com as dietas 

experimentais. 

Item 

Dietas1 

EPM2 

Valor de P3 

C M N5 N10 N15 C*A M*N L Q 

Consumo           

  MS 1,99 1,66 1,78 1,87 1,65 0,08 0,01 0,24 0,02 0,92 

  MO 1,87 1,56 1,67 1,76 1,54 0,07 0,01 0,26 0,02 0,86 

  FDN 0,38 0,30 0,32 0,33 0,31 0,01 <0,01 0,21 0,01 0,30 

  FDA 0,14 0,11 0,12 0,13 0,12 0,01 <0,01 0,13 0,07 0,39 

  PB 0,35 0,30 0,31 0,33 0,29 0,01 0,02 0,27 0,05 0,76 

  Gord 0,08 0,06 0,07 0,08 0,07 <0,01 0,04 0,16 0,14 0,68 

  CNF 1,07 0,91 0,98 1,02 0,89 0,04 0,02 0,26 0,03 0,66 

1 C = dieta controle, sem inclusão de ionóforos; M = inclusão de 25 ppm de monensina sódica; N5 = 
inclusão de 5 ppm de narasina; N10 = inclusão de 10 ppm de narasina; N15 = inclusão de 15 ppm de 
narasina. 
2 EPM = erro padrão de média. 
3 C*A = contraste entre a dieta controle e as dietas com ionóforo; M*N = contraste entre dieta com 
monensina e as dietas com narasina; L = efeito linear; Q = efeito quadrático.  

 

Estudos têm demonstrados os efeitos da utilização de ionóforo sobre a 

digestibilidade aparente dos nutrientes. Beede et al., (1980) relataram aumento na 

digestibilidade da matéria seca e da energia bruta digestível em bovinos alimentados 

com dietas contendo baixo teor de proteína bruta contendo monensina. Similarmente, 

Rust et al., (1978) observaram aumento na digestibilidade da matéria seca e do amido 

em bovinos alimentados com dieta contendo elevado teor de concentrado com 

monensina. Em levantamento bibliográfico contendo 20 estudos que avaliaram a 

utilização de lasalocida e monensina, Spears (1990) relatou que os ionóforos 

aumentaram em aproximadamente 2% a energia digestível das dietas de bovinos.  

Não houve interação entre dieta e dia de colheita para as características da 

fermentação ruminal (Tabela 6). Entretanto, houve efeito de dia para todas as 

variáveis, exceto a proporção molar do ácido isovalérico. Analisando o efeito de dia 

para cada variável foi possível verificar alguns comportamentos peculiares com o 

passar dos dias. A proporção molar do ácido acético diminuiu com o passar dos dias, 

sendo a proporção mais baixa observada na colheita do dia 14. Já a proporção molar 
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do propionato apresentou comportamento inverso, sendo observado aumento com o 

passar dos dias do experimento, comportamento este similar ao observado com o 

ácido butírico. A relação acetato:propionato diminuiu drasticamente entre o primeiro 

para o sétimo dia do experimento, mantendo essa relação estável nas colheitas 

seguinte, variando entre 1,22 e 1,57. A concentração total de AGCC aumentou até o 

dia 14, se mantendo estável até a colheita realizada no dia 21. Essas variações 

observadas são reflexos da adaptação dos animais as dietas experimentais. Como 

dito na metodologia deste trabalho, antes do início do experimento os borregos 

estavam consumindo dieta contendo 100% de volumoso (pré-secado de “coastcross”). 

Devido as características intrínsecas a fermentação ruminal desses compostos, a 

proporção molar de acetato fui muito elevada no primeiro dia de coleta. Conforme os 

dias se passaram e os animais foram se adaptando ao consumo das dietas 

experimentais, as quais continham 90% de concentrado, a produção de propionato 

acaba sendo favorecida, o que resulta em aumento na proporção molar do ácido 

propiônico e redução na proporção de ácido acético. 

Houve efeito de dia para o pH ruminal. Foi possível observar que os maiores 

valores de pH ruminal foi obtido no dia 1 (pH médio = 6,29), isso devido a dieta que 

os borregos estavam consumindo antes do início do experimento (100% pré-secado 

de “coastcross”). O valor mais baixo foi obtido na colheita do dia 7 (pH médio = 5,74), 

se mantendo praticamente estável quando comparado a colheita realizada no dia 14 

(pH médio = 5,79), seguido de um aumento no pH do fluido ruminal no dia 21 do 

experimento (pH médio = 5,96). Esses dados elucidam que durante a fase inicial do 

experimento foi possível caracterizar bem o período de adaptação dos animais as 

dietas contendo elevado teor de concentrado, e apesar da utilização de ionóforos nas 

dietas experimentais, não houve efeito de tratamento durante a fase de adaptação.  
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Tabela 5. Digestibilidade aparente dos nutrientes (% e kg) de borregos alimentados 

com as dietas experimentais. 

Item 

Dietas1 

EPM2 

Valor de P3 

C M N5 N10 N15 C*A M*N L Q 

Digestibilidade, %           

  MS 82,17 86,15 83,53 86,02 86,39 0,89 <0,01 0,42 <0,01 0,58 

  MO 84,90 87,60 84,93 87,54 87,88 0,86 0,04 0,42 <0,01 0,86 

  FDN 64,58 69,89 65,51 67,31 68,27 2,62 0,29 0,35 0,28 0,99 

  FDA 60,41 65,66 62,33 64,69 65,48 2,80 0,20 0,65 0,17 0,84 

  PB 82,91 85,71 82,04 84,70 85,87 0,94 0,12 0,17 <0,01 0,29 

  Gord 91,62 91,58 90,61 92,03 93,89 0,79 0,63 0,50 0,02 0,17 

  CNF 92,37 93,92 92,03 94,84 95,11 0,69 0,05 0,93 <0,01 0,66 

1 C = dieta controle, sem inclusão de ionóforos; M = inclusão de 25 ppm de monensina sódica; N5 = 
inclusão de 5 ppm de narasina; N10 = inclusão de 10 ppm de narasina; N15 = inclusão de 15 ppm de 
narasina. 
2 EPM = erro padrão de média. 
3 C*A = contraste entre a dieta controle e as dietas com ionóforo; M*N = contraste entre dieta com 
monensina e as dietas com narasina; L = efeito linear; Q = efeito quadrático.  

 

Da mesma forma, Polizel et al. (2017) avaliaram o efeito da inclusão de 

monensina e doses de narasina (10 ou 20 mg/kg de MS) durante o período inicial de 

adaptação de bovinos ao recebimento de dietas contendo elevado teor de 

concentrado, e observaram que os ionóforos não alteraram a proporção molar de 

acetato, propionato e butirato quando comparado ao tratamento controle. Entretanto, 

relataram que reduziu a concentração total de AGCC para os animais alimentados 

com dieta contendo monensina quando comparado as dietas controle ou contendo 10 

mg de narasina/kg de MS. Os autores também observaram elevação no pH ruminal 

dos animais alimentados com 25 mg de monensina e 20 mg de narasina/kg de MS.  

O processo de adaptação dos ruminantes e dos microrganismos que habitam 

o rúmen ao aumento no teor de concentrado na dieta resulta em alterações nos 

processos intrínsecos ao rúmen e as características de fermentação. Brown et al. 

(2006) relataram aumento nas populações de bactérias amilolíticas na medida em que 

a inclusão de concentrado foi elevada, e as bactérias que utilizam lactato como 

substrato energético aumentaram drasticamente quando a dieta continha mais de 
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60% de concentrado na composição. Essas alterações resultam em variações no 

processo de fermentação, e como consequência alterações nos produtos finais da 

fermentação. Segundo Costa et al. (2008) o ácido propiônico foi o AGCC responsável 

pelo crescimento fisiológico das papilas presentes no epitélio ruminal consideradas 

metabolicamente ativas. Ou seja, essas mudanças relacionadas a composição 

química das dietas desencadeiam uma sequência de alterações de cunho 

microbiológico, bioquímico e fisiológico nos ruminantes, e esse processo ocorre ao 

longo de um determinado tempo necessário para uma mínima adaptação a essas 

mudanças. No presente estudo os animais foram adaptados as dietas experimentais 

de forma abrupta, ou seja, sem alterações graduais na relação volumoso e 

concentrado, ou restrição quantitativa. Nesse cenário, foi possível verificar que os 

ionóforos utilizados não foram efetivos no controle do pH ruminal, assim como não 

alteraram a proporção molar dos AGCC. 

 A proporção molar dos ácidos graxos de cadeira curta e a relação 

acetato:propionato não foram afetadas pelas dietas experimentais. A concentração 

total de AGCC foi alterada pelas dietas experimentais. Os animais alimentados com 

monensina sódica apresentaram menor concentração total de AGCC em relação aos 

borregos alimentados com narasina (P = 0,02). O pH ruminal não foi influenciado pela 

inclusão de ionóforos durante o período de adaptação as dietas. 

Não houve interação entre dieta e dia para as variáveis analisadas. Entretanto, 

houve efeito de dia todas as variáveis, exceto a proporção molar do isovalérico. 

Analisando o efeito de dia para tais variáveis foi possível verificar alguns 

comportamentos peculiares com o passar dos dias. A proporção molar do ácido 

acético diminuiu com o passar dos dias, sendo proporção mais baixa observada na 

colheita do dia 14. Já a proporção molar do propionato apresentou comportamento 

inverso, aumentou com o passar dos dias do experimento, comportamento similar ao 

observado com o butírico. A relação acetato:propionato diminuiu drasticamente entre 

o primeiro e o sétimo dia do experimento, se mantendo relação estável nas colheitas 

seguinte, variando entre 1,22 e 1,57. A concentração total de AGCC aumentou até o 

dia 14, se mantendo estável até a colheita realizada no dia 21.  
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Tabela 6. Parâmetros ruminais em borregos durante a adaptação as dietas 

experimentais, sendo as colheitas realizadas no D1, D7, D14 e D21 do experimento. 

Item Dietas1 EPM2 Valor de P3 

C M N5 N10 N15  C*A M*N L Q D D*D 

mM/100mM             

  Acético 53,47 55,16 53,75 53,94 55,54 1,05 0,34 0,52 0,20 0,53 <0,01 0,89 

  Propiônico 32,89 31,31 30,78 33,67 32,51 2,00 0,71 0,67 0,74 0,81 <0,01 0,34 

  Isobutírico 0,64 0,72 0,85 0,70 0,70 0,07 0,16 0,69 0,92 0,11 <0,01 0,21 

  Butírico 8,25 9,77 9,99 8,26 8,78 0,89 0,37 0,47 0,82 0,50 <0,01 0,46 

  Isovalérico 1,35 1,67 1,86 1,59 1,65 0,25 0,18 0,90 0,64 0,32 0,32 0,20 

  Valérico 1,28 1,32 1,51 1,41 1,56 0,12 0,22 0,22 0,25 0,72 <0,01 0,25 

Ac:Prop 1,94 2,08 2,05 1,98 2,09 0,14 0,48 0,81 0,58 0,98 <0,01 0,69 

Total, mM 113,1 101,9 110,3 111,3 113,9 3,95 0,30 0,02 0,79 0,41 <0,01 0,24 

pH 5,92 6,00 5,91 5,94 5,95 0,07 0,64 0,45 0,66 0,99 <0,01 0,23 

Amônia mg/dL 16,07 15,83 18,45 17,67 17,92 1,47 0,34 0,15 0,47 0,41 0,40 0,22 

1C = dieta controle, sem inclusão de ionóforos; M = inclusão de 25 ppm de monensina sódica; N5 = 
inclusão de 5 ppm de narasina; N10 = inclusão de 10 ppm de narasina; N15 = inclusão de 15 ppm de 
narasina. 
2EPM = erro padrão de média. 
3C*A = contraste entre a dieta controle e as dietas com ionóforo; M*N = contraste entre dieta com 
monensina e as dietas com narasina; L = efeito linear; Q = efeito quadrático; D = efeito de dia; D*D = 
interação entre dia e dieta.  

 

Nas colheitas realizadas no dia 29 foi observado tendência de efeito quadrático 

(P = 0,10) para a proporção molar de acetato, sendo que a menor proporção foi 

observada quando utilizado 10 ppm de narasina (Tabela 7). Os animais alimentados 

com dietas contendo ionóforos (monensina ou narasina) tenderam a apresentar maior 

proporção molar de ácido propiônico (P = 0,07) em relação aos borregos da dieta 

controle. Bactérias que fazem a redução de succinato à propionato são resistentes 

aos efeitos dos ionóforos, por isso, quando esses aditivos são adicionados as dietas 

de ruminantes existe a tendência em aumentar a produção de propionato durante a 

fermentação ruminal (MCGUFFEY et al., 2001). O aumento na proporção molar de 

propionato aumenta a eficiência energética do processo de fermentação ruminal, pois 

a maior produção de propionato aumentará a gliconeogênese hepática (LOMAX et al., 
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1979; BAIRD et al., 1980), sendo o propionato o principal precursor de glicose para os 

animais ruminantes (ELLIS et al., 2012). Além disso, a produção de propionato reduz 

a quantia de substrato para a metanogênese, diminuindo a disponibilidade 

principalmente de hidrogênio e formato (ELLIS et al., 2008). As alterações nos AGCC 

formados durante o processo de fermentação ruminal são essenciais nos modelos 

macanísticos para predição de produção de metano entérico (ALEMU et al., 2011; 

BANNINK et al., 2011), pois o propionato é um importante dreno de hidrogênio do 

ambiente ruminal, enquanto que o acetato e butirato são as principais fontes (WOLIN, 

1960). 

A utilização de ionóforos nas dietas dos borregos resultou em diminuição na 

proporção molar do ácido butírico (P = 0,02) quando comparado à dieta controle. 

Houve também a tendência de aumentar a proporção molar de ácido butírico no fluido 

ruminal dos borregos alimentados com dietas contendo narasina em relação aos que 

consumiram dieta contendo monensina (P = 0,08). A redução na produção de ácido 

butírico quando adicionada monensina em dieta contendo elevado teor de 

concentrado é bem discutida na literatura. Em meta-análise realizada por Ellis et al. 

(2012), os autores verificaram que as doses de monensina utilizadas para bovinos 

alimentados com dietas contendo no mínimo 80% de grãos reduziu a proporção molar 

de butirato, e aumento no propionato. A redução no butirato pode ser justificado pela 

alteração na população de microrganismos com o uso do ionóforo. Henderson et al. 

(1981) avaliaram os efeitos da monensina sobre a população bacteriana in vitro, e 

relatou diferenças na quantidade e no potencial de inibição de duas diferentes estirpes 

de Butyrivibrio quando utilizado o ionóforo. O presente estudo elucidou a capacidade 

da monensina em reduzir a proporção molar de butirato. Além disso, foi possível 

verificar que a narasina também possui a capacidade de reduzir a proporção do molar 

do ácido butírico, entretanto, essa diminuição tendeu a ser menor quando comparado 

a monensina. 

A proporção molar do ácido valérico não foi afetada (P = 0,42) pelas dietas 

experimentais. Com relação aos ácidos graxos de cadeia ramificada, a proporção 

molar do ácido isovalérico não foi afetada (P = 0,70) pelas dietas experimentais. 

Entretanto, houve tendência (P = 0,06) dos animais alimentados com dietas contendo 

narasina terem maior proporção molar de isobutírico em relação aos borregos do 

tratamento monensina. 
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Tabela 7. Parâmetros ruminais em borregos alimentados com as dietas experimentais 

no dia 29 do experimento. 

Item 

Dietas1 EPM2 Efeito3 

C M N5 N10 N15  C*A M*N L Q H H*D 

mM/100mM             

  Acético 56,43 53,34 53,36 51,67 54,65 2,37 0,12 0,96 0,35 0,10 0,08 0,15 

  Propiônico 26,61 33,41 30,98 33,71 30,21 3,18 0,07 0,55 0,22 0,14 <0,01 0,14 

  Isobutírico 0,75 0,65 0,75 0,80 0,79 0,06 0,97 0,06 0,45 0,89 <0,01 0,14 

  Butírico 13,51 9,36 11,48 11,09 11,41 1,11 0,02 0,08 0,14 0,22 <0,01 0,19 

  Isovalérico 1,57 1,44 1,62 1,38 1,62 0,16 0,72 0,58 0,74 0,52 <0,01 0,99 

  Valérico 1,24 1,23 1,53 1,44 1,31 0,13 0,36 0,20 0,90 0,12 0,01 0,28 

Ac:Prop 2,21 1,74 1,86 1,62 1,99 0,25 0,06 0,69 0,24 0,06 <0,01 0,08 

Total, mM 133,6 124,3 135,6 122,4 115,7 6,23 0,22 0,97 0,02 0,47 <0,01 0,05 

pH 5,87 5,87 5,86 6,01 5,93 0,07 0,49 0,41 0,21 0,58 <0,01 0,02 

Amônia, mg/dL 24,10 17,41 20,64 21,79 19,08 1,51 <0,01 <0,01 <0,01 0,66 0,63 0,14 

1 C = dieta controle, sem inclusão de ionóforos; M = inclusão de 25 ppm de monensina sódica; N5 = 
inclusão de 5 ppm de narasina; N10 = inclusão de 10 ppm de narasina; N15 = inclusão de 15 ppm de 
narasina. 
2 EPM = erro padrão de média. 
3 C*A = contraste entre a dieta controle e as dietas com ionóforo; M*N = contraste entre dieta com 
monensina e as dietas com narasina; L = efeito linear; Q = efeito quadrático; H = efeito de hora; D*H = 
interação entre dieta e hora.  

 

Houve tendência a efeito de tratamento para a relação acetato:propionato. Os 

animais alimentados com dietas contendo ionóforo (monensina e narasina) tenderam 

a apresentaram menor relação quando comparado com animais do tratamento 

controle (P = 0,06). Houve tendência de efeito quadrático para a relação 

acetato:propionato quando adicionado narasina as dietas, sendo o a menor relação 

observada quando utilizado 10 ppm do ionóforo. Além disso, foi observada tendência 

de interação entre dieta e hora (P = 0,08) para a relação acetato e propionato. 

Realizando o desdobramento da interação (Figura 1) foi possível verificar que em 

todos os horários de colheita os animais do tratamento controle apresentaram maior 

relação acetato:propionato em relação aos borregos alimentados com ionóforos, 

entretanto, na hora 12 não foi verificado essa tendência (P = 0,16). Além disso, a 
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tendência a efeito quadrático para as doses de narasina para a mesma variável foi 

observado em todos os horários, exceto na hora 9 (P = 0,11).  

 

 

Figura 1. Relação acetato e propionato dos borregos alimentados com as dietas 

experimentais ao longo do 29° dia do experimento 

 

A concentração total de ácido graxo de cadeia curta diminuiu linearmente com 

a inclusão dos níveis de narasina (P = 0,02). Além disso, foi observado interação entre 

dieta e hora (P =0,05) para a concentração total de AGCC. Desdobrando a interação 

(Figura 2) foi possível observar que na hora 12 de colheita não foi observado o efeito 

linear para as doses de narasina (P = 0,22). Além disso, foi possível observar que nas 

horas 0 e 3 a concentração total de AGCC foi maior para os animais do tratamento 

controle em relação aos alimentados com dietas contendo aditivos (P = 0,05 e P = 

0,02, respectivamente).  

O pH ruminal não foi afetado pelas dietas experimentais. Entretanto, houve 

interação entre dieta e hora de colheita (P = 0,02). Realizando o desdobramento da 

interação (Figura 3), foi possível observar que na hora 9 os animais alimentados com 

dietas contendo narasina, independente da dosagem, apresentaram pH ruminal 

superior em relação aos borregos do tratamento com monensina (P = 0,05).  
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Figura 2. Concentração total de ácido graxo de cadeia curta em borregos alimentados 

com as dietas experimentais ao longo do 29° dia do experimento 

 

Figura 3. pH ruminal dos borregos alimentados com as dietas experimentais ao longo 

do 29° dia do experimento 

 

Os borregos alimentados com dietas contendo ionóforos apresentaram menor 

concentração de amônia (P < 0,01) no fluido ruminal quando comparado aos animais 
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do tratamento controle. Além disso, os borregos do tratamento monensina 

apresentaram concentração de amônia inferior (P < 0,01) quando comparados aos 

animais que receberam narasina. O aumento nas doses de narasina diminuiu 

linearmente (P < 0,01) a concentração ruminal de amônia. De forma geral, os 

ionóforos apresentam efeitos importantes no metabolismo de nitrogênio dos animais 

ruminantes. Pesquisas realizadas in vitro têm demostrado que a monensina tem a 

capacidade de reduzia a degradação de proteína, o acumulo de amônia e o nitrogênio 

microbiano (VAN NEVEL & DEMEYER, 1977; WHETSTONE et al., 1981), e apesar 

de diminuir o crescimento líquido microbiano, a fermentação total média e os produtos 

finais gerados não são afetados (MUNTIFERING et al., 1981; FAULKNER et al., 

1985).  

Em experimento conduzido por Chen & Russell (1991) utilizando culturas 

mistas de bactérias ruminais in vitro, os autores relataram que a monensina 

apresentou pouco efeito no processo de proteólise ruminal, entretanto, causou 

redução na produção de amônia. 

Os dados de balanço de nitrogênio estão apresentados na Tabela 8. Os 

borregos alimentados com as dietas contendo aditivos (monensina ou dose de 

narasina) apresentaram consumo de nitrogênio menor (P = 0,02) em relação aos 

animais alimentados com a dieta controle, entretanto, não houve diferença entre 

monensina e narasina (P = 0,27). Além disso, houve tendência de redução linear no 

consumo de nitrogênio com o aumento nas doses de narasina utilizada (P = 0,06). 

Como as dietas experimentais utilização foram isonitrogenadas, a redução no 

consumo de nitrogênio causado pelos aditivos pode ser explicada pela redução no 

consumo de MS. 

Os borregos alimentados com a dieta controle apresentaram maior excreção 

de nitrogênio pelas fezes em comparação aos borregos que receberam aditivos (P = 

0,02), e as doses de narasina reduziram linearmente (P < 0,01) a eliminação de 

nitrogênio pelas fezes. Não houve diferença na excreção de nitrogênio pelas fezes 

entre os animais que receberam monensina e narasina (P = 0,13). A absorção de 

nitrogênio foi maior para os animais do tratamento controle (P = 0,04) em relação aos 

que receberam aditivos, não sendo observado efeito entre os aditivos (P = 0,42) e 

para as doses de narasina (P > 0,05). A utilização de ionóforos nas dietas dos 

borregos reduziu (P = 0,03) a eliminação de nitrogênio pela urina, e as doses de 

narasina reduziu linearmente (P = 0,04). Não houve diferença entre o tratamento com 
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monensina e narasina para eliminação de nitrogênio pela urina (P = 0,50). As dietas 

experimentais não afetaram a quantidade de nitrogênio retido (P = 0,56), assim como 

a porcentagem de nitrogênio em função do absorvido (P = 0,76) e do ingerido (P = 

0,67). 

 

Tabela 8. Balanço de nitrogênio de borregos alimentados com as dietas 

experimentais. 

Item 

Dietas1 

EPM2 

Efeito3 

C M N5 N10 N15 C*A M*N L Q 

N ingerido, (g/d) 56,04 47,55 50,14 54,20 46,93 2,64 0,02 0,27 0,06 0,76 

N fecal, (g/d) 9,55 6,80 8,98 8,29 6,67 0,65 0,02 0,13 <0,01 0,43 

N absorvido, (g/d) 46,50 40,76 41,17 45,91 40,26 2,28 0,04 0,42 0,19 0,93 

N urina, (g/d) 26,87 23,45 22,63 22,68 20,99 2,17 0,03 0,50 0,04 0,47 

N retido, (g/d) 19,63 17,31 18,55 23,23 19,28 2,54 0,99 0,31 0,63 0,58 

  %N do absorvido 42,40 42,95 44,36 49,64 47,46 4,77 0,47 0,43 0,30 0,65 

  %N do ingerido 35,13 36,88 36,35 42,09 40,70 4,04 0,39 0,54 0,19 0,74 

1C = dieta controle, sem inclusão de ionóforos; M = inclusão de 25 ppm de monensina sódica; N5 = 
inclusão de 5 ppm de narasina; N10 = inclusão de 10 ppm de narasina; N15 = inclusão de 15 ppm de 
narasina. 
2EPM = erro padrão de média. 
3C*A = contraste entre a dieta controle e as dietas com ionóforo; M*N = contraste entre dieta com 
monensina e as dietas com narasina; L = efeito linear; Q = efeito quadrático; D = efeito de dia; D*D = 
interação entre dia e dieta.  

 

Os ionóforos possuem papel importante no metabolismo de nitrogênio quando 

adicionado em dietas de ruminantes. As modificações causadas pelos ionóforos no 

metabolismo de nitrogênio nos animais ruminantes (KRAUSE & RUSSELL, 1996; 

MCGUFFEY et al., 2001), podem resultar em aumento na retenção de nitrogênio, 

gerando um impacto positivo indireta na eliminação de nitrogênio no meio ambiente 

(TEDESCHI et al., 2003). 
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4.5. Conclusão 

 

 

A utilização de narasina para borregos alimentados com elevado teor de 

concentrado demonstrou ser uma boa alternativa como manipulador da fermentação 

ruminal, com resultados positivos na digestibilidade aparente dos nutrientes e balanço 

de nitrogênio. Com base nos dados obtidos no presente estudo, a dosagem a ser 

utilizadas nessas condições seria de 10 mg de narasina/kg de MS. 
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5. Efeito da narasina no metabolismo ruminal e na digestibilidade aparente dos 

nutrientes em borregos alimentados com dietas contendo elevado teor de 

volumoso 

 

5.1. Hipóteses 

 

 

A utilização de narasina resultaria em aumento na digestibilidade aparente da 

matéria seca, especialmente a fração fibrosa, o que poderia resultar em aumento no 

consumo de matéria seca. Além disso, o ionóforo alteraria as proporções molares dos 

ácidos graxos de cadeia curta e o metabolismo de nitrogênio. 

 

 

5.2. Objetivos 

 

 

Avaliar os efeitos do uso de narasina sobre o consumo e digestibilidade 

aparente dos nutrientes, metabolismo do nitrogênio e parâmetros relacionados a 

fermentação ruminal. Somado a isso, definir a melhor dosagem de narasina a ser 

utilizada para cordeiros alimentados com alto teor de volumoso. 

 

 

5.3. Materiais e Métodos 

 

 

5.3.1. Instalações experimentais e animais 

 

 

O presente estudo foi conduzido nas instalações do Sistema Intensivo de 

Produção de Ovinos e Caprinos (SIPOC) do Departamento de Zootecnia da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), Universidade de São Paulo (USP) 

localizada em Piracicaba – SP – Brasil. 
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Foram utilizados cinco borregos White Dorper x Santa Inês, castrados e 

providos de cânulas ruminais. Os animais permaneceram alojados em sistema “tie 

stall” durante o período de adaptação as dietas experimentais, e durante as colheitas 

das amostras, eles foram alojados em gaiolas para ensaio de metabolismo, com 

dimensões de 1,30 x 0,55 m, providos de cochos, bebedouros e sistema para colheita 

de urina. As gaiolas foram alocadas em ambiente coberto, ao abrigo de luz solar direta 

e chuva. 

 

 

5.3.2. Delineamento e período experimental 

 

 

O experimento teve duração de 125 dias, sendo divididos em cinco períodos 

de 25 dias. Os cinco primeiros dias de cada período foram utilizados como “wash-out” 

sendo ofertado somente feno de “coastcross” sem os tratamentos experimentais. Do 

dia 6 ao dia 25 os animais foram alimentados com os tratamentos, sendo as colheitas 

de amostras realizadas nos últimos seis dias. 

O delineamento utilizado no experimento foi o quadrado latino 5 x 5, sendo 5 

períodos experimentais, 5 animais e 5 tratamentos. 

 

 

5.3.3. Tratamentos e manejo alimentar 

 

 

Os tratamentos foram definidos pela inclusão de doses de narasina, sendo o 

tratamento controle (N0: sem a adição de ionóforo) e a inclusão de 8, 16, 24 e 32 mg 

de narasina/kg de MS, originando os tratamentos N8, N16, N24 e N32. As dietas eram 

compostas por 98% de volumoso (feno de “coastcross”) e 2% de milho moído, sendo 

este o veículo de fornecimento do aditivo. O feno e o concentrado foram ofertados 

duas vezes ao dia. A quantia ofertada diariamente foi definida com base na sobra 

referente oferta do dia anterior, sendo permitida sobra máxima de 5% em relação ao 

ofertado. A análise química do feno e do milho utilizado no experimento está 

apresentada na tabela 7 
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O feno e o milho foram moídos separadamente em triturador (Nogueira® DPM 

– 4, Itapira, São Paulo Brasil) provido de peneira com crivos de 10 mm. Diariamente 

o feno e o milho moído eram pesados separadamente em balança eletrônica de 0,1 

grama de precisão (Marte AC 10K, São Paulo, SP, Brasil). A oferta era realizada duas 

vezes ao dia, pela manhã no final da tarde. Diariamente a sobra foi pesada para 

determinar o consumo de matéria seca.  

 

 

5.3.4. Digestibilidade dos nutrientes 

 

 

Durante os dias 20, 21, 22 e 23 de cada período foi realizada a colheita total de 

fezes, utilizando-se arreios providos de bolsas coletoras, para evitar que o material 

tivesse contato com a urina. Os arreios foram colocados nos animais no dia 18 de 

cada período experimental para os borregos de adaptarem aos mesmos, não 

prejudicando o período de colheita de fezes e urina. 

As fezes foram pesadas diariamente em balanças eletrônicas (Marte AC 10K, 

São Paulo, SP, Brasil), amostradas (10%) e congeladas a -18°C para posterior análise 

e cálculo de digestibilidade. 

 

Tabela 9. Composição química do feno e do milho utilizado durante o experimento. 

Composição química1 

Ingredientes 

Feno “coastcross” Milho moído 

  MS 91,0 ± 0,3 88,0 ± 0,4 

  MM 5,5 ± 0,1 3,2 ± 0,1 

  PB 8,8 ± 0,1 8,8 ± 0,2 

  FDN 74,1 ± 0,6 13,9 ± 0,3 

  FDA 39,2 ± 0,2 4,0 ± 0,2 

  Gord 1,95 ± 0,1 3,9 ± 0,1 

  CNF 8,7 ± 0,6 70,2 ± 0,3 

1MS = matéria seca; MM = matéria mineral; PB = proteína bruta; FDN = fibra em detergente neutro; 
FDA = fibra em detergente ácido; Gord = gorduras totais; CNF = carboidratos não fibrosos. 
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As amostras de fezes foram secas a 55°C para posterior processamento e foi 

calculado a matéria seca I. Posteriormente, as amostras das dietas experimentais, 

sobras e fezes foram processadas em moinho tipo Wiley (Marconi, Piracicaba, São 

Paulo, Brasil), utilizando peneiras com crivos de 1,0 mm e analisados para 

determinação de matéria seca II (MS) por meio de secagem em estufa a 105° C 

durante 24 horas. A matéria mineral (MM) foi determinada através da incineração das 

amostras em mufla a 550° C por 4 horas (AOAC, 1990). A concentração de nitrogênio 

total foi determinada utilizando o aparelho Leco TruMac® N (Leco Corporation, St. 

Joseph, MI, USA; AOAC, 1990). A proteína bruta (PB) foi calculada pela multiplicação 

o nitrogênio total por 6,25. A determinação da fração fibrosa foi realizada de forma 

sequencial, utilizando alfa-amilase termoestável e sulfito de sódio para análise de fibra 

em detergente neutro (FDN), de acordo com metodologia proposta por Van Soest et 

al. (1991), e a fibra em detergente ácido (FDA) de acordo com Goering e Van Soest, 

(1970), sendo utilizado um Analisador de Fibra Ankon 2000 (Ankom Tech. Corp., 

Fairport, NY, USA). O FDN e FDA foram corrigidos para cinzas. A determinação dos 

teores de gordura total (Gord) foi realizada em sistema de extração por fluído 

supercrítico (Leco TFE2000, Leco Corp., St. Joseph, MI, EUA). Os carboidratos não 

fibrosos (CNF) foram calculados de acordo com Weiss (1999). As análises foram 

realizadas no Laboratório de Nutrição e Reprodução Animal (LNRA), do Departamento 

de Zootecnia da ESALQ/USP. 

A digestibilidade aparente dos nutrientes foi calculada a partir da seguinte 

fórmula:  

DATT(%) = (MSC × NMS) – (MSF × NMF) × 100  

                              (MSC × NMS)  

Onde: DATT = digestibilidade aparente do trato total; MSC = matéria seca 

consumida; MSF = matéria seca fecal; NMF = porcentagem do nutriente na matéria 

seca fecal; NMS = porcentagem do nutriente na matéria seca consumida. 
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5.3.5. Balanço de nitrogênio 

 

 

Nos dias 20, 21, 22 e 23 do experimento também foi realizada a colheita total 

de urina, utilizando recipiente plástico contendo solução de ácido clorídrico a 50%, a 

fim de manter o pH da urina abaixo de 3, evitando perdas de nitrogênio. Diariamente 

o total colhido foi homogeneizado e quantificado. Posteriormente, o volume foi filtrado 

e amostrado (10%) e armazenado em frascos plásticos a 18°C. O nitrogênio da urina 

foi determinado utilizando o aparelho Leco TruMac® N (Leco Corporation, St. Joseph, 

MI, USA; AOAC, 1990). 

 O balanço de nitrogênio foi calculado através das seguintes fórmulas: 

Nitrogênio absorvido (g/d) = N consumido – N fecal 

Nitrogênio retido (g/d) = N absorvido – N urinário 

Balanço de N (% N absorvido) = (N retido/N absorvido)*100 

Balanço de N (% N ingerido) = (N retido/N ingerido)*100 

 

 

5.3.6. Colheita e análise do fluido ruminal 

 

 

No último dia de cada período (D25) foi realizada colheita de fluído ruminal, 

com intervalo de três horas, sendo a hora zero o momento anterior ao fornecimento 

de alimento pela manhã, e 3, 6, 9 e 12 horas após a oferta. O conteúdo ruminal colhido 

foi filtrado em tecido de nylon com 150 micras, e a fase sólida foi devolvida ao rúmen, 

via cânula. A partir do filtrado foi obtido o pH do fluído ruminal utilizando-se um 

potenciômetro digital (Digimed® DM20, Campo Grande, MS, Brasil). De cada amostra 

colhida, foram retiradas duas alíquotas de 15 mL, as quais foram armazenadas a -

18°C para posterior análise de AGCC e N-NH3. 

Para determinação de AGCC foi utilizado 2,0 mL do fluído ruminal e 

centrifugado a 15.000g, durante 15 minutos e a 4°C. Posteriormente 0,8 mL do 

sobrenadante foi transferido para o vial cromatográfico e adicionado 0,4 mL de 

solução 3:1 de metafosfórico (25%) com ácido fórmico (98-100%) e 0,2 mL de solução 

de ácido 2-etil-butírico 100 mM (padrão interno). Desse extrato, 1µL foi injetado em 

cromatógrafo gasoso (CG HP 7890A; Injetor HP 7683B, Agilent Technologies) 
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equipado com coluna capilar HP-FFAP (1909F-112; 25 m; 0,32 mm; 0,5 μm; JeW 

Agilent Technologies). A injeção foi realizada automaticamente pelo sistema injetor 

acoplado ao cromatógrafo. O gás de arraste utilizado foi o H2, mantido em fluxo de 

31,35 mL/min. A temperatura do injetor e do detector foi de 260°C. O tempo total de 

análise cromatográfica foi de 16,5 minutos, dividido em três rampas de aquecimento: 

80°C (1 min), 120°C (20°C/min; 3 min) e 205°C (10°C/min; 2 min). A concentração dos 

AGCC (mM/L) foi determinada com base em uma curva cromatográfica de calibração 

externa. Para análise estatística, os dados utilizados foram transformados para 

proporção molar (mM/100mM), ou seja, a relação entre a quantia de um determinado 

AGCC e o total observado. 

A concentração de N-NH3 foi determinada pelo método colorimétrico descrito 

por Chaney e Marbach (1962), adaptado para leitor de microplaca (EON, BioTech 

Instruments, Winooski, VT, EUA), utilizando filtro de absorbância de 550 nm. 

 

 

5.3.7. Análise estatística 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o Procedimento MIXED do 

SAS (2002). Durante a interpretação e discussão dos resultados foi adotado como 

efeito significativo quando P ≤ 0,05 e tendência quando P ≤ 0,10. Todos os dados 

foram analisados quanto à normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro Wilk, 

homogeneidade das variâncias através do teste de Levene e retirada dos outliers com 

base no valor do r de student. O conjunto de dados que não respeitou algumas das 

premissas estatísticas foi submetido às transformações logarítmicas, inversa ou raiz 

quadrada. 

Para as variáveis consumo de matéria seca, AGCC, NNH3 e pH foi utilizado o 

seguinte modelo estatístico: Yijkl = μ + Di + pj + ak + eijk + Tl + (DT)il + eijkl, onde μ = 

média geral; Di = efeito da dieta; pj = efeito de período; ak = efeito de animal; eijk = erro 

residual A; Tl = efeito do tempo, sendo ele dia (CMS) ou hora (demais variáveis); (DT)il 

= efeito fixo da interação entre dieta x tempo e eijkl = erro residual B. O efeito de período 

e animal foram colocados como efeito aleatório. As matrizes de covariância 

“compound symmetry, heterogeneous compound symmetry, autoregressive, 

heterogeneous autoregressive, unstructured, banded, variance components, toeplitz 
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e heterogeneous toeplitz” foram testadas e definidas de acordo com o menor valor 

obtido para “Akaike´s Information Criterion” (AIC). 

As variáveis digestibilidade aparente e balanço de nitrogênio foram analisadas 

com o seguinte modelo estatístico: Yijk = μ + Di + pj + ak + eijk, onde μ = média geral; 

Di = efeito fixo da dieta; pj = efeito aleatório de período; ak = efeito aleatório de animal; 

eijk = erro residual. 

Para todas as variáveis respostas as médias foram obtidas através do comando 

LSMEANS. O efeito das dietas foi avaliado utilizando os polinômios ortogonais, linear, 

quadrático, cubico e desvio da cúbica. No caso de variáveis analisadas como medidas 

repetidas no tempo, o efeito de dia/hora e interação dieta vs dia/hora foi definida com 

base no teste F da análise de variância. 

 

 

5.4. Resultados e discussão 

 

 

Para todas as variáveis apresentadas não foi verificado efeito de desvio da 

cúbica, devido a isso, os valores de P não foram apresentados nas tabelas. Os dados 

de consumo de matéria seca e consumo de nutrientes estão apresentados na Tabela 

10. O consumo de matéria seca ao longo de todo o período experimental (d6 ao d25) 

não foi afetado pelas dietas experimentais. Além disso, não houve efeito de dia (p = 

0,32) e efeito de interação entre dieta e dia (P = 0,30).  

O consumo de matéria seca e o consumo de nutrientes entre o 20° e 23° dia 

de cada período experimental (durante a colheita de amostra para cálculo da 

digestibilidade) não foi afetado (P = 0,69) pelos teores de narasina. Devido a isso, 

também não foi observado diferença entre os tratamentos para o consumo de MO (P 

= 0,69), PB (P = 0,64), FDN (P = 0,72), FDA (P = 0,71), gordura (P = 0,71) e CNF (P 

= 0,46). 

Comparativamente estudos que avaliam a utilização de ionóforos para 

ruminantes alimentados com dieta contendo elevado teor de volumoso é 

significantemente inferior em relação a estudos que avaliam dieta contendo elevado 

teor de concentrado. Além disso, muitos trabalhos são realizados em sistema de 

pastagem, em que a mensuração do consumo de matéria seca se torna inviável. 

Nesse sentido, os efeitos dos ionóforos sobre o CMS de ruminantes alimentados com 
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dietas contendo elevado teor de volumoso não é consensual. Em teoria elaborada por 

Schelling (1984) os autores afirmaram que os ionóforos teriam a capacidade de 

diminuir o consumo voluntário dos animais alimentados com dieta com elevado teor 

de concentrado, mas que poderia aumentar o consumo em condições de pastejo. 

 

Tabela 10. Consumo de nutrientes pelos borregos alimentados com as dietas 

experimentais. 

Item 

Dietas1 EPM2 Efeito3 

N0 N8 N16 N24 N32  L Q C D D*D 

  CMS4  1,065 1,024 1,125 1,020 1,028 0,09 0,46 0,38 0,78 0,32 0,30 

Consumo5            

  MS  0,998 1,016 1,111 1,054 1,087 0,11 0,20 0,61 0,95 - - 

  MO  0,942 0,959 1,051 0,995 1,027 0,11 0,30 0,61 0,95 - - 

  PB  0,096 0,099 0,109 0,102 0,107 0,01 0,24 0,64 0,84 - - 

  FDN  0,750 0,759 0,829 0,783 0,812 0,09 0,33 0,67 0,92 - - 

  FDA  0,395 0,404 0,438 0,415 0,428 0,05 0,33 0,63 0,96 - - 

  Gord 0,019 0,019 0,021 0,020 0,021 0,01 0,29 0,63 0,92 - - 

  CNF 0,084 0,088 0,096 0,090 0,095 0,01 0,16 0,57 0,67 - - 

1 N0 = dieta controle, sem inclusão de narasina; N8 = inclusão de 8 ppm de narasina; N16 = inclusão 
de 16 ppm de narasina; N24 = inclusão de 24 ppm de narasina; N32 = inclusão de 32 ppm de narasina. 
2 EPM = erro padrão de média. 
3 L = efeito linear; Q = efeito quadrático; C = efeito cúbico; D = efeito de dia; T*D = interação entre dieta 
e dia.  
4 CMS = consumo de matéria seca durante todo o período experimental, analisado como medida 
repetida no tempo 
5 Consumo = Consumo médio de nutrientes (kg/d) observado durante o período de colheita de amostras 
para análise de digestibilidade e balanço de nitrogênio. 

 

No levantamento bibliográfico realizado com Potter et al. (1986) os autores 

observaram que o consumo de matéria seca diminuiu para novilhos alimentados com 

elevado teor de forragem quando receberam suplemento contendo monensina. Em 

revisão bibliográfica realizada por Bretschneider et al. (2008) os autores verificaram 

que a utilização de monensina ou lasalocida não afeitou o consumo de matéria seca 

de bovinos alimentados com dieta contendo mais de 75% de volumoso. Por outro lado, 
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Ellis et al. (1984) concluíram que os efeitos da monensina no consumo de matéria 

seca é dependente da qualidade da forragem consumida e que a taxa de passagem 

e o enchimento intestinal são pontos críticos no controle do CMS. Bretschneider et al. 

(2008) enfatizaram que existe a necessidade de pesquisas para elucidar a interação 

entre a qualidade de forragem e utilização de ionóforo no desempenho animal. Em 

relação aos efeitos da narasina no desempenho de ruminantes, as informações ainda 

são escassas. Silva et al. (2015) relatou que a inclusão de narasina na mistura mineral 

de novilha alimentadas com dieta contendo alto teor de volumoso não afetou o 

consumo de matéria seca. O presente estudo apresentou resultados similares, 

mostrando que a narasina não afeta o consumo de matéria seca. 

A digestibilidade aparente da MS (P = 0,61), MO (P = 0,65), gordura (P = 0,58) 

e CNF (P = 0,40) não foram afetadas pelas doses de narasina utilizadas no 

experimento (Tabela 11). A inclusão de narasina tendeu a aumentar linearmente (P = 

0,06) o coeficiente de digestibilidade da FDN, entretanto, não afetou a digestibilidade 

da FDA (P = 0,33).  

O aumento na digestibilidade da fração fibrosa em animais alimentados com 

elevada proporção de forragem na dieta é de grande interesse, visto que essa fração 

corresponde a mais de 70% da dieta total no presente experimento. As alterações 

provocadas pelo ionóforo no processo de fermentação ruminal pode ser uma das 

principais justificativas pelo aumento do coeficiente de digestibilidade da fibra, seja 

pela seleção de microrganismos que alteram o processo de fermentação (DAWSON 

& BOLING, 1984; RUSSELL, 1987), seja pelo melhor sincronismo de degradação de 

energia e proteína no ambiente ruminal, principalmente devido a capacidade dos 

ionóforos em diminuir a deaminação de aminoácidos (BERGEN E BATES, 1984), ou 

então pelo aumento no tempo de retenção da MS no ambiente ruminal (ELLIS et al., 

1984). Entretanto, essa última hipótese não se faz verdadeira para o estudo em 

questão, pois essa teoria seria explicada principalmente pela redução no consumo de 

matéria seca (ROGERS e DAVIS, 1982), fato não observado no presente estudo.  

McCann et al. (1990) e Araujo-Febres e Fernandez (1991) também relataram 

aumento na digestibilidade aparente da fração fibrosa quando utilizado ionóforos nas 

dietas, entretanto, os autores afirmaram que esse aumento era maior à medida que a 

proporção de concentrado foi aumentada. Em contrapartida Pomar et al. (1989) 

observaram que a monensina diminuiu a digestibilidade do FDN e FDA em dietas 



80 
 

contendo elevado teor de concentrado, mas que aumentava a digestibilidade dessas 

frações em dietas com elevada forragem. 

 

Tabela 11. Digestibilidade dos nutrientes pelos borregos alimentados com as dietas 

experimentais. 

Item 

Dietas1 EPM2 Efeito3 

N0 N8 N16 N24 N32  L Q C 

Digestibilidade, %          

  MS 47,56 50,72 49,94 52,02 51,63 2,46 0,18 0,60 0,83 

  MO 48,03 51,07 50,37 52,41 52,06 2,53 0,19 0,63 0,85 

  PB 56,73 60,13 59,30 60,06 61,43 2,66 0,11 0,70 0,38 

  FDN 56,02 59,33 58,17 58,75 60,75 1,75 0,06 0,86 0,18 

  FDA 54,58 57,50 56,15 56,52 58,72 1,99 0,12 0,96 0,18 

  Gord 65,56 64,34 58,59 66,42 53,87 6,81 0,29 0,70 0,43 

  CNF 50,81 55,83 56,03 55,80 56,38 4,73 0,14 0,29 0,44 

1 N0 = dieta controle, sem inclusão de narasina; N8 = inclusão de 8 ppm de narasina; N16 = inclusão 
de 16 ppm de narasina; N24 = inclusão de 24 ppm de narasina; N32 = inclusão de 32 ppm de narasina. 
2 EPM = erro padrão de média. 
3 L = efeito linear; Q = efeito quadrático; C = efeito cúbico; D = efeito de dia; T*D = interação entre dieta 
e dia.  

 

Não houve interação entre tratamento e hora para as variáveis relacionadas 

aos parâmetros ruminais (Tabela 12). A utilização de narasina em dietas com alto teor 

de volumoso não alterou a proporção molar dos AGCC. Houve efeito de hora para a 

proporção molar do ácido valérico e tendência a efeito de hora para os ácidos 

isobutírico e isovalérico. O ácido valérico tendeu a aumentar ao longo do dia, elevando 

de 0,53 para 0,85 mM/100mM. A proporção molar do ácido isovalérico tendeu a 

diminuir, em média, de 1,00 mM/100mM observado na hora zero para 0,94 

mM/100mM na hora seis, seguido de um aumento, sendo o maior valor observado 9 

horas após o fornecimento da dieta (1,03 mM/100mM). O isobutírico tendeu a 

aumentar ao longo do dia, variando de 0,60 para 0,65 mM/100mM. 
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Tabela 12. Parâmetros ruminais em borregos ao longo das horas em função do 

fornecimento das dietas experimentais. 

Item Dietas1 
EPM2 

 

Efeito3 

N0 N8 N16 N24 N32 L Q C T T*D 

mM/100mM            

  Acético 78,83 78,19 78,26 78,56 78,16 1,03 0,62 0,76 0,47 0,13 0,88 

  Propiônico 14,78 15,28 14,87 14,83 15,24 0,61 0,63 0,81 0,29 0,15 0,68 

  Isobutírico 0,65 0,64 0,62 0,65 0,57 0,11 0,63 0,80 0,73 0,06 0,98 

  Butírico 4,07 4,42 4,57 4,32 4,34 0,24 0,54 0,22 0,51 0,79 0,54 

  Isovalérico 0,92 1,00 0,97 1,05 0,99 0,19 0,62 0,72 0,94 0,07 0,91 

  Valérico 0,65 0,60 0,71 0,64 0,60 0,07 0,60 0,32 0,35 <0,01 0,96 

Ac:Prop 5,37 5,13 5,28 5,40 5,18 0,28 0,86 0,97 0,20 0,22 0,55 

AGCC total, mM/dL 77,24 81,30 89,67 83,65 89,84 4,87 0,02 0,40 0,44 0,19 0,17 

pH 6,73 6,68 6,56 6,63 6,61 0,13 0,21 0,33 0,89 0,27 0,64 

Amônia, mg/dl 4,42 3,75 4,25 3,72 2,93 0,60 0,05 0,45 0,32 <0,01 0,99 

1 N0 = dieta controle, sem inclusão de narasina; N8 = inclusão de 8 ppm de narasina; N16 = inclusão 
de 16 ppm de narasina; N24 = inclusão de 24 ppm de narasina; N32 = inclusão de 32 ppm de narasina. 
2 EPM = erro padrão de média. 
3 L = efeito linear; Q = efeito quadrático; C = efeito cúbico; D = efeito de dia; T*D = interação entre dieta 
e dia.  

 

A alterações causadas no processo de fermentação ruminal varia de acordo 

com o ionóforo utilizado. Apesar de apresentarem mecanismos de ação similares, as 

principais diferenças existentes entre os ionóforos estão relacionadas a especificidade 

catiônica e capacidade de atingir concentrações efetivas de ação no ambiente ruminal 

(PRESSMAN, 1976; CHOW et al., 1994). Em trabalho realizado por Westphalen et al. 

(2016) em que foi avaliado o fornecimento de 4 doses de monensina para borregos 

alimentados com feno de “coastcross”, os autores relataram que houve efeito 

quadrático para a proporção molar de acetato, propionato, isobutirato e relação 

acetato propionato, entretanto, não alterou a concentração molar total de AGCC. 

Esses dados elucidam que em situações muito similares, a utilização de diferentes 

moléculas de ionóforos resultam em alterações nos produtos da fermentação. 
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  O pH ruminal não foi afetado (P = 0,45) pela inclusão de narasina. A 

concentração total de AGCC aumentou linearmente conforme a inclusão das doses 

de narasina nas dietas experimentais (P = 0,02). Em contrapartida, a concentração 

ruminal de amônia diminuiu linearmente (P = 0,05) com o aumento nas doses de 

narasina. O aumento na concentração total de AGCC pode ser explicado pela 

tendência em aumentar a digestibilidade da FDN em conjunto com a melhor utilização 

da amônia pelos microrganismos, o que resultou em queda na concentração ruminal 

de amônia. Nesse sentido, a fermentação ruminal pode ter sido favorecida pela 

inclusão das doses de narasina, favorecendo o processo de fermentação da fração 

fibrosa, o que resultaria em maior produção de AGCC de cadeia curta no ambiente 

ruminal. 

O aumento do coeficiente de digestibilidade do FDN, aumento na concentração 

de AGCC total no fluido ruminal e diminuição na concentração de amônia no rúmen 

demonstra a capacidade da narasina em alterar o processo de fermentação ruminal, 

o que pode aumentar o aproveitamento dos nutrientes e o aporte de energia para os 

animais. Esses resultados podem auxiliar a entender os resultados obtidos no 

desempenho de animais alimentados com narasina em dieta com elevado teor de 

concentrado. Em experimento realizado por Silva et al. (2015), os autores observaram 

que novilhas que receberam 1300 mg de narasina/kg de mistura mineral 

apresentaram maior ganho de peso em relação ao tratamento controle, sem alteração 

no consumo de matéria seca e consumo de mineral. Além disso, houve redução na 

conversão alimentar das novilhas alimentadas com essa dosagem de narasina. Polizel 

et al. (2017) observaram aumento no ganho médio diário de bezerros mantidos em 

sistema de pastagem suplementados com 71,5 e 110 mg de narasina por dia em 

comparação aos animais do tratamento controle. 

As doses crescentes de narasina não afetaram (P > 0,05) o balanço de 

nitrogênio de borregos alimentados com elevado teor de volumoso (Tabela 13). O feno 

utilizado apresentou teor intermediário de PB (8,8% na MS), o que resultou em baixa 

concentração ruminal de nitrogênio amoniacal em todos os tratamentos, com valores 

sempre inferiores a 7 mg/dl, podendo elucidar que parte do nitrogênio estava ligado a 

frações indigestíveis, como FDA e lignina. Sendo assim, diferenças no balanço de 

nitrogênio podem ser mais difíceis de serem observadas, pois a quantidade de 

nitrogênio presente na dieta e disponível para o animal foi baixa e a eficiência de 

utilização muito próxima entre os tratamentos. 
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Os dados de balanço de nitrogênio estão apresentados na Tabela 13. As dietas 

experimentais não afetaram a quantidade de nitrogênio ingerida (P = 0,63), eliminada 

pelas fezes (P = 0,61) e urina (P = 0,67), quantidade de nitrogênio absorvida (P = 0,68) 

e retida (P = 0,82). Apesar dos resultados observados em relação a concentração de 

amônia no fluido ruminal e a maior concentração de AGCC, a eficiência de utilização 

de nitrogênio não foi afetada no presente experimento 

 

Tabela 13. Balanço de nitrogênio de borregos alimentados com as dietas 

experimentais. 

Item 

Dietas1 

EPM2 

Efeito3 

N0 N8 N16 N24 N15 L Q C 

N ingerido, (g/d) 15,38 15,81 17,42 16,37 17,15 1,99 0,24 0,63 0,85 

N fecal, (g/d) 6,38 6,23 6,80 6,38 6,61 0,53 0,50 0,82 0,95 

N absorvido, (g/d) 9,00 9,58 10,62 10,00 10,54 1,57 0,23 0,61 0,81 

N urina, (g/d) 5,44 5,10 5,54 5,48 5,94 0,48 0,28 0,46 0,83 

N retido, (g/d) 3,55 4,48 5,08 4,52 4,61 1,53 0,47 0,42 0,74 

  %N do absorvido 31,10 44,26 40,76 41,43 42,09 8,61 0,27 0,30 0,33 

  %N do ingerido 19,10 27,06 25,55 25,12 26,12 6,09 0,31 0,36 0,36 

1N0 = dieta controle, sem inclusão de narasina; N8 = inclusão de 8 ppm de narasina; N16 = inclusão 
de 16 ppm de narasina; N24 = inclusão de 24 ppm de narasina; N32 = inclusão de 32 ppm de narasina. 
2EPM = erro padrão de média. 
3L = efeito linear; Q = efeito quadrático; C = efeito cúbico. 

 

 

5.5. Conclusão  

 

 

Com base nos dados apresentados é possível concluir que a narasina 

apresentou resultados positivos sobre os parâmetros de fermentação ruminal e 

digestibilidade da fração fibrosa, demonstrando ser um aditivo com uso potencial para 

borregos alimentados com dietas contendo elevado teor de forragem. Há de se 

enfatizar que a qualidade do volumoso utilizado foi baixa, podendo apresentar 

respostas diferentes quando utilizado forragem de melhor qualidade. Com relação a 
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definição da melhor dosagem, de acordo com as respostas obtidas (linearidade na 

digestibilidade da FDN, concentração de amônia e AGCC), não foi possível definir um 

ponto de inflexão da curva, ou seja, definir um ponto de máximo para estipular a 

melhor dosagem a ser utilizada para ovinos nas devidas condições. 
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