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RESUMO 

 

BORGES, L. F. O. Efeitos da enramicina ou da monensina sódica sobre a fermentação 
ruminal e a digestão total em bovinos. [Effects of enramycin or sodium monensin on 
ruminal fermentation and on total digestibility in bovine]. 2006. 103 f. Dissertação (Mestrado 
em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, Pirassununga, 2006. 
 

 

Foram objetivos do presente experimento estudar os efeitos da administração da enramicina, 

em comparação com a monensina sódica, sobre a fermentação ruminal e a digestibilidade 

total em bovinos. Doze fêmeas bovinas não-gestantes e não-lactantes (675 kg ± 63 de PV) 

foram distribuídas inteiramente ao acaso aos três tratamentos formados por um grupo controle 

(ausência de antibiótico), um grupo tratado com enramicina (antibiótico não-ionóforo) e outro 

tratado com monensina (antibiótico ionóforo). A enramicina foi administrada na dose de 20 

mg/animal/dia e a monensina na dose de 300 mg/animal/dia. O experimento teve duração 

total de 21 dias, sendo os 10 últimos destinados à aplicação do marcador (15 g de óxido 

crômico/animal/dia) e os últimos 5 dias destinados à coleta de fezes e amostragem dos 

alimentos. O 21º dia foi utilizado para colheitas de líquido ruminal realizadas às 0, 2, 4, 6, 8, 

10 e 12 horas após a 1a refeição para determinação dos AGVs, pH e nitrogênio amoniacal. A 

monensina aumentou a concentração total de AGVs no tempo 12 horas após a alimentação e 

diminuiu a relação acético:propiônico nos tempo 0 e 6 h, em relação à enramicina, mas não 

em relação ao controle. Nenhum dos antibióticos testados alterou a proporção molar dos 

ácidos acético, propiônico e butírico, bem como o pH ou a concentração ruminal de 

nitrogênio amoniacal. Também não alterou o comportamento de consumo, avaliado em 

atividades de alimentação, ruminação e ócio. Nenhum dos antibióticos testados alterou a 

digestibilidade da matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, extrativo não nitrogenado, fibra 

bruta, fibra em detergente ácido, fibra em detergente neutro, amido, energia bruta ou os 

nutrientes digestíveis totais.  



Palavras-chave: Ácidos graxos voláteis. Digestibilidade. Enramicina. Ionóforos. Ruminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

BORGES, L. F. O. Effects of enramycin or sodium monensin on ruminal fermentation 
and on total digestibility in bovine. [Efeitos da enramicina e da monensina sódica sobre a 
fermentação ruminal e a digestão total em bovinos]. 2006. 103 f. Dissertação (Mestrado em 
Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, Pirassununga, 2006. 
 

 

The objective of this trial was to study the effects of enramycin administration, compared to 

sodium monensin, on ruminal fermentation and on total digestibility of diet nutrients in 

bovine. Twelve non-pregnant and non-lactating cows (675 ± 63 kg of BW) were randomly 

assigned to three treatments: control group (non-antibiotic), enramycin-treated group (non-

ionophore antibiotic) and monensin-treated group (ionophore antibiotic). Treatments were 20 

mg/animal/day of enramycin or 300 mg/animal/day of monensin. Trial lasted 21 days, the last 

10 used for external marker administration (15 g of chromic oxide/animal/day) and the last 5 

for feces collection and feed sampling. The 21st day was used for ruminal fluid sampling at 0, 

2, 4, 6, 8, 10 and 12 hours after 1st meal to determine VFA, pH and ammoniacal nitrogen. 

Monensin increased total VFA concentration 12 h after feeding and decreased the 

acetic:propionic ratio at times 0 and 6 h, in relation to enramycin, but not when compared to 

control. The two antibiotics tested did not influence the molar proportion of acetic, propionic 

or butiric acids, pH, ammoniacal-N concentration, or dry matter intake and intake behavior, 

evaluated during activities of feeding, rumination and idleness. The two antibiotics tested did 

not alter the digestibility of dry matter, crude protein, ether extract, nitrogen-free extract, 

crude fiber, acid detergent fiber, neutral detergent fiber, starch, gross energy and total 

digestible nutrients (TDN), or the intake of digestible dry matter or TDN. 

 

Key words: Digestibity. Enramycin. Ionophores. Ruminants. Volatile fatty acids. 

 
 



LISTA DE TABELAS 
 
 

CAPÍTULO III 
 

 

Tabela 1 -  Proporções de ingredientes utilizados e composição 

bromatológica das rações, com base na matéria seca ...................  57 

Tabela 2 -  Consumo de matéria seca obtido com os tratamentos ..................   60 

Tabela 3 -  Padrão de fermentação ruminal obtido com os tratamentos .........  62 

Tabela 4 -  Comportamento alimentar obtido com os tratamentos .................  69 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

Tabela 1 -  Proporções de ingredientes utilizados e composição 

bromatológica das rações, com base na matéria seca. ..................  83 

Tabela 2 -  Digestibilidade aparente da MS da dieta e suas frações obtidas 

com os tratamentos .......................................................................  87 

Tabela 3 -  Consumo de matéria seca digestível de NDT obtido com os 

tratamentos....................................................................................  91 

 

 

 
 
 



LISTA DE FIGURAS 

CAPÍTULO III 

 

Figura 1 -  Concentração total de AGVs (mM) no líquido 

ruminal...........................................................................................  62 

Figura 2 -  Relação acético/propiônico no líquido ruminal ............................  64 

Figura 3 -  Concentração de nitrogênio amoniacal (mg/dL) no líquido 

ruminal...........................................................................................  67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AGVs - ácidos graxos voláteis 

CMS - consumo de matéria seca 

CV - coeficiente de variação 

EB - energia bruta 

EE - extrato etéreo 

ENN - extrativo não nitrogenado 

FB - fibra bruta 

FCR - força centrífuga relativa 

FDA - fibra em detergente ácido 

FDN - fibra em detergente neutro 

h - hora 

kg - quilograma 

MM - matéria mineral 

MS - matéria seca 

N - nitrogênio 

NDT - nutrientes digestíveis totais 

N-NH3 - nitrogênio amoniacal 

NS - não significativo 

PB - proteína bruta 

Prob. - probabilidade 

PV - peso vivo 

Trat. - tratamento 



SUMÁRIO 
 
 
CAPÍTULO I 

 

1  INTRODUÇÃO ................................................................................................. 17 

 

 
CAPÍTULO II  

 

1  REVISÃO DE LITERATURA......................................................................... 19 

 

1.1 MODO DE AÇÃO BÁSICO DOS ANTIBIÓTICOS....................................... 19 

1.1.1 Ionóforos........................................................................................................ 19 

1.1.2 Não-ionóforos ................................................................................................ 20 

 

1.2 MODO DE AÇÃO SISTÊMICO DOS ANTIBIÓTICOS IONÓFOROS E 

NÃO-IONÓFOROS ...............................................................................................  21 

1.2.1 Produção de AGVs ....................................................................................... 22 

1.2.2 Consumo de alimentos ................................................................................. 27 

1.2.3 Produção de metano ..................................................................................... 29 

1.2.4 Digestibilidade e Degradabilidade .............................................................. 30 

1.2.5 Utilização da proteína .................................................................................. 36 

1.2.6 Volume líquido ruminal e taxa de passagem de líquidos .......................... 40 

1.2.7 Outros ............................................................................................................ 41 

 

REFERÊNCIAS .................................................................................................... 43 



CAPÍTULO III – EFEITOS DA ENRAMICINA OU DA MONENISNA 

SÓDICA SOBRE A FERMENTAÇÃO RUMINAL EM BOVINOS 

 

1  INTRODUÇÃO ........................................................................................ 54 

2  MATERIAL E MÉTODOS..................................................................... 56 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................. 60 

4  CONCLUSÃO .......................................................................................... 70 

5  RESUMO .................................................................................................. 71 

6  ABSTRACT .............................................................................................. 72 

 

REFERÊNCIAS .......................................................................................... 73 

 

 

CAPÍTULO IV – EFEITOS DA ENRAMICINA E DA MONENSINA 

SÓDICA SOBRE A DIGESTÃO TOTAL EM BOVINOS 

 

1  INTRODUÇÃO ........................................................................................ 80 

2  MATERIAL E MÉTODOS..................................................................... 82 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................. 86 

4  CONCLUSÃO .......................................................................................... 93 

5  RESUMO .................................................................................................. 94 

6  ABSTRACT .............................................................................................. 95 

 

REFERÊNCIAS .......................................................................................... 96 

 



CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................... 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

CAPÍTULO I 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Bergen e Bates (1984), constitui-se uma antiga busca dos nutricionistas de 

ruminantes melhorar a eficiência da fermentação ruminal, seja através do aumento da produção de 

ácido propiônico, da diminuição da metanogênese ou da diminuição da proteólise e deaminação de 

proteínas no rúmen. Durante muito tempo estes objetivos foram perseguidos através da 

manipulação da dieta, porém nas últimas duas décadas, um grande número de compostos químicos 

tem sido testado para os mesmos fins. 

Ionóforos são uma classe desses compostos que obteve considerável sucesso como aditivos 

alimentares. O uso de ionóforos como a monensina em animais não é recente. Seu início data da 

década de 70, com o objetivo de aumentar a eficiência de utilização de alimentos (GOODRICH; 

GARRET; GAST, 1984; RUSSEL; STROBEL, 1989). 

Os benefícios econômicos advindos da suplementação com ionóforos incluem maior 

eficiência alimentar, aumento no ganho de peso e redução na morbidade e mortalidade, 

ajudam também a reduzir a quantidade de excretas e gases emitidos pelos animais 

(MCGUEFEY; RICHARDSON; WILKINSON, 2001).  

As vantagens do uso em bovinos leiteiros estão relacionados ao aumento na produção 

de leite, maior eficiência alimentar e menores desordens metabólicas, como cetose clínica e 

subclínica, timpanismo e acidose. Para bovinos de corte os benefícios dos ionóforos estão 

relacionados ao consumo de matéria seca igual ou menor, ao maior ganho de peso e à melhor 

eficiência alimentar (MCGUEFEY; RICHARDSON; WILKINSON, 2001). 

Os efeitos dos ionóforos sobre o consumo de alimentos, digestibilidade, 

degradabilidade, parâmetros de fermentação ruminal e desempenho animal tem sido bastante 
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variáveis, fenômeno que pode se explicado, em parte, pelas diferentes condições 

experimentais (GALLOWAY et al., 1993; SPEARS, 1990). 

Van Der Merwe, Dugmore e Walsh (2001) citam também o uso de antibióticos não-

ionóforos, como a avoparcina, flavomicina, tilosina, bacitracina, virginamicina, que 

promovem o crescimento do animal, alterando características fermentativas do rúmen. A 

enramicina se encaixa neste grupo dos não-ionóforos. 

Este último foi o produto testado neste experimento, um promotor de crescimento 

muito usado em aves e suínos. É produzido a partir da cepa de Streptomyces fungicidus e 

apresenta estrutura polipeptídica (KAWAKAMI; NAGAI, 1971). Foram objetivos do presente 

experimento estudar os efeitos da administração da enramicina, em comparação com a 

monensina sódica, sobre a fermentação ruminal, digestão total, consumo de matéria seca e 

comportamento alimentar em bovinos.  
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CAPÍTULO II 

 

 

1  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Conforme proposto por Schelling (1984), pode-se diferenciar os modos de ação dos 

antibióticos em dois tipos: um básico, ocorrendo na membrana celular dos microorganismos 

ruminais, e outro sistêmico, composto por sete categorias de ação, resultantes da alteração do 

metabolismo das bactérias do rúmen e afetando a resposta animal. Desta forma, os ionóforos 

possuem a capacidade de aumentar a eficiência do metabolismo energético e protéico no 

rúmen e no animal, além de diminuírem a incidência de distúrbios digestivos (BERGEN; 

BATES, 1984). 

 

 

1.1 MODO DE AÇÃO BÁSICO DOS ANTIBIÓTICOS 
 

 

1.1.1 Ionóforos 
 

 

O modo básico de ação dos ionóforos parece resultar de interferência no fluxo iônico 

normal através da membrana dos microorganismos e dissipação do gradiente de prótons e 

cátions, sistemas estes responsáveis pelo aporte de aminoácidos, açúcares e outros íons contra 

um gradiente de concentração (BERGEN; BATES, 1984). Como esta interferência pode ser 

compensada às custas de ATP, as células que possuem um sistema de transporte de elétrons 

acoplado à extrusão de prótons e/ou síntese de ATP terão melhores condições de sobreviver, 

apesar das maiores exigências em energia, em detrimento das células que dependem da 

fosforilação em nível de substrato, via ATPase (BERGEN; BATES, 1984). 
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 De acordo, ainda, com Ovchinnikov (1979), para desempenhar sua função 

eficientemente, os ionóforos devem formar complexos suficientemente estáveis com cátions e 

serem capazes de dividir-se entre a superfície e o interior da membrana, ou seja, devem ter 

propriedades lipofílica e de superfície-ativa. Quando complexados com o cátion, devem ser 

altamente lipofílicos, de modo a passarem através da membrana, permitindo que a 

transferência de um cátion ocorra a uma taxa suficientemente alta, o que pode ser satisfeito 

com rearranjos conformacionais da molécula, devido à mudanças na sua estrutura tri-

dimensional.   

 Os ionóforos exercem ação seletiva sobre as bactérias, de forma que as Gram 

negativas sobrevivem graças ao sistema enzimático fumarato-redutase, que acopla o 

transporte de elétrons à extrusão de prótons via membrana citoplasmática, ser mais prevalente 

nestes microorganismos (CHEN; WOLIN, 1979). Diferentemente, as Gram positivas possuem 

capacidade restrita de gerar um gradiente de prótons e, portanto, dependem de um gasto direto 

de ATP para promover o transporte ativo através da membrana (HEFNER; HAROLD, 1982). 

É genericamente aceito que os efeitos dos ionóforos sobre a fermentação ruminal são devidos 

às mudanças na microbiota do rúmen (CHEN; WOLIN, 1979). Outros trabalhos 

demonstraram que esses efeitos decorrem somente de alterações nas vias metabólicas 

preferenciais das bactérias do pró-ventrículo (RICHARDSON et al., 1976). 

 

 

1.1.2 Não-ionóforos 
 

 

 São poucas as informações disponíveis sobre o efeito de promoção de crescimento 

destes antibióticos, principalmente em ruminantes. Seu modo de ação sobre a população 

bacteriana do rúmen parece diferir dos já bem caracterizados ionóforos (FÉBEL et al., 1988). 
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 O modo de inibição do crescimento bacteriano e replicação variam: clorofenicol, 

eritromicina, clindamicina, tetraciclinas e aminoglicosídeos atuam sobre a atividade 

ribossomal, as quinolonas sobre a replicação do DNA, a rifampicina sobre a transcrição do 

RNAm, sulfonamidas e trimetropim sobre a síntese de nucleotídeos, penicilinas, 

cefalosporinas, vancomicina e bacitracina atuam na síntese de peptídeoglicanos (RUSSEL; 

HOULIHAN, 2003). É nesse último grupo que se encaixa a enramicina, atuando na fase de 

proliferação dos microorganismos, inibindo a formação da parede celular bacteriana 

(KAWAKAMI; NAGAI, 1971). 

 

 

1.2 MODO DE AÇÃO SISTÊMICO DOS ANTIBIÓTICOS IONÓFOROS E NÃO-

IONÓFOROS 

 

 

 Quanto ao tipo sistêmico de ação, é constituído por sete formas resultantes do tipo 

básico (SCHELLING, 1984) e listados da seguinte maneira: modificação na produção de 

ácidos graxos voláteis; modificação no consumo de alimentos; modificação na produção de 

gases; modificações nas digestibilidades; modificação na utilização da proteína; modificações 

no enchimento e taxa eferente de passagem ruminais e outros. Por não se encontrar 

referências semelhantes para os antibióticos não-ionóforos, adotou-se a mesma classificação 

para estes antibióticos. Dados sobre a atuação da enramicina sobre estes parâmetros são 

ausentes na literatura. 
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1.2.1 Produção de AGVs 

 

 

 Classicamente os ionóforos são conhecidos por alterarem a proporção molar de ácidos 

graxos voláteis (AGVs) produzidos no rúmen, devido ao aumento do ácido propiônico (C3) 

em detrimento dos ácidos acético (C2) e/ou butírico (C4), geralmente sem causar grandes 

alterações sobre a produção total de AGVs. 

 Vários fatores podem alterar os efeitos dos ionóforos sobre os AGVs, tais como: nível 

de fibra, energia, proteína, período de adaptação, momento da coleta, espécie animal, tipo de 

ionóforo utilizado e outros. 

 A diferença na proporção volumoso:concentrado, ou no teor de fibra na dieta, parece 

alterar a magnitude da resposta encontrada na proporção molar de AGVs ocasionada pelos 

ionóforos, apesar dos resultados serem controversos. Thornton e Owens (1981) observaram 

que a monensina aumentou a proporção molar de propionato em 65,6% em uma dieta com 

altos níveis de fibra (40% de FDA) e somente 38,6% quando a mesma possuía baixos níveis 

(12% de FDA). A diminuição na proporção molar de acetato foi semelhante entre as duas 

(11,7% a 10,8%, respectivamente) e não foram observadas alterações na concentração total de 

AGVs e proporção molar de butirato em qualquer das dietas. Da mesma forma, Da Silva 

(1990) somente observou efeito da lasalocida sobre a proporção molar de ácidos graxos 

voláteis, com aumento do propiônico e diminuição do acético e butírico, após a associação 

deste produto com bicarbonato de sódio na dieta de vacas alimentadas com 40% de 

concentrados. Tais dados são compatíveis com um estudo in vitro, onde testou-se o efeito da 

monensina em dietas com 0%, 50% e 90% de concentrados. Neste estudo observou-se que a 

monensina aumentou a concentração de propionato em 17,1% e 47,9% para as dietas 

contendo 0% e 50% de concentrados, respectivamente, mas não alterou significativamente 

esta variável quando o meio continha 90% de concentrado (GARCIA-LOPES; KUNG; 
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ODOM, 1996). Esses últimos autores reconheceram a dose baixa utilizada como a causa da 

falta de efeito na dieta concentrada. 

 Dados contrários foram obtidos em outro estudo in vitro onde foram utilizados 

inóculos de animais alimentados com dietas ricas em grãos ou em volumosos 

(RICHARDSON et al., 1976). Neste experimento, quando se utilizou inóculo de animais 

alimentados com dieta predominantemente concentrada, diferentes concentrações de 

monensina diminuíram a produção de acetato, butirato, valerato e isovalerato e aumentaram a 

de propionato. Ao utilizar inóculo de animais submetidos à dieta predominantemente 

volumosa, esses efeitos foram observados somente com as concentrações mais elevadas do 

produto. In vivo, Ramanzin et al. (1997) observaram maiores efeitos da monensina sobre a 

proporção molar de propionato em vacas leiteiras submetidas a dietas com 50% de 

concentrados (aumento de 26,7%) do que quando estas recebiam dietas com apenas 30% de 

concentrados (aumento de 8,9%). Mesmo em novilhos, Zinn, Plascencia e Barajas (1994) 

observaram efeitos positivos da monensina em aumentar a proporção molar de propionato 

somente nas dietas com apenas 10% de volumosos (aumento de 9,4%), mas observaram 

diminuição deste parâmetro quando a dieta possuía 20% de volumosos (diminuição de 5,5%). 

 Ao administrar lasalocida a bovinos recebendo 40% ou 70% de volumoso na dieta, 

Rodrigues, Lucci e Castro (2000b) observaram interação entre a lasalocida e o teor de fibra da 

dieta, de forma que a proporção molar de propionato foi maior e a relação acetato:propionato 

menor nas rações com 40% de volumoso, quando comparadas àquelas com 70%, na presença 

de lasalocida, mas não na sua ausência, indicando que este ionóforo tenha causado alterações 

nas proporções molares de AGVs somente em dietas mais concentradas. Contrariamente, Van 

Maanen et al. (1978), ao estudarem os efeitos da adição da monensina na dieta de novilhos 

recebendo proporções de volumoso de 20% e 70%, observaram que este aditivo aumentou as 

reservas ruminais e a taxa de produção de propionato em 79,1% e 62,84%, respectivamente, 
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diminuiu a proporção molar de butirato em 14,53%, para ambas as dietas, mas não alterou a 

proporção molar de propionato ou acetato e registraram que todos os efeitos observados não 

dependeram do tipo da dieta utilizada. 

 A demonstração de que a monensina cataliza o efluxo de potássio em bactérias 

ruminais sensíveis a ela (LANA; RUSSELL, 1997; RUSSELL; STROBEL, 1989) e que essas 

bactérias sensíveis à monensina tornam-se mais resistentes ao produto quando as 

concentrações externas de potássio são altas (DAWSON; BOLING, 1987), faz suspeitar do 

possível confundimento entre efeito do nível de fibra ou nível de potássio sobre a grandeza 

das respostas obtidas com o uso de ionóforos.  

 Um fato que tem intrigado os pesquisadores é como os ionóforos alteram a proporção 

molar de AGVs e quais as conseqüências disto. Segundo Chen e Wolin (1978), estes efeitos 

são decorrentes da ação inibitória sobre bactérias produtoras de formato e hidrogênio e 

estimulatória sobre aquelas produtoras de succinato e propionato, fenômeno, este, que é 

duplamente vantajoso em termos metabólicos, já que a produção de propionato é 

energeticamente mais eficiente que a de acetato (CHALUPA, 1977; HUNGATE, 1966) e pelo 

fato que a utilização do propionato, nos tecidos, também ser mais eficiente que do acetato 

(SMITH, 1971). 

 Entretanto, Raun et al. (1976) notaram que a alteração na proporção molar de AGVs 

com a utilização de ionóforos poderia ser responsável por um aumento de 3,0% a 6,0% na 

energia metabolizável disponível para o animal, apesar dos animais terem ganhado mais peso 

(até 11,0%) e aumentado a eficiência de utilização dos alimentos (até 17,0%) mais do que o 

esperado. Este fato levou estes pesquisadores a concluírem que o aumento na disponibilidade 

de energia não é o único benefício alcançado com a utilização de ionóforos, sendo que o 

aumento do propionato poderia estar, ainda, relacionado a menor incremento calórico 
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(SMITH, 1971), proteção de aminoácidos normalmente usados na gliconeogênese (BEEDE et 

al., 1986b; FUNK; GALYEAN; ROSS, 1986) e outros fatores. 

 Experimentos realizados in vivo não observaram efeitos dos ionóforos sobre a 

concentração total ou sobre a proporção molar de AGVs dosados no líquido ruminal. Baile et 

al. (1979) não observaram qualquer efeito significativo da monensina sobre a proporção molar 

de AGVs, seja em novilhos submetidos a dietas predominantemente volumosa (92% de 

volumoso) ou concentrada (85% de concentrados), bem como Fredrickson et al. (1993), ao 

administrarem bolus de liberação lenta de monensina a novilhos em regime de pastejo, Green 

et al. (1999), ao utilizarem o mesmo dispositivo em vacas leiteiras primíparas e multíparas 

recém-paridas, e Beede et al. (1986a), ao alimentarem vacas leiteiras com uma dieta com 45% 

de volumoso suplementada com lasalocida. 

 Darden et al. (1985) registraram que os ionóforos não causaram alterações na 

concentração total ou proporção molar de AGVs, quando alimentaram novilhos com níveis de 

70% de concentrados na dieta, explicando esses resultados pelo fato dos animais terem 

recebido 12 refeições por dia, em intervalos de duas horas cada, o que pode ter causado um 

consumo de lasalocida pequeno para permitir que o limiar mínimo de concentração da droga 

no rúmen fosse atingido para alterar a fermentação. Em contrapartida, Yang e Russell (1993) 

observaram efeitos da monensina, mesmo com alimentação a cada 2 horas.  

 Jacques et al. (1987) não observaram efeitos da aplicação de lasalocida sobre a 

concentração total de AGVs ou suas proporções molares em novilhos em pastejo, explicando 

seus resultados pela baixa qualidade das pastagens utilizadas, enquanto que Morris et al. 

(1990) registraram que a falta de resposta observada em novilhos alimentados com dieta 

composta de 90% de concentrado era devido ao fato da dieta já ter proporcionado altos níveis 

de propionato, da mesma forma que Zinn (1987), o qual não observou efeito significativo da 
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lasalocida ou monensina mais tilosina em um experimento onde a principal fonte de energia 

utilizada era composta de amido de alta digestibilidade. 

Marounek, Duskova e Skrivanová (1998), ao avaliarem os efeitos dos antibióticos 

não-ionóforos em rúmen de ovinos alimentados com dietas basicamente volumosas, 

obtiveram aumento da porcentagem molar de ácido propiônico em relação ao ácido acético, 

quando utilizados os antibióticos avoparcina, bacitracina e tilosina. O ácido butírico teve sua 

porcentagem molar diminuída ao serem utilizados a flavomicina e a virginamicina. A 

flavomicina, tilosina e virginamicina proporcionaram significativa diminuição na produção 

total de AGVs.  

Autores como Coe et al. (1999) e Ives et al. (2002) não observaram diferenças nas 

proporções molares de ácidos graxos voláteis ao utilizarem a monensina mais tilosina ou a 

virginamicina, em dietas basicamente concentradas em novilhas. Quando Horton e Nicholson 

(1980) alimentaram novilhas com dieta 60% concentrada, divididas em grupos sem 

antibióticos, monensina, tilosina ou monensina mais tilosina, encontraram apenas no grupo 

recebendo monensina alterações como menores proporções de ácidos acético e butírico, bem 

como maiores proporções de ácido propiônico. Estes resultados estão de acordo com a 

afirmação de Nagajara et al. (1987), de que mudanças na fermentação resultantes de 

monensina mais tilosina podem não ser as mesmas do que quando apenas a monensina é 

administrada. 

Bateman et al. (2004), ao suplementarem vacas não lactantes com monensina e/ou 

zinco, não observaram diferenças na produção total de AGVs.  
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1.2.2 Consumo de alimentos 

 

 

Schelling (1984), em extenso trabalho de revisão a respeito da monensina, afirmou que 

os ionóforos deprimem o consumo voluntário de alimentos na ordem de 10,7%, quando os 

animais são alimentados com dietas predominantemente concentradas, mas podem 

incrementar o consumo em até 15%, quando em condições de pastejo. Rogers e Davis (1982) 

explicaram que a diminuição no consumo era provavelmente devido ao aumento do tempo de 

retenção da matéria seca no rúmen, enquanto que há a possibilidade deste efeito ser devido à 

ação do ácido propiônico como substância responsável pela regulação da saciedade em 

ruminantes, a semelhança do que acontece com a glicose sangüínea, que regula o consumo de 

alimentos em animais monogástricos (VAN SOEST, 1983).  

 O aumento de consumo em animais recebendo dieta predominantemente volumosa 

seria explicado pelas alterações na digestibilidade da forragem, já que os níveis de ácido 

propiônico não seriam suficientes para disparar o gatilho da saciedade nessas dietas 

(SCHELLING, 1984). Estes resultados não estão de acordo com as conclusões de Baile et al. 

(1979) que afirmaram que os ionóforos reduzem o consumo de alimentos em qualquer tipo de 

dieta, embora com maiores efeitos em dietas predominantemente concentradas. 

 A afirmação de Baile et al. (1979) foi confirmada por Araujo-Febres e Fernández 

(1991) que, ao estudarem os efeitos da monensina em novilhos consumindo dietas com níveis 

de fibra bruta baixo (15%) e alto (26%), observaram que a monensina diminuiu o consumo de 

alimentos em ambas as dietas, porém a queda foi maior para a ração com baixo nível de fibra 

(25,6% vs. 11,0%). Arcaro (1998), estudando os efeitos de três diferentes dosagens de 

lasalocida sódica em vacas leiteiras submetidas a dietas contendo 30% ou 50% de 

concentrados, observou que este produto diminuiu linearmente o consumo de matéria seca, 
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sendo que esta queda tendeu (P=0,08) a ser maior nas vacas alimentadas com a dieta mais 

concentrada, quando comparada com aquelas submetidas à dieta mais volumosa.  

 Rodrigues et al. (2004), ao trabalharem com três dosagens de monensina e três níveis 

de concentrado, observaram que os teores de concentrado ou de monensina atuaram sobre o 

consumo de matéria seca. O nível de concentrado causou resposta curvilinear, com maior 

ingestão para as dietas mistas, e a monensina causou resposta linear, diminuindo a ingestão de 

matéria seca conforme a sua dosagem era aumentada. Ao contrário, McCann et al. (1990), 

alimentando ovinos com dietas contendo 25%, 50% e 75% de volumoso, registraram que a 

monensina diminuiu o consumo em 1,6%, 12,3% e 27,0%, respectivamente. Assim como 

Erasmus et al. (2005), que obtiveram discreta diminuição no consumo de matéria seca ao 

suplementarem com monensina vacas nos períodos de pré e pós-parto alimentadas com dietas 

basicamente concentradas. 

 Baile et al. (1979) afirmaram, ainda, que os ruminantes são capazes de detectar a 

presença do aditivo comercial que contém a monensina, já que o sabor é suficiente para 

causar uma aversão imediata ao produto, mas não a monensina sódica propriamente dita, 

sendo este efeito principalmente observado em dietas predominantemente concentradas. Esta 

informação é bastante interessante dada a afirmação realizada por Chalupa (1977), de que 

“não existe qualquer dado disponível a respeito dos efeitos dos ionóforos sobre o 

comportamento alimentar ou se alguma parte da depressão do consumo é devida à aversão 

condicionada, fatores gustativos ou olfatórios, ou, ainda, mal-estar do animal”. 

 Alert, Poppe e Lohner (1993), adicionando flavomicina à dieta de touros holandeses, 

observaram que o grupo tratado com flavomicina consumiu significativamente mais alimento 

do que o grupo controle. 

 Muitos outros trabalhos não observaram efeitos dos ionóforos sobre o consumo de 

alimentos, entre eles está o de Rodrigues, Lucci e Castro (2000a), utilizando diferentes 
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proporções volumoso:concentrados para testar o efeito da lasalocida, o de Zinn, Plascencia e 

Barajas (1994), utilizando monensina em novilhos submetidos a dietas contendo 10% ou 20% 

de volumosos, o de Ramanzin et al. (1997), utilizando monensina em vacas alimentadas com 

dietas contendo 30 ou 50% de concentrados, o de Broderick (2004), ao adicionar monensina 

em dieta à base de silagem de alfafa, e o de Gallardo et al. (2005), também ao utilizarem 

monensina em dieta mista. 

 

 

1.2.3 Produção de metano 

 

 

 Estudos in vitro (BARTLEY et al., 1979; BOGAERT et al., 1989; CHALUPA; 

CORBERTT; BRETHOUR, 1980; MAUROUNEK; PETR; MACHAÑOVA, 1990 VAN 

NEVEL; DEMEYER, 1977) e in vivo (THORTON; OWENS, 1981) mostraram que os 

ionóforos agem sobre os microorganismos ruminais deprimindo a produção de metano, não 

tendo este efeito resultado em acúmulo de hidrogênio gasoso (CHALUPA; CORBETT; 

BRETHOUR, 1980). Foi também relatada depressão sobre a produção de dióxido de carbono, 

quando aqueles aditivos foram administrados em altos níveis (BARTLEY et al., 1979; 

CHALUPA; CORBETT; BRETHOUR, 1980). Já Machado (1988), em estudo in vitro, e 

Sauer et al. (1997) e McGinn et al. (2004), em estudos in vivo, demonstraram diminuição da 

produção de metano com o uso da monensina, mas não sobre a produção de dióxido de 

carbono.  

A origem do substrato afetou a resposta dos ionóforos sobre a produção de metano in 

vitro, mas não in vivo. Em um estudo in vitro, onde alimento concentrado serviu de substrato, 

a monensina não alterou significativamente a produção de metano. No entanto, quando o 

substrato utilizado foi uma mistura de celobiose e maltose, a monensina diminuiu a produção 

desse gás em 14,6% a 25,0%. Garcia-Lopez, Kung e Odom (1996) demonstraram que a 
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monensina diminuiu a produção de metano, em 40%, somente quando o produto foi incubado 

in vitro com uma dieta contendo 50% de concentrados, mas não quando esta possuía 0% ou 

90% de grãos. No estudo in vivo a monensina diminuiu as produções de metano em 15,6%, 

16,5% e 23,7% quando novilhos receberam respectivamente níveis de fibra baixo (12% de 

FDN), médio (27% de FDN) e alto (40% de FDN), não sendo observada interação entre a 

monensina e os níveis de fibra na dieta (THORTON; OWENS, 1981). McGinn et al. (2004), 

ao estudarem os efeitos da monensina, óleo de girassol, levedura e ácido fumárico, constaram 

que a monensina é bastante eficiente para conter perdas energéticas, via metano.  

Já Zinn, Plascencia e Barajas (1994) não observaram alteração da produção ruminal de 

metano com a administração de monensina, quer a dieta possuísse 10% ou 20% de 

volumosos. McCaughey, Wittenberg e Corrigan (1997) não demonstraram efeito da 

monensina em diminuir a produção de metano em novilhos sob pastejo. 

 Marounek, Duskova e Skrivanová (1998) acusaram significante diminuição da 

produção de metano e fermentação gasosa ao utilizarem avoparcina, tilosina, flavomicina e 

virginamicina. 

 

 

1.2.4 Digestibilidade e degradabilidade 

 

 

Os ionóforos podem causar pequena à moderada melhora na digestibilidade dos 

alimentos, dependendo das condições experimentais. Estas condições não estão definidas até 

o presente momento, podendo sofrer interferência de fatores como consumo de alimentos, 

enchimento ruminal, taxa de passagem ou outros (RODRIGUES; LUCCI; CASTRO, 2000a). 

O aumento da digestão dos alimentos obtidos com o emprego de ionóforos tem sido 

freqüentemente explicado pelo aumento do tempo de retenção da MS no rúmen decorrente do 

menor consumo voluntário (ROGERS; DAVIS, 1982). Entretanto, Branine e Galyean (1990), 
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ao observarem que a monensina aumentou em 1,4% a 16,7% o desaparecimento in situ da MS 

do alimento em novilhos sob pastejo, provavelmente pelo aumento da degradação da parede 

celular, explicaram tal fato como sendo decorrente do aumento observado no pH ruminal e 

não pela diminuição da taxa de passagem pelo pró-ventrículo, sendo que neste experimento 

foi observado aumento na taxa de passagem de fluídos. 

Dentre os diversos fatores que podem alterar os efeitos dos ionóforos sobre a 

digestibilidade e degradabilidade dos alimentos encontra-se a proporção de fibra na dieta. 

Pomar et al. (1989), ao alimentarem bezerros e ovelhas com dietas peletizadas contendo 20%, 

40% e 60% de volumosos de alta e média qualidade, observaram que a monensina diminuía a 

digestibilidade da FDN e FDA em dietas predominantemente concentradas, mas aumentava a 

digestibilidade destas frações fibrosas em dietas predominantemente volumosas somente em 

bezerros, mas não em ovelhas, além desses efeitos serem maiores na dieta contendo o 

volumoso de média qualidade. Os resultados foram explicados por um possível aumento do 

tempo de retenção da fibra no rúmen, fato esse considerado vantajoso nessas dietas 

(LEMENAGER et al., 1978). Entretanto, a digestibilidade da MS foi levemente aumentada 

somente nas rações ricas em volumosos, em contradição com o experimento de McCann et al. 

(1990) onde, ao alimentarem ovinos com rações contendo 25%, 50% e 75% de volumosos de 

baixa qualidade, observou-se que a monensina foi capaz de aumentar a digestibilidade da 

fibra em detergente neutro e da hemicelulose e apresentou tendência em aumentar a 

digestibilidade da matéria orgânica à medida em que a proporção de volumosos era diminuída 

(de 75% para 25%). Os resultados de McCann et al. (1990) foram parcialmente confirmados 

por Araujo-Febres e Fernández (1991) que observaram ter a monensina aumentado a 

digestibilidade da matéria seca e da fibra bruta, sendo este aumento maior para as rações 

pobres em fibra (15%) quando comparados às ricas em fibra (40%). 
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Schelling (1984), em revisão de literatura, concluiu que os efeitos da monensina e 

lasalocida sobre a digestibilidade dos nutrientes eram ambos negativos e positivos, 

respectivamente, mas relativamente pequenos. Galloway et al. (1993), pesquisando os efeitos 

do emprego de níveis baixos e altos de monensina e lasalocida sobre a digestibilidade em 

bovinos submetidos a dietas volumosas de baixa qualidade, observaram pequeno ou nenhum 

efeito sobre a digestibilidade da matéria orgânica ou da FDN, para ambos os ionóforos, em 

doses baixas. Porém, com doses maiores, tanto a monensina como a lasalocida aumentaram a 

digestibilidade da FDN em até 2,1% e 4,4%, respectivamente, sendo que uma diferença entre 

os ionóforos foi sugerida neste trabalho.  

Em outros trabalhos não foram observados efeitos dos ionóforos sobre a 

digestibilidade da MS, conteúdo celular, celulose e hemicelulose em novilhos recebendo 

níveis de fibra baixo (12,0% de FDN), médio (27,0%) e alto (40,0%) na dieta adicionada de 

monensina (THORTON; OWENS, 1981). Zinn, Plascencia e Barajas (1994) também não 

observaram efeitos da monensina sobre a digestibilidade da matéria orgânica, da fibra ou do 

amido, quer a dieta de novilhos possuísse 10% ou 20% de volumosos. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Lucci et al. (2001), ao utilizarem diferentes níveis de 

lasalocida e tempos de adaptação ao produto. Os autores constataram que não houve 

interferência na degradabilidade efetiva ruminal da matéria seca e proteína do concentrado 

protéico ou da matéria seca e fibra do volumoso. 

Apesar de vários pesquisadores terem demonstrado efeitos benéficos dos ionóforos 

sobre a digestibilidade ou degradabilidade dos alimentos, outros não tem apresentado 

qualquer efeito, existindo aqueles que reportaram efeitos indesejáveis. Pelo fato do acetato ser 

o metabólito predominante da digestão microbiana da celulose e sendo que os ionóforos 

diminuem a proporção molar de acetato, foi antecipado que estes compostos poderiam 

deprimir a digestão da fibra.  
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Em 1978, Lemenager et al. registraram que a monensina diminuiu em 12,1% a 

digestibilidade in vitro da MS de um volumoso de gramínea de baixa qualidade quando o 

inóculo era oriundo de animal não adaptado a este produto, mas apenas uma tendência em 

diminuição deste parâmetro, da ordem de 3,9%, foi observada quando o inóculo provinha de 

um animal adaptado. A mesma conclusão pode ser obtida do trabalho de Simpson (1978), o 

qual observou que a monensina era um potente inibidor da atividade celulolítica in vitro 

quando o inóculo era obtido de animais não previamente expostos à ela. 

Poos, Hanson e Klopfenstein (1979) confirmaram este efeito adaptativo ao observarem 

diminuição da digestibilidade da MS (6,3 a 11,3%) e FDA (5,3 a 14,5%) quando 

administraram monensina a ovinos durante um período de adaptação de 10 dias, porém ao 

estenderem este período para 40 dias, estes parâmetros aproximaram-se do grupo controle. 

Em 1979, Chen e Wolin explicaram que algumas bactérias celulolíticas eram moderadamente 

sensíveis à monensina e/ou à lasalocida e que poderia haver, ainda, rápida seleção de 

microorganismos ruminais resistentes quando da utilização destes compostos, justificando não 

somente a diminuição da digestão da fibra, como também o efeito adaptativo.  

Uma teoria proposta por Chow e Russell (1992) tenta explicar, ainda, as possíveis 

diferenças observadas entre a monensina e a lasalocida quanto à digestão da fibra, como foi 

mencionado anteriormente. Estudos in vitro demostraram que baixas concentrações de 

monensina eram mais efetivas contra certas espécies de bactérias celulolíticas (Fibrobacter 

succinogenes) do que a lasalocida, e que esta diferença poderia estar relacionada à 

hidrofobicidade dos ionóforos. Desde que a lasalocida é mais lipofílica do que a monensina, 

mais lasalocida seria aprisionada na cápsula da célula e menor porção do produto reagiria com 

a membrana celular. A lasalocida seria mais efetiva contra algumas espécies de bactérias 

gram-positivas (S. bovis.) que a monensina, já que este grupo não dispõe de uma espessa 

membrana externa para proteção da interna (CHOW; RUSSELL, 1992). 
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Uma outra teoria, desta vez de ação indireta, assume que a produção de quantidades 

adequadas de ácidos graxos voláteis de cadeia ramificada é essencial para a atividade 

fermentativa das bactérias celulolíticas e conseqüente digestão da fibra (ALLISON; 

BRYANT, 1958). A observação de que a monensina diminuía a produção desses compostos 

(RICHARDSON et al., 1976), com conseqüente diminuição da digestão da fibra, parece ter 

sido explicada pela descoberta de uma bactéria denominada Peptostreptococcus sp., a qual era 

grande produtora desses ácidos e também sensível à monensina (CHEN; RUSSELL, 1989). 

Além dos já citados, outros experimentos têm demonstrado diminuição da digestão da 

fibra quando realizados in vitro. Whetstone, Davis e Bryant (1981) mostraram que a 

monensina não alterou a utilização de glicose ou amido pelas bactérias, mas diminuiu a 

degradação de celulose em 19,4% a 31,0%, apesar de não ter alterado o crescimento celular, e 

Bogaërt et al. (1989), utilizando líquido ruminal de carneiros adaptados à lasalocida e 

catiomicina durante 30 dias, observaram que a degradação da celulose foi 12% maior para o 

grupo controle. Entretanto, alguns experimentos in vivo foram capazes de demonstrar apenas 

uma tendência dos ionóforos em diminuir a digestão da fibra (FREDRICKSON et al., 1993; 

LEMENAGER et al., 1978;). 

Esses achados encorajaram Bogaërt, Gómez e Louany (1991) a sugerir que a 

diminuição da degradação da fibra, observada em experimentos in vitro, poderia advir de uma 

alteração na composição da microbiota populacional decorrente das altas doses de ionóforos 

utilizadas nestes experimentos, fato esse não observado in vivo, onde estes aditivos apenas 

causariam uma modificação no metabolismo celular dos microorganismos ruminais. 

Registraram também os pesquisadores, apesar de não ser alterada a digestibilidade aparente da 

MS ou a distribuição da digestão entre os diferentes compartimentos do trato digestivo, além 

de nenhum efeito ter sido observado sobre a degradabilidade in situ da MS ou da celulose, a 
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sugestão de que a lasalocida poderia aumentar a degradação ruminal da fibra quando o tempo 

de retenção é alto e poderia diminuí-la quando o tempo é baixo. 

Rodrigues, Lucci e Castro (2000a), testando os efeitos da lasalocida em bovinos 

recebendo dietas com 40% ou 70% de volumoso, observaram que a lasalocida na dosagem de 

200 mg/animal/dia interagia com a proporção de volumoso na dieta, de forma que rações com 

70% de volumoso, em relação àquelas com 40%, propiciaram maior degradabilidade efetiva 

da fibra (FDN e FDA) na ausência de lasalocida, mas não na sua presença, indicando que este 

ionóforo tenha aumentado a degradabilidade da fibra em 2,1% a 5,7% em dietas 

predominantemente concentradas, e diminuído em 2,3% a 4,4%, naquelas predominantemente 

volumosas. 

Entretanto, além da interação com o nível de fibra da dieta, espera-se que a dosagem 

ou concentração do ionóforo também interfira nos resultados, fato esse demonstrado por 

Faulkner et al. (1985) que, ao alimentarem bovinos adaptados à monensina e recebendo dieta 

rica em fibras, observaram resposta quadrática para a digestibilidade da matéria orgânica e 

FDN, com melhores resultados para dosagens intermediárias de monensina (100 

mg/animal/dia) em relação a altos níveis (200 mg/animal/dia) ou controle (0 mg/animal/dia), 

concluindo que a dose de 200 mg/animal/dia é bastante alta para animais submetidos a dietas 

ricas em fibra.  

Han et al. (2002), ao utilizarem dieta basicamente concentrada em bovinos em 

terminação, não constataram aumento significativo da digestibilidade aparente da matéria 

orgânica quando foi adicionada a monensina mais tilosina. O efeito desses dois produtos na 

digestibilidade aparente da matéria orgânica foi investigada in vivo por Zinn (1987), sendo 

que os resultados indicaram aumento numérico da digestibilidade (de 54,1% para 55,9%) com 

a utilização desta suplementação. Estes resultados são semelhantes aos encontrados por 

Schelling (1984), o qual indicou que a monensina resulta em discreta a moderada melhora na 
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digestibilidade da matéria orgânica, sendo a magnitude desta reposta atribuída a fatores 

ruminais, como a ingestão de matéria seca, enchimento e taxa de passagem.  

Para touros em confinamento, a administração de flavomicina aumentou a 

digestibilidade aparente da matéria orgânica, fibra bruta e extrativo não-nitrogenado (ALERT; 

POPPE; LOHNER, 1993; POPPE et al., 1993). 

 

 

1.2.5 Utilização da proteína 

 

 

Vários trabalhos têm demonstrado efeitos benéficos dos ionóforos sobre a utilização da 

proteína pelo animal e várias são as teorias que tentam explicar tal efeito. Com relação aos 

trabalhos que observaram diminuição da proteólise em conseqüência à inibição do 

crescimento bacteriano, Poos, Hanson e Klopfenstein (1979) observaram diminuição no 

nitrogênio de origem bacteriana e aumento no de origem vegetal que chegava ao abomaso; 

Faulkner et al. (1985) relataram diminuição da degradação protéica e/ou síntese de proteína 

bacteriana no rúmen; Rodriguez, Craig e Hembry (1986) observaram diminuição dos níveis 

extracelulares de amônia contida na fase líquida do conteúdo ruminal sem alteração dos níveis 

de aminoácidos e Gomez et al. (1991) relataram diminuição no fluxo de nitrogênio 

microbiano e aumento no fluxo de nitrogênio da proteína não degradada oriunda da dieta com 

a utilização de ionóforos. 

Russell, Strobel e Chen (1988), ao isolarem um novo grupo de bactérias Gram 

positivas que produzia 20 vezes mais amônia e que era sensível à monensina, concluíram que 

os efeitos protetores dos ionóforos sobre as proteínas poderiam ser explicados pela sua 

atividade contra bactérias que fermentavam peptídeos e aminoácidos.  

Chen e Russell (1991) vieram a reafirmar esta idéia ao mostrarem que a inibição de 

bactérias Gram negativas e positivas através do TCS (3,3’,4’,5-tetraclorosalicilanida), um 
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protonóforo que inibe esses dois grupos de bactérias, não causava maior diminuição nos 

níveis de amônia que a monensina, a qual é primariamente efetiva contra bactérias Gram 

positivas. Posteriormente foi demonstrado que esta cepa era a única bactéria ruminal sensível 

à monensina e que poderia fermentar lisina, desde que este aminoácido estivesse em altos 

níveis (VAN KESSEL; RUSSEL, 1992). 

Experimentos recentes trazem dados ainda mais intrigantes quanto aos efeitos dos 

ionóforos sobre a utilização das proteínas. Yang e Russell (1993), ao alimentarem vacas não-

lactantes com feno e diferentes níveis de farelo de soja, observaram que a administração de 

monensina diminuía em 30% os níveis ruminais de amônia, acompanhada de uma diminuição 

similar na atividade específica de produção desta amônia (nmol de amônia/mg de 

proteína/minuto). Este fato foi concomitante a uma diminuição em 10 vezes no número das 

bactérias que poderiam utilizar peptídeos e aminoácidos, ao invés de carboidratos, como fonte 

de energia. Apesar de a monensina não ter aumentado os níveis de proteína solúvel, peptídeos 

e aminoácidos no líquido ruminal, ela aumentou a concentração em proteína bacteriana. 

Concluiu-se que peptídeos e aminoácidos, protegidos da deaminação, foram convertidos em 

proteína microbiana por cepas resistentes ao ionóforo, o que poderia prover fluxo adicional de 

nitrogênio de origem bacteriana para o trato digestivo posterior, ao invés de nitrogênio de 

origem dietética. Tais resultados foram confirmados por Lana e Russell (1997). 

Por último, não se pode deixar de citar o trabalho de Funk, Galyean e Ross (1986) que, 

ao observarem que a lasalocida não alterou a digestibilidade do nitrogênio, bem como o 

balanço nitrogenado ou a concentração ruminal de amônia, mas tendeu em diminuir os níveis 

séricos de uréia em ovinos recebendo dieta composta de 65% de concentrado, concluíram que 

o efeito protéico-protetor dos ionóforos seria explicado, como proposto primeiramente por 

Beede et al. (1986b), pelo aumento do suprimento de propionato, o qual, por ser 
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gliconeogênico, diminuiria a utilização da proteína absorvida para gliconeogênese ou 

oxidação nos tecidos. 

Tão importantes quanto a causa metabólica responsável pela melhora na utilização da 

proteína ocasionada pelos ionóforos são os diversos fatores que alteram esta resposta, mas 

nem por isso os resultados são menos conflitantes. Araujo-Febres e Fernández (1991), ao 

estudarem os efeitos da monensina em novilhos submetidos à dietas com 15% e 26% de fibra 

bruta durante 42 dias, observaram aumento da digestibilidade da proteína bruta em 2,7% para 

a dieta alta em fibra e significativamente maior, na ordem de 32,7%, para a dieta baixa em 

fibra.  

Estes dados concordam com os obtidos por McCann et al. (1990) que, ao alimentarem 

ovinos com dietas contendo 25%, 50% e 75% de volumosos, observaram que a monensina 

melhorou a digestibilidade do nitrogênio em 11,8% somente em animais recebendo dietas 

com 25% de volumoso e quando este era tratado com NaOH. Zinn, Plascencia e Barajas 

(1994) observaram que a monensina aumentava a quantidade de nitrogênio microbiano que 

chegava ao abomaso, e diminuía o nitrogênio de origem dietética, independentemente se os 

animais recebessem 10% ou 20% de volumosos na dieta. Entretanto, nenhum efeito foi 

observado sobre a digestão total do nitrogênio. Já Morris et al. (1990), ao utilizarem o 

antibiótico não-ionóforo tilosina adicionada juntamente com a monensina em vacas 

alimentadas com 90% de concentrado, obtiveram maior digestilidade do nitrogênio quando 

comparada com os grupos controles, monensina ou lasalocida. 

Alguns trabalhos têm demonstrado resultados diferentes com relação à dosagem 

utilizada. Bartley et al. (1979), realizando estudos in vitro com monensina e lasalocida, 

observaram que ambos aditivos diminuíram a síntese de proteína e que este efeito foi maior 

para a monensina em altos níveis, quando comparada à lasalocida, mas não em concentrações 

menores. 
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Dada a variabilidade das respostas obtidas com a utilização de ionóforos, vários 

trabalhos não apresentaram resultados estatisticamente significativos. Sip e Pritchard (1991), 

ao alimentarem novilhos com dietas constituídas por 80% de concentrados e diferentes níveis 

protéicos (90%, 100%, 110% e 120% das exigências), não observaram interações entre o 

nível de monensina e o de PB da dieta sobre o desempenho animal, atribuindo o aumento na 

resposta obtida com a monensina (7,6% no ganho de peso diário) à melhora no metabolismo 

energético e não ao seu efeito protéico-protetor, o que foi, ainda, substanciado pelo fato da 

monensina não ter provocado nenhum efeito nas concentrações plasmáticas de uréia. 

Outros trabalhos não apresentaram efeitos dos ionóforos sobre a digestibilidade da PB 

quando o experimento foi realizado em bezerros ou ovelhas recebendo dietas peletizadas 

contendo 20%, 40% e 60% de volumosos e adicionadas de monensina (POMAR et al., 1989), 

sobre a digestibilidade do nitrogênio e retenção deste elemento nos tecidos quando novilhos 

receberam dietas com 12%, 27% e 40% de FDN e adicionadas de monensina (THORTON; 

OWENS, 1981), sobre as concentrações ruminais de nitrogênio amoniacal de vacas leiteiras 

recebendo dietas com 30% ou 50% de concentrados (RAMAZIN et al., 1997), sobre as 

concentrações de nitrogênio amoniacal no meio de cultura contendo dietas com 0%, 50% ou 

90% de concentrado (GARCIA-LOPEZ; KUNG; ODOM, 1996) ou sobre a degradabilidade 

efetiva da MS ou PB do farelo de soja quando este alimento foi incubado no rúmen de 

bovinos recebendo dietas com 40% ou 70% de volumoso mais lasalocida (RODRIGUES; 

LUCCI; CASTRO, 2000a). Entretanto, estes últimos pesquisadores, ao observarem que este 

produto aumentou a fração rapidamente degradável (parâmetro a da equação de ØRSKOV; 

McDONALD, 1979) da PB do farelo de soja em 12,3%, suspeitou da possibilidade dos 

resultados gerados neste experimento estarem tendenciados em conseqüência da possível 

heterogeneidade de concentração de lasalocida no líquido ruminal ao longo do dia, fato que 

poderia resultar em maior ou menor efeito sobre os microrganismos ruminais, dependendo do 
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tempo em que cada amostra foi incubada e da duração dos efeitos da aplicação de ionóforos. 

Mas de qualquer forma esta possibilidade implicaria em atividade proteolítica inibida, durante 

o prazo em que há altas concentrações de lasalocida no líquido ruminal, mas aumentada 

quando esta concentração baixasse, podendo até anularem-se os efeitos já obtidos. 

Van Nevel, Demeyer e Henderickx (1984) e Van Nevel e Demeyer (1990) reportaram 

que os efeitos da virginamicina foram similares aos da monensina in vitro ao obterem redução 

na degradação da caseína e produção de amônia. Ives et al. (2002) sugeriram que a 

virginamicina teria efeito “economizador” de proteína, principalmente pela redução na 

deaminação de aminoácidos in vitro, embora os estudos in vivo não dessem suporte a essa 

teoria. 

Fébel, Fekete e Romvari (2001) relataram que a salinomicina, outro antibiótico não 

ionóforo, inibiu a proteólise e reduziu a eficiência da síntese de proteína microbiana. O efeito 

da salinomicina no metabolismo do nitrogênio foi independente da composição do substrato. 

Diferentemente da salinomicina, a flavomicina tendeu a aumentar a proteólise no rúmen e não 

inibiu a síntese de proteína. 

 

 

1.2.6 Volume líquido ruminal e taxa de passagem de líquidos 

 

 

 Pesquisas realizadas por Lemenager et al. (1978), em novilhos recebendo dieta a base 

de 70% de volumoso de baixa qualidade, demonstraram que a monensina diminuiu a taxa de 

passagem sólida e o volume líquido ruminal em 43,6% e 26,2%, respectivamente, e 

apresentou tendência em diminuir a taxa de passagem de líquidos em 30,8%, porém nenhum 

efeito foi observado sobre o enchimento ruminal de MS. Ao utilizarem dietas 

predominantemente concentradas, a monensina diminuiu significativamente a taxa de 

passagem de líquidos em 9,6% a 22,0%. Da mesma forma, ao alimentarem ovinos com dieta 
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contendo 66,7% de volumoso adicionada de lasalocida ou monensina, Ricke et al. (1984) 

também observaram que esses aditivos tenderam em diminuir a taxa de passagem de sólidos 

em 13,0% e 15,2% e de líquidos em 5,9% e 9,8%, respectivamente, sem, contudo, causarem 

alterações sobre volume líquido ruminal. 

 Entretanto, Rogers e Davis (1982) mostraram que a monensina não alterou o volume 

líquido ruminal, a taxa de passagem de líquidos pelo rúmen, o fluxo total de líquidos e o fluxo 

total de líquidos por quilo de MS consumida em novilhos alimentados com dieta composta de 

50% de volumoso. Estes pesquisadores afirmaram que, em estudos onde a adição de 

monensina reduzia o consumo de alimentos, como observado no experimento de Lemenager 

et al. (1978), a taxa de passagem de líquidos seria diminuída em virtude de uma marcante 

redução na ingestão de água e no fluxo salivar decorrente da menor ingestão. Essa diminuição 

na ingestão de alimentos permitiria aumento no tempo de retenção da matéria seca no rúmen, 

a qual seria em grande parte responsável pelos efeitos dos ionóforos. Essa hipótese é 

substanciada por outros trabalhos onde os ionóforos não alteraram os parâmetros de dinâmica 

ruminal (BOGAERT; GOMEZ; JOUANY, 1991; FREDRICKSON et al., 1993; 

GALLOWAY et al., 1993; KNOWLTON; ALLEN; ERICKSON, 1996; POOS; HANSON; 

KLOPFENSTEIN, 1979; RODRIGUES; LUCCI; CASTRO, 2000a; RODRIGUEZ; CRAIG; 

HEMBRY, 1986; YANG; RUSSEL, 1993). 

 

 

1.2.7 Outros 

 

 

 Entre a sétima categoria de ação dos ionóforos inclui-se a possibilidade de menor 

incidência de edema e enfisema pulmonar em bovinos (SCHELLING, 1984), efeito 

anticetogênico dos ionóforos em vacas leiteiras (DUFFIELD et al., 1998; SAUER; 

KRAMER; CANTWELL, 1989), sem alterar a produção ou composição do leite (SAUER; 



 42 

KRAMER; CANTWELL, 1989), diminuição da incidência de timpanismo em ruminantes 

(BRANINE; GALYEAN, 1990), diminuição no número e capacidade de sobrevivência de 

pupas de mosca do chifre nas fezes de bovinos (HERALD et al., 1982) e alteração do status 

mineral (REFFETT-STABEL et al., 1989; STEPHENSON et al., 1997) e lipídico 

(MAROUNEK; PETR; MACHAÑOVA, 1990) dos animais, diminuindo inclusive a lipólise 

(VAN NEVEL; DEMEYER, 1995), a biohidrogenação ruminal (FELLNER; SAUER; 

KRAMER, 1997) ou a proporção de ácidos graxos saturados no leite (SAUER et al., 1997). 
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1  INTRODUÇÃO 
 

 

Segundo Bergen e Bates (1984), constitui-se uma antiga busca dos nutricionistas de 

ruminantes em melhorar a eficiência da fermentação ruminal, seja através do aumento da produção 

de ácido propiônico, da diminuição da metanogênese ou da diminuição da proteólise e deaminação 

de proteínas no rúmen. Durante muito tempo estes objetivos foram perseguidos através da 

manipulação da dieta, porém nas últimas décadas, um grande número de compostos químicos tem 

sido testado para os mesmos fins. 

 Ionóforos são uma classe desses compostos que obteve considerável sucesso como 

aditivos alimentares. O uso de ionóforos como a monensina em animais não é recente. Seu 

início data da década de 70, com o objetivo de aumentar a eficiência de utilização de 

alimentos (GOODRICH; GARRET; GAST,1984; RUSSEL; STROBEL, 1989). 

A maior parte dos substratos energéticos na dieta dos ruminantes constitui-se de 

carboidratos fermentados pelos microorganismos ruminais, produzindo ácidos graxos voláteis 

(AGVs), metano e dióxido de carbono. Os AGVs produzidos pela fermentação microbiana são 

absorvidos e servem como a maior fonte energética para os ruminantes (SPEARS, 1990). Os 

ionóforos são substâncias de pequeno peso molecular que, ligadas a íons de vários minerais, se 

movimentam por intermédio das membranas celulares (LUCCI, 1997). Causam diminuição do 

crescimento de bactérias Gram positivas, alterando, dessa forma, a fermentação ruminal (NRC, 

1989) e causando redução das perdas energéticas via metano (CHALUPA, 1977). 

 Van Der Merwe, Dugmore e Walsh (2001) citam também o uso de antibióticos não-

ionóforos, como a avoparcina, flavomicina, tilosina, bacitracina, virginamicina, que 

promovem o crescimento do animal, alterando características fermentativas do rúmen. 

 Com o acidente ocorrido no Brasil, no início desta década, envolvendo a monensina 

e resultando na morte de cavalos intoxicados, tem se observado a busca por produtos mais 
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seguros e tão eficientes quanto este ionóforo. O produto testado neste experimento foi a 

enramicina, um antibiótico não-ionóforo, promotor de crescimento muito usado em aves e 

suínos. Possui estrutura polipeptídica e é produzido a partir da cepa de Streptomyces 

fungicidus (KAWAKAMI; NAGAI, 1971). Foram objetivos do presente experimento estudar 

os efeitos da administração da enramicina, em comparação com a monensina sódica, sobre a 

fermentação ruminal, consumo de matéria seca e comportamento alimentar em bovinos. 
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2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 O trabalho foi conduzido nas dependências do Departamento de Nutrição e Produção 

Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (Campus 

de Pirassununga). 

 Foram utilizadas doze fêmeas bovinas mestiças, portadoras de cânulas ruminais, que 

possuíam, 675 ± 63 kg de peso vivo ao início do experimento e apresentavam-se não lactantes 

e não gestantes. O estábulo utilizado possuía baias individuais, com cochos de cimento, 

bebedouros automáticos, piso emborrachado e ventiladores suspensos no teto, que eram 

ligados nas horas mais quentes do dia. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado com três tratamentos, correspondendo ao controle negativo (ausência de 

antibiótico), tratado (enramicina) e controle positivo (monensina sódica). Para o tratamento 

com enramicina foi utilizado o produto comercial Enradin F80 (Coopers Brasil Ltda.) na dose 

de 20 mg de enramicina/animal/dia (250 mg de Enradin F80/animal/dia). Para o tratamento 

com monensina foi utilizado o produto comercial Rumensin (Elanco), na dose de 300 mg de 

monensina sódica/animal/dia. Cada produto foi pesado separadamente em balança analítica e 

depois acondicionado em envelopes confeccionados em papel absorvente. Estes foram 

administrados diariamente no interior do rúmen, através da fístula ruminal, durante o 

momento das refeições e misturados ao conteúdo ruminal por meio de agitação manual. 

 Os animais foram alimentados duas vezes ao dia, às 8:00h e 16:00h, através de uma 

dieta contendo 60% de concentrados e 40% de volumoso (Tabela 1). A dieta foi fornecida na 

forma de mistura completa, permitindo-se 10% de sobras.  
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Tabela 1 - Proporções de ingredientes utilizados e composição 
bromatológica das rações, com base na matéria seca 
Ingredientes (%) 

Ingredients (%) 
Proporção 
Proportion 

Cana-de-açúcar 
Sugar cane 

40,0 

Grãos de milho moído 
Corn grain, ground 

39,8 

Farelo de soja 
Soy bean, meal 

18,4 

Calcário calcítico 
Limestone 

0,30 

Sal branco (NaCl) 
White salt (NaCl) 

0,50 

Mistura mineral1 
Mineral mixture 

1,00 

 100,00 
 Composição 

Composition 
MS (%) 
DM (%) 

55,10 

PB (%) 
CP (%) 

13,50 

Proteína degradável (% da PB)2 

Rumen degradable protein (% of CP) 
64,50 

Proteína não degradável (% da PB)2 

Undegradable protein (% of CP) 
35,50 

FDA (%) 
ADF (%) 

18,50 

FDN (%) 
NDF (%) 

27,70 

EE (%) 
EE (%) 

2,20 

Energia Líq. Lact. (Mcal/kg)2 

NEL (Mcal/kg) 
1,55 

Ca (%) 
Ca (%) 

0,39 

P (%) 
P (%) 

0,31 

1Composição por kg de mistura mineral: 180g Ca; 90g P; 20g Mg; 20g S; 
100g Na; 3.000mg Zn; 1.000mg Cu; 1.250mg Mn; 2.000mg Fe; 200mg Co; 
90mg I; 36mg Se; 900mg F (máximo). 
Composition per kg of mineral mixture: 180g Ca; 90g P; 20g Mg; 20g S; 
100g Na; 3,000mg Zn; 1,000mg Cu; 1,250mg Mn; 2,000mg Fe; 200mg Co; 
90mg I; 36mg Se; 900mg F (maximum). 
2Estimado segundo NRC (1989). 
 Estimated by NRC (1989).  
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 O período experimental constitui-se em 21 dias, dos quais os primeiros 16 foram 

destinados à adaptação dos animais às dietas, do 17° ao 21° para avaliação do consumo de 

MS e o 21° para a colheita de líquido ruminal e avaliação do comportamento ingestivo. 

Amostras de líquido ruminal foram colhidas às 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 horas após a primeira 

refeição do dia, em 3 diferentes locais do rúmen, totalizando aproximadamente 500 mL em 

cada colheita. Logo após, 50 mL do líquido ruminal foram centrifugados a 2000 FCR (força 

centrífuga relativa) por 15 minutos e 1 mL do sobrenadante foi adicionado à 0,2 mL de ácido 

fórmico e congelado para posterior determinação dos AGVs. Outros 2 mL do sobrenadante 

foram adicionados a 1 mL de ácido sulfúrico solução 1N e congelado a –20oC para posterior 

determinação do nitrogênio amoniacal. A determinação dos AGVs foi realizada através de 

cromatografia gasosa (ERWIN; MARCO; EMERY, 1961), no laboratório de Nutrição Animal 

da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo (VNP/FMVZ/USP). 

Para tal foi utilizado um cromatógrafo a gás (marca Finnigan, modelo 9001) equipado com 

coluna Megabore da Ohio Valley, modelo OV-351 de 1 Micron, possuindo 30 m de 

comprimento e 0,53 mm de diâmetro. O número de repetições por amostra foi aquele 

necessário para que a diferença entre as leituras fosse inferior a 5%. A solução padrão foi 

aplicada a cada 10 injeções sucessivas de amostras, tentando-se evitar, desta maneira, 

possíveis distorções das leituras em função da contaminação da coluna. A determinação do 

nitrogênio amoniacal (N-NH3) foi realizada por colorimetria (FOLDAGER, 1977) e o pH do 

fluído ruminal em potenciômetro digital portátil. 

 O comportamento ingestivo foi avaliado observando-se os animais a cada 10 minutos 

durante as 12 horas que sucederam a primeira alimentação do dia. As atividades avaliadas 

foram divididas em comendo/bebendo, ruminando e ócio. Estes dados foram transformados 

em porcentagem do tempo total observado. 
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 Os resultados foram analisados através do programa computacional Statistical 

Analysis System (SAS, 1985). Os dados de consumo de matéria seca e comportamento 

alimentar foram submetidos à análise de variância (PROC GLM do SAS), que separou como 

única causa de variação o efeito de tratamento. Os dados referentes aos AGVs, pH e 

concentrações de nitrogênio amoniacal no líquido ruminal foram analisados conforme 

descrito, porém adicionados do fator medidas repetidas no tempo (comando REPEATED do 

GLM do SAS), referentes aos diversos momentos de colheita entre as refeições. Na presença 

de interação entre tempo e tratamento, a análise de variância dentro de cada tempo foi 

realizada através do comando SLICE (GLM do SAS). A separação dos efeitos de tratamentos 

foi realizada através do teste Tukey, adotando-se o nível de significância de 5%, exceto 

quando especificado.  
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os dados de consumo de matéria seca encontram-se na tabela 2. De forma geral, o 

consumo de matéria seca, que em média foi de 1,87% do peso vivo, independentemente do 

tratamento, apresentou-se dentro do esperado, considerando-se esta categoria animal. Nenhum 

dos antibióticos testados alterou o consumo de matéria seca, fossem os dados expressos em 

quilos/animal/dia, em porcentagem do peso vivo ou em g/kg de peso metabólico/dia. Autores 

como Gallardo et al. (2005), Grenn et al. (1999), Plazier et al. (2000) e Ruiz et al.(2001), 

todos ao utilizarem monensina, também não observaram alterações no consumo de matéria 

seca. Garcia et al. (2000), utilizando monensina em cabras alimentadas com dieta composta 

de 50% de concentrado e 50% de volumoso (feno de alfafa), e Rodrigues et al. (2001), 

utilizando monensina em ovinos recebendo 25%, 50% ou 75% de concentrado na dieta, 

também não constataram mudanças no consumo de matéria seca.  

 

Tabela 2 - Consumo de matéria seca obtido com os tratamentos1  
 Tratamentos 

Treatments 
   

 Controle 
Control 

Enramicina 
Enramycin 

Monensina 
Monensin 

Média 
Mean 

CV 
CV 

Prob. 
Prob. 

CMS 
DMI 

12,08 13,81 13,82 13,23 21,92 NS 

CMS/PV 
DMI/BW 

1,70 1,99 1,94 1,97 16,23 NS 

CMS/PV0,75 
DMI/BW0,75 

87,73 101,60 100,23 96,52 17,37 NS 

1CMS: consumo de matéria seca (kg/animal/dia), CMS/PV: consumo de matéria seca em função do peso 
vivo (%), CMS/PV0,75: consumo de matéria seca em gramas por kg de peso vivo metabólico (g/kg de 
PV0,75), CV: coeficiente de variação (%), Prob: probabilidades estatísticas, NS: não significativo. 
DMI: dry matter intake (kg/animal/day), DMI/BW: dry matter intake per body weight (%), DMI/BW0,75: 
dry matter intake per kg of metabolic body weight (g/kg of BW0,75), CV: coefficient of variation (%); 
Prob: statistical probability; NS: not significant. 
 

 

Salles e Lucci (2000), utilizando diferentes níveis de suplementação de monensina e 

uma dieta predominantemente concentrada, constataram comportamento quadrático para o 
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consumo de matéria seca, onde a maior ingestão ocorreu quando foi oferecido 0,8mg de 

monensina/kg de PV e diminuição da ingestão para o nível mais alto de 1,2 mg de 

monensina/kg de PV. 

Em ruminantes alimentados com alta proporção de carboidratos rapidamente 

fermentáveis, os ionóforos deprimem o consumo de alimento e não modificam o ganho de 

peso, o que implica em melhor conversão alimentar. Quando os ruminantes recebem dietas 

com elevadas quantidades de forragem, os ionóforos não deprimem o consumo e melhoram o 

ganho de peso (BERGEN; BATES, 1984). Entretanto, esses efeitos sobre o consumo não 

foram confirmados no presente experimento.  

Resultados de estudos com vacas lactantes ou secas, ao se utilizar a monensina, têm 

sido variáveis em relação à ingestão de matéria seca e produção leiteira, esta provavelmente 

pelas diferenças no estágio de lactação. Segundo Tedeschi, Fox e Tylutky (2003), redução no 

consumo de matéria seca é uma conseqüência quando os animais alimentam-se apenas para 

suprir suas exigências energéticas. Quando em balanço energético positivo, tanto vacas secas 

quanto lactantes, a inclusão de monensina na dieta pode aumentar a energia disponível por 

unidade de alimento consumido (Mcal/kg), resultando em menor ingestão de matéria seca. 

Entretanto, quando as vacas estão em balanço energético negativo, durante o início da 

lactação, esta energia adicional disponível promovida pela monensina é usada para melhorar o 

desempenho produtivo e/ou reduzir as perdas de reservas corporais. 

Os dados de fermentação ruminal obtidos com os antibióticos encontram-se na Tabela 

3. Considerando os dados independentemente do tempo de amostragem, nenhum dos 

antibióticos testados afetou a concentração total de ácidos graxos voláteis, a proporção molar 

de ácido acético, propiônico ou butírico, a relação acético:propiônico, bem como o pH ou a 

concentração ruminal de nitrogênio amoniacal. Embora não tenha sido observado efeito de 

interação entre tratamento e tempo, ao se avaliarem os efeitos de tratamento dentro de cada 
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tempo, observou-se que a monensina aumentou a concentração total de AGVs no tempo 12 

horas após a alimentação (Figura 1) e diminuiu a relação acético:propiônico nos tempo 0 e 6 

horas, em relação à enramicina, mas não em relação ao grupo controle (Figura 2).  

 

Tabela 3 – Padrão de fermentação ruminal obtido com os tratamentos1 
 Tratamentos 

Treatments 
  Probabilidade 

Probability 
 Controle 

Control 
Enramicina 

Enramycin 
Monensina 

Monensin 
Média 
Mean 

CV 
CV 

Trat. 
Treat. 

Trat*tempo 
Treat*time 

pH 6,29 6,37 6,25 6,31 5,46 NS NS 
AGV 
VFA 

104,62 105,12 116,49 108,74 12,26 NS NS 

C2 66,28 66,99 64,23 65,83 6,28 NS NS 
C3 21,60 18,83 21,98 20,80 14,11 NS NS 
C4 12,12 14,18 13,80 13,64 25,30 NS NS 
C2/C3 3,17 3,61 2,95 3,24 18,28 NS 0,0770 
N-NH3 
NH3-N 

9,47 10,93 10,97 10,46 41,58 NS 0,0109 

1AGV: concentração total de ácidos graxos voláteis (mM); C2: acético (% molar); C3: propiônico (% 
molar); C4: butírico (% molar); C2/C3: relação acético:propiônico; N-NH3: nitrogênio amoniacal (mg/dL); 
CV: coeficiente de variação (%); Trat: probabilidade para efeito de tratamento; Trat*Tempo: probabilidade 
para efeito de interação entre tratamento e tempo: NS: não significativo. 
VFA: total volatile fatty acids concentration (mM); C2: acetic (molar %); C3: propionic (molar %); C4: 
butyric (molar %); C2/C3: acetic:propionic ratio; NH3-N: ammoniacal nitrogen (mg/dL); CV: coefficient of 
variation (%); Treat: probability for treatment effect; Treat*Time: probability for treatment and time 
interaction effect; NS: non-significant. 
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                       Figura 1 – Concentração total de AGVs (mM) no líquido ruminal 
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O padrão de ácidos graxos voláteis como resultado da adição de monensina tem sido 

bem documentado na literatura em várias espécies de ruminantes. Na maioria das vezes 

ocorre aumento da concentração de ácido propiônico e diminuição significativa das 

concentrações dos ácidos acético e butírico (GREEN et al., 1999), embora proporcionem  

menor efeito sobre a produção total de ácidos graxos voláteis (CHALUPA, 1977). 

Do mesmo modo que este trabalho, Han et al. (2002) não constataram mudanças na 

concentração total de ácidos graxos voláteis em bovinos suplementados com monensina mais 

tilosina. Também Thorton e Owens (1981), trabalhando com dietas com diferentes níveis em 

fibras (40% ou 12% de FDA), não observaram mudanças na concentração total de ácidos 

graxos voláteis. Muitos autores obtiveram resultados concordantes com os observados no 

presente experimento como, Baile et al. (1979), Beede et al. (1986) Darden et al. (1985), e 

Fredrickson et al. (1993). 

Broderick (2004), ao utilizarem a monensina na dose de 10 mg/kg de matéria seca, não 

observou alterações significativas nas concentrações desses ácidos orgânicos, resultado 

ocasionado provavelmente pela baixa dosagem. Prange, Davis e Clarck (1978) reportaram que 

a adição de 33 mg de monensina/kg de matéria seca em novilhas alimentadas com 70% de 

alfafa causou aumento na concentração molar de ácido propiônico de 19,1% para 24,7%, bem 

como diminuição na concentração molar de ácido acético de 71,0% para 66,8% e de ácido 

butírico de 9,9% para 8,5%. Ruiz et al. (2001) observaram alterações similares no que diz 

respeito aos AGVs, quando utilizada a dose de 350 mg/dia de monensina em vacas lactantes. 

Uma das vantagens do aumento da concentração de ácido propiônico no rúmen é a 

diminuição de perdas por incremento calórico, já que o ácido acético possui incremento 

calórico maior que o ácido propiônico (BERGEN; BATES, 1984), o que deve resultar em 

mais energia para a produção ou menos energia requerida para mantença (TEDESCHI; FOX; 

TYLUTKY; 2003). 
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Observou-se diminuição da relação acético:propiônico nos tempo 0 e 6 h (Figura 2) no 

grupo tratado com monensina, em relação à enramicina, mas não em relação ao grupo 

controle. O efeito da monensina em aumentar a proporção molar de ácido propiônico e 

diminuir a de ácido acético, comumente observado na literatura, foi explicado por Bergen e 

Bates (1984), tendo como causa a presença da enzima fumarato redutase nas bactérias 

ruminais produtoras de ácido propiônico, proporcionando resistência dessas bactérias à 

presença da monensina. Já Russel e Strobel (1989) condicionaram esta resistência à presença 

de uma membrana externa nas bactérias gram-negativas, agindo como barreira protetora ao 

acesso dos ionóforos e outras macromoléculas à membrana celular.  

Entretanto, estes modelos de resistência podem ter exceções, pois, de acordo com 

Callaway e Russel (1999), algumas espécies de bactérias Gram negativas precisam de um 

período de adaptação para poderem se desenvolver na presença do ionóforo. Além disso, 

algumas espécies Gram positivas podem ser tão resistentes quanto as Gram negativas 

(CALLAWAY; RUSSEL, 2000). Um exemplo é a espécie Clostridium aminophilum, uma 

bactéria produtora de amônia e contribuinte na degradação de aminoácidos no rúmen, que, em 

estudos in vitro, foi inibida pela monensina (CHEN; RUSSEL, 1989). Já in vivo não pode ser 

eliminada do rúmen ao se utilizar o mesmo produto (KRAUSE; RUSSEL, 1996).  
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               Figura 2 – Relação acético/propiônico no líquido ruminal 
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Diferente deste experimento, Yang e Russel (1993) observaram que a adição de 

monensina à dieta de vacas alimentadas com diferentes níveis de farelo de soja (0,0; 1,0; e 2,0 

kg/dia) aumentou a proporção molar de propionato e diminuiu a relação acetato:propionato, 

sem interferir na concentração total de AGVs, sendo o efeito mais marcante nos animais 

alimentados com maior quantidade de farelo de soja. Os efeitos deste produto sobre a 

fermentação ruminal também foram confirmados por Broderick (2004), Ramazin et al. 

(1997), Ruiz et al. (2001) e Surber e Bowman (1998). 

O uso de monensina em dietas contendo lipídeos insaturados, sendo fontes comuns 

destes a soja e o caroço de algodão, pode ter um efeito benéfico adicional porque a monensina 

diminui a transformação desses lipídeos em ácidos graxos livres (VAN NEVEL; DEMEYER, 

1995), os quais são altamente tóxicos para os microorganismos ruminais (TEDESCHI; FOX; 

TYLUTKY; 2003). 

Ives et al. (2002) não constataram alterações significativas nas proporções molares dos 

ácidos orgânicos, ao utilizarem a monensina mais tilosina ou virginamicina adicionadas à 

dieta basicamente concentrada. A avaporcina, outro antibiótico não ionóforo, não alterou 

significativamente as proporções molares dos AGVs, mas a concentração molar de ácido 

propiônico tendeu a aumentar com a adição deste produto e a de ácido butírico tendeu a 

diminuir, além de proporcionar queda significativa nas concentrações molares de isobutirato e 

isovalerato (HAIMOUD et al., 1995). 

Resultados diferentes foram obtidos por Marounek, Duskova e Skrivanova (1998) ao 

constatarem aumento da concentração molar de ácido propiônico com a utilização da 

avaporcina, bacitracina ou tilosina. Já a flavomicina e a virginamicina aumentaram a 

concentração de ácido butírico, além disso, a flavomicina, tilosina e virginamicina causaram 

diminuição bastante significativa na concentração total de AGVs. 
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Não foram observados efeitos significativos da monensina ou da enramicina sobre o 

pH ruminal. Ruiz et al. (2001) também não observaram efeitos sobre o pH ruminal de vacas 

leiteiras alimentadas com forragem fresca e suplementadas com monensina, assim como 

Fredrickson et al. (1993), Mass et al. (2001), Nussio et al. (2003), Osborne et al. (2004) e 

Yang e Russel (1993). utilizando a monensina, Darden et al. (1985), ao utilizarem monensina 

ou lasalocida, Rodrigues, Lucci e Castro (2000), utilizando lasalocida e Haimoud et al. (1995) 

utilizando a avaporcina.  

Estes dados contradizem autores como Green et al. (1999), Lana e Russel (1997) e 

Surber e Bowman (1998), ao utilizarem a monensina, os quais observaram aumentos do pH 

do líquido ruminal. Este aumento do pH ruminal seria causado, de acordo com Osborne et al. 

(2004), primariamente pela inibição das bactérias produtoras de lactato, as quais proliferariam 

em abundância sem a presença da monensina. Este dado deve ser levado em consideração já 

que, em muitos experimentos com animais alimentados com altas quantidades de carboidratos 

rapidamente fermentáveis, a monensina foi importante para o funcionamento normal do 

rúmen através da manutenção do pH ideal (OWES et al., 1998).  

Tratamento e tempo interagiram para a concentração ruminal de nitrogênio amonical (P = 

0,0109), embora nenhum efeito significativo de tratamento tivesse sido observado ao se realizar a 

análise em cada tempo separadamente (Figura 3). 
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Figura 3 – Concentração de nitrogênio amoniacal (mg/dL) no líquido ruminal 

 

Independentemente do tratamento, observou-se queda acentuada dos valores de nitrogênio 

amoniacal nas colheitas realizadas entre 4 e 6 horas após a primeira refeição do dia, sendo esta 

variabilidade comum em ruminantes alimentados de forma intermitente (MEHRES; ØRSKOV; 

MCDONALD, 1977). Há ainda outros fatores que podem influenciar este parâmetro, tais como 

local de amostragem no rúmen, tempo decorrido após a alimentação, período de estocagem da 

amostra, conservante ácido utilizado, método de determinação e tipo de dieta (WOHLT; CLARK; 

BLAISDELL, 1976). Bergen e Bates (1984) citam ainda que é comum observar efeitos da 

monensina em diminuir as concentrações de nitrogênio amoniacal. Esta queda é causada pela sua 

atuação sobre as bactérias gram-positivas, já que estas bactérias possuem alta especificidade para a 

produção de amônia, ao contrário das bactérias gram-negativas, que são resistentes à monensina. 

Esta explicação também foi dada por Chen e Russell (1989) e Russell, Strobel e Chen 

(1988) ao constatarem redução da produção de amônia causada pelo antibiótico não-ionóforo 

flavomicina. Em animais tratados com avaporcina ou monensina, foi detectado respectivamente 

35,6% e 53,0% menos nitrogênio amoniacal do que em animais que não receberam nenhum 

produto (HAIMOUD et al., 1995).  
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Rodrigues et al. (2004), utilizando diferentes doses de monensina e diferentes proporções 

concentrado/volumoso, observaram queda nos valores de nitrogênio amoniacal independentemente 

dos níveis de monensina ou fibra na dieta. 

Mwenya et al. (2004) obtiveram queda no valor de nitrogênio amoniacal em novilhas 

alimentadas com monensina em relação ao grupo que não a recebeu. Estudos com bovinos 

alimentados com altas quantidades de grãos (HAIMOUD et al., 1995) e com alta quantidade de 

volumoso (RUIZ et al., 2001) mostraram que os ionóforos efetivamente diminuem a concentração 

de amônia no fluido ruminal. A monensina diminui a atividade proteolítica, obrigando as bactérias 

a fermentar carboidratos (RUSSELL; STROBEL, 1989). Conseqüentemente, a concentração de 

amônia no rúmen pode diminuir, ocasionado pela redução na degradação de proteína e 

aminoácidos presentes nos alimentos (MWENYA et al., 2004).  

O presente trabalho condiz com outros que também não obtiveram alterações significativas 

da monensina sobre a concentração do nitrogênio amoniacal, como Ramazin et al. (1997), 

trabalhando com vacas leiteiras recebendo dietas com 30% ou 50% de concentrados, Garcia-

Lopez, Kung e Odom (1996), utilizando meio de cultura contendo dietas com 0%, 50% ou 90% de 

concentrados, e Lana e Russel (1997), utilizando dietas com 0, 50 ou 100% de alfafa. Estes últimos 

não observaram efeitos da monensina nas duas primeiras dietas, apenas na última em que houve 

aumento do nitrogênio amoniacal. 

Os dados de comportamento alimentar encontram-se na Tabela 4. Nenhum dos 

antibióticos testados alterou o padrão de comportamento alimentar. De forma geral, os 

animais passaram aproximadamente 20% do seu tempo comendo, 25% do tempo ruminando e 

50-55% do tempo em ócio.  
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Tabela 4 – Comportamento alimentar obtido com os tratamentos1 
 Tratamentos 

Treatments 
   

 Controle 
Control 

Enramicina 
Enramycin 

Monensina 
Monensin 

Média 
Mean 

CV 
CV 

Prob. 
Prob. 

Comendo 
Eating 

18,49 22,60 21,23 20,78 28,37 NS 

Ruminando 
Ruminating 

25,00 30,48 22,26 25,91 32,54 NS 

Ócio 
Resting 

65,51 46,92 56,51 53,31 19,89 NS 

1Comendo: porcentagem do tempo gasto comendo (%); Ruminando: porcentagem do tempo gasto 
ruminando (%); Ócio: porcentagem do tempo gasto descansando (%); CV: coeficiente de variação (%); 
Prob: probabilidades estatísticas; NS: não significativo. 
 Eating: percentage of time eating (%); Ruminating: percentage of time ruminating (%); Resting: 
percentage of time resting (%); CV: coefficient of variation (%); Prob: statistical probability; NS: non-
significant. 
 

Baile et al. (1979) afirmaram que os ruminantes são capazes de detectar a presença do 

aditivo comercial que contém a monensina, já que o sabor é suficiente para causar aversão 

imediata ao produto, mas não a monensina sódica propriamente dita, sendo este efeito 

principalmente observado em dietas predominantemente concentradas. Esta informação é 

bastante interessante dada a afirmação realizada por Chalupa (1977), de que “não existe 

qualquer dado disponível a respeito dos efeitos dos ionóforos sobre o comportamento 

alimentar ou se alguma parte da depressão do consumo é devida à aversão condicionada, 

fatores gustativos ou olfatórios, ou, ainda, mal-estar do animal”. 

Assim com Baile et al. (1979), Erickson et al. (2004), ao final de dois estudos em que 

os animais tinham acesso à dietas contendo monensina ou lasalocida ou alimento sem 

ionóforos, concluíram, em ambos, que os bovinos preferem o alimento sem a presença dos 

produtos. Constataram ainda preferência aos alimentos contendo lasalocida sobre aqueles 

contendo monensina. Em bezerros recém nascidos recebendo monensina, não foi possível 

notar qualquer aversão ao alimento, provavelmente pela não associação do produto ao 

alimento (SALLES; LUCCI, 2000). 

Artigos científicos em relação à atuação da enramicina sobre os parâmetros testados 

neste experimento são ausentes na literatura. 
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4  CONCLUSÃO 

 

 

 Em condições de dietas predominantemente concentradas, com cana-de-açúcar como 

único volumoso, não foi possível demonstrar os efeitos benéficos da monensina ou da 

enramicina sobre a fermentação ruminal. 
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5  RESUMO 

 

 

Foram objetivos do presente experimento estudar os efeitos da administração da enramicina, 

em comparação com a monensina sódica, sobre a fermentação ruminal em bovinos. Doze 

fêmeas bovinas não-gestantes e não-lactantes (675 ± 63 kg de PV) foram distribuídas 

inteiramente ao acaso aos três tratamentos formados por um grupo controle, um grupo tratado 

com enramicina e outro tratado com monensina. A enramicina foi administrada na dose de 20 

mg/animal/dia e a monensina na dose de 300 mg/animal/dia. O experimento teve duração 

total de 21 dias, sendo o 21º dia utilizado para colheitas de líquido ruminal realizadas às 0, 2, 

4, 6, 8, 10 e 12 horas após a 1a refeição. A monensina aumentou a concentração total de 

AGVs no tempo 12 horas após a alimentação e diminuiu a relação acético:propiônico nos 

tempo 0 e 6 h, em relação à enramicina, mas não em relação ao controle. Nenhum dos 

antibióticos testados alterou a proporção molar de acético, propiônico ou butírico, bem como 

o pH ou a concentração ruminal de nitrogênio amoniacal. Também não alteraram o consumo 

de matéria seca ou o comportamento ingestivo, avaliado em atividades de alimentação, 

ruminação e ócio. 

 

Palavras-chave: Ácidos graxos voláteis. Consumo. Enramicina. Ionóforos. Ruminantes. 
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6. ABSTRACT 

 

 

The objective of this research was to study the effects of enramycin administration, compared 

to sodium monensin, on ruminal fermentation in bovine. Twelve non-pregnant and non-

lactating cows (675 kg ± 63 of BW) were randomly assigned to three treatments: control 

group, enramycin-treated group and monensin-treated group. Treatments were 20 

mg/animal/day of enramycin or 300 mg/animal/day of monensin. Trial lasted 21 days, the 21st 

was used for ruminal fluid sampling at 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 hours after 1st meal. Monensin 

increased total VFA concentration 12 h after feeding and decreased the acetic:propionic ratio 

at times 0 and 6 h, in relation to enramycin, but not when compared to control. The two 

ionophores tested did not influence the molar proportion of acetic, propionic or butiric acids, 

pH, ammoniacal-N concentration, or dry matter intake and intake behavior, evaluated during 

activities of feeding, rumination and idleness. 

 

Key words: Enramycin. Intake. Ionophores. Ruminants. Volatile fatty acids. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Ionóforos são substâncias produzidas por várias cepas de Streptomyces sp. Entre elas 

incluem-se a monensina, lasalocida, salinomicina, narasina e outras. Por definição, ionóforos 

são moléculas de baixo peso molecular capazes de interagir estequiometricamente com íons 

metálicos, servindo como transportadores mediante os quais estes íons podem ser levados 

através de uma membrana lipídica biomolecular (OVCHINNIKOV, 1979). 

 Ionóforos, como a monensina, aumentam a produção de ácido propiônico no rúmen, o 

que resulta em decréscimo da proporção de ácido acético, mas sem alterar significativamente 

a concentração total de ácidos graxos voláteis. Esse efeito é causado pela ação seletiva na 

população microbiana, diminuindo o número de bactérias Gram positivas (KONE; 

MACHADO; COOK, 1989). A resistência das bactérias Gram negativas aos ionóforos parece 

ser conferida pela presença de uma camada peptideoglicana em sua membrana que é 

impermeável a grandes moléculas (RUSSEL; STROBEL, 1989).  

 Conforme proposto por Schelling (1984), pode-se diferenciar os modos de ação dos 

ionóforos em dois tipos: um básico, ocorrendo na membrana celular dos microorganismos 

ruminais, e outro sistêmico, composto por sete categorias de ação, resultantes da alteração do 

metabolismo das bactérias do rúmen e afetando a resposta animal. Desta forma, os ionóforos 

possuem a capacidade de aumentar a eficiência do metabolismo energético e protéico no 

rúmen e no animal, além de diminuírem a incidência de distúrbios digestivos (BERGEN; 

BATES, 1984). 

 Segundo Lucci et al. (2001), o efeito dos ionóforos sobre a digestibilidade ruminal 

pode sofrer influência de diversos fatores, dentre os quais os mais importantes são: adaptação, 

dieta, estado fisiológico e idade dos animais, tempo de incubação, tipo e dose do produto 

utilizado. Também de acordo com Spears (1990), tanto em rações ricas em concentrados 
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como nas ricas em volumosos, a monensina e a lasalocida tem aumentado a digestibilidade da 

fibra. Este aumento nem sempre é uma constante, pois autores como Pomar et al. (1989) 

constataram diminuição na digestibilidade da fibra em dietas predominantemente 

concentradas e aumento em dietas predominantemente volumosas. Outros, como McCann et 

al. (1990), observaram a capacidade da monensina em aumentar a digestibilidade da fibra e da 

proteína à medida que a proporção de volumoso era diminuída. 

 Van Der Merwe, Dugmore e Walsh (2001) citam também o uso de antibióticos não-

ionóforos, como a avoparcina, flavomicina, tilosina, bacitracina e virginamicina, que 

promovem o crescimento do animal, alterando características fermentativas do rúmen. 

Novos produtos com potencial de modificar a fermentação ruminal tem sido 

desenvolvidos e necessitam ser testados. O produto testado neste experimento foi a 

enramicina, um antibiótico não-ionóforo, promotor de crescimento muito usado em aves e 

suínos. É produzido a partir da cepa de Streptomyces fungicidus e apresenta estrutura 

polipeptídica (KAWAKAMI; NAGAI, 1971). Foram objetivos do presente experimento 

estudar os efeitos da administração da enramicina, em comparação com a monensina sódica, 

sobre digestão total dos nutrientes da dieta e consumo de matéria seca digestível e de NDT, 

em bovinos. 
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2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 O trabalho foi conduzido nas dependências do Departamento de Nutrição e Produção 

Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(Campus de Pirassununga). 

 Foram utilizadas doze fêmeas bovinas mestiças, portadoras de cânulas ruminais, que 

possuíam, 675 ± 63 kg de peso vivo ao início do experimento e apresentavam-se não lactantes 

e não gestantes. O estábulo utilizado possuía baias individuais, com cochos de cimento, 

bebedouros automáticos, piso emborrachado e ventiladores suspensos no teto, que eram 

ligados nas horas mais quentes do dia. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado com três tratamentos, correspondendo ao controle negativo (ausência de 

antibiótico), tratado (enramicina) e controle positivo (monensina sódica). Para o tratamento 

com enramicina foi utilizado o produto comercial Enradin F80 (Coopers Brasil Ltda.) na dose 

de 20 mg de enramicina/animal/dia (250 mg de Enradin F80/animal/dia). Para o tratamento 

com monensina foi utilizado o produto comercial Rumensin (Elanco), na dose de 300 mg de 

monensina sódica/animal/dia. Cada produto foi pesado separadamente em balança analítica e 

depois acondicionado em envelopes confeccionados em papel absorvente. Estes foram 

administrados diariamente no interior do rúmen, através da fístula ruminal, durante o 

momento das refeições e misturados ao conteúdo ruminal por meio de agitação manual. 

 Os animais foram alimentados duas vezes ao dia, às 8:00h e 16:00h, com uma dieta 

contendo 60% de concentrados e 40% de volumoso (Tabela 1). A dieta foi fornecida na forma 

de mistura completa, permitindo-se 10% de sobras.  
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Tabela 1 - Proporções de ingredientes utilizados e composição 
bromatológica das rações, com base na matéria seca 
Ingredientes (%) 

Ingredients (%) 
Proporção 
Proportion 

Cana-de-açúcar 
Sugar cane 

40,0 

Grãos de milho moído 
Corn grain, ground 

39,8 

Farelo de soja 
Soy bean, meal 

18,4 

Calcário calcítico 
Limestone 

0,30 

Sal branco (NaCl) 
White salt (NaCl) 

0,50 

Mistura mineral1 
Mineral mixture 

1,00 

 100,00 
 Composição 

Composition 
MS (%) 
DM (%) 

55,10 

PB (%) 
CP (%) 

13,50 

Proteína degradável (% de PB)2 

Rumen degradable protein (% of CP) 
64,50 

Proteína não degradável (% de PB)2 

Undegradable protein (% of CP) 
35,50 

FDA (%) 
ADF (%) 

18,50 

FDN (%) 
NDF (%) 

27,70 

EE (%) 
EE (%) 

2,20 

Energia Líq. Lact. (Mcal/kg)2 

NEL (Mcal/kg) 
1,55 

Ca (%) 
Ca (%) 

0,39 

P (%) 
P (%) 

0,31 

1Composição por kg de mistura mineral: 180g Ca; 90g P; 20g Mg; 20g S; 
100g Na; 3.000mg Zn; 1.000mg Cu; 1.250mg Mn; 2.000mg Fe; 200mg Co; 
90mg I; 36mg Se; 900mg F (máximo). 
Composition per kg of mineral mixture: 180g Ca; 90g P; 20g Mg; 20g S; 
100g Na; 3,000mg Zn; 1,000mg Cu; 1,250mg Mn; 2,000mg Fe; 200mg Co; 
90mg I; 36mg Se; 900mg F (maximum). 
2Estimado segundo NRC (1989). 
Estimated by NRC (1989).  
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 O período experimental constituiu-se de 21 dias, dos quais os primeiros 10 dias foram 

destinados à adaptação dos animais às dietas e entre o 11° e o 21° dia foi feita a avaliação da 

digestibilidade in vivo. A digestibilidade da MS da dieta e suas frações, como proteína bruta 

(PB), extrato etéreo (EE), extrativos não nitrogenados (ENN), fibra bruta (FB), energia bruta 

(EB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e amido, foram 

avaliadas através do marcador óxido crômico (BATEMAN, 1970). Os animais receberam o 

óxido crômico, via cânula ruminal, na dosagem de 15g por animal e por dia, sendo as 

administrações realizadas duas vezes ao dia (7,5g de marcador/dose), no momento das 

refeições, e através de envelopes confeccionados em papel absorvente. O ensaio foi 

constituído de duas fases, compreendidas entre os dias 11 e 21, sendo uma fase de 

administração do marcador e outra de administração do marcador e coleta de fezes, com 

duração de 5 dias cada uma, assegurando-se desta forma uma excreção homogênea do óxido 

crômico. Para comporem uma amostra final, procedeu-se à amostragem de alimentos (200g 

de alimentos por coleta) e fezes (200g/animal/coleta) duas vezes ao dia, próximos às refeições 

(8 e 16 horas), sendo as amostras de fezes coletadas diretamente do reto. 

A concentração do óxido crômico foi determinada por colorimetria através de sua 

reação com a s-difenilcarbazida, segundo Graner (1972). As análises bromatológicas de MS, 

PB, EE, FB, EB, e MM foram realizadas segundo AOAC (1980) e de FDN e FDA segundo 

Van Soest, Robertson e Lewis (1991). Para a análise de FDN foi omitido o sulfito de sódio, 

mas adicionada a α-amilase. A concentração de amido foi avaliada segundo Pereira e Rossi 

Jr. (1995), modificando-se esta metodologia com a prévia extração dos carboidratos solúveis, 

segundo Hendrix (1993). 

 Os resultados foram analisados através do programa computacional Statistical 

Analysis System (SAS, 1985) e submetidos à análise de variância (PROC GLM do SAS) e 
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teste de Tukey, para separar os efeitos de tratamentos. Adotou-se o nível de significância de 

5%, exceto quando especificado.  
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os dados de digestibilidade da matéria seca da dieta e seus nutrientes encontram-se na 

Tabela 2. De forma geral, os dados de digestibilidade das diversas frações, bem como o valor de 

NDT da dieta, independentemente de tratamento, encontram-se dentro do esperado. Nenhum dos 

antibióticos testados afetou a digestibilidade da matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, 

extrativo não nitrogenado, fibra bruta, fibra em detergente ácido, fibra em detergente neutro, 

amido, energia bruta ou os nutrientes digestíveis totais. Morris et al. (1990), utilizando monensina, 

lasalocida ou tilosina, e Ricke et al. (1984), utilizando lasalocida ou monensina, também não 

observaram efeitos dos aditivos sobre essas variáveis, embora as condições experimentais não 

fossem exatamente as mesmas. 
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Tabela 2 - Digestibilidade aparente da MS da dieta e suas frações obtidas com os 
tratamentos1 

 Tratamentos 
Treatments 

   

 Controle 
Control 

Enramicina 
Enramycin 

Monensina 
Monensin 

Média 
Mean 

CV 
CV 

Prob. 
Prob. 

MS (%) 
DM (%) 

60,36 58,84 66,37 61,85 11,68 NS 

PB (%) 
CP (%) 

53,11 51,29 63,29 55,89 17,03 NS 

EE (%) 
EE (%) 

64,01 65,08 71,89 66,99 11,21 NS 

ENN (%) 
NFE (%) 

70,06 67,41 74,92 70,80 9,38 NS 

FB (%) 
CF (%) 

27,86 32,83 32,90 31,19 36,79 NS 

FDN (%) 
NDF (%) 

41,48 29,71 39,10 36,76 61,37 NS 

FDA (%) 
ADF (%) 

54,53 50,74 51,21 52,16 28,94 NS 

Amido (%) 
Starch (%) 

90,11 87,74 92,43 90,09 7,13 NS 

NDT (%) 
TDN (%) 

62,40 60,95 68,14 63,83 10,76 NS 

EB (%) 
GE (%) 

69,83 63,88 70,97 68,23 15,80 NS 

1MS: digestibilidade da matéria seca (%), PB: proteína bruta (%), EE: extrato etéreo (%), ENN: extrativos 
não nitrogenados (%), FB: fibra bruta (%), FDN: fibra em detergente neutro (%), FDA: fibra em detergente 
ácido (%), NDT: nutrientes digestíveis totais (%), EB: energia bruta (%), CV: coeficientes de variação (%), 
Prob.: probabilidades estatísticas, NS: não significativo. 
DM: digestibility of dry matter (%), CP: crude protein (%), EE: ether extract (%), NFE: nitrogen-free 
extract (%), CF: crude fiber (%), NDF: neutral detergent fiber (%), ADF: acid detergent fiber (%), TDN: 
total digestible nutrients (%), GE: gross energy (%), CV: coefficient of variation (%), Prob: statistical 
probability, NS: non-significant. 
 

Os ionóforos podem causar pequena à moderada melhora na digestibilidade dos 

alimentos, dependendo das condições experimentais. Estas condições não estão definidas até 

o presente momento, podendo sofrer interferência de fatores como consumo de alimentos, 

enchimento ruminal, taxa de passagem ou outros (RODRIGUES; LUCCI; CASTRO, 2000). 

Segundo Mcguefey, Richardson e Wilkinson (2001), a digestão da fibra não é afetada por 

ionóforos, o que foi claramente confirmado neste ensaio, onde não foi possível demonstrar 

diferença estatística entre o grupo controle e aqueles que receberam os respectivos produtos. Isto 

pode acontecer devido ao aumento do número de bactérias resistentes aos antibióticos e de 

bactérias fibrolíticas, resultando em redução da quantidade de bactérias sensíveis aos produtos. De 
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acordo com Lemenager et al. (1978), um tempo maior de retenção de matéria seca no rúmen, 

causado pelo ionóforo, pode contribuir para a manutenção da digestão normal da fibra.  

Mas de acordo com Pomar et al. (1989), a monensina quando administrada às dietas 

basicamente volumosas causa aumento da digestibilidade da FDA e FDN. Já nas dietas 

predominantemente concentradas resulta em diminuição da digestibilidade destas frações fibrosas. 

Thornton e Owens (1981) e Zinn, Plascencia e Barajas (1994) não observaram efeitos dos 

ionóforos sobre a digestibilidade da fibra, independentemente do nível desta fração na dieta. Ao 

adicionarem monensina ao ambiente ruminal não adaptado ao produto, Henderson, Stewart e 

Nekpek (1981) obtiveram inibição quase total da digestão celulolítica in vitro, utilizando palha de 

cevada e fibras de algodão como substrato. Entretanto, utilizando a mesma concentração de 

monensina, a digestibilidade da celulose, também in vitro, foi bem menos inibida quando o centeio 

e papel filtro pulverizado foram utilizado como substrato. Estes resultados sugerem que 

propriedades químicas e/ou físicas associadas a diferentes fontes de fibra influenciam a 

digestibilidade desta em resposta aos ionóforos (SPEARS, 1990). 

Os resultados com antibióticos não-ionóforos tem variado bastante. A digestibilidade 

aparente da matéria orgânica teve aumento apenas numérico, quando Han et al. (2002) 

adicionaram monensina mais tilosina a uma dieta basicamente concentrada. Os efeitos da 

monensina mais tilosina foram investigados in vivo por Zinn (1987), que da mesma forma obteve 

aumento apenas numérico da digestibilidade da matéria orgânica. Haimoud et al. (1995) 

concluíram que a monensina mais a avoparcina diminuíram a degradação ruminal da fibra, amido, 

e nitrogênio, bem como aumentou o suprimento de aminoácidos e de glicose para o intestino 

delgado. Alert, Poppe e Lohner (1993) afirmaram, ao realizarem experimentos com touros 

confinados, que a suplementação com flavomicina aumentou a digestibilidade aparente da matéria 

orgânica e o NDT, bem como melhorou parâmetros de fermentação ruminal. 
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Embora não confirmado no presente estudo, a digestibilidade do amido também pode ser 

afetada pelo uso de ionóforos, mas este fenômeno ainda não é bem explicado. Roger e Davis 

(1982) demonstraram que a monensina administrada em novilhos alimentados com dieta mista 

(50% de volumoso) não alterou a digestibilidade da MS, matéria orgânica ou FDN, mas tendeu em 

aumentar a digestibilidade do amido em 2,7%, o que foi explicado através da provável diminuição 

no consumo de alimentos, com conseqüente aumento no tempo de retenção da MS no rúmen. 

Haimoud et al. (1995) obtiveram aumento da quantidade de amido digerido no intestino 

delgado e também aumento da digestibilidade intestinal do amido não degradável no rúmen, 

causada pela monensina. Esta mudança de lugar da digestão do amido provavelmente resultaria em 

maior quantidade de carbono presente no amido sendo absorvida como glicose, ao invés de AGVs, 

o que tornaria mais eficiente o uso energético pelo animal hospedeiro. Funk, Galyean e Ross 

(1986), utilizando lasalocida em ovinos, obtiveram resultados semelhantes. 

Huntington (1997) concluiu que esta maior quantidade de amido no intestino delgado, não 

traz vantagens energéticas para os ruminantes, primeiramente pela capacidade limitada do intestino 

delgado em digerir amido e também pela utilização visceral de glicose resultante da digestão 

amilolítica no intestino delgado. 

 Já Wedegaertner e Johnson (1983) não observaram alterações sobre a digestibilidade do 

amido em novilhos com dietas predominantemente concentradas, mas obtiveram aumentos na 

digestibilidade da MS, da FDN e da energia digestível em 3,5%, 13,9% e 4,2%, respectivamente. 

Diversos estudos demonstram que a monensina reduz a digestibilidade da proteína e dos 

aminoácidos livres no rúmen (SURBER; BOWMAN, 1998). Isto está em desacordo ao que foi 

observado neste experimento, em que não houve mudança estatisticamente significativa, 

concordando com Dinus, Simpson e Marsh, (1976), Johnson Jr. et al. (1988), Lana et al. (1997), 

Mauronek, Petr e Machañova (1990), Pomar et al. (1989) e Rodrigues et al. (2001). 
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Peixoto Jr. et al. (2001), da mesma forma que o presente experimento, não observaram 

alterações sobre os coeficientes de digestibilidade aparente de proteína bruta, fibra bruta, extrato 

etéreo, bem como sobre os teores de nutrientes digestíveis totais, ao utilizarem dieta mista e 

diferentes níveis de lasalocida. Knowton, Allen e Erickson (1996) ao utilizarem lasalocida, 

Haimoud et al. (1995) ao utilizarem monensina, Morris et al. (1990) ao utilizarem monensina, 

lasalocida ou tilosina, e Darden et al. (1985) ao utilizarem lasalocida, monensina ou avaporcina, 

também não encontraram efeito do aditivo sobre estas variáveis, embora tenham trabalhado com 

dietas e condições experimentais diferentes.  

Outros autores descreveram aumento na digestibilidade aparente da proteína bruta com o 

emprego dos ionóforos na dieta (RICKE et al., 1984; GALLOWAY et al., 1993). A teoria mais 

aceita nos dias de hoje foi citada por Chen e Russel (1991) e Van Kessel e Russel (1992), a qual 

sugere que os ionóforos possam diminuir a deaminação, fazendo com que os peptídeos e 

aminoácidos protegidos da deaminação possam ser convertidos em proteína microbiana por cepas 

resistentes aos ionóforos. 

Ao reportarem redução da concentração de nitrogênio amoniacal ruminal e da quebra 

protéica de origem dietética ao utilizarem a monensina, Haimoud et al. (1995) concluíram que mais 

proteína passaria intacta ao intestino delgado, sem afetar a síntese de proteína microbiana, 

aumentando em torno de 8% a digestibilidade total do nitrogênio. Da mesma forma, Spears (1990) 

obteve resultados semelhantes, mas este aumento estaria em torno de 3,5%. 

Foi sugerido por Ives et al. (2002) que a virginamicina assim como a monensina possuia 

efeito “economizador” de proteína, uma vez que eles detectaram redução na deaminação de 

aminoácidos in vivo, em animais recebendo dietas basicamente concentradas. Mas estudos in vitro 

não deram suporte a essa teoria. 

Os dados de consumo de matéria seca digestível e de NDT, expressos em quilos ou em 

porcentagem do peso vivo dos animais submetidos aos diversos tratamentos, encontra-se na 
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Tabela 3. Nenhum dos antibióticos testados alterou estas variáveis. Os animais suplementados 

com monensina tenderam a apresentar maior consumo de matéria seca digestível expresso em 

porcentagem do peso vivo, em relação ao grupo controle (P<0,10), embora o consumo de 

matéria seca digestível apresentado pelos animais tratados com enramicina não diferisse dos 

demais tratamentos.  

 

Tabela 3 - Consumo de matéria seca digestível e de NDT obtido com os tratamentos1 
 Tratamentos 

Treatments 
   

 Controle 
Control 

Enramicina 
Enramycin 

Monensina 
Monensin 

Média 
Mean 

CV 
CV 

Prob. 
Prob. 

CMSD (kg/d) 
DDMI (kg/d) 

7,17 8,06 9,01 8,08 18,33 NS 

CMSD (%PV) 
DDMI (%BW) 

1,01 1,16 1,28 1,15 15,32 0,0950 

CNDT (kg/d) 
TDNI (kg/d) 

7,42 8,35 9,28 8,35 18,41 NS 

CNDT (%PV) 
TDNI (%BW) 

1,05 1,20 1,31 1,19 15,08 NS 

1CMSD: consumo de matéria seca digestível, CNDT: consumo de nutrientes digestíveis totais, expressos 
em kg/animal/dia (kg/d) ou porcentagem do peso vivo (%PV), CV: coeficientes de variação (%), Prob: 
probabilidades estatísticas, NS: não significativo. 
DDMI: digestible dry matter intake, TDNI: total digestible nutrients intake, expressed in kg/animal/day 
(kg/d) or percentage of body weight (%BW), CV: coefficient of variation (%), Prob: statistical probability, 
NS: non-significant. 
 

 A maioria dos estudos com ionóforos têm sido realizados com gado de corte 

(ERASMUS et al., 2005). Normalmente estes produtos melhoram a eficiência da utilização de 

alimentos e, quando adicionados a dietas ricas em concentrados, a ingestão de matéria seca 

diminui e a média de ganho de peso não é afetada (NAGAJARA et al., 1997). Artigos 

utilizando vacas leiteiras sugerem efeito nulo sobre a ingestão de matéria seca (JOHNSON 

JR. et al., 1988; PHIPPS et al., 2000; PLAZIER et al., 2000; SAUER; KRAMER; 

CANTWELL; 1989) enquanto outros estudos obtiveram resultados com diminuição do 

consumo (SAUER et al., 1997). Todavia, qualquer efeito nulo dos iononóforos na ingestão de 

matéria seca, particularmente para vacas em início de lactação, é critico para a produtividade 
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e saúde do animal, já que a ingestão de matéria seca deve aumentar rapidamente (ERASMUS 

et al., 2005). 

 Interação entre o nível de fibra e a monensina foi obtida por Rodrigues et al. (2004), 

onde a quantidade de concentrado causou resposta curvilinear, com maior ingestão de matéria 

seca quando a dieta mista foi oferecida, e a monensina proporcionou resposta linear, 

diminuindo a ingestão de matéria seca à medida que sua dose aumentava. 

 Resultados parecidos foram obtidos por Salles e Lucci (2000) utilizando diferentes 

níveis de suplementação de monensina e uma dieta predominantemente concentrada. Os 

autores constataram comportamento quadrático para o consumo de matéria seca, onde a maior 

ingestão ocorreu quando foi oferecido 0,8mg de monensina/kg de PV e diminuição da 

ingestão para o nível mais alto de 1,2 mg de monensina/kg de PV.  

Já Rodrigues et al. (2001), ao utilizarem monensina em ovinos alimentados com 

diferentes proporções volumoso:concentrado, não observaram diferenças estatísticas causadas 

pela monensina em relação ao consumo de matéria seca na dieta predominantemente 

concentrada ou volumosa, mas diminuiu bastante (36,7%) o consumo na dieta mista. Já 

Vargas et al. (2001), utilizando monensina em bovinos, observaram redução no consumo de 

matéria seca, sendo que a redução aumentava à medida que o nível de concentrado na dieta 

também aumentava. 

Este trabalho ainda condiz com vários outros que não observaram efeitos dos 

ionóforos sobre o consumo de alimento em diversas condições (BRANINE; GALYEAN, 

1990; BRODERICK, 2004; DINUS; GALLOWAY et al., 1993; GREEN et al., 1999; 

OSBORNE et al., 2004; RAMAZIN et al., 1997; RICKE et al., 1984; RODRIGUES; LUCCI; 

CASTRO, 2000; PLAZIER et al., 2000 e SIMPSON; MARSH, 1976.). Garcia et al. (2000), 

utilizando monensina em cabras recebendo dieta composta de 50% de concentrado e 50% de 

volumoso (feno de alfafa), também não constataram mudanças no consumo de matéria seca. 
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4  CONCLUSÃO 

 

 

 Em condições de dietas predominantemente concentradas, com cana-de-açúcar como 

único volumoso, não foi possível demonstrar os efeitos benéficos da monensina ou da 

enramicina sobre a digestibilidade dos nutrientes. 

 

 

 

�

�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

5  RESUMO 

 

 

Foram objetivos do presente experimento estudar os efeitos da administração da enramicina, 

em comparação com a monensina sódica, sobre a digestão total dos nutrientes da dieta, em 

bovinos. Doze fêmeas bovinas não-gestantes e não-lactantes (675 ± 63 kg de PV) foram 

distribuídas inteiramente ao acaso aos três tratamentos formados por um grupo controle, um 

grupo tratado com enramicina e outro tratado com monensina. A enramicina foi administrada 

na dose de 20 mg/animal/dia e a monensina na dose de 300 mg/animal/dia. O experimento 

teve duração total de 21 dias, sendo os 10 últimos destinado à aplicação do marcador (15 g de 

óxido crômico/animal/dia) e os 5 últimos destinados à coleta de fezes e amostragem dos 

alimentos. Nenhum dos antibióticos testados alterou a digestibilidade da matéria seca, 

proteína bruta, extrato etéreo, extrativo não nitrogenado, fibra bruta, fibra em detergente 

ácido, fibra em detergente neutro, amido, energia bruta ou os nutrientes digestíveis totais. 

Também não alteraram o consumo de matéria seca digestível ou de NDT. 

 

Palavras-chave: Consumo. Digestibilidade. Enramicina. Ionóforos. Ruminantes. 
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6  ABSTRACT 

 

 

The objective of this trial was to study the effects of enramycin administration, compared to 

sodium monensin, on total digestibility of diet nutrients in bovine. Twelve non-pregnant and 

non-lactating cows (675 kg ± 63 of BW) were randomly assigned to three treatments: control 

group, enramycin-treated group and monensin-treated group. Treatments were 20 

mg/animal/day of enramycin or 300 mg/animal/day of monensin. Trial lasted 21 days, the last 

10 used for external marker administration (15 g of chromic oxide/animal/day) and the last 5 

for feces collection and feed sampling. The two antibiotics tested did not alter the digestibility 

of dry matter, crude protein, ether extract, nitrogen-free extract, crude fiber, acid detergent 

fiber, neutral detergent fiber, starch, gross energy or total digestible nutrients (TDN), or the 

intake of digestible dry matter or TDN. 

 

Key words: Digestion. Enramycin. Intake. Ionophores. Ruminants. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A monensina é um antibiótico ionóforo classicamente conhecido por alterar os 

parâmetros fermentativos ruminais, como aumentar a proporção molar de ácido propiônico, 

diminuir a proporção molar de ácido acético, sem alterar consideravelmente a concentração 

total dos AGVs, fato este que não foi confirmado neste experimento. 

 O antibiótico não-ionóforo enramicina necessita de mais estudos para o melhor 

entendimento do seu funcionamento sobre a fermentação ruminal e a digestão total em 

ruminantes, já que não foram encontrados na literatura estudos sobre a atuação deste produto 

nessa categoria animal. Neste estudo a enramicina não proporcionou efeitos significativos 

tanto sobre a fermentação ruminal quanto à digestão no trato digestivo total. 

 


