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RESUMO 

 

 
MOGENTALE, S. M. Efeitos da flavomicina ou da monensina sobre a fermentação e a 
digestão ruminal e total em bovinos. [Effects of flavomycin or monensin on ruminal 
fermentation and ruminal and total digestion in bovine]. 2005. 105 f. Dissertação (Mestrado 
em Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, Pirassununga, 2005. 

 

 

Foram estudados os efeitos da flavomicina ou da monensina sobre a fermentação e digestão 

ruminal e total em bovinos. Doze fêmeas bovinas não gestantes e não lactantes, portadoras de 

fístula ruminal, pesando em média 736 kg, foram distribuídas inteiramente ao acaso em três 

grupos experimentais: controle (ausência de antibiótico), tratado com flavomicina (antibiótico 

não-ionóforo) e outro tratado com monensina (antibiótico ionóforo). Foram administradas 

doses de 20mg e 300mg/animal/dia, de flavomicina e monensina, respectivamente. Utilizou-

se um período experimental de 21 dias, sendo os 16 primeiros destinados à adaptação dos 

animais à dieta, composta de 60% de concentrado (milho, farelo de soja e mistura mineral) e 

40% de volumoso (basicamente de cana-de-açúcar). O 21° dia foi utilizado para avaliação do 

consumo de MS e colheitas de líquido ruminal, realizadas às 0; 2; 4; 6; 8; 10 e 12 horas após a 

primeira refeição. Os 10 últimos dias foram destinados à aplicação do marcador (15g de óxido 

crômico/animal/dia), e os 5 últimos, destinados à avaliação do consumo de MS, colheita de 

fezes, amostragem dos alimentos e também à avaliação da digestão ruminal (degradabilidade 

in situ), pela técnica dos sacos de nylon, incubando-se cana-de-açúcar, milho em grãos ou 

farelo de soja. A monensina diminuiu a proporção molar de ácido acético e aumentou a de 

propiônico (27,2%), em relação ao grupo controle, e aumentou a degradabilidade efetiva 

ruminal do amido dos grãos de milho, em relação à flavomicina. A flavomicina diminuiu a 

taxa de degradação da PB do farelo de soja, em relação ao controle e monensina. Nenhum dos 

antibióticos testados alterou a concentração total dos AGVs, ácido butírico, pH, concentração 



ruminal de N-NH3 ou consumo de MS. Tão pouco foram alteradas a degradabilidade efetiva 

da FDN da cana-de-açúcar, CMS digestível, digestibilidade da MS, PB, EE, EÑN, FB, FDA, 

FDN, EB, amido ou o NDT da dieta. 

 

Palavras-chave: Ionóforo. Antibiótico não-ionóforo. Ácidos graxos voláteis. Digestibilidade.  

Degradabilidade. Ruminantes. 



ABSTRACT 
 
 
MOGENTALE, S. M. Effects of flavomycin or monensin on ruminal fermentation and 
ruminal and total digestion in bovine [Efeitos da flavomicina ou da monensina sobre a 
fermentação e a digestão ruminal e total em bovinos]. 2005. 105 f. Dissertação (Mestrado em 
Medicina Veterinária) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, Pirassununga, 2005. 

 

 

The effects of flavomycin or monensin on ruminal fermentation and ruminal and total 

digestion in bovines were investigated. Twelve non-pregnant and non-lactating rumen-

fistulated cows (736 kg of BW) were randomly assigned to three treatment groups: control 

(no antibiotic), flavomycin-treated (non-ionophore antibiotic) and monensin-treated 

(ionophore antibiotic). Treatment doses were 20 and 300mg/animal/day of flavomycin and 

monensin, respectively. Twenty-one day subperiod was used, the first sixteen for diet 

adaptation. Diet was composed by 60% concentrate (corn, soybean meal and mineral mixture) 

and 40% roughage (basically sugar cane). The 21st day was used for the evaluation of DMI 

and for ruminal fluid sampling at 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 hours after the first meal. The last 10 

days were used for external marker administration (15g of chromic oxide/ animal/day), and 

the last 5 days, for DMI evaluation, feces collection, feed sampling and evaluation of ruminal 

degradability using the nylon bag technique. Bags containing corn grain, soybean meal or 

sugar cane were incubated through the rumen fistula from the 17th up to the 21st day. 

Monensin decreased the molar proportion of acetic acid and increased the propionic acid in 

27.2%, compared to control group and increased the effective degradability of corn grain 

starch, compared to flavomycin. Flavomycin decreased the degradation rate of soybean meal 

crude protein compared to control and monensin groups. Total VFA concentrations, molar 

proportion of butyric acid, pH, ammoniacal-N concentration or DMI were not influenced by 

the addition of either antibiotics; neither were the effective degradability of sugar cane NDF, 



digestible DMI or DM, CP, EE, NFE, CF, ADF, NDF, GE and starch digestibility nor the 

TDN of the diet. 

 

Key words: Ionophore. Non-Ionophore antibiotic. Volatile fatty acids. Digestibility. 

Degradability. Ruminants. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Na nutrição de ruminantes, durante muito tempo procurou-se manipular a 

fermentação ruminal, melhorando sua eficiência, seja através do aumento da 

produção do ácido propiônico, da diminuição da metanogênese ou da diminuição da 

proteólise e deaminação de proteínas no rúmen. Inicialmente este objetivo foi 

perseguido apenas através da manipulação da dieta. Entretanto, a descoberta de 

compostos químicos ativos no rúmen abriu grandes perspectivas nessa área das 

ciências agrícolas (BERGEN; BATES, 1984). 

 Uma classe desses compostos que vem obtendo considerável sucesso como 

aditivos alimentares são os chamados antibióticos ionóforos polieter carboxílicos, os 

quais são substâncias produzidas por várias cepas de Streptomyces sp, e, em menor 

escala, alguns antibióticos não-ionóforos (MAROUNEK; DUŠKOVÁ; 

SKŘIVANOVÁ, 1998). Na classe dos ionóforos, podemos citar 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 bimolecular (OVCHINNIKOV, 1979).  
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Já os não-ionóforos, como a avoparcina, flavomicina, tilosina, bacitracina, 

virginamicina, promovem o crescimento do animal, inicialmente através da 

modificação da característica fermentativa do rúmen (VAN DER MERWE; 

DUGMORE; WALSH, 2001). 

As respostas alcançadas com a utilização dos ionóforos são bastantes 

variáveis, fenômeno que pode ser explicado, em parte, pelas diferentes condições 

experimentais (GALLOWAY et al., 1993).  

O presente trabalho objetivou estudar os efeitos da aplicação da monensina ou 

flavomicina sobre: consumo de alimentos; alguns parâmetros da fermentação 

ruminal, tais como pH ruminal, produção de ácidos graxos voláteis e concentrações 

ruminais de nitrogênio amoniacal; digestibilidade ruminal in situ da proteína bruta, 

amido e fibra de alimentos concentrados ou volumosos, bem como sobre a 

digestibilidade in vivo da matéria seca e nutrientes da dieta, considerando dietas 

predominantemente concentradas, tendo a cana-de-açúcar como único volumoso.  
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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, tais antibióticos 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, 
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açúcares e outros íons contra um gradiente de concentração (BERGEN; BATES, 

1984). Como esta interferência pode ser compensada as 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). 

A membrana celular é responsável por regular o balanço químico entre o meio 

interno e externo da célula, sendo este equilíbrio mantido por um mecanismo 

chamado de bomba iônica. O ionóforo, ao ligar-se ao cátion de maior afinidade, 

transporta-o através da membrana celular para dentro da bactéria, e esta, por 

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

de forma excessiva até deprimir as suas reservas. Como conseqüência disto, a bomba 

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

concentração iônica (cátions, prótons) dentro da célula do que fora. Ocorre, então, 

aumento da pressão osmótica, resultando na entrada de água em excesso e, com isso, 

a célula entumece, tendendo a romper-se (BARRAGRY, 1994). O resultado disto é 

uma mudança no ecossistema microbiano, favorecendo alguns microorganismos, 

principalmente as bactérias Gram negativas, produtoras de ácido propiônico e mais 

resistentes e inibindo Gram positivas, que são as maiores produtoras de ácidos 

acético, butírico e láctico, H2 e metano (MCCAUGHEY; WITTENBERG; 

CORRIGAN, 1997). 
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Estes antibióticos formam complexos com cátions mono e divalentes, como 

K+, Na+, Ca++ e Mg++, apesar de não terem a mesma afinidade para todos estes íons. 

Por exemplo, a monensina medeia principalmente o Na+, pois sua afinidade à este 

íon é dez vezes maior do que ao K+, e não tem afinidade a íons bivalentes; entretanto, 

a lasalocida tem maior afinidade para o K+ e menor atração ao Ca++ e Na+ 

(PRESSMAN, 1976). 

Conforme relatos de Schelling (1984), a atividade específica das reações de 

troca iônica no nível celular, catalisadas pelos diferentes ionóforos utilizados hoje 

em ruminantes, depende da afinidade do cátion com o ionóforo, do pH, do gradiente 

de concentração relativo do íon e do mecanismo específico pelo qual ocorre o 

deslocamento deste. 

 

1.1.2 Não-Ionóforos 

 

 São poucas as informações disponíveis sobre o efeito de promoção de 

crescimento destes antibióticos, particularmente em ruminantes. Seu modo de ação 

sobre a população bacteriana do rúmen parece diferir dos já bem caracterizados 

ionóforos (FÉBEL et al., 1988). A flavomicina é um antibiótico fosfoglicolipídico que 

atua inibindo o crescimento bacteriano, através da inibição competitiva da enzima que 

cataliza a reação de transglicosilação durante a síntese da camada peptideoglicana 

(VAN HEIJENOORT, 2001). Esta inibição ocorre principalmente em bactérias Gram 

positivas, as quais possuem maior camada peptideoglicana. Porém, podem inibir 



   

 

24
 
 
 

 

 

bactérias Gram negativas que possuem característica de Gram positiva ou se 

comportam similarmente.  

Mas, principalmente, a flavomicina inibe dois grupos de bactérias, as da 

espécie AAPA (alta atividade de produção de amônia) e as fusobactérias Gram 

negativas (EDWARDS et al., 2005). Alguns outros estudos mostram que as bactérias 

da espécie Fusobacterium possuem alta taxa de deaminação e também deveriam ser 

consideradas da espécie AAPA, quais são bactérias que causam conversão excessiva 

de aminoácidos dietários em amônia, pois possuem alta atividade específica de 

deaminação (RUSSELL; ONODERA; HINO, 1991). 

 

 

1.2 MODO DE AÇÃO SISTÊMICO DOS ANTIBIÓTICOS IONÓFOROS E 

NÃO-IONÓFOROS 

 

Quanto ao tipo sistêmico, o modo de ação dos antibióticos ionóforos 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 referência 

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

estes antibióticos. 
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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 colheita, 

espécie animal, tipo de ionóforo utilizado e outros. 

A diferença na proporção volumoso:concentrados, 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.  

Em um estudo in vitro, onde testou-se o efeito da monensina em dietas com 

0%, 50% e 90% de concentrados, 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 
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quando o meio continha 90% de concentrados (GARCIA-LOPEZ; KUNG; ODOM, 

1996). Esses últimos autores reconheceram a dose baixa utilizada como a causa da 

falta de efeito na dieta predominantemente concentrada. 

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

utilizados inóculos de animais alimentados com dieta rica em grãos ou em 

volumosos (RICHARDSON et al., 1976). Neste experimento, quando utilizou-se 

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.  

Em estudo 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%). 

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 
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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. Já Van Maanen et al. (1978) observaram aumento nas taxas de propionato de 

49 e 76%, utilizando a monensina em bezerros alimentados com dieta volumosa e 

concentrada, respectivamente. 

A freqüente falta de resposta na alteração da proporção molar dos AGVs 

difere a flavomicina dos demais ionóforos, incluindo monensina, salinomicina, 

narasina e tetronasina, os quais promovem aumento na formação de propionato 

(NAGARAJA et al., 1997). Portanto, deve se esperar que a flavomicina apresente, 

em termos de atividade antimicrobiana, um modo de ação diferente comparado aos 

outros ionóforos. 

 Edwards et al. (2005) relataram que, em experimento com carneiros que 

receberam dieta mista de volumoso/concentrado, com inclusão de 20mg de 

flavomicina/dia, a proporção molar dos diferentes AGVs não foi alterada, bem como 

a proporção acetato:propionato, embora tenha ocorrido diminuição significativa na 

concentração total de AGVs. Este achado concorda parcialmente com experimento 

realizado por Alert, Poppe e Lohner (1993), onde, adicionando 50mg/animal/dia de 

flavomicina em touros holandeses, observaram que a flavomicina não alterou a 
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proporção acetato:propionato, porém foi observada leve tendência no aumento da 

concentração total dos AGVs no rúmen.  

No entanto, Murray, Rowe e Aitchison (1990), ao realizarem experimento 

com ovinos utilizando dois tipos de ração peletizada, uma baseada em alfafa 

debulhada e grão de tremoço, e outra baseada em trigo debulhado e farinha de peixe, 

relataram que a inclusão de flavomicina em ambas as dietas aumentou 

significativamente a proporção molar de propionato no fluido ruminal. Em outro 

experimento realizado com ovinos, adicionando metionina e flavomicina à dieta a base 

de tremoço, Murray, Rowe e Speijers (1991) observaram que a concentração total de 

AGVs aumentou significativamente.  

 

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

alimentos em animais monogástricos (VAN SOEST, 1983).  

A conversão alimentar melhora quando a monensina é adicionada à dieta 

devido à fermentação ruminal mais eficiente, resultante do aumento da proporção 

propionato: acetato no rúmen, à concomitante depressão na produção de metano e à 

inibição na degradação de proteína proveniente da dieta no rúmen (RAUN, 1990).  

O aumento do 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 Ramanzin et al. (1997) 

que, ao alimentarem vacas com dietas contendo 30% ou 50% de concentrados, 

verificaram que a adição de monensina tendeu a deprimir o consumo de alimentos. 

Com relação às dietas volumosas, Araujo-Febres e Fernández (1991), 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%). Ao contrário, McCann et al. (1990) alimentando ovinos 
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com dietas contendo 25%, 50% e 75% de volumosos, registraram que a monensina 

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

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

holandeses, observaram que o grupo tratado com flavomicina consumiu 

significativamente mais alimento que o grupo controle. 

Muitos outros trabalhos não observaram efeitos dos antibióticos sobre o 

consumo de alimentos, entre eles está o de Rodrigues, Lucci e Castro (2000), 

utilizando diferentes 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, e o de Flachowsky e 

Richter (1991), utilizando diferentes concentrações de flavomicina em carneiros 

castrados.   

 

1.2.3 Produção de metano 

 

A produção de metano pelos ruminantes é influenciada por uma variedade de 

fatores nutricionais, incluindo o nível de consumo, tipo de carboidrato, processamento 

da forragem, adição de lipídios e ionóforos na dieta, bem como mudanças na 

microbiota ruminal (JOHNSON; JOHNSON, 1995). 

O metano produzido pela fermentação entérica em ruminantes é responsável 

por aproximadamente 33-39% do metano total produzido pelo setor agrícola. Os 

ionóforos podem reduzir esta produção em 25% sem afetar o desempenho do animal 
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(BENZ; JOHNSON, 1982; TEDESCHI; FOX; TYLUTKI, 2003; VAN NEVEL; 

DEMEYER, 1996; WEDEGAERTNER; JOHNSON, 1983). 

Em estudo in vitro realizado por Baker (1997), a produção de metano, 

mensurada pela incubação da digesta ruminal, aumentou conforme aumentou a 

proporção de grãos na dieta. Porém, in vivo (g/dia) a produção de metano diminuiu. 

Garcia-Lopez, Kung e Odom (1996) demonstraram que a 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.  

Segundo Baker (1997), quando a taxa de fermentação do rúmen é alta (por 

exemplo, quando a proporção de grãos na dieta é alta), outras populações 

microbianas do rúmen podem competir por H+ metabólico, causando mudanças no 

padrão de produção dos AGVs e de metano. Portanto, a explicação para o aumento 

na produção de metano in vitro (CH4/mL digesta ruminal), com diminuição na 

produção de metano in vivo (% do  consumo de energia bruta), à medida em que a 

proporção de grãos aumenta na dieta, pode estar relacionada com a capacidade das 

populações metanogênicas de competir com outras populações microbianas por H+ no 

rúmen.  

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 (THORNTON; OWENS, 
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1981). 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. 

Nenhum trabalho estudando os efeitos da flavomicina sobre a produção 

ruminal de metano foi encontrado na literatura.  

 

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. 

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), 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 
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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 a medida em que a proporção de volumosos era diminuída (de 75% para 

25%).  

Outros autores não observaram efeitos dos ionóforos sobre a digestibilidade da 

MS, conteúdo celular, celulose e hemicelulose em novilhos recebendo níveis de fibra 
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baixo (12,0% de FDN), médio (27,0%) e alto (40,0%) na dieta adicionada de 

monensina (THORNTON; 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. 

Apesar de vários pesquisadores terem demonstrado efeitos benéficos dos 

ionóforos sobre a digestibilidade ou degradabilidade dos alimentos, outros não têm 

demonstrado 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.  

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 na 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 
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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.  

Outros experimentos têm demonstrado diminuição da digestão da fibra, com o 

uso de ionóforos, 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. Bogaërt et al. (1989), utilizando líquido ruminal 

de carneiros adaptados à lasalocida ou catiomicina durante 30 dias, observaram que a 

degradação da celulose foi 12% maior para o grupo controle. Entretanto, alguns 

experimentos realizados 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, Gomez e Jouany (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.  
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A dosagem ou concentração do ionóforo também interfere nos resultados, fato 

esse demonstrado por Faulkner et al. (1985) que, ao alimentarem bovinos adaptados 

à monensina e recebendo uma dieta rica em fibras, observaram uma resposta 

quadrática para a digestibilidade da matéria orgânica e FDN, com melhores 

resultados para dosagens intermediárias de monensina (100mg/animal/dia) em 

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

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

ricas em fibra.  

Já para a flavomicina, Flachowsky e Richter (1991) verificaram que este 

antibiótico não teve influência significativa na digestibilidade da matéria orgânica e 

de outros nutrientes, bem como nos parâmetros de fermentação ruminal, quando testou 

vários níveis de flavomicina (0, 5 e 10mg/animal/dia) em carneiros castrados, 

recebendo dieta volumosa. Entretanto, para touros em confinamento, a administração 

de flavomicina aumentou a digestibilidade aparente da matéria orgânica, fibra bruta e 

do 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. 

Alguns trabalhos, particularmente com monensina, observaram diminuição da 
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proteólise no rúmen 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, enquanto que 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. Chen e Russell (1991) relataram que 

a monensina apresentou maior ação em inibir a deaminação do que a proteólise no 

rúmen, devido ao acúmulo de nitrogênio amoniacal e peptídios. 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 peptídios e 

aminoácidos.  

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

de bactérias Gram negativas e positivas através do TCS (3,3’,4’,5-

tetraclorosalicilanida), um 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 
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poderia fermentar lisina, desde que este aminoácido estivesse em altos níveis (VAN 

KESSEL; RUSSELL, 1992).    

Outros experimentos 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 diminuição similar na atividade específica de produção desta 

amônia (nmol de amônia/mg de proteína/minuto). Este fato foi concomitante à 

diminuição em 10 vezes no número das bactérias que poderiam utilizar peptídios e 

aminoácidos, ao invés de carboidratos, como fonte de energia. Apesar da monensina 

não ter aumentado os níveis de proteína solúvel, peptídios e aminoácidos no líquido 

ruminal, ela aumentou a concentração de 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). 

Estes achados sugerem que uma grande parte da proteína verdadeira da dieta 

pode passar direto pelo rúmen quando a monensina é adicionada (FAULKNER et al., 

1985). Em média, a adição de monensina aumentou a digestibilidade do nitrogênio 

em 3,5% em bovinos (SPEARS, 1990). 
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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% ou 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 dietária, independente se os animais recebessem 

10% ou 20% de volumosos na dieta. Entretanto, nenhum efeito foi observado sobre a 

digestão total do nitrogênio. 

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 
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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. 

Antibióticos não-ionóforos, como a avoparcina e a flavomicina, mostraram 

aumentar a absorção de aminoácidos no intestino delgado (MACGREGOR; 

ARMSTRONG, 1984). É possível que a ação da flavomicina seja no rúmen e/ou no 

intestino delgado, diminuindo a degradação de aminoácidos. Por outro lado, a 

redução na atividade microbiana no intestino delgado pode resultar em efeito benéfico 

na parede intestinal, aumentando a eficiência absortiva (MURRAY; ROWE; 

AITCHISON, 1990). Acredita-se que a flavomicina tenha ação principalmente pós-

ruminal (ROWE; MORELL; BROOME, 1982), embora também tenha influência na 

função ruminal de maneira similar aos outros ionóforos sob algumas condições 

(AITCHISON; RALPH; ROWE, 1989; AITCHISON; TANAKA; ROWE, 1989). 

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

No entanto, Poppe et al. (1993), ao realizarem experimento com touros 

holandeses, observaram que a síntese de proteína microbiana no rúmen, após a 

adição de flavomicina, foi levemente reduzida, bem como a taxa de degradação da 

proteína dietária.  
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1.2.6 Volume ruminal e taxa de passagem 

   

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

dieta à 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 contendo 66,7% de 

volumosos adicionada de lasalocida ou monensina, Ricke et al. (1984) também 

observaram que esses aditivos tenderam a 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 o 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.  

Como observado no experimento de Lemenager et al. (1978), a taxa de 

passagem de líquidos seria diminuída em virtude de marcante redução na ingestão de 

água e no fluxo salivar decorrente da menor ingestão. Essa diminuição na ingestão de 
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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 (BOGAËRT; GOMEZ; JOUANY, 1991; FREDRICKSON et al., 

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

POOS; HANSON; KLOPFENSTEIN, 1979; RODRIGUES; LUCCI; CASTRO, 

2000; RODRIGUEZ; CRAIG; HEMBRY, 1986; YANG; RUSSELL, 1993). 

Em experimento utilizando diferentes concentrações de flavomicina, 

observou-se aumento do tempo de retenção necessário para o animal consumir toda 

sua ração diária, podendo ser indicativo de diminuição na taxa de passagem da 

digesta através do trato digestivo, permitindo maior aumento na eficiência absortiva 

(MURRAY; ROWE; AITCHISON, 1990). 

 

1.2.7 Outras ações 

 

Tem sido demonstrado que os ionóforos apresentam possibilidade de menor 

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

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

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

KRAMER; CANTWELL, 1989), diminuição da incidência de desordens digestivas, 

como o timpanismo (BRANINE; GALYEAN, 1990) e a acidose em ruminantes 

(MCGUFFEY; RICHARDSON; WILKINSON, 2001), diminuição no número e 
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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) e lipídico (MAROUNEK; PETR; MACHAÑOVÁ, 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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CAPÍTULO III 

 

 

EFEITOS DA FLAVOMICINA OU DA MONENSINA SOBRE A 

FERMENTAÇÃO RUMINAL EM BOVINOS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

É amplamente aceito que a administração controlada de certos antibióticos 

pode ser benéfica para ruminantes, suínos e aves. Desde de que se começou a utilizar 

antibióticos na alimentação animal, acredita-se que a melhora no desempenho do 

animal seja devido à ação antimicrobiana na microbiota gastro-intestinal (PARKER; 

ARMSTRONG, 1987).  

Em ruminantes, vários tipos de agentes químicos e antibióticos têm sido 

desenvolvidos com a finalidade de modificar a digestão fermentativa e o fluxo de 

nutrientes do rúmen (CHALUPA, 1977). Os produtos mais utilizados hoje em dia 

para ruminantes são os ionóforos e, em menor escala, alguns antibióticos não-

ionóforos. São poucas as informações disponíveis sobre o efeito dos antibióticos não-

ionóforos utilizados na alimentação de ruminantes. Tais antibióticos representam um 

grupo diversificado, apresentando diferenças em sua composição química, espectro 

antibacteriano, modo de ação da inibição bacteriana, peso molecular e capacidade de 
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absorção pelo intestino delgado. A avoparcina, flavomicina, tilosina e virginamicina 

melhoram o crescimento do animal, modificando a característica fermentativa do 

rúmen (NAGARAJA et al., 1997).   

A flavomicina é um antibiótico fosfoglicolipídico que tem sido usado 

exclusivamente como promotor de crescimento anti-bacteriano. No entanto, tal 

mecanismo de promoção do crescimento, em ruminantes, ainda não está claro. Seu 

modo de ação na população microbiana do rúmen parece diferir dos ionóforos já 

conhecidos (FÉBEL et al., 1988). 

Diversos autores (CHEN; RUSSELL, 1991; DENNIS; NAGARAJA; 

BARTLEY, 1981; DUFFIELD et al., 1998; FUNK; GALYEAN; ROSS, 1986; 

MCGUFFEY; RICHARDSON; WILKINSON, 2001; MCKAIN et al., 2000; PHIPPS 

et al., 2000; OVCHINNIKOV, 1979; SCHELLING, 1984) têm buscado caracterizar 

a ação dos antimicrobianos e esclarecer como esses agentes atuam para melhorar a 

eficiência digestiva e, conseqüentemente, a produtividade dos animais. O objetivo do 

presente estudo foi caracterizar os efeitos da administração da flavomicina, em 

comparação com a monensina sódica, sobre a fermentação ruminal e consumo de 

matéria seca 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, não lactantes e não gestantes, 

portadoras de fístulas ruminais, que possuíam em média 736 kg de peso vivo ao 

início do experimento. 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 (flavomicina) e controle positivo 

(monensina sódica). Para o tratamento com flavomicina foi utilizada a dose de 

20mg/animal/dia (250mg de produto comercial/animal/dia). Para o tratamento com 

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

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, exceto no 21o dia, onde a segunda alimentação do dia foi fornecida 

somente quando encerradas as colheitas de líquido ruminal, ou seja, às 20:00h. A 
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dieta continha 60% de concentrados e 40% de volumoso (Tabela 1), sendo 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. 
Tabela 1 - Ingredients and chemical composition of diets (DM basis) 
 

Ingredientes (%) 
Ingredients (%) 

Proporção 
             Proportion 

Cana-de-açúcar 
Sugar cane 

40,0 

Grãos de milho moído 
Corn grain, ground 

39,8 

Farelo de soja 
Soybean, 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 (%) 

44,31 

PB (%) 
CP (%) 

14,76 

Proteína degradável (% da PB)2 

Rumen degradable protein (% of CP) 
64,50 

Proteína não degradável (% da PB)2 

Rumen undegradable protein (% of CP) 
35,50 

FDA (%) 
ADF (%) 

22,16 

FDN (%) 
NDF (%) 

29,67 

EE (%) 
EE (%) 

2,24 

Energia Líq. Lact. (Mcal/kg)2 

NEL (Mcal/kg) 
1,55 

Ca (%) 
Ca (%) 

0,44 

P (%) 
P (%) 

0,26 

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 foi de 21 dias. Os primeiros 16 dias 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. Amostras de líquido ruminal foram colhidas 

às 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 horas após a primeira refeição, em três pontos diferentes do 

rúmen, através de uma bomba de vácuo. Foram colhidos 500mL de líquido ruminal 

dos quais 50mL foram centrifugados a 2000 x g por 15 minutos. O volume de 0,1mL 

do sobrenadante foi colocado em tubo de ensaio e acrescido de 0,2mL de ácido 

fórmico P.A. e congelado para posterior determinação dos AGVs. Após isso, 2mL de 

líquido ruminal foram adicionados a 1mL de solução de ácido sulfúrico (1 Normal) e 

congelados a –20°C para posterior determinação do nitrogênio amoniacal (N-NH3). 

Os AGVs foram determinados por cromatografia gasosa (ERWIN; MARCO; 

EMERY, 1961) em cromatógrafo a gás (marca FINNIGAN modelo 9001), equipado 

com coluna de sílica MEGABOR (marca OHIO VALLEY, modelo OV-351) de 30m 

x 0,53mm e fase estacionária de 1,0 mícron. As análises de N-NH3 foram realizadas 

por colorimetria, segundo método proposto por Kulasek (1972) e adaptado por 

Foldager (1977). O pH do fluído ruminal foi determinado utilizando potenciômetro 

digital portátil, calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0.  

 As análises bromatológicas de MS, PB, EE, FB, MM, Ca e P da dieta 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. 

 Os resultados foram analisados através do programa computacional 

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

Duncan, adotando-se o nível de significância de 5%, exceto quando especificado. 

 

 

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 1,37% do peso vivo, 

independente do tratamento, apresentou-se um pouco abaixo do esperado, 

considerando-se esta categoria animal. Isto pode ter ocorrido em função da baixa 

qualidade da fibra da cana-de-açúcar, da alta condição corporal dos animais ao início 

do experimento ou a ambos os fatores. 
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Tabela 2 - Consumo de matéria seca obtido com os tratamentos1 
Table 2 - Dry matter intake obtained with treatments 
 

 Tratamentos2 
Treatments 

   

 Controle 
Control 

Flavomicina
Flavomycin 

Monensina
Monensin 

Média 
Mean 

CV 
CV 

Prob. 
Prob. 

CMS 
DMI 10,56 8,93 11,33 10,27 19,24 NS 
CMS/PV 
DMI/BW 1,37 1,25 1,50 1,37 16,09 NS 
CMS/PV0,75 
DMI/BW0,75 72,13 64,55 78,71 71,80 16,43 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: non-significant. 
2Linhas com letras sobrescritas diferentes diferem pelo teste Duncan (5%). 
Rows with different letters differ by Duncan test (5%). 

 

No presente estudo, 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. Esses resultados corroboram com 

Flachowsky e Richter (1991) que, realizando a adição de flavomicina (0 ou 

30g/animal/dia) em novilhas, não observaram efeitos sobre o consumo de matéria 

seca, assim como Zinn, Plascencia e Barajas (1994), quando adicionaram monensina 

a dietas de novilhos contendo 10% ou 20% de volumosos, e Rodrigues, Lucci e 

Castro (2000), quando utilizaram diferentes proporções de volumoso:concentrado 

para testar os  efeitos da lasalocida. 

No entanto, em experimento realizado por Alert, Poppe e Lohner (1993), a 

adição de 50mg/animal/dia de flavomicina na dieta de touros confinados, resultou em 
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maior consumo no grupo tratado quando comparado ao grupo controle. Porém, 

segundo Stock e Mader (1984), quando uma dieta rica em grãos é utilizada, os 

ionóforos geralmente deprimem o consumo de alimento, melhoram a conversão 

alimentar, aumentam ou mantém o ganho diário. Isto concorda, portanto, com 

Schelling (1984), que afirmou que a diminuição no consumo é mais evidente em 

animais alimentados com dieta rica em grãos do que com dieta volumosa, sob 

condições de confinamento. 

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

Tabela 3. Tempo e tratamento interagiram para as variáveis pH (P = 0,0219) (Figura 1), 

concentração total de ácidos graxos voláteis (P = 0,0425) (Figura 2), proporção molar de 

ácido acético (P = 0,0246) (Figura 3), propiônico (P = 0,0155) (Figura 4) e relação 

acético:propiônico (P = 0,0170) (Figura 5).  
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Tabela 3 – Padrão de fermentação ruminal obtido com os tratamentos1 
Table 3 – Ruminal fermentation pattern obtained with treatments 
 
 Tratamentos2 

Treatments   
Probabilidade 

Probability 
 Controle 

Control 
Flavomicina 

Flavomycin 
Monensina

Monensin 
Média 
Mean 

CV 
CV 

Trat. 
Trat. 

Trat*tempo 
Treat*time 

pH 6,32 6,23 6,27 6,27 4,67 NS 0,0219 
AGV 
VFA 

100,53 102,71 99,89 101,05 14,45 NS 0,0425 

C2 69,05 69,59 64,36 67,67 7,22 NS 0,0246 
C3 19,33b 19,47b 24,59a 21,13 17,81 0,0390 0,0155 
C4 11,62 10,93 11,05 11,20 21,67 NS NS 
C2/C3 3,66 3,75 2,65 3,35 26,18 0,0850 0,0170 
N-NH3 
NH3-N 

13,88 13,16 14,37 13,80 28,66 NS NS 

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 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. 
2Linhas com letras sobrescritas diferentes diferem pelo teste Duncan (5%). 
Rows with different letters differ by Duncan test (5%). 
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  Figura 1 – pH do líquido ruminal 
   Figure 1 – Ruminal fluid pH 
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  Figura 2 – Concentração total de AGVs (mM) no líquido ruminal 
   Figure 2 – Total VFA concentration (mM) in ruminal fluid 

 

Embora tempo e tratamento tivessem interagido para as variáveis pH e 

concentração total de ácidos graxos voláteis, não foi constatado efeito de tratamento 

quando a análise foi realizada dentro de cada tempo. Estes achados estão de acordo com 

Rodrigues, Lucci e Castro (2000) que, ao estudarem os efeitos da lasalocida sobre a 

fermentação ruminal em vacas secas, verificaram que este ionóforo não causou alteração 

no pH ruminal e também não alterou a concentração total de AGVs. Do mesmo modo, 

Rodrigues et al. (2004) não observaram nenhum efeito na concentração total dos AGVs, 

quando estudaram os efeitos do nível de monensina sobre a fermentação ruminal em 

bovinos. Já Edwards et al. (2005), adicionando 20mg/kg/dia de flavomicina à dieta mista 

de volumoso/concentrado para ovinos, observaram que as concentrações totais dos AGVs 

(acético, butírico, propiônico, valérico e isobutírico) diminuíram significativamente, 

como observaram outros autores (ALERT; POPPE; LOHNER, 1993; MAROUNEK; 

DUŠKOVÁ; SKŘIVANOVÁ, 1998; MCKAIN et al., 2000). Porém, não observaram 

nenhuma mudança significativa no pH ruminal.  
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 Outros pesquisadores como Mbanzamihigo, Van Nevel e Demeyer (1995), 

estudando a infusão de monensina no rúmen de carneiros fistulados, também observaram 

diminuição nas concentrações totais de ácidos graxos voláteis, porém o pH aumentou. Em 

parte, estes dados concordam com Murray, Rowe e Aitchison (1990) que, ao compararem 

o efeito da flavomicina utilizando duas dietas diferentes, verificaram que na dieta que 

continha alfafa/tremoço, o pH ruminal aumentou. A concentração total dos AGVs 

também aumentou, porém quando este tratamento foi comparado à dieta à base de 

trigo/farinha de peixe. Ainda em relação ao pH, Rodrigues et al. (2004), estudando os 

efeitos da monensina e diferentes proporções de volumoso/concentrado sobre a 

fermentação ruminal de bovinos, verificaram o aumento deste, porém somente na dieta 

mais concentrada. Estes dados se opõem aos de Zinn, Plascencia e Barajas (1994) os 

quais observaram que, aumentando o nível de volumoso na dieta, aumentou o pH 

ruminal. 

Ao se avaliar os efeitos de tratamentos dentro de cada tempo, quando da presença 

de interação, observou-se que somente a monensina diminuiu significativamente a 

proporção molar de ácido acético, no tempo 0 hora (Figura 3).  
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  Figura 3 – Proporção molar de ácido acético no líquido ruminal 
   Figure 3 -  Molar percentage of acetic acid in ruminal fluid 

 

Isto discorda, portanto, de Zinn, Plascencia e Barajas (1994), os quais ao 

analisarem o efeito de interação da monensina sobre a proporção de volumoso na dieta, 

observaram que o aumento de volumoso na dieta aumentou a proporção molar de acetato, 

e diminuiu a proporção molar de propionato. Murray, Rowe e Aitchison (1990), que 

observaram que a administração de flavomicina na dieta que continha trigo/farinha de 

peixe, aumentou a proporção molar de acetato e diminuiu a de propionato, mas não na 

dieta contendo alfafa/tremoço. Porém, Marounek, Dušková e Skřivanová (1998), ao 

testarem o efeito do antibiótico não-ionóforo flavomicina, verificaram que a proporção 

molar de acetato foi a mesma do grupo controle. Estes dados corroboram estudos 

anteriores sobre o efeito dos antibióticos não-ionóforos na fermentação ruminal (CHON 

et al., 1989; FÉBEL et al., 1988; RUSSELL; STROBEL, 1988; VAN NEVEL; 

DEMEYER; HENDERICKX, 1984). 
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Em relação ao ácido propiônico, a monensina aumentou sua proporção molar nos 

tempos 0, 4, 6, 8, 10 e 12 horas, independente do tempo de amostragem, em relação ao 

grupo controle (Figura 4). 
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  Figura 4 – Proporção molar de ácido propiônico no líquido ruminal 
  Figure 4 – Molar percentage of propionic acid in ruminal fluid 
 

 De forma geral, a monensina sódica aumentou a proporção molar de ácido 

propiônico em 27,2% (5,26 unidades percentuais) em relação ao grupo controle, 

considerando todo o tempo de amostragem. Já a flavomicina não alterou esta variável em 

relação ao grupo controle.  

Este relato está de acordo com experimento realizado por Ramanzin et al. (1997) 

que, ao alimentarem vacas leiteiras submetidas a dietas com 50% ou 30% de concentrado, 

observaram maiores efeitos da monensina sobre a proporção molar de propionato, sendo 

este efeito mais pronunciado na dieta mais concentrada (26,7% x 8,9%, respectivamente). 

Também Richardson et al. (1976), em experimento in vitro onde foram utilizados 

inóculos de animais alimentados com dieta rica em grãos, verificaram que diferentes 

concentrações de monensina aumentaram a produção de propionato e diminuíram a 
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produção dos demais AGVs (acetato, butirato, valerato e isovalerato). Garcia-Lopez, 

Kung e Odom (1996), utilizando porcentagens diferentes de concentrados (0%, 50% e 

90%) em experimento in vitro, notaram 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 concentrados. Estes últimos autores reconheceram a baixa dose utilizada 

como a causa da falta de efeito na dieta concentrada.  

Quando a monensina foi administrada juntamente com silagem de milho e dieta 

concentrada, a taxa de produção de propionato aumentou em 65% (ROGERS; DAVIS, 

1982) e, quando administrada com trigo e dieta concentrada, o aumento foi de 44% 

(PRANGE; DAVIS; CLARK, 1978). 

Segundo Chen e Wolin (1979), estes efeitos da monensina são decorrentes da 

ação inibitória sobre as bactérias produtoras de formato e hidrogênio e estimulatória sobre 

aquelas produtoras de succinato e propionato. Este fenômeno 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 de a utilização do 

propionato, nos tecidos, também ser mais eficiente que do acetato (SMITH, 1971). 

Na figura 5, está ilustrada a relação acético:propiônico sob efeito dos antibióticos. 

A monensina diminuiu a relação acético:propiônico no tempo 0 hora, em relação ao 

grupo controle. No entanto, a flavomicina não mostrou qualquer alteração. Esta 

informação está de acordo com Alert, Poppe e Lohner (1993) que, ao avaliarem os efeitos 

da flavomicina no desempenho de touros em confinamento, observaram que a relação 

acético:propiônico não foi alterada. 
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  Figura 5 – Relação acético/propiônico no líquido ruminal 
  Figure 5 – Acetic:propionic ratio in ruminal fluid 

 

Com relação à proporção molar de ácido butírico, os resultados do presente 

experimento estão de acordo com Zinn, Plascencia e Barajas (1994), quando avaliaram a 

interação do nível de forragem da dieta e administração de monensina. Também 

concordam com Rodrigues, Lucci e Castro (2000), quando estudaram o efeito da 

lasalocida e a proporção de volumoso/concentrado sobre a fermentação ruminal.  

A flavomicina ou a monensina, nas doses utilizadas neste experimento, não 

causaram respostas em relação à concentração ruminal de nitrogênio amoniacal (Figura 

6). Os dados do presente experimento discordam de Murray, Rowe e Aitchison (1990) 

que, em experimento com ovinos, relataram que a flavomicina diminuiu as concentrações 

ruminais de amônia somente na dieta que continha trigo/farinha de peixe. Salles e Lucci 

(2000), ao administrarem monensina para bezerros ruminantes em crescimento acelerado, 

observaram diminuição na concentração ruminal de nitrogênio amoniacal conforme 

aumentavam os níveis de monensina na dieta. Similarmente, Rodrigues et al. (2004), ao 
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estudarem os efeitos da monensina em diferentes proporções volumoso/concentrado, 

observaram que este ionóforo diminuiu as concentrações ruminais de nitrogênio 

amoniacal, independente do nível de concentrado na dieta.  
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  Figura 6 - Concentração de nitrogênio amoniacal (mg/dL) no líquido ruminal 
   Figure 6 - Ammoniacal nitrogen concentration (mg/dl) in ruminal fluid 

 

Também Edwards, Wallace e McEwan (2002), estudando o modo de ação da 

flavomicina na dieta de ovinos recebendo trigo e concentrado, verificaram que houve 

diminuição de 14% na concentração ruminal de nitrogênio amoniacal. Do mesmo modo, 

Edwards et al. (2005), ao realizarem experimento para observar a ação da flavomicina 

sobre a fermentação ruminal e sobre a população microbiana do rúmen, observaram que a 

suplementação deste não-ionóforo causou diminuição significativa nas concentrações 

ruminais de amônia, talvez devido à capacidade da flavomicina em restringir a conversão 

de aminoácidos em amônia, através da supressão direta de algumas bactérias AAPA (alta 

atividade de produção de amônia) ruminais. A diminuição ruminal na concentração da 

amônia pode ser indicativo do aumento da síntese de proteína bacteriana ou diminuição 
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da deaminação (VAN DER MERWE; DUGMORE; WALSH, 2001). Entretanto, 

Rodrigues, Lucci e Castro (2000) não observaram qualquer efeito da lasalocida sobre as 

concentrações ruminais deste composto. 

Segundo Russell, Strobel e Chen (1988) e Chen e Russell (1989), a redução da 

produção de amônia causada pela flavomicina, fato este não observado no presente 

experimento, é devida à inibição da pequena população de bactérias Gram positivas que 

realizam alta produção de amônia. Porém, quando o uso do antibiótico é suspenso, os 

efeitos não são prolongados. Estes dados foram confirmados por Lana et al. (2002) que, 

ao estudarem os efeitos de ionóforos em experimento in vitro, verificaram que houve 

aumento na produção de amônia quando a monensina foi removida do meio de cultura. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

 Em condições de dietas predominantemente concentradas, com cana-de-

açúcar como único volumoso, foi possível demonstrar os efeitos benéficos da 

monensina, mas não da flavomicina, sobre a fermentação ruminal. 
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5 RESUMO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi caracterizar os efeitos da administração da 

flavomicina, em comparação com a monensina sódica, sobre a fermentação ruminal 

em bovinos. Doze fêmeas bovinas não-gestantes e não-lactantes (736 kg de PV) 

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

controle, um grupo tratado com flavomicina e outro tratado com monensina. A 

flavomicina foi administrada na dose de 20mg/animal/dia e a monensina na dose de 

300mg/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 primeira refeição. A monensina diminuiu a proporção molar de ácido acético 

a zero hora e aumentou a proporção molar de ácido propiônico nos tempos 0, 4, 6, 8, 

10 e 12 horas após a alimentação, em relação ao grupo controle e à flavomicina. O 

aumento médio sobre a proporção molar de ácido propiônico causado pela 

monensina foi de 27,2% em relação ao grupo controle. Nenhum dos antibióticos 

testados alterou a concentração total de AGVs ou a proporção molar de ácido 

butírico, bem como o pH ou a concentração ruminal de nitrogênio amoniacal. 

Também não alteraram o consumo de matéria seca. 

 

Palavras-chave: Ácidos graxos voláteis. Consumo. Ionóforo. Antibiótico não-

ionóforo. Ruminantes. 
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6 ABSTRACT 

 

 

The aim of the present study was to characterize the effects of the addition of 

flavomycin or monensin on ruminal fermentation in bovine. Twelve non-pregnant 

and non-lactating cows (736 kg of BW) were randomly assigned to three treatments: 

control group, flavomycin-treated group and monensin-treated group. Treatments 

were 20mg/animal/day of flavomycin or 300mg/animal/day of monensin. Trial lasted 

21 days. The 21st day was used for ruminal fluid sampling at 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 

hours after the first meal. Monensin decreased the molar proportion of acetic acid at 

time 0 and increased the propionic acid at times 0, 4, 6, 8, 10 and 12 hours after 

feeding, compared to control and flavomycin groups. The average increase in 

propionic acid molar proportion due to monensin addition was 27.2% when 

compared to control group. Total VFAs concentrations, molar proportion of butyric 

acid, pH, ammoniacal-N concentration or dry matter intake were not influenced by 

the addition of either antibiotics.  

 

Key words: Intake. Ionophore. Non-Ionophore antibiotic. Ruminants. Volatile fatty 

acids. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

EFEITOS DA FLAVOMICINA OU DA MONENSINA SOBRE A DIGESTÃO 

RUMINAL E TOTAL EM BOVINOS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Durante muito tempo, procurou-se manipular a fermentação ruminal, melhorando 

sua eficiência, seja através do aumento da produção do ácido propiônico, da diminuição 

da metanogênese ou da diminuição da proteólise e deaminação de proteínas no rúmen. 

Inicialmente este objetivo foi perseguido apenas através da manipulação da dieta. 

Entretanto, a descoberta de compostos químicos ativos no rúmen abriu grandes 

perspectivas nesta área das ciências agrícolas (BERGEN; BATES, 1984). 

Os produtos mais utilizados hoje em dia para ruminantes são os ionóforos, tais 

como monensina, lasalocida, salinomicina e narasina, que são substâncias produzidas por 

várias cepas de Streptomyces sp. (OVCHINNIKOV, 1979). Em menor escala são 

utilizados alguns antibióticos não-ionóforos, como avoparcina, flavomicina, tilosina, 

virginamicina (MAROUNEK; DUŠKOVÁ; SKŘIVANOVÁ, 1998). 

Os antibióticos 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). A ação destes antibióticos 
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é de promover um ambiente competitivo em favor de alguns microrganismos às custas de 

outros. Em geral, há melhora do metabolismo energético, através do aumento da 

produção de propionato entre os ácidos graxos voláteis ruminais, e concomitante redução 

na produção de metano. Também é reduzida a degradação de peptídios e aminoácidos, 

aumentando, portanto, o fluxo de proteína de origem dietária para o intestino delgado. 

O objetivo do presente experimento foi estudar os efeitos da administração da 

flavomicina, em comparação com a monensina sódica, sobre digestão ruminal e total dos 

nutrientes da dieta, bem como sobre o consumo de matéria seca digestível e de NDT, em 

bovinos. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 O experimento 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 fístulas ruminais, 

que possuíam aproximadamente 736 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 ao 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 (flavomicina) e 

controle positivo (monensina sódica). Para o tratamento com flavomicina foi utilizada a 

dose de 20mg/animal/dia (250mg de produto comercial/animal/dia). Para o tratamento 

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

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 

Tabela 1 - Ingredients and chemical composition of diets (DM basis) 
 

Ingredientes (%) 
Ingredients (%) 

Proporção 
Proportion 

Cana-de-açúcar 
Sugar cane 

40,0 

Grãos de milho moído 
Corn grain, ground 

39,8 

Farelo de soja 
Soybean, 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 (%) 

44,31 

PB (%) 
CP (%) 

14,76 

Proteína degradável (% da PB)2 

Rumen degradable protein (% of CP) 
64,50 

Proteína não degradável (% da PB)2 

Rumen undegradable protein (% of CP) 
35,50 

FDA (%) 
ADF (%) 

22,16 

FDN (%) 
NDF (%) 

29,67 

EE (%) 
EE (%) 

2,24 

Energia Líq. Lact. (Mcal/kg)2 

NEL (Mcal/kg) 
1,55 

Ca (%) 
Ca (%) 

0,44 

P (%) 
P (%) 

0,26 

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).  

 
 

 



 

 

82
 

 O período experimental constituiu-se de 21 dias, dos quais os primeiros 16 dias 

foram destinados à adaptação dos animais às dietas. Entre o 11° e o 21° dia foi feita 

avaliação da digestibilidade in vivo e entre o 17o e o 21o a avaliação da degradabilidade in 

situ.  

 As degradabilidades da FDN da cana-de-açúcar, do amido do milho em grãos e 

da proteína bruta do farelo de soja foram medidas através da técnica de sacos de nylon in 

situ (MEHREZ; ØRSKOV, 1977). Para tal, utilizaram-se sacos medindo 10,0 x 20,0 cm 

que abrigaram, separadamente, aproximadamente 6 gramas de cada alimento secado em 

estufa de circulação de ar forçado a 65°C por 72 horas, previamente moído em peneira de 

5 mm.  

 Os sacos foram incubados no rúmen durante 0; 6; 12; 24; 48; 72 e 96 horas para a 

cana-de-açúcar, 0; 3; 6; 12; 24; 48 e 72 horas para o milho em grãos e 0; 1,5; 3; 6; 12; 24 

e 48 horas para o farelo de soja. Após o período de incubação, os sacos eram 

imediatamente lavados em água corrente até que o líquido de lavagem fluísse incolor, 

sendo então colocados em estufa a 65°C por 72 horas para posteriormente serem pesados 

e submetidos a análises bromatológicas. A degradabilidade em tempo zero foi tomada 

mergulhando-se os sacos em um recipiente contendo água à temperatura de 39°C durante 

10 minutos. 

 As análises bromatológicas dos alimentos incubados foram realizadas conforme 

descrito e os resultados de composição bromatológica de cada alimentos encontram-se na 

tabela 2.  
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Tabela 2 - Composição bromatológica dos alimentos1 

Table 2 - Chemical composition of feeds  
 

Alimento 
Feed 

PB 
CP 

EE 
EE 

MM 
Ash 

FB 
CF 

FDN 
NDF 

Amido 
Starch 

Ca 
Ca 

P 
P 

Cana 
Sugar cane 

1,51 0,87 1,03 26,15 55,63 0,19 0,17 0,04 

Milho grão 
Corn grain 

9,61 4,09 1,29 3,48 13,90 61,44 0,03 0,22 

Far. Soja 
Soybean meal 

50,05 1,71 6,24 7,00 11,77 0,47 0,32 0,61 

1PB: proteína bruta (% MS), EE: extrato etéreo (% MS), MM: matéria mineral (% MS), FB: fibra 
bruta (% MS), FDN: fibra em detergente neutro (% MS), Amido (% MS), Ca: cálcio (% MS), P: 
fósforo (% MS).  
CP: crude protein (% DM), EE: ether extract (% DM), Ash (%), CF: crude fiber (% MS), NDF: 
neutral detergent fiber (% DM), Starch (% DM), Ca: calcium (% MS), P: phosphorus (% DM). 
 

 Os dados de degradabilidade, calculados através da diferença de pesagens dos 

sacos antes e após a incubação, foram ajustados segundo a equação p = a + b (1 − e-ct) 

(ØRSKOV; MCDONALD, 1979), onde p é a quantidade degradada ao tempo (t), a 

representa a fração rapidamente solúvel, b é a fração potencialmente degradável e c a taxa 

de degradação na qual a fração descrita por b será degradada por hora. As constantes a, b 

e c da equação exponencial, foram utilizadas para calcular a degradabilidade potencial (a 

+ b) e a degradabilidade efetiva (De) calculada através da seguinte fórmula (AFRC, 

1992): De = a+(b x c)/(c + k), onde k representa a taxa de saída do rúmen por hora, sendo 

utilizadas taxas iguais a 0,02/h, 0,05/h e 0,08/h. 

A digestibilidade da MS da dieta e suas frações (PB, EE, ENN, FB, FDN, FDA, 

amido e energia bruta) foram avaliadas através do marcador óxido crômico (BATEMAN, 

1970). Os animais receberam o óxido crômico, via fístula ruminal, na dosagem de 15g do 

marcador por animal e por dia, sendo as administrações realizadas duas vezes ao dia, no 

momento das refeições, e através de envelopes confeccionados em papel absorvente. O 

ensaio foi constituído de duas fases, compreendidas entre o 11o e 21o dia, sendo uma fase 
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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, alimentos e fezes foram 

amostrados duas vezes ao dia, próximos às refeições, sendo a de fezes realizada 

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 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 (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 teste Duncan, 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 degradabilidade da FDN da cana-de-açúcar encontram-se na tabela 3. 

Nenhum dos tratamentos testados alterou os parâmetros de degradabilidade ruminal da 

FDN da cana-de-açúcar.  

 

Tabela 3 – Degradabilidade ruminal da FDN da cana-de-açúcar obtida com os 
tratamentos 

Table 3 – Ruminal degradability of sugar cane NDF obtained with treatments 
 
 Tratamentos2 

Treatments 
   

 Controle 
Control 

Flavomicina 
Flavomycin 

Monensina
Monensin 

Média 
Mean 

CV 
CV 

Prob. 
Prob. 

a 
a 

7,59 7,56 8,55 7,90 13,23 NS  

b 
b 

47,08 51,05 42,29 46,81 14,76 NS 

c 
c 

0,0245 0,0143 0,0183 0,0190 44,26 NS 

De2 
Ed2 

32,92 28,24 27,50 29,56 20,01 NS 

De5 
Ed5 

22,69 18,83 19,30 20,27 20,06 NS 

De8 
Ed8 

18,36 15,33 16,08 16,59 18,43 NS 

Dp 
Pd 

54,66 58,62 50,84 54,70 11,61 NS 

1a, b e c referem-se aos parâmetros de Ørskov & McDonald (1979); De = degradabilidade efetiva para taxas 
de passagem iguais a 0,02, 0,05 e 0,08; Dp = degradabilidade potencial, CV: coeficientes de variação (%), 
Prob.: probabilidades estatísticas, NS: não significativo.  
a, b and c are Ørskov & McDonald (1979) parameters; Ed = effective degradability for passage rates 
of 0.02, 0.05 and 0.08; Pd = potential degradability, CV: coefficient of variation (%), Prob: statistical 
probability, NS: non-significant. 
2Linhas com letras sobrescritas diferentes diferem pelo teste Duncan (5%). 
Rows with different letters differ by Duncan test (5%). 
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Esses resultados contrastam com Vagnoni et al. (1995) que observaram 

diminuição na degradabilidade da FDN da dieta, com o uso de monensina sódica em 

bovinos, quando realizaram experimento com dieta à base de palha de trigo. Segundo 

estes pesquisadores, a monensina seria o único fator dietário que realmente afetou a 

degradabilidade da forragem, diminuindo a degradabilidade potencial da FDN. Essa 

diminuição na degradabilidade, atribuída a monensina, foi maior em dietas contendo 

palha de trigo não tratada com amônia, comparado à palha tratada. Os achados do 

presente estudo contrastam também com Haimoud et al. (1996). 

Para o amido dos grãos de milho grão (Tabela 4), a monensina aumentou a 

degradabilidade efetiva em 9,6%, 19,1% e 24,3% para taxas de passagens de 2%, 5% e 

8%/h, somente em relação ao grupo tratado com a flavomicina, mas não em relação ao 

grupo controle. 
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Tabela 4 – Degradabilidade ruminal do amido dos grãos de milho obtida com os 
tratamentos 

Table 4 – Ruminal degradability of corn grain starch obtained with treatments 
 
 Tratamentos2 

Treatments 
   

 Controle 
Control 

Flavomicina 
Flavomycin 

Monensina
Monensin 

Média 
Mean 

CV 
CV 

Prob. 
Prob. 

a 
a 

3,46 4,43 5,52 4,47 47,98 NS 

b 
b 

99,76 100,43 96,66 98,95 2,46 NS 

c 
c 

0,0549 0,0472 0,0715 0,0578 30,36 NS 

De2 
Ed2 

76,07ab 73,55b 80,58a 76,74 5,86 0,0642

De5 
Ed5 

55,20ab 51,99b 61,90a 56,36 11,19 0,0582

De8 
Ed8 

43,69ab 40,81b 50,73a 45,08 13,83 0,0499

Dp 
Pd 

103,22ab 104,86a 102,18b 103,42 1,77 NS 

1a, b e c referem-se aos parâmetros de Ørskov & McDonald (1979); De = degradabilidade efetiva para taxas 
de passagem iguais a 0,02, 0,05 e 0,08; Dp = degradabilidade potencial, CV: coeficientes de variação (%), 
Prob.: probabilidades estatísticas, NS: não significativo.  
a, b and c are Ørskov & McDonald (1979) parameters; Ed = effective degradability for passage rates 
of 0.02, 0.05 and 0.08; Pd = potential degradability, CV: coefficient of variation (%), Prob: statistical 
probability, NS: non-significant. 
2Linhas com letras sobrescritas diferentes diferem pelo teste Duncan (5%). 
Rows with different letters differ by Duncan test (5%). 

 

 Aumentos sobre a degradabilidade efetiva do amido poderiam ser considerados 

benéficos, uma vez que o aumento da taxa de degradação do amido do milho pode 

resultar em maior disponibilidade de nutrientes no rúmen e, consequentemente, ao 

animal. Não foram encontrados efeitos da flavomicina sobre os parâmetros de degradação 

do amido. Degradabilidades potenciais acima de 100%, como no presente experimento, 

são comumente encontradas quando se utiliza procedimento estatístico não linear nas 

curvas de degradação de alguns alimentos.  
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Tabela 5 – Degradabilidade ruminal da proteína bruta do farelo de soja obtida com os 
tratamentos 

Table 5 – Ruminal degradability of soybean meal CP obtained with treatments 
 
 Tratamentos2 

Treatments 
   

 Controle 
Control 

Flavomicina 
Flavomycin 

Monensina
Monensin 

Média 
Mean 

CV 
CV 

Prob. 
Prob. 

a 
a 

14,20 12,54 16,30 14,34 17,06 0,0798 

b 
b 

86,85b 91,25a 83,38b 87,16 4,69 0,0063 

c 
c 

0,1087a 0,0750b 0,1278a 0,1038 26,85 0,0069 

De2 
Ed2 

87,45 83,45 88,33 86,41 4,02 NS 

De5 
Ed5 

73,55ab 66,04b 76,13a 71,91 8,35 0,0296 

De8 
Ed8 

64,10ab 55,63b 67,48a 62,40 10,83 0,0296 

Dp 
Pd 

101,04b 103,79a 99,67b 101,50 2,17 0,0080 

1a, b e c referem-se aos parâmetros de Ørskov & McDonald (1979); De = degradabilidade efetiva para taxas 
de passagem iguais a 0,02, 0,05 e 0,08; Dp = degradabilidade potencial, CV: coeficientes de variação (%), 
Prob.: probabilidades estatísticas, NS: não significativo.  
a, b and c are Ørskov & McDonald (1979) parameters; Ed = effective degradability for passage rates 
of 0.02, 0.05 and 0.08; Pd = potential degradability, CV: coefficient of variation (%), Prob: statistical 
probability, NS: non-significant. 
2Linhas com letras sobrescritas diferentes diferem pelo teste Duncan (5%). 
Rows with different letters differ by Duncan test (5%). 

 

Para a PB do farelo de soja (Tabela 5), o tratamento com flavomicina diminuiu a 

taxa de degradação (parâmetro c) em 31,0% e 41,3%, aumentou a fração potencialmente 

degradável (parâmetro b) em 5,1% e 9,4% e a degradabilidade potencial (a + b) em 2,7% 

e 4,1%, em relação ao grupo controle e ao grupo tratado com monensina, 

respectivamente. A flavomicina também diminuiu a degradabilidade efetiva da PB do 

farelo de soja, em relação à monensina, mas não em relação ao controle, quando taxas de 

passagens de 5% e 8% foram utilizadas.  

A diminuição da degradabilidade efetiva da PB do farelo de soja causada pela 

flavomicina, em relação à monensina, variou entre 13,25 e 17,56% (10,09 e 11,85 
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unidades percentuais). Estes efeitos podem ser considerados benéficos em certas 

condições, uma vez que podem propiciar melhor aproveitamento da proteína dietária pelo 

animal. Tal resultado é compatível ao experimento realizado por Poppe et al. (1993), onde 

a suplementação com flavomicina diminuiu a degradabilidade da MO e da PB no rúmen 

e aumentou a quantidade de MO e PB disponível no conteúdo intestinal. A flavomicina 

parece ter a habilidade de aumentar a quantidade de aminoácidos disponíveis para o 

animal (EDWARDS et al., 2005), através da diminuição da proteólise ruminal, 

aumentando a disponibilidade de proteína dietária para absorção intestinal. 

Ricke et al. (1984), ao utilizarem a técnica dos sacos de nylon em ovinos 

alimentados com 67% de volumoso, não observaram efeito da monensina sobre a taxa de 

degradação do farelo de soja. Da mesma forma, Rodrigues et al. (2004), ao utilizarem 

diferentes níveis de monensina e diferentes proporções de volumoso/concentrados na 

dieta, verificaram que as degradabilidades potenciais (a + b) da MS e PB do farelo de 

soja aumentaram linearmente com a adição de concentrados, mas nenhum efeito foi 

observado com adição de monensina. 

Em outro experimento realizado por Rodrigues, Lucci e Melotti (2000), foram 

sugeridas tendências da lasalocida em aumentar a degradação do farelo de soja, quando 

este alimento permaneceu pouco tempo no rúmen; e de diminuir, quando o tempo de 

incubação foi prolongado. 

Em experimento realizado por Bateman et al. (2004), testando o efeito da 

monensina sobre a fermentação ruminal, observou-se que a taxa de desaparecimento da 

PB do farelo de soja dos sacos de nylon (in situ) não foi afetado por este ionóforo. A 

monensina freqüentemente diminui a degradação protéica no rúmen (BERGEN; BATES, 
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1984), porém seu impacto na digestibilidade da MS é variável, dependendo da dieta basal.  

Se ocorrer aumento na eficiência microbiana devido à adição de monensina, associado ao 

aumento no fluxo de aminoácidos para o duodeno, pode ocorrer melhora sobre o status 

protéico do animal (BATEMAN et al., 2004). 

Os dados de digestibilidade da matéria seca da dieta e seus nutrientes encontram-

se na Tabela 6. De forma geral, os dados de digestibilidade das diversas frações, bem 

como o valor de NDT da dieta, independente do tratamento, encontram-se dentro do 

esperado. Nenhum dos antibióticos testados alterou a digestibilidade da MS. Resultados 

semelhantes foram demonstrados por Thornton e Owens (1981) e Zinn, Plascencia e 

Barajas (1994), onde a monensina não apresentou qualquer efeito sobre a digestibilidade 

da MS e MO, respectivamente, independente da característica da dieta.  
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Tabela 6 - Digestibilidade aparente da MS da dieta e suas frações obtidas com os 
tratamentos1 

Table 6 - Apparent digestibility of DM of the diet and its nutrients obtained with treatments 
 
 Tratamentos2 

Treatments 
   

 Controle 
Control 

Flavomicina 
Flavomycin 

Monensina
Monensin 

Média 
Mean 

CV 
CV 

Prob. 
Prob. 

MS (%) 
DM (%) 

67,69 70,49 64,17 67,45 12,90 NS 

PB (%) 
CP (%) 

69,23 71,33 69,00 69,85 11,01 NS 

EE (%) 
EE (%) 

69,65 69,79 64,89 68,11 15,72 NS 

ENN (%) 
NFE (%) 

76,08 78,63 71,54 75,42 11,06 NS 

FB (%) 
CF (%) 

26,56 31,07 24,55 27,39 46,68 NS 

FDN (%) 
NDF (%) 

40,70 53,74 33,91 42,78 44,66 NS 

FDA (%) 
ADF (%) 

57,90 66,31 50,06 58,09 28,00 NS 

Amido (%) 
Starch (%) 

95,51 97,81 91,21 94,84 8,11 NS 

NDT (%) 
TDN (%) 

68,54 71,04 64,77 68,12 12,50 NS 

EB (%) 
GE (%) 

72,68 79,03 67,79 73,16 15,27 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. 
2Linhas com letras sobrescritas diferentes diferem pelo teste Duncan (5%). 
Rows with different letters differ by Duncan test (5%). 

 

Porém, alguns autores têm demonstrado aumento na digestibilidade da MS e da 

MO com o uso de ionóforos (DUFF, GALYEAN; BRANINE, 1995; HORTON; 

BASSENDOWSKI; KEELER, 1980; RICHTER; FLACHOWSKI, 1990; TANNER et 

al., 1984). Isto está de acordo ao relatado por Pomar et al. (1989), quando demonstraram 

que a monensina aumentou levemente a digestibilidade da MS somente nas rações ricas 
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em volumosos. Já em experimento realizado por McCann et al. (1990), foi demonstrado 

que este ionóforo apresentou tendência em aumentar a digestibilidade da MO à medida 

que a proporção de volumosos era diminuída, fato este que foi parcialmente confirmado 

por Araújo-Febres e Fernández (1991). Alert, Poppe e Lohner (1993) afirmaram também, 

em experimento com touros confinados, que a suplementação com flavomicina aumentou 

a digestibilidade aparente da MO, FB e EÑN. Estes dados não estão de acordo com 

Flachowsky e Richter (1991), os quais, trabalhando com bovinos, relataram que a 

flavomicina não apresentou influência significativa sobre a digestibilidade aparente da 

MO ou sobre o NDT, bem como sobre os parâmetros de fermentação ruminal. 

Nenhum efeito significativo dos antibióticos sobre a digestibilidade da proteína 

bruta, extrato etéreo, extrativo não nitrogenado, fibra bruta, amido, energia bruta ou os 

nutrientes digestíveis totais foi demonstrado. Os antibióticos também não alteraram a 

digestibilidade da fibra em detergente ácido ou da fibra em detergente neutro. 

Os resultados do presente experimento estão de acordo com De Schrijver, 

Freumat e Claes (1991), que não observaram nenhum efeito significativo da flavomicina 

sobre a digestão da matéria seca, da fibra bruta ou do extrativo não nitrogenado em 

carneiros castrados, alimentados com uma mistura de polpa de beterraba com 

concentrado contendo flavomicina (concentração de 0 ou 10 ppm). 

Também são semelhantes aos citados por Zinn, Plascencia e Barajas (1994) e 

Thornton e Owens (1981), quais não demonstraram qualquer efeito dos ionóforos sobre a 

digestibilidade da fibra, independente do nível de fibra da dieta. Entretanto, diferem dos 

resultados observados por Pomar et al. (1989), os quais observaram que a monensina 

diminuiu a digestibilidade da FDA e FDN em dietas predominantemente concentradas e 
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aumentou em dietas predominantemente volumosas. Contrariamente, McCann et al. 

(1990) e Araújo-Febres e Fernández (1991) demonstraram que a digestibilidade aparente 

da FDN e da FB aumentou, respectivamente, com o uso de ionóforos, e que este aumento 

era maior à medida que a proporção de concentrados era aumentada. Poos, Hanson e 

Klopfenstein (1979), observaram diminuição da digestibilidade da FDA em animais não 

adaptados à monensina, mas não nos adaptados.  

O efeito dos ionóforos sobre a digestibilidade da fibra tem sido comumente 

explicado na literatura como sendo decorrente do aumento do tempo de retenção da MS 

no rúmen (ELLIS et al., 1983), decorrente do menor consumo voluntário de alimentos 

(ROGERS; DAVIS, 1982), melhora das condições ruminais (BRANINE; GALYEAN, 

1990) ou aumento do estímulo à ruminação (KNOWLTON; ALLEN; ERICKSON, 

1996). 

Embora seja aceito que os ionóforos causem pequena a moderada melhora na 

digestibilidade dos alimentos (SCHELLING, 1984), estas condições não estão definidas 

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

alimentos, enchimento ruminal, taxa de passagem e outros.  

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, encontram-se na tabela 7. Nenhum dos antibióticos testados alterou 

estas variáveis.  
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Tabela 7 - Consumo de matéria seca digestível e de NDT obtido com os tratamentos1 
Table 7 - Digestible dry matter and TDN intake obtained with treatments 
 
 Tratamentos2 

Treatments 
   

 Controle 
Control 

Flavomicina 
Flavomycin 

Monensina
Monensin 

Média 
Mean 

CV 
CV 

Prob. 
Prob. 

CMSD (kg/d) 
DDMI (kg/d) 

7,08 6,27 7,10 6,81 14,41 NS 

CMSD (%PV) 
DDMI (%BW) 

0,921 0,875 0,951 0,916 14,15 NS 

CNDT (kg/d) 
TDNI (kg/d) 

7,17 6,32 7,17 6,88 14,08 NS 

CNDT (%PV) 
TDNI (%BW) 

0,933 0,882 0,960 0,925 13,79 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. 
2Linhas com letras sobrescritas diferentes diferem pelo teste Duncan (5%). 
Rows with different letters differ by Duncan test (5%). 

 

Estes achados concordam, portanto, com alguns pesquisadores que postularam 

que não há alteração no consumo de MS com a administração da monensina na dieta 

(BENZ; JOHNSON, 1982; HAIMOUD et al., 1996; SUBER; BOWMAN, 1998). 

Também concorda com Rodrigues et al. (2001), que afirmaram não ser possível detectar 

efeitos da presença de monensina, sobre o consumo de MS, em dietas com diferentes 

níveis de concentrado. Ainda Zinn, Plascencia e Barajas (1994), Ramanzin et al. (1997) e 

Rodrigues, Lucci e Castro (2000) afirmaram que a ausência de resposta independe da 

proporção de concentrados na dieta. 

Estes resultados não estão de acordo com Schelling (1984), que afirma ser 

bem provável que a monensina deprima mais o consumo em dieta concentrada. Mas 

se a dieta for excessivamente concentrada, e potencialmente acidogênica, é possível 

que este produto melhore as condições de fermentação ruminal, permitindo manter o 
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consumo. Realmente, Osborne et al. (2004), suplementando vacas em lactação 

durante acidose ruminal, não observaram alteração no consumo de matéria seca. 

Ainda segundo Schelling (1984), apesar da monensina deprimir mais o 

consumo em dieta concentrada (desde que não acidogênica), este produto pode 

incrementar o consumo em condições de pastejo. Isto está parcialmente de acordo 

com Arcaro (1998), que afirmou que os ionóforos deprimem mais o consumo em 

dietas mistas, quando comparadas às predominantemente volumosas. Porém, Baile et 

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

que seja a dieta fornecida. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

 Em condições de dietas predominantemente concentradas, com a cana-de-açúcar 

como único volumoso, a flavomicina pode melhorar o aproveitamento da PB do farelo de 

soja, não sendo observado nenhum outro efeito sobre a digestibilidade total dos 

nutrientes. 
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5 RESUMO 

 

 

O presente experimento objetivou estudar os efeitos da administração da flavomicina, em 

comparação com a monensina sódica, sobre a digestão ruminal (in situ) e total dos 

nutrientes da dieta em bovinos. Doze fêmeas bovinas não-gestantes e não-lactantes (736 

kg de PV), portadoras de fístula ruminal, foram distribuídas inteiramente ao acaso aos três 

tratamentos formados por um grupo controle, um grupo tratado com flavomicina e outro 

tratado com monensina. A flavomicina foi administrada na dose de 20mg/animal/dia e a 

monensina na dose de 300mg/animal/dia. O experimento teve duração total de 21 dias, 

sendo os 10 últimos destinados à aplicação do marcador (15g de óxido 

crômico/animal/dia). Os 5 últimos dias foram destinados à colheita de fezes, amostragem 

dos alimentos e também à avaliação da digestão ruminal, realizada através da técnica dos 

sacos de nylon. Os sacos de nylon, contendo milho, farelo de soja ou cana-de-açúcar, 

foram incubados no rúmen através da fístula ruminal. A monensina aumentou a taxa de 

degradação do amido do milho grão em 9,6%, 19,1% e 24,3% para as taxas de passagem 

de 2, 5 e 8%/h, em relação à flavomicina, mas não em relação ao controle. A flavomicina 

diminuiu a taxa de degradação da PB do farelo de soja em 31% em relação ao controle, 

resultando em diminuição da degradabilidade efetiva para as taxas de passagem de 5 e 

8%/h.  Nenhum dos antibióticos testados alterou a degradabilidade efetiva da FDN da 

cana-de-açúcar ou o consumo de matéria seca digestível ou de NDT. Tão pouco foi 

alterada a digestibilidade da MS, PB, EE, EÑN, FB, FDA, FDN, amido, EB ou o NDT da 

dieta.  
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Palavras-chave: Consumo. Degradabilidade. Digestibilidade. Ionóforo. Antibiótico não-

ionóforo. Ruminantes. 
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6 ABSTRACT 

 

 

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

to sodium monensin, on ruminal degradability and total digestibility in bovine. Twelve 

non-pregnant and non-lactating cows (736 kg of BW) were randomly assigned to three 

treatments: control group, flavomycin-treated group and monensin-treated group. 

Treatments were 20mg/animal/day of flavomycin or 300mg/animal/day of monensin. 

Trial lasted 21 days. The last 10 days were used for external marker administration (15g 

of chromic oxide/animal/day). The last 5 days of the trial were used for feces collection, 

feed sampling and evaluation of ruminal degradability using the nylon bag technique. 

These bags containing corn, soybean meal or sugar cane were incubated through the 

rumen fistula. Monensin increased the effective degradability of corn grain starch in 

9.6%, 19.1% and 24.3% for passage rates of 2, 5 and 8%/h, compared to flavomycin, but 

not to control. When compared to control, flavomycin decreased the degradation rate of 

soybean meal crude protein in 31%, decreasing the effective degradability when passage 

rates of 5 and 8%/h were used. Effective degradability of sugar cane NDF, digestible 

DMI and TDN were not influenced by the use of either antibiotics; neither were the TND 

nor the digestibility of DM, CP, EE, NFE, CF, ADF, NDF, GE and starch of the diet. 

 

Key words: Digestion. Degradability. Intake. Ionophore. Non-Ionophore antibiotic. 

Ruminants. 
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CAPÍTULO V 

 

 

1 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 de AGVs, fato este confirmado neste 

experimento. 

Já o antibiótico não-ionóforo flavomicina é conhecido por seu menor 

potencial em alterar a porcentagem molar dos AGVs, fato este também confirmado 

no presente estudo. Diferente da monensina, a flavomicina não aumenta a proporção 

molar de ácido propiônico, porém possui a capacidade de diminuir a proteólise 

ruminal, pois atua sobre as bactérias AAPA (alta atividade de produção de amônia). 

Embora não fosse demonstrado diminuição na concentração ruminal de amônia, foi 

demonstrado diminuição na taxa de degradação da PB do farelo de soja, o que 

também está de acordo com a literatura. 

Pode-se considerar, portanto, que a monensina melhora o metabolismo 

energético e protéico, enquanto que a flavomicina melhora essencialmente o 

metabolismo protéico do animal.  


