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1. Introdução 

 

Atualmente a produção de carne bovina se tornou algo globalizado. O mercado interno e 

externo tem exigido cada vez mais uma carne de qualidade, o que leva os produtores a 

procurem estratégias para aumentar a produção e reduzir as perdas indesejáveis 

(BASTISTA et al., 2012).  

A principal fonte de alimento de ruminantes no Brasil são as pastagens. Na época de 

inverno as forrageiras não conseguem suprir a necessidade energética do bovino de 

corte. O grande problema é que os animais estão sujeitos a escassez periódica de 

forragem, onde na época das secas há maior deficiência de nutrientes comprometendo 

diretamente o desenvolvimento e a eficiência produtiva dos animais. Com isso têm se 

utilizado freqüentemente na dieta a suplementação com o uso de grãos e seus 

subprodutos, melhorando assim o aporte energético dos animais (MOREIRA, 2011).  

O deferimento de pastagens e a utilização de aditivos são estratégias para suprir a 

deficiência nutricional nas pastagens principalmente nas secas. Os aditivos fazem uma 

seleção da microbiota ruminal com o intuito que na época das águas seja maximizado o 

ganho de peso e na seca seja reduzido as perdas de peso ou obtenha-se pequenos ganhos 

(NETO, 2014). 

O Brasil é um país que está sob observação mundial ecológica, onde existe um grande 

numero de animais no sistema de produção, sendo que o produto da fermentação dos 

ruminantes são entre outros calor, metano e amônia (MACIEL, 2015). Esse fator possui 

reflexo sobre as relações comerciais futuras, afetando a comercialização de produtos de 

animais oriundos de pastagens, desqualificando estes produtos e meios de produção 

como ecologicamente corretos (MOURA, 2013). 

O uso de antibióticos não ionóforos tem um grande potencial de aumento de peso de 

bovinos em pastejo, aumentando a eficiência de produção (BRUNING, 2013). A 

virginiamicina é um aditivo não ionóforo com uso em crescimento de forma 

significativa na pecuária de corte brasileira. 

 

2. Revisão de Literatura 

2.1 Uso de aditivos na alimentação de ruminantes 
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Aditivos são substâncias, microrganismos ou produtos formulados, adicionados 

intencionalmente, que não seriam normalmente utilizados como ingredientes 

melhorando as características dos produtos destinados à alimentação animal (NETO, 

2014). São alternativas utilizadas na alimentação de ruminantes, como estratégias para 

aumentar a produtividade baseada em parâmetros como ganho de peso e eficiência 

alimentar (MACIEL, 2015). 

Cada vez mais tem sido utilizado os aditivos no balanceamento da nutrição de bovinos. 

São então, ferramentas que podem otimizar os custos de produção, além de beneficiar a 

saúde e o metabolismo dos animais submetidos a seu uso, contribuindo para um melhor 

desempenho, principalmente, nas fases de crescimento e terminação (BATISTA, 2012). 

A classe de aditivos mais utilizados no Brasil são os ionóforos, neste grupo de aditivos 

estão presentes a monensina e salinomicina. A utilização da virginiamicina, um aditivo 

não ionóforo, tem crescido de forma significativa no sistema de produção brasileiro 

(NETO, 2014). 

2.1.1 Virginiamicina na alimentação de bovinos de corte 

A virginiamicina tem sido utilizada para animais de produção submetidos a sistema de 

pastejo juntamente com o mineral, em suplementos energéticos e protéicos. O intuito é 

melhorar o desempenho dos animais, minimizando as perdas e aumentando o lucro do 

sistema, ou seja, aumentando o desempenho produtivo (MACIEL, 2015). O uso de 

antibióticos não ionóforos no Brasil, tem sido pouco explorado com destinação a 

sistemas de corte. A virgiamicina tem apresentado resultados satisfatórios, 

principalmente sobre parâmetros de grande importância para o sistema como ganho de 

peso e eficiência alimentar (FERREIRA et al.,2015; MACIEL, 2015). 

2.2 Virginiamicina 

A virginiamicina é um antibiótico produzido a partir de uma linhagem mutante do 

Streptomyces virginae da classe das esterptograminas. É composta principalmente por 

dois peptídeos de pesos moleculares diferentes (COCITO, 1979; PAGE, 2003). O 

peptídeo M possui peso molecular de 525 e o peptídeo S possui peso molecular de 823 

com efeito sinérgico quando combinados na proporção de 4:1 respectivamente. Ambos 

os fatores apresentam efeitos separadamente mas apresentam melhor eficácia quando 

associados na proporção indicada (PAGE, 2003). 

2.3 Modo de ação nas bactérias e nos ruminantes 

A virginiamicina exerce efeito positivo principalmente nas bactérias Gram positivas 

aeróbias e anaeróbicas. As bactérias Gram negativas não sofrem efeito da 

virginiamicina devida impermeabilidade da parede celular (BATISTA et al., 2012). Nas 

bactérias Gram positivas a virginiamicina age ligando os peptídeos especificamente e 

irreversivelmente nas unidades 50s dos ribossomas impedindo a síntese protéica das 
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bactérias pela inibição das ligações peptídicas. A estase dos processos metabólicos 

bacterianos gera um efeito bacteriostático e bactericida.  O efeito de bacteriopausa 

ocorre quando baixas concentrações dos peptídeos entram em contato com as bactérias 

por curtos períodos de tempo inibindo continuamente as bactérias após a retirada da 

virginiamicina (COCITO, 1979). 

Há um aumento da eficiência da fermentação ruminal com a inibição das bactérias 

Gram positivas, e então a fermentação ocorre preferencialmente por bactérias que o 

produto final do metabolismo fermentativo é o acido propionico em detrimento do acido 

acético e butirico (NETO, 2014). 

 

A virginiamicina age também diretamente nas bactérias Clostridium aminophilum e 

Clostridium stickandii, bactérias Gram positivas que são as principais responsáveis pela 

deaminação protéica. Este processo consiste em retirada do grupo animo de um 

aminoácido. A diminuição da deaminação diminui os níveis de amônia no ambiente 

ruminal aumentando a passagem e absorção de proteína verdadeira para o intestino 

delgado levando a uma economia na utilização de nitrogênio pelo ruminante 

(BOHNERT et al., 2010; GOULART, 2010; NETO, 2014). 

 

2.4 Utilização de virginiamicina no pastejo e confinamento 

Mesmo conseguindo destaque no cenário internacional, o Brasil apesar de ter condições 

que favorecem a bovinocultura de corte, ainda possui produtividade baixa. Vários 

fatores como utilização de solos degradados, abate tardio de animais (acima de 36 

meses), mão de obra desqualificada e baixo uso de tecnologias contribuem para isto 

(FERREIRA, 2013; NETO, 2014). A margem de lucro na bovinocultura de corte é 

estreita e não permite muitos erros. Em pecuária de corte, a maior parcela dos custos 

está relacionada com a nutrição animal, podendo chegar a 80% em confinamentos 

(FERREIRA, 2013; FERREIRA et al. 2015).  

A grande maioria da produção de bovinos de corte no Brasil é a pasto (FERREIRA, 

2013; NETO, 2014). Este fato é explicado pela extensão territorial nacional destinado a 

pastagem. No entanto, esta área sofreu redução ao longo dos anos, devido à expansão 

dos plantios de milho, soja e degradação das pastagens (NETO, 2014).  

A produção a pasto tem a vantagem do baixo custo, entretanto diversos gargalos 

apresentam-se como entraves para alavancar essa produção. Sazonalidade na produção 

de forragens e manejo inadequado, não permitem índices zootécnicos de qualidade 

(NETO, 2014). 

Na época das secas os níveis de proteína bruta não atingem o mínimo para o 

desenvolvimento dos bovinos (mínimo 7%), criando um déficit nutricional. Nas águas, 

a forragem passa a atender os valores mínimos, mas sem uma suplementação o ganho 

de peso pode ficar lento e oneroso, principalmente devido à falta de energia na dieta 
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(NETO, 2014). Existe um máximo que os ruminantes consomem em matéria seca e este 

valor é determinado pela qualidade e tipo de forragem. Então, uma forragem mal 

conduzida, que não atenda a exigência nutricional dos animais a pasto é considerada o 

principal fator limitando no desenvolvimento da atividade (BRUNING, 2013).  

Com os pastos de baixa qualidade para produção ou mesmo em quantidade e qualidade 

adequada, o ganho de peso dos bovinos tem se apresentado abaixo do seu potencial 

(BRUNING, 2013; NETO, 2014). Desta forma, uma tecnologia que pode ser 

incorporada para aperfeiçoar esse ganho é a suplementação. Esse incremento na dieta 

com concentrado pode permitir um maior ganho de peso, reduz idade ao abate, 

compensa deficiência nutricional das pastagens, aumenta a carga animal nas pastagens e 

uma menor degradação da mesma devido à menor permanência dos animais nos pastos 

(NETO, 2014). Além disso, os suplementos corrigem principalmente os níveis de 

proteína bruta das pastagens (BRUNING, 2013).  

Confinamento é uma estratégia para fazer acabamento de carcaça nos bovinos e dar 

suporte aos animais no período das secas. Seu custo é elevado, principalmente na área 

de alimentação onde valores de 70% a 80% são a representa dos custos totais, sendo 

necessário, desta forma, técnicas e tecnologias que visam aperfeiçoar a eficiência 

alimentar (BERTONSELLO, 2013; BRUNING, 2013; PRADO, 2014; VALLE, 2013). 

A terminação dos animais em confinamento possibilita um abate mais precoce, ganho 

de peso acelerado, proporcionando uma melhor conversão alimentar, gerando em sua 

grande maioria lotes homogêneos. A maior rotatividade de animais antecipa a entrada 

de dinheiro na propriedade e possibilita um ajuste na taxa de lotação, sendo possível 

colocar mais animais na mesma área (GOULART, 2010). 

No confinamento existe a necessidade de adaptação para minimizar os distúrbios 

metabólicos principalmente os digestivos. A virginiamicina entra atuando na microbiota 

ruminal reduzindo consideravelmente os demais distúrbios fisiológicos de origem 

gástrica (GOULART, 2010). Melhora desempenho no ganho de peso dos animais 

devido melhor aproveitamento de nutrientes. 

2.5 Associação da virginiamicina com outros aditivos 

Estudos mostram a comparação do uso da virgiamicina, monensima e lasalocida, quanto 

a produção de isômeros de ácido láctico no rúmen. BATISTA et al., 2012 avaliaram o 

fluido ruminal de bovinos alimentados com feno de alfafa e concentrado acrescido com 

virgiamicina, monensina ou lasolacida (sendo 80% da dieta composta por volumoso). O 

GRAFICO 1 mostra que o uso de virgiamicina produz menor quantidade de L-ácido 

láctico e D-ácido láctico do que quando se utiliza monensima e lasalocida. Também 

mostra que a lasalocida quando utilizada em doses maiores produz menos ácido láctico 

do que quando utilizada em doses menores, quando comparada à monensima 

(BATISTA et al., 2012).           
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GRAFICO 1. Concentração de acido lácticos no rúmen de bovinos alimentados com 

diferentes aditivos.  

 

Fonte: FERREIRA, 2013. 

Quando se tem excesso de ácido láctico o animal tem queda da taxa de ganho de peso, 

piora a conversão alimentar, ocorre desidratação, pode predispor a laminites, ruminites e 

abcessos hepáticos. Além disso, pode levar o animal a um quadro de acidose láctica e 

ter suas manifestações clínicas, dentre elas: inapetência, dificuldade respiratória, 

desconforto abdominal, timpanismo, laminites e até mesmo à morte (BATISTA et al., 

2012) 

Estudo realizado por FERREIRA (2013) comparou o uso de mineral, virgiamicina e 

salinomicina em bovinos à pasto na época das águas. Os resultados obtidos estão 

representados na tabela 1.  

TABELA 1 - Valores médios de consumo de suplemento e de desempenho 

Variáveis Controle Virginiamicina Salinomicina 

PV Inicial (kg) 238,0 240,6 239,2 

PV final (kg) 296,7 314,1 306,2 

GMD 0.465 0,583 0,531 

Fonte: Adaptado de Ferreira, 2013. 

 

Segundo NETO (2014) e MOURA (2013) o uso de virginiamicina pode afetar 

positivamente o desempenho de animais machos castrados, principalmente da raça 

Nelore. Estes tiveram maior ganho de peso, melhor acabamento de carcaça, melhor 

conversão alimentar, menores risco de acidose e melhora da resposta imunológica.  

NETO (2014) mostrou que existe aumento no ganho de peso quando é usado 

virginiamicina em bovinos da raça nelore, inteiros, a pasto na época das chuvas, cujo 

melhor dose encontrada foi 47 mg/100kg/PV.  
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FERREIRA (2013) realizou estudo com virginiamicina, em animais sob pasto (Panicum 

maximum cv. Massai), na época das águas (no experimento foi 12/11/2009 até 

03/05/2010). Na analise bromatológica parâmetros como Ca, P, FDN, FDA, EE e MM 

foram quantificados, mas o mais importante foram os valores de PB todos acima de 

11% em todos os piquetes do experimento, mostrando a capacidade de fornecimento de 

PB dependendo do tipo de forrageira e época do ano. O uso do aditivo em questão, 

reduziu o consumo de mineral associado a um ganho de peso maior se comparado ao 

grupo controle que não recebeu virginiamicina. Com o uso de aditivos antimicrobianos, 

mesmo que os animais não apresentem aumento no ganho de peso, tem consumo 

reduzido (5,6%) e melhor conversão alimentar (6,4%), ou seja, os animais consomem 

menos quantidade de forragem para ganhar o mesmo peso dos animais que consomem 

mais. Todavia, o estudo ressalta que pode acontecer de limitar o consumo de minerais 

essenciais para o crescimento ótimo dos bovinos, tendo então que adequar à dose de 

virginiamicina dependendo do sistema (FERREIRA, 2013).  

O sucesso no ganho de peso dos aditivos antimicrobianos tem sido associado à redução 

na energia de mantença em até 10%. Essa redução pode implicar em um ganho de peso 

de 118g/animal/dia, sendo os nutrientes via alimento melhor aproveitado e os via 

suplemento maximizado (FERREIRA, 2013; FERREIRA et al. 2015).  

O fato de consumir menos suplemento mineral quando adicionado virginiamicina pode 

representar representa 15,8% de redução do custo de suplementação mineral. De acordo 

com experimento FERREIRA (2013) apesar de a virginiamicina apresentar um maior 

custo pela sua implantação, é compensado com ganho de peso rápido e melhor 

conversão alimentar, sendo 26% mais eficiente financeiramente se comparado à 

suplementação mineral sem este aditivo antimicrobiano. 

FERREIRA (2015) em seu trabalho também avaliou o uso de virginiamicina em 

pastagens, porem durante a seca (18/07/2010 até 05/11/2010), no mesmo tipo de 

sistema, no entanto a forrageira utilizada foi Tifton 85 (Cynodon spp.). Apesar do teor 

elevado de PB nesta forrageira, devido ao período do ano ela encontrava-se com índice 

abaixo de 7% em todos os piquetes do experimento, novamente comprovando que a 

estação do ano influencia diretamente na disponibilidade protéica da gramínea.  Não 

houve diferença entre as variáveis analisadas (grupo controle, e duas doses diferentes de 

virginiamicina). No entanto foi constatado que houve redução no consumo do aditivo 

antimicrobiano e foi associado a este problema falha no manejo. De acordo com o 

FERREIRA (2013) e FERREIRA et al. (2015) os resultados de outros trabalhos tem 

tido grande inconstância, o que demandaria maior estudo nesta área.   

BRUNING (2013) verificou o uso de virginiamicina em pastagens na época de 

transição de seca e água (28/07/2009 até 15/12/2009), utilizando forragem Brachiaria 

brizantha cv. Marandu. A proteína bruta ficou abaixo do mínimo (7%) no mês de julho, 

sendo setembro, outubro, novembro e dezembro acima do mínimo. O tratamento de sal 

mineral proteinado com virginiamicina apresentou melhores resultados como ganho de 
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peso e eficiência alimentar. Com investimento de R$ 10,05, obtendo uma receita de 

34,92 tendo então uma margem bruta de 27,96/animal quando se utilizou sal proteinado 

com 40% de PB + 638 mg de virginiamicina/kg, sendo uma relação altamente favorável 

que justifica o investimento (BRUNING, 2013).   

MOURA (2013) fez uma simulação considerando uma fazenda de 213 hectares formada 

por brachiaria decumbens . O valor do aluguel por cabeça alojada foi de R$ 14,50 por 

mês, onde foram alojados bovinos com faixa etária de 14-15 meses de idade. Colocados 

no mês de maio 320 bezerros , que foram divididos em dois pastos . Metade dos animais 

receberam sal proteinado e virginiamicina (135mg/kg) . A outra metade foi fornecido o 

sal proteinado sem a adição da virginiamicina sendo um grupo controle. Na tabela 3, 4 , 

5 e 6estão os dados utilizados e observados por Moura (2013). Foi demostrado nessa 

simulação que a utilização de virgiamicina foi economicamente viável.   

TABELA 3. Investimento com pasto e animais 

 

Fonte: MOURA, 2013. 

TABELA 4. Custo de produção com suplementos 

 

Fonte: MOURA, 2013. 

TABELA 5. Levantamento geral da atividade 

 

Fonte: MOURA, 2013. 

TABELA 6. Peso e preço inicial e final  
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Fonte: MOURA, 2013. 

4.0 Considerações finais  

O mercado atual exige um aprimoramento dos sistemas de produção, com uma visão de 

competitividade e sustentabilidade. A carne bovina no Brasil tem grande destaque como 

produto produzido no país, porém pode sofrer melhorias na eficiência produtiva, já que 

é um mercado de grande potencial de expansão. Existem vários aditivos que podem ser 

utilizados como apoio a produção animal.  

A virginiamicina pode influenciar positivamente o desempenho dos animais, aumentado 

taxas de ganho de peso e melhoria na eficiência alimentar. Existem alguns efeitos 

positivos promovidos por este aditivo que ainda não são bem esclarecidos, sendo uma 

área de importância em pesquisas.  

A tomada de decisão de usar ou não aditivos alimentares em dietas de bovinos de corte 

deve estar alicerçada em dados técnicos e econômicos.  
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