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EDITORIAL

A Revista Agrária Acadêmica mais uma vez publica artigos
de importância para a área de Ciências Agrárias e afins.

Nesta segunda edição, a publicação inicia com um estudo
sobre a prevalência da Tuberculose Bovina no estado do Espírito
Santo.  Em seguida,  é feita uma revisão de literatura sobre os
efeitos  da  utilização  de  antibióticos  ionóforos  sobre  o
desempenho  na  bovinocultura  leiteira.  Em  outro  trabalho
importante,  a seleção praticada na massa e nos diâmetros dos
frutos  da  aceroleira  são  mensurados  para  verificação  se  tais
parâmetros conduzem ao aumento do rendimento da polpa, entre
outros aspectos. Outra pesquisa objetiva avaliar e eficiência do
nitrogênio  na  produtividade  e  qualidade  de  sementes  de
Panicum maximum cv. BRS Tamani.

Na  área  ambiental,  um  trabalho  descreve  a  remoção  de
fósforo de esgoto sanitário a partir da precipitação de Estruvita.

Para finalizar, e a exemplo da primeira edição da Revista,
dois artigos em inglês. O primeiro descreve diferentes tipos de
incisões em cladódios de Pitaia Vermelha de polpa branca para
promover  o  enraizamento  na  formação  de  mudas;  o  segundo
artigo,  descreve  os  organismos  que  possuem Tetrodotoxina  e
pesquisas relacionadas ao seu uso medicinal.

A revista permite acesso livre a todo seu conteúdo, para que
a  pesquisa  seja  acessível  ao  público  e  para  um  melhor
intercâmbio de conhecimento. Assim, acredita no maior número
de leitores e maior citação de trabalhos dos autores. 

Foi adotada a formatação em coluna única, o que facilita a
leitura on-line.

A Revista agradece o apoio permanente dos membros do
Conselho Editorial  e do Comitê Científico.  Agradece também
aos autores pelo envio dos trabalhos.

Os editores
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Resumo
A distribuição regional e o risco relativo da tuberculose bovina são fundamentais para o direcionamento das ações de
controle  dessa  doença.  Objetivou-se  com  a  realização  deste  estudo  estimar  a  prevalência  e  o  risco  relativo  da
tuberculose bovina nos animais criados em diferentes regiões do Estado do Espírito Santo, com base em levantamentos
de lesões tuberculosas em bovinos abatidos em matadouros estaduais, no período de 2009 a 2012. A incidência de
lesões de tuberculose em bovinos abatidos no Espírito Santo foi de 0,23% e variou entre as regiões de estudo de 0,04%
a 0,44%, sendo maior no sul do Estado (0,44%). Muqui destacou-se como o município onde com a maior ocorrência de
lesões (1%) e o maior risco relativo. Os resultados evidenciaram a necessidade de elaboração e adoção de medidas de
acordo com as características intrínsecas de cada região.

Palavras-chave: Mycobacterium bovis, inspeção sanitária, zoonose, bovinos, Espírito Santo

Abstract
The regional distribution and the relative risk of  bovine tuberculosis are fundamental  for directing disease control
actions. The objective of this study was to estimate the prevalence and relative risk of bovine tuberculosis in animals
raised in different regions of the State of Espírito Santo, based on surveys of tuberculosis lesions in cattle slaughtered in
state slaughterhouses from 2009 to 2012. The incidence of tuberculosis lesions in cattle slaughtered in Espírito Santo
was 0.23% and varied among study regions from 0.04% to 0.44%, being higher in the south of the state (44%). Muqui
stood out as the municipality where it has a greater occurrence of injuries (1%) and the greater relative risk. The results
evidenced the necessity of elaboration and adoption of measures according to the intrinsic characteristics of each region.

Keywords: Mycobacterium bovis, meat inspection, zoonosis, bovine, Espírito Santo
________________________________________________________________________________________________
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Introdução

A tuberculose bovina é uma doença bacteriana crônica, causada pelo  Mycobacterium bovis,

que atinge animais e humanos (OIE, 2009) e que se caracteriza pelo desenvolvimento progressivo

de lesões nodulares denominadas tubérculos, que podem localizar-se em qualquer órgão ou tecido

(BRASIL, 2006). Além de uma importante zoonose, também causa perdas econômicas na produção

de carne e leite (ACHA; SZYFRES, 2001).

A tuberculose bovina é uma doença endêmica no rebanho brasileiro, porém, sua prevalência e

distribuição regional, não estão bem caracterizadas. Os dados de notificações oficiais indicam uma

prevalência média nacional de 1,3% de animais infectados (BRASIL, 2006).

Atualmente no Brasil, o principal referencial para o controle e erradicação da tuberculose é o

Programa Nacional  de Controle  e  Erradicação da  Brucelose e  Tuberculose (PNCEBT),  que  foi

instituído em 2001 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Um ponto

fundamental do PNCEBT é a integração do serviço de inspeção de produtos de origem animal,

consolidando seu papel na proteção ao consumidor e na vigilância epidemiológica (BRASIL, 2006).

O Estado  do Espírito  Santo,  composto  por  78  municípios,  possuía  no  ano de  2012 uma

população bovina  estimada em 2.271.978 cabeças.  Desse total  43,9% estavam concentradas  no

extremo  norte  do  Estado,  onde  predomina  a  pecuária  de  corte  em  sistema  extensivo.  Em

contrapartida, a pecuária de leite se concentra na região Sul do Estado, caracterizado por apresentar

uma  organização  mais  tradicional,  com o  predomínio  de  pequenas  propriedades  (IDAF,  2012;

MAPA, 2013; MEC, 2013).

A despeito dos números apresentados, ainda não há informações suficientes relacionadas a

prevalência e distribuição da tuberculose bovina no Estado do Espírito Santo. Isto posto, objetivou-

se  com a  realização do presente  estudo determinar  o risco  relativo  e  estimar  a  prevalência  de

tuberculose bovina nos animais criados em diferentes regiões do Estado do Espírito Santo, com

base nos achados de lesões tuberculosas em bovinos abatidos em matadouros estaduais, no período

de janeiro de 2009 a dezembro de 2012. Adicionalmente, têm-se o intuito de subsidiar diretrizes que

visem o controle e erradicação da tuberculose no Estado do Espírito Santo.

Material e Métodos

Para  a  realização deste  estudo foram coletados  os  dados  de  condenação  de  carcaças  por

tuberculose, obtidos no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012 pelo Serviço de Inspeção

Estadual (SIE) do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF).
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O estudo abrangeu 11 matadouros os quais estavam sob o Serviço de Inspeção Estadual do

Estado  do  Espírito  Santo,  localizados  nos  municípios  de  Montanha,  Cachoeiro  de  Itapemirim,

Linhares, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Muniz Freire, Atílio Vivácqua e ainda os

municípios de Colatina e Anchieta que possuem dois abatedouros cada. A figura 1 representa o

mapa do Espírito Santo com a divisão das regiões em estudo. 

Figura 1 - Mapa do Estado do Espírito Santo com a divisão em regiões de estudo. No detalhe, a
localização do Estado do Espírito Santo no Brasil.
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As inspeções  sanitárias,  na  linha  de  abate,  foram realizadas  por  auxiliares  de  inspeção e

médicos veterinários do Serviço de Inspeção Estadual e o diagnóstico presuntivo de tuberculose foi

obtido  por  inspeção  visual  macroscópica  das  carcaças  e  vísceras  dos  animais  abatidos,  como

preconizado pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal -

RIISPOA (Decreto Federal 3061, de 29/03/1952) e pela Lei Estadual 4781, de 14/06/1993 e Decreto

Estadual 3999, de 24/06/1996.

Os dados obtidos apresentavam discriminação do quantitativo de carcaças condenadas, nome

do proprietário, propriedade e município de origem dos animais com base em informações obtidas

da Guia de Trânsito Animal (GTA). Essas informações foram compiladas em planilhas e a partir

dessas  foram  contabilizadas  as  condenações  por  tuberculose  para  cada  município  no  período

estudado. 

Para a análise dos dados, os 78 municípios do Estado do Espírito Santo foram agrupados em

quatro regiões, de acordo com a divisão utilizada pelo IDAF (Fig. 1).

Um estudo de coorte retrospectivo foi realizado para estimar a prevalência e determinar o

risco relativo de tuberculose bovina entre as diferentes regiões estudadas e entre os municípios da

região de maior risco. 

Para a análise estatística dos dados coletados, foi utilizado o programa GraphPad Prism 5.0

(MOTULSKY, 2007).  A significância estatística foi fixada em P < 0,05.

Resultados e Discussão

No  período  do  estudo,  551.074  bovinos  foram  abatidos  nos  matadouros  sob  Inspeção

Estadual. Destes, 1413 condenações ocorreram devido aos achados de tuberculose. Entretanto, deste

total, 153 foram decorrentes do abate sanitário de animais positivos em provas tuberculínicas, não

tendo  sido  considerados  para  os  cálculos  nesse  estudo.  Assim,  a  prevalência  de  lesões  de

tuberculose ao abate (0,23%) para o estado do Espírito Santo foi superior à relatada por Lopes

(2008),  que  verificou  lesões  tuberculosas  em  0,16%  de  28.675  carcaças  inspecionadas  em

matadouro do município de Aracruz-ES, sob Inspeção Estadual. A diferença entre os resultados dos

estudos pode ser explicada pelo fato da autora ter utilizado dados de um período restrito (nove

meses) e somente de um matadouro que, à época recebia majoritariamente bovinos da região norte

do Estado, onde predomina a pecuária de corte. 
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Em estudo  realizado  por  Lavagnoli  et  al.  (2010),  os  resultados  de  provas  tuberculínicas

realizadas por médicos veterinários do serviço oficial e autônomos no período de janeiro de 2005 a

junho de 2007 no Estado do Espírito Santo, indicaram que a prevalência de tuberculose bovina no

Estado foi de 0,54% para 32.052 carcaças inspecionadas. Há de se ressaltar que os dados analisados

por estes autores não eram provenientes de amostragem aleatória e podem ter sido influenciados

pela  motivação  da  realização  de  exames  (participação  em aglomerações,  trânsito  interestadual,

pesquisa de animais positivos em propriedades foco). 

Considerando a observação de Corner (1994), de que a inspeção de rotina nos matadouros é

capaz de identificar apenas 47% das lesões tuberculosas macroscopicamente detectáveis, e tomando

como base os dados apresentados pelo presente estudo, certamente a prevalência global e específica

da tuberculose bovina para o Estado do Espírito Santo pode ser duplicada. Essa abordagem pode ser

reforçada ao compararem-se os resultados de dois estudos realizados no Estado de Minas Gerais,

onde  foi  observado  que  a  estimativa  da  prevalência  aparente  de  animais  identificados  como

infectados,  em  1999,  pela  avaliação  da  tuberculinização  comparada  foi  de  0,8%  para  22.990

bovinos (BELCHIOR, 2000), valor cerca de 10 vezes maior do que o encontrado por Baptista et al.

(2004)  de 0,08%, avaliando-se 954.640 carcaças  de animais  abatidos  no período compreendido

entre 1993 e 1997, em dez estabelecimentos do estado fiscalizados pelo serviço de Inspeção Federal

–SIF. 

Fatores como o possível encaminhamento dos animais para abatedouros federais, municipais

ou clandestinos, a eliminação dos animais positivos na própria unidade de criação e o fato dos

grupos de abate não constituírem amostras aleatórias, podem afetar diretamente e amplamente essa

estimativa (FURLANETTO et al., 2012).

Em relação aos  dados  nacionais,  Kantor  e  Ritacco (1994) estimaram uma prevalência  de

0,14% de carcaças bovinas rejeitadas devido à tuberculose no Brasil (1987-1989). Entretanto, não

se pode afirmar que a prevalência para o Estado do Espírito Santo é superior à média nacional, uma

vez que ao longo dos anos, o aumento do número de matadouros com serviço de inspeção sanitária

pode ter contribuído para o aumento do número de diagnósticos dos casos de tuberculose bovina e

os dados da autora (1987-1989) não refletir a atual realidade brasileira.

Almeida (2004) estudando a prevalência de lesões sugestivas de tuberculose em bovinos de

corte do Estado do Mato Grosso do Sul, relatou a condenação de 63 carcaças por tuberculose dos

483.047 bovinos  abatidos  (0,013%),  enquanto que no estado de Mato Grosso,  Furlanetto  et  al.

(2012) relataram que apenas uma carcaça de um total de 41.193 carcaças inspecionadas, pelo SIF,

apresentou lesão sugestiva de tuberculose. Estes estados apresentam baixos valores de prevalência
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em relação ao Espírito Santo por possuírem um sistema de criação de bovinos predominantemente

extensivo, voltado à pecuária de corte, além de serem abatidos precocemente. Sendo assim, esses

animais, tem menos chances de se contaminarem, devido ao menor tempo de contato com outros

membros, que possivelmente possam estar infectados (ABRAHÃO, 1999).

Haubert et al. (2013) analisaram a prevalência de tuberculose no Estado do Rio Grande do Sul

a  partir  de  informações  de  lesões  de  tuberculose  encontradas  em  abatedouros  de  fiscalização

estadual no período de janeiro de 2001 até dezembro de 2009 e relataram presença de lesões de

tuberculose em 0,25% dos bovinos abatidos. 

Wurfel et al. (2009) relataram que a prevalência de tuberculose em 16 matadouros de bovinos

da região de Pelotas sob Inspeção Estadual no período de 2004 a 2008 foi de 0,28%. Os valores de

prevalência  supracitados  estão  bem próximos  ao  observado  para  o  Espírito  Santo  no  presente

estudo, o que pode ser justificável pela fonte dos dados. Nos três estudos foram utilizados dados de

matadouros da rede de inspeção estadual, que de maneira geral abatem os descartes das pequenas

propriedades de aptidão leiteira ou mista, onde a expectativa de prevalência de tuberculose é maior.

De  acordo  com  Kantor  e  Ritacco  (2006),  áreas  que  apresentem  valores  de  prevalência

inferiores a 0,1%, podem ser consideradas áreas de baixa prevalência ou teoricamente livres de

tuberculose. Portanto, mesmo que o resultado obtido neste estudo possa estar subestimado, ainda

assim,  o  Estado  do  Espírito  Santo  permaneceria  na  categoria  de  área  infectada.  Sendo  assim,

conseguir realizar um levantamento da presença da doença nas fazendas, por meio de amostras

representativas, permitiria calcular uma estimativa confirmatória (BAPTISTA et al., 2004), porém,

isso só será possível quando o inquérito epidemiológico para tuberculose que teve início em 2012

pelo IDAF for concluído.

Em  relação  à  distribuição  espacial,  dos  78  municípios  do  Espírito  Santo,  52  (66,7%)

apresentaram pelo menos um bovino com lesões de tuberculose ao abate. Baptista  et al.  (2004)

relataram 16,8% dos municípios com bovinos com lesões de tuberculose ao abate em Minas Gerais

e 12,7% em Goiás. Esse comportamento pode ser atribuído à menor extensão territorial do Espírito

Santo e também por termos utilizados dados de matadouros estaduais que recebem grande número

de  animais  de  aptidão  leiteira  ou  mista,  enquanto  Baptista  et  al.  (2004)  utilizaram  dados  de

matadouros SIF que abatem quase que exclusivamente gado de corte, de criação extensiva, que

classicamente possui menor risco para transmissão da tuberculose (GRISI-FILHO et al., 2011).

A Tabela 1 descreve os valores de prevalência regional e o risco de tuberculose nos bovinos

abatidos com base na sua região de origem.
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Tabela1 - Risco relativo para Tuberculose em bovinos abatidos no Estado do Espírito Santo no
período de 2009 a 2012.

Região Positivos Negativos Total
Prevalência

(%)
χ2 Valor p

Risco

relativo
IC95%

A 64 172918 172982 0,04     

B 58 97629 97687 0,06 6,938 0,0084 1,605 1,125-2,289

C 112 45244 45356 0,25 196,6 <0,0001 6,674 4,910-9,073

D 1026 234135 235161 0,44 570,5 <0,0001 11,36 8,823-14,62

B 58 97629 97687     

C 112 45244 45356 92,17 <0,0001 4,169 3,037-5,724

D 1026 234135 235161 287,4 <0,0001 7,077 5,433-9,220

C 112 45244 45356     

D 1026 234135 235161 29,33 <0,0001 1,702 1,400-2,068

Foram observadas lesões de tuberculose em bovinos abatidos nas quatro regiões de estudo,

sendo  constatadas  diferenças  significativas  em  relação  ao  número  de  bovinos  com  lesões  de

tuberculose por região (Tab.1).

Diversos estudos indicam que fatores como a introdução de animais novos ao rebanho, a

idade, raça, tamanho, manejo do rebanho e o sistema de produção são associados a ocorrência e

determinantes para a prevalência diferenciadas de TB (GRIFFIN, MARTIN, THORBURN, 1996;

MARAGON et al., 1998; ASSEGED et al., 2000; PEREZ et al., 2002). Logo para compreender a

disparidade  de  prevalência  observada  para  as  diferentes  regiões  de  estudo,  é  necessário  o

conhecimento das características dessas regiões. 

As regiões noroeste e norte do Espírito Santo, correspondendo às regiões A e B caracterizam-

se pelo predomínio da pecuária de corte, propriedades de grandes extensões e envio de animais mais

jovens para abate.

Os  valores  de  prevalência  observados  para  os  Estados  de  Goiás  (0,04%),  Minas  Gerais

(0,08%) (BAPTISTA et al., 2004), Mato Grosso (0,002%) (FURLANETTO  et al., 2012) e Mato

Grosso do Sul (0,013%) (ALMEIDA, 2004) foram semelhantes aos observados neste estudo para as

regiões A (0,04%) e B (0,06%) do Espírito Santo, corroborando com o afirmado por aqueles autores

quanto à menor prevalência esperada para bovinos de corte.

Nas regiões metropolitanas e sul, respectivamente C e D, predominam pecuária de aptidão

leiteira e mista, pequenas propriedades rurais e envio de animais de descarte para abate, além da

prática  de  trânsito  de  animais  entre  as  propriedades  sem  que  sejam  realizados  exames  de

tuberculose.  Os  valores  de  prevalência  observados  para  estas  regiões  (0,25%  e  0,44%
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respectivamente)  se  assemelham  aos  relatos  por  Haubert  et  al.  (2011)  que  compararam  a

prevalência da tuberculose entre as Supervisões Regionais do Departamento de Proteção Animal no

Estado do Rio Grande do Sul e verificaram que as que obtiveram os maiores índices de tuberculose

foram Estrela com 0,42%, Santa Maria com 0,21% e Pelotas com 0,20%. Segundo estes autores a

tuberculose animal tem uma relação estreita principalmente com a criação de bovinos e bubalinos

leiteiros. Assim, regiões com bacias leiteiras, no momento do descarte de fêmeas tendem a possuir

uma maior prevalência explicando os maiores índices de ocorrência nessas regiões. Estes resultados

corroboram os de Perez et al. (2002) e Cosivi et al. (1998), que observaram maior prevalência de

tuberculose em regiões onde os rebanhos são especializados para a produção de leite.

Neste  estudo,  dos 1260 bovinos com lesões de tuberculose ao abate,  1026 (81,4%) eram

procedentes da região D. Esta região quando comparada as demais apresentou risco relativo 11,36;

7,07 e 1,7 vezes superior às regiões A, B e C respectivamente. A ocorrência desses achados nessa

região aparentemente está relacionada ao predomínio de animais de aptidão leiteira enviados ao

abate  e,  por  conseguinte  com  idade  avançada  e  maior  probabilidade  de  apresentarem  lesões

macroscópicas de tuberculose, em decorrência da cronicidade da doença (ROXO, 1997; SOUZA et

al., 1999; KANTOR et al., 2008).

Outro  fator  que  contribui  para  a  elevada  prevalência  na  região  D  é  a  prática  de

comercialização  de  bovinos  entre  as  propriedades  sem a  realização de  quarentena,  incluindo a

realização de exames, como o teste da tuberculina, facilitando a introdução de animais infectados

em rebanhos sadios e perpetuando a doença. Ressalte-se que nessa região é comum a introdução de

bovinos provenientes dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais por rotas alternativas para

evitar a fiscalização do órgão de defesa sanitária animal e a necessidade de apresentação de exames

negativos para brucelose e tuberculose. Como consequência disso, há uma significativa circulação

de animais com estado sanitário desconhecido e cuja rastreabilidade fica prejudicada devido a não

emissão da Guia de Trânsito Animal no local de origem.

O tamanho do rebanho também é importante na transmissão da infecção. Neste sentido, nos

10 municípios da região D com prevalência acima de 0,4% de tuberculose ao abate, verificou-se

que mais de 50% dos rebanhos se concentra em explorações pecuárias que possuem mais de 50

bovinos em áreas de até 1 km2  (IDAF, 2012) com tendência à elevada densidade animal por área

pecuária, reconhecido fator de risco para tuberculose bovina.

Para comparar o risco de tuberculose nos bovinos abatidos procedentes dos municípios da

região D foi elaborada a Tabela 2. 
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Tabela 2 - Valores de prevalência e risco relativo para Tuberculose em bovinos abatidos segundo
municípios da região D. 

Município Bovinos
abatidos

Condenações
por TB*

Prevalência
(%)

χ2 Valor p Risco
Relativo

IC95%

Muqui 8096 81 1,00     
Ibatiba 1958 1 0,05 17,57 <0,0001 19,6 1,366-2,267
Apiacá 5187 3 0,06 44,71 <0,0001 17,3 1,388-2,396

Bom Jesus
do Norte

2026 2 0,10 16,2 <0,0001 10,1 1,565-2,814

Guaçui 10904 13 0,12 73,3 <0,0001 8,4 1,661-3,757
Ibitirama 1730 3 0,17 11,5 0,0007 5,8 1,746-3,631
São José

do Calçado
4269 8 0,19 25,86 <0,0001 5,3 1,968-4,614

Alegre 30584 70 0,23 98,01 <0,0001 4,4 1,795-5,777
Jerônimo
Monteiro

11283 29 0,26 46,16 <0,0001 3,9 2,549-5,944

Vargem
Alta

4184 13 0,31 17,28 <0,0001 3,2 3,177-6,014

Iconha 8411 28 0,33 28,03 <0,0001 3,0 2,584-11,03
Iúna 1389 5 0,36 5,414 0,02 2,8 4,675-15,06

Castelo 11073 44 0,40 26,26 <0,0001 2,5 2,493-41,20
Muniz
Freire

7990 32 0,40 20,75 <0,0001 2,5 5,446-54,75

Rio Novo
do Sul

5776 25 0,43 14,33 0,0002 2,3 2,727-140,7

Piúma 5504 25 0,45 12,64 0,0004 2,2 1,128-6,847
Mimoso do

Sul
20558 98 0,48 25,67 <0,0001 2,1 1,058-1,907

Presidente
Kennedy

25341 139 0,55 19,18 <0,0001 1,8 1,824-18,25

Cachoeiro
de

Itapemirim

38867 221 0,57 19,56 <0,0001 1,8 1,266-2,367

Itapemirim 12978 75 0,58 12,12 0,0005 1,7 1,408-3,445
Atílio

Vivacqua
13630 96 0,70 5,513 0,0189 1,4 1,478-3,615

Divino de
São

Lourenço

562 1 0,18 3,79 0,0516 5,6 ns 0,7836-
40,35

Venda
Nova do
Imigrante

181 1 0,55 0,3623 0,5472 1,8 ns 0,2533-
12,96

Conceição
do Castelo

1869 13 0,70 1,511 0,219 1,4 ns 0,8025-
2,578

 ns Não significativo a 5% de probabilidade (p>0,05)
 *Tuberculose

O município de Muqui apresentou a maior prevalência de bovinos com lesões sugestivas de

tuberculose  ao  abate  (1%)  e  risco  relativo  para  tuberculose  até  19  vezes  superior  aos  demais
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municípios da mesma região (Tab. 2). Pela análise das Guias de Trânsito Animal (GTA) emitidas

para matadouros estaduais no período do estudo, verificou-se que o município de Muqui enviou,

principalmente, vacas com idade superior a 36 meses. Este elevado fluxo de fêmeas, vacas leiteiras

de descarte em sua maioria, considerado um fator de risco para tuberculose, poderia explicar o alto

valor da prevalência observado para o município (BELCHIOR, 2000; GRISI-FILHO et al., 2011;

PEREZ et al., 2002).

Ainda pela  análise  das  GTAs emitidas,  foi  possível  constatar  a  intensa  movimentação de

bovinos entre o município de Muqui e outros próximos com altos valores de prevalência, como

Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim, Presidente Kennedy e Atílio Vivacqua. Por se tratar de

trânsito  interestadual,  não são exigidos  atestados negativos  para tuberculose nos  animais,  cujos

rebanhos de origem não são submetidos a exames periódicos por resistência dos produtores rurais,

sendo este considerado importante  fator  de introdução e disseminação da doença (BELCHIOR,

2000).

A  análise  dos  valores  de  prevalência  e  comparação  de  risco  relativo  dos  municípios

supracitados  sugere  um  padrão  de  transmissão  de  tuberculose  entre  esses  rebanhos  ou  pode

representar a existência de fatores de manejo comuns que aumentam o risco para tuberculose.

Embora a prevalência não tenha diferido estatisticamente entre o município de Muqui e os

municípios de Divino de São Lourenço, Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo, não se

deve concluir que estes municípios não apresentam diferença de risco para tuberculose bovina. Este

resultado parece estar relacionado ao tipo de amostra utilizada (não aleatória), sobretudo no tocante

aos municípios de Divino de São Lourenço e Venda Nova do Imigrante, dado o reduzido número de

bovinos que foram enviados para abate no período do estudo por estes municípios.

Em relação aos três municípios da região D, em que não foram observados bovinos com

lesões de tuberculose no período do estudo, deve-se destacar que este não é um indicativo da não

ocorrência de tuberculose bovina nestes locais. O resultado parece estar mais relacionado ao baixo

número de bovinos que foram enviados para abate  e pode indicar  que os mesmos estão sendo

desviados  para  abate  clandestino,  representando  um grande  risco  à  população  exposta  a  esses

produtos. O mesmo pode ser afirmado para os demais municípios do Estado em que não foram

registrados condenações por tuberculose no período estudado. 

Mesmo  se  tratando  de  um estudo  de  amostragem aleatória,  os  resultados  desta  pesquisa

demonstram que a região sul do Estado do Espírito Santo deve receber especial  atenção. Neste

sentido,  o  perfil  da pecuária  da  região deve  ser  mais  bem estudado e as  ações  de controle  da

tuberculose deverão ser adaptadas à realidade regional, sobretudo no tocante à educação sanitária.
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Com isso, será possível mitigar o risco da introdução da doença no rebanho por meio da aquisição

de animais, especialmente os de procedência duvidosa e, também, divulgar o seu caráter zoonótico.

Embora entre as estratégias atuais do PNCEBT não esteja previsto que seja realizado o estudo

epidemiológico retrospectivo dos casos com a localização de rebanhos afetados, os achados deste

estudo evidenciam a necessidade de se integrar as informações provenientes da inspeção sanitária

em matadouros a um sistema de vigilância epidemiológica para o controle da tuberculose bovina no

estado. Além de um custo agregado relativamente baixo, esta medida permitirá conhecer em que

situação epidemiológica se encontram as propriedades e localizar aquelas suspeitas candidatas ao

programa de certificação. Com isso, será possível determinar as estratégias regionais aplicáveis a

certificação  de  propriedades  livres,  bem  como  orientar  ações  efetivas,  consubstanciadas  no

PNCEBT, visando o controle e erradicação da tuberculose no Estado.

Conclusões

 Conclui-se que apesar  da prevalência  geral  da tuberculose bovina no Estado do Espírito

Santo estar em acordo com a média da prevalência nacional, os bovinos abatidos nas diferentes

regiões  do  estudo  possuem  características  distintas  de  manejo  e  produção,  evidenciando  a

necessidade de elaboração e adoção de medidas de acordo com as características intrínsecas de cada

região.
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Resumo
Neste trabalho é mostrada uma revisão de literatura sobre a utilização de ionóforos em rebanhos leiteiros elaborada com
pesquisa a artigos em revistas, livros didáticos, dissertações, teses, projetos, que citam essa questão. Discute sobre os
tipos de ionóforos mais utilizados como a Monensina Sódica e Lasalocida, bem como seu modo de ação. Apresenta os
efeitos dos ionóforos sobre os nutrientes, discute sobre a utilização e risco de intoxicação, ionóforos para vacas leiteiras,
e  resultados  de  desempenho de bezerros  e  novilhas  leiteiras.  Enfim,  objetivou  estudar  os  efeitos  da  utilização  de
ionóforos sobre o desempenho,  produção e composição do leite,  parâmetros  de fermentação ruminal  e viabilidade
econômica em rebanhos leiteiros.

Palavras-chave: Aditivos; bovinos; propionato; monensina sódica; lasalocida

Abstract
In this work we present a review of the literature on the use of ionophores in dairy cattle elaborated with research on
articles  in  journals,  textbooks,  dissertations,  theses,  projects,  which  cite  this  question.  It  discusses  the  types  of
ionophores  most  used  as  Monensin Sodium and Lasalocid,  as  well  as  its  mode of  action,  presents  the  effects  of
ionophores  on  nutrients,  discusses  the  use  and  risk  of  ionophores  intoxication,  ionophores  for  dairy  cattle  and
performance results of calves and dairy heifers. The objective of this study was to study the effects of ionophores on the
performance, milk production and composition, ruminal fermentation parameters and economic viability in dairy cattle.

Keywords: Additions; bovine; propionate; monensin sodium; lasalocid
________________________________________________________________________________________________
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Introdução

Uma antiga busca dos nutricionistas de ruminantes é a melhora da eficiência da fermentação

ruminal, por meio do aumento da produção de ácido propiônico, da diminuição da metanogênese ou

da diminuição da proteólise e deaminação de proteínas no rúmen (DO N. RANGEL, 2008). Diante,

dessas buscas, estudos levaram a descoberta de compostos que adicionados às rações controlam o

metabolismo,  aumentando a  eficiência  de  utilização dos  alimentos  ou  nutrientes  (MACHADO,

MADEIRA, 1990). Surgindo, os compostos denominados de aditivos, que de maneira geral é o

termo  dado  a  uma  série  de  compostos  que,  apesar  de  não  fornecer  nenhum  nutriente,  atuam

estimulando o crescimento, aumentando a eficiência de utilização dos alimentos ou possui efeitos

benéficos sobre a saúde do animal (EMBRAPA, 2006).

Peres & Simas (2006) afirmaram que além dos benefícios à saúde,  desempenho animal e

maior lucratividade dos sistemas de produção, o uso de ionóforos em dietas de gado de corte e leite

pode melhorar  a qualidade do ar,  através  da redução da produção de gás  metano originado na

fermentação entérica e na quantidade de nitrogênio excretado, bem como a qualidade da água, pelo

seu potencial em reduzir a quantidade de nitrogênio no esterco, que pode atingir os lençóis freáticos

pós lixiviação.

Os estudos realizados com monensina têm registrado modificações na ingestão alimentar, na

digestibilidade, na produção de gases, na produção de ácidos graxos, na utilização da proteína e no

enchimento e na taxa de passagem pelo rúmen. Este ionóforo tem sido o principal produto utilizado

como aditivo alimentar para bovinos, entre mais de setenta ionóforos conhecidos (SCHELLING,

1984). Pesquisas revelaram seus efeitos na fermentação ruminal, em que a produção de gás metano

é  reduzida  em cerca  de  30%,  tornando maior  a  energia  do  alimento  disponível  para  produção

(RUSSEL, STROBEL, 1989; GANDRA, 2009). Os melhores desempenhos obtidos com o emprego

do  ionóforo  são  atribuídos  principalmente  à  maior  eficiência  do  metabolismo  energético  e

nitrogenado no rúmen, ocorrendo ainda diminuição de distúrbios metabólicos, como acidose lática e

timpanismo.

Objetivou-se  com  esta  revisão estudar  os  efeitos  da  utilização  de  ionóforos  sobre  o

desempenho, produção e composição do leite,  parâmetros de fermentação ruminal e viabilidade

econômica em rebanhos leiteiros.

Aditivos
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Pelo decreto 76.986 de 06 de Janeiro de 1976 é: “Substância intencionalmente adicionada ao

alimento, com a finalidade de conservar, intensificar ou modificar suas propriedades, desde que não

prejudique seu valor nutritivo, como os antibióticos, corantes, conservantes, antioxidantes e outros”.

Apesar do grande número de aditivos existentes, os normalmente utilizados na alimentação de

ruminantes,  e  que  se  inserem  na  definição  proposta,  podem  ser  classificados  em  três  grupos

principais: antibióticos, substâncias tamponantes e ionóforos.

Ionóforos

Os antibióticos carboxílicos poliésteres, ou ionóforos, desenvolvidos como coccidiostáticos

empregados  na  alimentação  para  aves  são  produtos  da  fermentação  de  várias  espécies  de

Streptomyces. Os ionóforos são assim chamados por causa de sua propriedade transportadora de

íons, possuindo capacidade de formar complexos lipossolúveis com cátions e mediar seu transporte

através das membranas lipídicas (DO N. RANGEL, 2008). 

Os principais ionóforos utilizados na alimentação de ruminantes são: monensina, sintetizada

pelo  S.  cinnamonensis;  Lasalocida  sintetizada  pelo  S.  lasaliensis;  Narasina  sintetizada  pelo  S.

aureofaciens, e Salinomicina sintetizada pelo S. albus (AFONSO, et al., 2000). No Brasil, somente

a monensina e a lasalocida são liberados no uso para ruminantes, em função disto será dado enfoque

nesses dois ionóforos específicos.

Tipos de ionóforos

Monensina sódica

A monensina sódica é utilizada para bovinos, sendo tóxica para cavalos e suínos. A monensina

sódica  foi  utilizada  inicialmente  como  coccidicida  em aves  nos  Estados  Unidos  e  vem sendo

utilizada  em  confinamentos  norte-americanos  desde  1980  como  promotor  de  crescimento.  A

monensina  sódica  é  do  grupo  dos  ionóforos  cuja  principal  ação  é  destruir  as  bactérias  gram-

positivas, que agrupam as bactérias proteolíticas, as formadoras de ácido acético e as formadoras de

ácido lático (MARCUCCI et al., 2014). A alimentação com monensina resulta também no aumento

das concentrações de propionato. 

Segundo  Marcucci  et  al.  (2014)  a  monensina  atua  sobre  as  bactérias  proteolíticas,

diminuindo a degradação desnecessária pelas mesmas. Assim sendo, as proteínas de valor biológico
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superior ao das proteínas bacterianas que passam pelo rúmen sem serem degradadas, promovem um

ganho adicional ao animal, que recebe uma proteína melhor e em maior quantidade, uma vez que

não existem as perdas do processo de proteólise e síntese proteica bacteriana. 

Lasalocida 

Não é segura para cavalos e suínos, porém menos tóxica que monensina sódica, pode ser

incluído em suplementos secos e líquidos. Não foi ainda estabelecida segurança no uso conjunto de

lasalocida e antibiótico, e não existe tempo de carência para o abate.

Modo de ação dos ionóforos

O modo de ação dos ionóforos consiste basicamente na modificação dos movimentos de íons

na  membrana  celular  de  microrganismos  ruminais  (BERCHIELLI  et  al.,  2011),  afetando  a

população microbiana ruminal. A monensina altera as proporções de ácidos graxos voláteis (AGV)

no rúmen, principal fonte de energia dos ruminantes, aumentando a proporção de ácido propiônico e

diminuindo a proporção de ácido acético e butírico e a relação acetato/propionato sem alterar a

produção total  de  ácidos  graxos voláteis  (MARCUCCI et  al.,  2014;  FELLNER  et  al.,1997),  a

produção  de  metano  (MOURA,  2013;  KENNELLY,  LIEN,  1997)  e  a  degradação  ruminal  da

proteína dietética (HAYES et al., 1996; EMBRAPA, 2006).

A  monensina,  através  de  sua  ação  seletiva,  elimina  partes  das  bactérias  consideradas

indesejáveis no processo de digestão, como as produtoras de CH4, que podem ser responsáveis por

perdas de até 10% da energia bruta ingerida pelo animal (DO N. RANGEL, 2008; RUSSELL,

1987).  O mecanismo de  ação dos  ionóforos,  sobre  as  bactérias  ruminais  está  relacionado com

fatores de resistência presentes na estrutura da parede celular, a qual é responsável por regular o

balanço químico entre os meios interno e externo da célula, sendo este equilíbrio mantido por um

mecanismo chamado de bomba iônica (EMBRAPA, 2006). 

No rúmen, sódio (Na+) e potássio (K+) constituem os cátions extracelulares prevalentes, sendo

a concentração do Na+ quatro vezes maior que a do K+. Entretanto, o K+ está em maior concentração

no  líquido  intracelular  dos  microrganismos.  Como  resultado  tem-se  uma  grande  diferença  de

concentração entre esses cátions, o que, além de manter a pressão osmótica,  gera um potencial

elétrico (DO N. RANGEL, 2008; MACHADO, MADEIRA 1990; EMBRAPA, 2006). 
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A monensina,  por  exemplo,  possui  uma  alta  seletividade  pelo  Na+,  mas  pode  também

translocar K+ e H+. O ciclo inicia-se com a forma aniônica da monensina, que se estabiliza na face

polar da membrana celular e,  por ser um ânion, é capaz de carrear consigo um cátion.  Após a

combinação com H+, o complexo se torna lipossolúvel, penetrando na membrana celular e atingindo

o interior da célula, onde as forças eletrostáticas que mantinham o complexo já são suficientes para

a manutenção da ligação; o complexo se desfaz, fazendo com que os ionóforos tome novamente a

forma aniônica (DO N. RANGEL, 2008; RUSSELL, 1987). Esse mesmo processo volta a acontecer

de dentro para fora da célula, porém com o K+ sendo carreado. Numa segunda reação, o Na+ é

movido  para  dentro  da  célula  e  o  H+,  para  fora.  A primeira  reação  usualmente  acontece  com

velocidade maior do que a segunda, ocasionando um acúmulo de H+ no líquido intracelular. A célula

responde a essa acidose pela troca H+/Na+. Nessa tentativa de manutenção do equilíbrio, a célula

perde grande quantidade de energia  (ATPase) por manter ativas as bombas de “Na+/K+” e a de

prótons  “H+/Na+”.  Com essa  mudança  no  metabolismo,  os  microrganismos  têm capacidade  de

crescimento e reprodução reduzida (DO N. RANGEL, 2008; SCHELLING, 1984). O efeito mais

pronunciado que a monensina possui sobre esses microrganismos é a entrada de H+, porém essas

bactérias possuem a vantagem de retirar esse próton por um sistema de transporte de elétrons ou

síntese de ATP. Esse processo aumenta o requisito de energia de mantença desses microrganismos

sem, contudo, comprometer a sobrevivência. Isso porque as bactérias gram-negativas possuem o

mecanismo  de  fosforização  oxidativa,  e  passam  a  dispor  de  maior  aporte  de  nutrientes  por

diminuição da competição com as gram-positivas (DO N. RANGEL, 2008). Além dessa vantagem,

as  bactérias  gram-negativas  produzem  maior  quantidade  de  energia  por  grama  de  substrato

fermentado. 

Vários trabalhos têm demonstrado que o principal mecanismo de ação dos ionóforos para

melhorar  a  eficiência  alimentar  nos  ruminantes  está  relacionado  a  mudanças  na  população

microbiana do rúmen, selecionando as bactérias gram-negativas, produtoras de ácido propiônico,

como mais resistentes, e inibindo as gram-positivas, maiores produtoras de ácido acético, butírico e

láctico, H2 e CH4 (MCCAUGHEY et al., 1997). Tal mecanismo foi proposto por RUSSELL (1987),

segundo o qual, sob a ação da monensina, o Streptococcus bovis, bactéria Gram-positiva produtora

de  ácido  láctico,  sensível  à  droga,  teve  o  seu  crescimento  inibido.  Tal  fato  é  atribuído  à

característica morfológica de sua parede celular, que não possui uma membrana externa e, com isto,

permite  este  tipo de troca iônica provocada pelos ionóforos,  que aumentam o fluxo de cátions

através de sua membrana e alteram todo o equilíbrio energético celular.
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Protozoários e fungos não possuem a membrana protetora externa, sendo também sensíveis à

monensina  quando avaliados  em experimentos  in  vitro;  todavia,  em experimentos  in  vivo nem

sempre isto ocorre. DENNIS et al. (1986), WAKITA et al.  (1987), citados por MCGUFFEY et al.

(2001), observaram que a salinomicina reduz o número de protozoários de bovinos consumindo

dietas à base de forragem, porém este efeito desaparece após seis meses de fornecimento destes

ionóforos.  Fungos  também  parecem  ser  sensíveis  aos  ionóforos;  entretanto,  como  os  fungos

crescem  lentamente,  eles  contribuem  muito  pouco  na  digestão  de  dietas  com  altas  taxas  de

passagem como as normalmente ofertadas a vacas leiteiras, não sendo verificado, portanto, efeito

significativo dos ionóforos sobre fungos na fermentação (MCGUFFEY et al., 2001).

Assim como os  ionóforos,  os  suplementos  lipídicos  insaturados  apresentam efeito  tóxico

sobre  as  bactérias  gram-positivas  do  rúmen  (NAGARAJA  et  al.,  1997),  alterando  a  relação

acetato:propionato,  com produção de  propionato  às  custas  de  acetato,  redução  da  produção de

metano e diminuição da amônia ruminal (LEOPOLDINO et al., 2005).

A produção de gases, metano e carbônico, e sua eliminação para o meio, representam perda de

energia  do  ecossistema  ruminal  proveniente  do  alimento  digerido.  Além  disso,  esses  gases

eliminados, por eructação, são responsáveis em parte pelo efeito estufa e destruição da camada de

ozônio da atmosfera (PATINO, 2012). A utilização, portanto, de substâncias que reduzam essa perda

de energia na forma de gases é de grande utilidade na alimentação de ruminantes.

Efeitos dos ionóforos sobre os nutrientes

Energia

O aumento no desempenho dos animais é atribuído principalmente à melhora da eficiência

energética,  devido  ao  aumento  da  produção  do  ácido  propiônico,  à  redução  da  relação

acetato/propionato e à diminuição da produção de CH4, além da diminuição da produção de ácido

lático e da redução nas perdas de aminoácidos que seriam potencialmente fermentados no rúmen

(RUSSELL, STROBEL, 1989).

Os ácidos graxos voláteis (AGV’s) representam a principal fonte energética dos ruminantes,

mas o dióxido de carbono e o metano representam uma perda energética. Durante a formação dos

ácidos acético e butírico ocorre a produção de dióxido de carbono e metano, sendo que durante a

formação do ácido propiônico isto não ocorre. Assim, com o aumento da quantidade de grãos na

dieta há um aumento na produção de ácido propiônico no rúmen e menor será a energia perdida
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com a formação destes gases (EMBRAPA, 2006). Segundo Schelling (1984), o propionato é a fonte

energética  mais  flexível,  sendo utilizado  mais  eficientemente  pelos  tecidos  do  corpo do que  o

acetato e o butirato, além de ser o único ácido graxo volátil utilizado para síntese de glicose no

fígado, podendo ser oxidado diretamente no Ciclo de Krebs, garantindo a síntese de lactose e a

produção de leite.

Devido à seleção das bactérias gram-negativas, ocorre maior produção ruminal de propionato,

pois essas bactérias possuem a enzima fumarato redutase necessária para a conversão de fumarato

em succinato, este sendo metabolizado a propionato (DO N. RANGEL, 2008). Concomitantemente,

ocorre diminuição das proporções dos ácidos acético e butírico, sem alterar a produção total de

AGV’s no rúmen.  Além disso,  as  bactérias  utilizadoras  de ácido  láctico,  que  não são inibidas,

produzem  propionato  a  partir  do  lactato,  contribuindo  também  para  a  maior  concentração  de

propionato. Este é utilizado com mais eficiência pelo animal do que o ácido acético, ocasionando

menor incremento calórico (DO N. RANGEL, 2008; GOODRICH et al., 1984).

Proteína

O  uso  de  ionóforos  na  ração  diminui  o  crescimento  de  bactérias  proteolíticas  (HINO,

RUSSELL, 1987) e  inibe a deaminação e a proteólise (RUSSELL, MARTIN, 1984),  embora a

deaminação seja mais afetada que a proteólise. O decréscimo da concentração de amônia ruminal

vai depender da taxa de proteína/carboidrato degradável no rúmen, uma vez que, em baixas taxas, a

produção de amônia ruminal e a ação da monensina são mínimas.

Quando os animais são submetidos a dietas com excesso de proteína degradada no rúmen,

grande quantidade de amônia é acumulada neste órgão. Nessa situação, a adição de monensina faz

diminuir a amônia em 30%, e os aminoácidos poupados da deaminação são utilizados por outras

bactérias,  aumentando  a  concentração  de  proteína  bacteriana  no  fluído  ruminal  (YANG,

RUSSELL, 1993).

Existe um consenso entre os autores de que os ionóforos diminuem a degradação proteica e as

concentrações de amônia ruminal, aumentando de 22 a 55% a quantidade de proteína sobrepassante

devido à  diminuição das  enzimas proteolíticas  e  deaminativas,  principalmente  por  redução dos

peptostreptococos  (DO N.  RANGEL,  2008;  SCHELLING,  1984),  propiciando  maior  aporte  de

aminoácido ao intestino delgado, entre eles lisina e metionina.
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O efeito dos ionóforos é maior em dietas à base de forrageiras ricas em proteínas, pois, sob

estas condições, a taxa de degradação de proteína é maior que a taxa de fermentação de carboidratos

e os níveis de amônia ruminal geralmente são altos (RUSSELL, 1996).

Inicialmente, a monensina foi comercializada como inibidor ruminal da produção de metano,

mas também reduz a produção ruminal de amônia (MARCUCCI et al., 2014) e, consequentemente,

a perda ruminal de proteína. 

Fibras

A  monensina  diminui  a  produção  de  lactato  através  da  inibição  do  crescimento  do

Streptococcus bovis, bactéria que tem sido frequentemente citada como a principal causadora da

acidose  ruminal  (RUSSELL,  1996).  O  enchimento  ruminal  e  a  taxa  de  passagem influenciam

diretamente no período de permanência do alimento no rúmen, afetando a fermentação microbiana e

a digestibilidade dos alimentos. Russell, Strobel (1989) verificaram, em experimentos in vitro, que

quando a monensina era adicionada a uma mistura microbiana, havia uma diminuição da digestão

da  celulose.  No  entanto,  estudos  in  vivo mostram  que  a  digestibilidade  da  fibra  permanece

inalterada, o que possivelmente ocorre pela influência dos ionóforos no consumo de alimentos, já

que estes reduzem a ingestão e, por consequência, diminuem a taxa de passagem de material sólido

do rúmen para o intestino.

Deste  modo,  a  partícula  fibrosa  permanece  um  maior  tempo  no  ambiente  ruminal,

prolongando-se, assim, o tempo de fermentação (EMBRAPA, 2006). Outra contribuição indireta

dos ionóforos sobre a digestibilidade da fibra é que ele mantém o pH mais elevado, propiciando

melhores  condições  para  o  desenvolvimento  de  bactérias  celulolíticas  (RUSSELL,  STROBEL,

1989).

Estudos  demonstraram  haver  diminuição  da  digestibilidade  da  celulose  no  período  de

adaptação,  porém  esse  efeito  já  não  é  mais  detectado  21  dias  após  o  início  da  utilização  da

monensina (SCHELLING, 1984; EMBRAPA, 2006).

Utilização e risco de intoxicação por ionóforos

A adaptação de bovinos aos ionóforos é recomendável,  especificamente quando se utiliza

monensina. Os sinais clínicos e lesões não são específicos. O diagnóstico presuntivo de intoxicação

por  ionóforo  baseia-se  na  ocorrência  de  problemas  alimentares  caracterizados  clinicamente  por
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anorexia, diarréia, dispnéia, ataxia, depressão, recumbência e morte. Não se conhece até o momento

antídoto ou tratamento da toxidez induzida por ionóforos, mas é possível que a degeneração celular

mediada por  peroxidação lipídica possa ser minimizada com a suplementação de vitamina E e

selênio (RODELLO, 2012). O uso inadequado desses agentes terapêuticos tem causado, em várias

espécies  animais,  intoxicações  caracterizadas,  principalmente,  por  miopatia  e  cardiomiopatia

degenerativas (RIET et al., 2007). 

A monensina pode ser fornecida para bovinos em pastejo por meio de suplemento protéico-

energético para reduzir o risco de intoxicação em pasto. Nesse caso, recomendam-se 50 a 100 mg

de monensina sódica/cabeça/dia nos primeiros cinco ou sete dias (fase de adaptação), passando a

seguir a fornecer 200 mg/cabeça/dia em 450 g de suplemento (ELANCO, 1999). Se os animais

param de receber monensina por mais de 72 horas, devem ser novamente adaptados ao aditivo

(EMBRAPA, 2001). A monensina pode ser fornecida com tirosina ou acetato de melengestrol, não

havendo tempo de carência para o abate. Bovinos alimentados de acordo com as recomendações

não apresentaram monensina detectável nos tecidos comestíveis (menos de 0,05 ppm) (DONOHO,

1984). 

A anorexia é citada pelos proprietários como um dos achados em comum aos bovinos que

adoeceram, sendo este um dos sinais clínicos mais frequentemente descritos na intoxicação por

ionóforos em bovinos (GONZALEZ  et al., 2005). A anorexia é provavelmente associada com a

indução de algum tipo de informação sensorial como o sabor do agente tóxico ou com o mal estar

resultante das alterações produzidas na fermentação ruminal (SHLOSBERG et al., 1986).

Ionóforos para vacas leiteiras

As forragens tropicais podem gerar mais metano durante o processo fermentativo ruminal

pelo  fato  de  apresentarem  altos  teores  de  parede  celular,  representando  perda  de  energia  dos

alimentos e interferindo no impacto ambiental.

Maximizar  o  consumo de  energia  na fase  inicial  da  lactação é  importante  para  o animal

minimizar a mobilização de gordura corpórea e alcançar o pico de lactação, sem prejuízos na saúde

e na persistência da lactação (POSSATTI et al., 2014).

Elevar o nível de concentrado é a prática mais recomendada. Entretanto, altas quantidades de

carboidratos  não-estruturais  podem  acarretar  desordens  metabólicas  e  ruminais,  influenciando

negativamente o consumo e a  produção leiteira  (NRC, 2001).  Como alternativa,  o  aumento na

concentração  energética  das  dietas  pelo  uso  de  gordura  (DRACKLEY,  1999)  e  a  adição  de
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ionóforos (MCGUFFEY et al., 2001) têm apresentado perspectivas interessantes para melhorar o

status energético de vacas em início de lactação.

A eficiência de utilização dos alimentos é considerada o principal fator nutricional a afetar a

rentabilidade  das  propriedades  leiteiras  (BAUMAM, 1985),  visto  que  as  perdas  resultantes  do

processo digestivo são expressivas. Estima-se que aproximadamente 30% da energia consumida é

utilizada para produção de leite; 30% é excretada nas fezes; 3% na urina; 10% na forma de metano

e 25% é eliminada na forma de calor (MILLER, WOLIN, 2001). Portanto, minimizar as perdas que

ocorrem durante a digestão e o metabolismo de nutrientes pode ser um recurso para aumentar o

retorno do capital investido na atividade leiteira.

Os  ionóforos  elevam  a  participação  de  bactérias  gram-negativas  no  rúmen,  alterando  os

produtos  finais  da  fermentação,  pelo  aumento  da  proporção  de  propionato  e  pela  redução  das

proporções de acetato e butirato e da produção de metano em até 30%. Como consequência, ocorre

aumento da energia líquida das dietas (MCGUFFEY et al., 2001). 

As  pesquisas  que  envolvem  ionóforos  para  vacas  em  lactação  têm  produzido  resultados

divergentes,  indicando  haver  interações  entre  os  fatores  dietéticos  e  fisiológicos  envolvidos

(IPHARRAGUERRE, CLARK, 2003).

No início da lactação, a utilização de monensina reduziu em 2% o consumo e aumentou a

produção de leite em 9,2% (PHIPPS  et al., 2000). Também no início da lactação, Duffield  et al.

(1999) verificaram que a resposta à monensina foi dependente do escore corporal; enquanto não

observaram resposta  em vacas  com escore  corporal  ≤  3,25,  verificaram aumentos  de  1,5% na

produção de leite em vacas com escores entre 3,25 e 3,75 e de 7,4% naquelas com escores de 3,75.

Os ionóforos, normalmente, causam em animais em pasto melhorias no ganho de peso sem

alterar o consumo de matéria seca,  resultando em melhor conversão alimentar.  Goodrich  et al.,

(1984)  relataram melhoria  de  7,5  % na  conversão  alimentar  (resultados  de  288 experimentos).

Nagajara  et al., (1997) citaram redução de 4% no consumo de matéria seca, aumento de 5% no

ganho de peso e melhoria de 9% na conversão alimentar (resultados de 35 experimentos nos países

da Europa). Lana (1997), testando vários ionóforos apresentou em média, aumento de ganhos de

peso diários de animais em 0,6% e consumo reduzido em 5,6% e a conversão alimentar melhorada

em 6,4% (resultados de 137 experimentos bovinos alimentados com 30 ppm de monensina).

A monensina (Rumensin®) reduziu o consumo de matéria seca, à medida que aumentou o

nível  de  concentrado  e  reduziu  a  relação  acetato:propionato,  independentemente  do  nível  de

concentrado (VARGAS et al., 2001).
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Figura 1 – Efeito do rumensin® (■) e nível de concentrado na dieta sobre o consumo de matéria

seca. Fonte: Adaptado de Vargas et al. (2001).

Borges et al. (2008) testando a enramicina e a monensina em fêmeas bovinas não observaram

efeito no consumo de MS, calculado em quilos/animal/dia, em porcentagem do peso vivo ou em

g/kg de peso metabólico/dia. Autores como Green  et al. (1999), Plazier  et al. (2000), Ruiz  et al.

(2001) e Gallardo  et al. (2005), ao utilizarem monensina, também não observaram alterações no

consumo de MS.

Tabela 1 - Coeficientes de digestibilidade dos nutrientes em bovinos tratados com enraminicina ou

monensina sódica em dietas  predominantemente  concentradas,  com cana-de-açúcar  como único

volumoso.
Tratamento

Média CV (%)
Controle Enramicina Monensina

MS (%) 60,4 58,8 66,4 61,9 11,7
PB (%) 53,1 51,3 63,3 55,9 17,0
EE (%) 64,0 65,1 71,9 67,0 11,2

FDN (%) 41,5 29,7 39,1 36,8 61,4
FDA (%) 54,5 50,7 51,2 52,2 28,9
NDT (%) 62,4 60,9 68,1 63,8 10,8

Fonte: Adaptado Borges et al. (2008)

Em ruminantes alimentados com alta proporção de carboidratos rapidamente fermentáveis, os

ionóforos reduzem o consumo de alimento e não modificam o ganho de peso, o que implica melhor

conversão alimentar. Quando ruminantes são alimentados com dietas com elevadas quantidades de
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forragem, os ionóforos não reduzem o consumo e melhoram o ganho de peso (DO N. RANGEL,

2008).

Resultados de estudos com vacas lactantes ou não lactantes utilizando-se monensina têm sido

variáveis  em  relação  à  ingestão  de  MS  e  à  produção  leiteira,  provavelmente  em  virtude  das

diferenças no estádio de lactação. Segundo Tedeschi  et al. (2003), redução no consumo de MS é

uma consequência quando os animais se alimentam apenas para suprir suas exigências energéticas.

Tanto em vacas secas quanto em vacas lactantes em balanço energético positivo,  a inclusão de

monensina na dieta pode aumentar a energia disponível por unidade de alimento consumido (Mcal/

kg),  o  que  resulta  em menor  ingestão  de  MS.  Entretanto,  quando  as  vacas  estão  em balanço

energético negativo, durante o início da lactação, esta energia adicional disponível promovida pela

monensina  é  usada  para  melhorar  o  desempenho  produtivo  e/ou  reduzir  as  perdas  de  reservas

corporais.

A digestibilidade aparente total dos nutrientes não foi influenciada pela monensina, a síntese

de nitrogênio microbiano foi afetada pela monensina quando utilizou-se 33 ppm na dieta de vacas

(EIFERT et al. 2005). Neste mesmo estudo, Eifert et al., (2005) relatou estimulo da monensina na

digestão da fibra;  porém, poucos trabalhos  na literatura têm reportado este efeito (SHELLING,

1984), que pode ser explicado pela redução das contrações ruminais na presença de monensina,

aumentando o tempo de retenção da digesta no rúmen (RUSSEL, STROBEL, 1989) e a ação do

ionóforo sobre o controle de lactato no rúmen (NAGARAJA et al., 1997).

A utilização de dietas com óleo de soja em combinação ou não com monensina promoveu

redução no consumo de matéria seca, manteve a produção de leite e o consumo de energia, porém,

reduziu a produção de leite corrigida (EIFERT et al. 2005b).

O efeito dos ionóforos sobre a digestibilidade ruminal pode ser influenciado por fatores como

adaptação, dieta, estado fisiológico e idade dos animais, tempo de incubação, tipo e dose do produto

utilizado, entre outros (LUCCI et al., 2001). 

Vários pesquisadores observaram aumento da digestibilidade aparente da PB com o uso de

ionóforos na dieta (LANA et al., 2000; BARBOSA et al., 2001).

Zeoula et al. (2008) verificaram aumento na digestibilidade da FDN e FDA, com o uso do

probiótico nas rações, e relataram que esses, parecem estar relacionados a melhor atividade das

bactérias celulolíticas. Esses autores, afirmaram que a adição da monensina sódica em rações com

50:50% de volumoso:concentrado tem efeito benéfico sobre a fermentação ruminal e a utilização

dos nutrientes em bovinos e bubalinos.
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A monensina pode ser utilizada no início da lactação em vacas de alta produção na tentativa

de  amenizar  o  balanço  energético  negativo  e  diminuir  o  risco  de  desordens  metabólicas

(DUFFIELD et al., 2003). 

Conti et al. (2008) trabalharam com vacas holandesas de alta produção no início de lactação e

a monensina em cápsulas de liberação controlada (300 mg/animal/dia) não alterou a produção e a

composição do leite, a contagem de células somáticas no leite, a condição corporal e a concentração

de glicose e beta-hidroxibutirato (BHBA) no soro das vacas.

Ipharraguerr, Clark (2003), observaram aumento médio de 7% na produção de leite em 14

experimentos.  Esses  autores  afirmaram que a  influência  do  ionóforo  na  produção  de  leite  não

depende de quando é iniciada a administração do ionóforo durante o estágio de lactação, mas do

tipo de alimento fornecido às vacas. Observando os efeitos da monensina em cápsulas de liberação

controlada,  Conti  et  al.  (2008)  relataram  que  a  suplementação  com  monensina  foi  eficaz  em

diminuir  a retenção de placenta.  Do total  de vacas controle,  32% apresentaram retenção e,  das

suplementadas  com  monensina,  9%  apresentaram  retenção.  O  ionóforo  reduziu  em  23%  a

incidência  de  retenção de  placenta  nas  vacas  neste  estudo.  Melendez  et  al.  (2006)  observaram

diminuição de 3,9% em vacas multíparas e Duffield et al. (2002) redução de 25% na incidência de

retenção de placenta  em vacas  no pós-parto  sob suplementação com monensina.  Esses  autores

argumentaram que a monensina melhora o sistema imune dos animais, uma vez que favorece o

balanço energético provido pelo ionóforo.

A suplementação de monensina para vacas Holandesas de alta produção no início de lactação

não modifica a produção e a composição do leite, contudo, diminui a concentração de AGNE 60

dias após o parto e a incidência de laminite e retenção de placenta nas vacas no pós-parto (CONTI

et al., 2008). A literatura tem reportado diminuição no teor de gordura do leite quando monensina

ou  lasalocida  é  fornecida  a  vacas  lactantes  (MCGUFFEY  et  al.,  2001;  IPHARRAGUERRE  ,

CLARK, 2003).

Eifert  et  al.  (2005)  testaram  dietas  com  monensina  (33  ppm),  óleo  de  soja  (3,9%)  e  a

associação desses ingredientes e não verificaram efeito das dietas para a porcentagem de lactose,

principal constituinte e determinante do volume do leite, confirmando os valores observados para a

produção de leite que também não foram alterados pelas dietas. A produção de proteína também não

foi influenciada. Porém, enquanto a monensina aumentou a porcentagem de proteína do leite (2,87

vs 2,77%), o óleo reduziu sua concentração (2,76 vs 2,87%).

Eifert et al. (2006) observaram que a monensina não alterou a proporção dos ácidos graxos de

cadeias  curta  (AGCC,  C4:0-C10:0),  média  (AGCM, C12:0-C16:0)  ou longa (>  que  C17:0).  E,
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relataram evidências, indicando que a monensina aumenta os ácidos graxos insaturados do leite, por

inibir a bio-hidrogenação ruminal. Ainda, de acordo com os autores supracitados, a monensina, o

óleo de soja e a associação destes, não influenciaram o conteúdo de CLA cis-9 trans-11 C18:2, mas,

tanto óleo de soja como monensina aumentam trans-11 C18:1 no leite, que pode ser convertido em

CLA no tecido humano e melhorar a qualidade nutritiva do leite.

O uso de monensina em dietas contendo lipídeos insaturados, como aquelas contendo soja ou

caroço de algodão, pode ter efeito benéfico adicional, pois a monensina diminui a transformação

desses lipídeos em ácidos graxos livres (VAN NEVEL & DEMEYER, 1995), altamente tóxicos

para os microrganismos ruminais (TEDESCHI et al., 2003).

Resultados de desempenho de bezerros e novilhas leiteiras

Resultados  de  diversos  trabalhos  mostram  melhorias  no  controle  da  coccidiose  e  no

desempenho de bezerros em aleitamento consumindo ionóforos como a monensina e a lasalocida

(SINKS et al., 1992). Entretanto, em outros trabalhos não foram observadas vantagens no uso de

ionóforos  para bezerros  em aleitamento quando o objetivo é  alcançar  melhores  desempenhos e

desenvolvimento ruminal mais precoce por meio de alterações nos padrões de fermentação ruminal

(NUSSIO et al., 2002; NUSSIO et al., 2003).

O desenvolvimento e o ganho de peso de novilhas leiteiras devem ser equilibrados. Portanto,

o  fornecimento  de  uma  alimentação  deficiente,  que  não  supra  sua  necessidade  nutricional,

determina  um  atraso  na  vida  reprodutiva  e  produtiva,  tornando-a  inviável  economicamente

(SARTORI, 2007).

Substâncias  que  melhoram  a  eficiência  alimentar,  como  os  ionóforos,  que  promovam

alterações na fermentação ruminal, podem ser úteis quando fornecidas a novilhas leiteiras mantidas

em regime  de  confinamento  (OLIVEIRA  et  al.,  2009).  Oliveira  et  al.  (2009)  não  verificaram

influência  significativa  do  nível  de  monensina  (0,  14,  28  e  42  mg/kg  MS ingerida)  sobre  os

consumos de matéria seca em kg/dia, em porcentagem do peso vivo e relação ao peso metabólico.

Os níveis de monensina não influenciaram ainda os teores de proteína bruta e fibra em detergente

neutro.  De  acordo  com  o  NRC  (2001),  em  novilhas  leiteiras,  a  ingestão  de  alimentos  não  é

significativamente  alterada  pela  suplementação  com ionóforos.  Sobretudo  afirma  que  uma  das

vantagens  no  fornecimento  de  monensina  a  novilhas  leiteiras  é  a  melhora  no  desempenho

reprodutivo.
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A análise de custos relativa à alimentação evidenciou-se que o ionóforo elevou o custo do

confinamento. No entanto,  a adição de 28 mg de monensina promoveu benefício de 1,43% em

relação à dieta controle, com lucro de 1 centavo de dólar para cada quilo de peso vivo adquirido, um

reflexo da leve redução no consumo de matéria seca associado ao pequeno aumento no ganho de

peso diário (OLIVEIRA et al., 2009).

Oliveira  et al.  (2009) concluíram que a adição de monensina sódica na dieta de novilhas

holandesas em confinamento eleva o custo da alimentação e não influência os consumos de matéria

seca, proteína bruta e fibra em detergente neutro nem o ganho de peso médio diário, a conversão

alimentar e as alturas de cernelha e garupa.

A  adição  de  monensina  melhora  as  condições  ruminais,  em  alimentação  com  maior

quantidade de concentrado, proporcionando aumento na digestibilidade do alimento, resultando em

maior  quantidade  de  nutrientes  a  ser  aproveitado  pelo  animal,  para  melhor  condição  de

desenvolvimento. Melhores resultados foram obtidos com o nível de 1,8 mg de monensina/kg de

PV (SALLES, LUCCI, 2000).

Costa  et  al.  (2007)  testaram  o  efeito  da  adição  de  200  mg  de  monensina/animal/dia  e

verificaram que a suplementação com ionóforo não teve efeito sobre a excreção de N, o balanço de

N e a eficiência de retenção do N consumido. Segundo Russell, Strobel (1989), a monensina reduz a

produção ruminal de amônia pela inibição da população de bactérias gram-positivas, fermentadoras

obrigatórias de aminoácidos e com alta capacidade de produção de amônia, como, por exemplo, as

espécies Peptostreptococcus anaerobius C, Clostridium sticklandii SR e Clostridium aminophilum

F. A hidrólise de proteínas por enzimas microbianas ruminais libera peptídeos, que são quebrados

em aminoácidos e amônia e incorporados como proteína microbiana. Havendo menor produção de

amônia, ocorre maior acúmulo de peptídeos e aminoácidos no rúmen, favorecendo seu maior fluxo

para o intestino delgado, com menores perdas ruminais de proteínas dietéticas (RUSSELL et al.,

1988; CHEN, RUSSELL, 1991).

Oliveira et al. (2006) verificaram que, em condições tropicais, o tratamento com monensina

não interferiu no crescimento microbiano quando comparado ao controle.  A monensina inibiu a

atividade específica de produção de amônia, mas não manteve a atividade específica de produção de

amônia em baixos níveis, indicando reação diferente dos microrganismos ruminais de animais em

clima tropical aos ionóforos,  motivo provável da ausência de efeito  da monensina sódica neste

experimento.
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Conclusão

Os ionóforos são uma classe única de antibióticos, que modulam a fermentação ruminal e

possuem  ainda  efeitos  terapêuticos,  com  isso,  promovem  de  forma  segura  o  desempenho  de

bovinos, tornando-os mais eficientes na produção de carne e leite.

 O emprego de ionóforos beneficia os animais (bem-estar; saúde e desempenho), o produtor

(economia) e o meio ambiente (menor quantidade de recursos para produção de dejetos).

Referências bibliográficas

AFONSO, J.A.B.; et al. Características e indicações clínicas dos ionóforos para ruminantes. Revista CFMV, Brasília,
v.6, n.20, p.29-36, Mai/Jun/Jul/Ago 2000. Suplemento Técnico. 

BARBOSA, N.G.S.;  LANA, R.P.;  MÂNCIO, A.B. Fermentação da proteína de seis alimentos  por microrganismos
ruminais, incubados puros ou com monensina ou rumensin®. Revista Brasileira de Zootecnia, v.30, n.4, p.1316–1324,
2001.

BAUMAN,  D.E.;  MCCUTCHEON,  S.N.;  STEINHOUR,  W.D.;  et  al.  Sources  of  variation  and  prospects  for
improvement of productive efficiency in the dairy cow. Journal of Animal Science, v.60, p.583-592, 1985.

BERCHIELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. 2ª ed.  Nutrição de ruminantes. Jaboticabal: FUNEP, 583 p.,
2011.

BORGES, L. F. O; PASSINI, R.; MEYER, P. M.; et al.  Efeitos da enramicina e da monensina sódica no consumo de
matéria seca, na fermentação ruminal e no comportamento alimentar em bovinos alimentados com dietas com alto nível
de concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, v.37, n.4, p.681-688, 2008.

CHEN, G.; RUSSELL, J.B. Effect of monensin and a protonophore on protein degradation, peptide accumulation, and
deamination by mixed ruminal microorganisms in vitro. Journal of Animal Science, v.69, n.5, p.2196-2203, 1991.

CONTI, R. M. C.; SALLES, M. S. V.; SCHALCH, E. Efeitos da administração de monensina por meio de cápsulas de
liberação controlada no desempenho de vacas Holandesas no início da lactação. Revista Brasileira de Zootecnia, v.37,
n.5, p.890-895, 2008.

COSTA, P. B.;  QUEIROZ, A.  C.;  RODRIGUES, M. T.;  et  al.  Desempenho de novilhas leiteiras sob manejo para
crescimento compensatório recebendo suplementação com ionóforo. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.2, p.461-
470, 2007.

DENNIS, S.M.; NAGARAJA, T.G.; DAYTON, A.D.  Effect of lasalocid or monensin on lactate-producing or using
bacteria. Journal of Animal Science, v.41, p.251-256, 1986.

DO N. RANGEL, A. H.; LEONEL, F. DE P.; ALVES, S. A.; DE MENDONÇA JÚNIOR, A. F. Utilização de ionóforos
na produção de ruminantes.  Revista de Biologia e Ciências da Terra [en linea] 2008, 8 (primer semestre-Sin mes):
[Data de  de consulta:  6  de  março  de 2018] Disponível  em:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50080129>ISSN
1519-5228.

DONOHO, A.L. Biochemical studies on the fate of monensin in animals and in the environment. Journal of Animal
Science. v. 58, n. 6, p. 1528-1539, 1984. 

DRACKLEY, J.K. Biology of dairy cows during the transition period: the final frontier?  Journal of Dairy Science,
v.82, p.2259-2273, 1999.

35

http://www.redalyc.org/articulo.oa


Rev. Agr. Acad., v.1, n.2, Jul/Ago (2018)

DUFFIELD, T.F.; et al. Efficacy of monensin for the prevention of subclinical ketosis in lactating dairy cows. Journal
of Dairy Science, v.81, n.11, p.2866-2873, Nov. 2003. 

EIFERT, E. C.; LANA, R. P.; LANNA, D. P. D.; et al. Perfil de ácidos graxos do leite de vacas alimentadas com óleo de
soja e monensina no início da lactação. Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.1, p.219-228, 2006.

EIFERT, E. C.; LANA, R. P.; LEÃO, M. I.; et al. Efeito da combinação de óleo de soja e Monensina na dieta sobre o
consumo de matéria seca e a digestão em vacas lactantes. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.1, p.297-308, 2005.

ELANCO,  A.H.  (Indiana,  EUA).  Rumensin®.  Disponível:  site  Elanco  Animal  Health.
URL:http://www.elanco.com/products/rumensin/rumensin80pim.html. Acesso em 6 Jun 2018. 

EMBRAPA. Uso de Aditivos na Dieta de Bovinos de Corte. Documentos 106, out., 2001. 

EMBRAPA. Utilização de Ionóforos para Bovinos de Corte. Documentos 101, jul., 2006.

FELLNER, V.; SAUER, F.D.; KRAMER, J.K.G. Efects of nigericin, monensin and tetronasin on biohydrogenation in
continuous flow-through ruminal fermenters. Journal of Dairy Science, v.80, p.921-928, 1997.

GALLARDO, M.R.; CASTILLO, A.R.; BARGO, F.;  et al. Monensin for lactating dairy cows grazing mixed-alfalfa
pasture and suplemented with partial mixed ration. Journal of Dairy Science, v.88, n.2, p.644-652, 2005.

GANDRA, J. R.  Avaliação do uso de monensina sódica em rações de vacas leiteiras: desempenho produtivo e
resíduos no leite. 2009. Dissertação (Mestrado em Nutrição e Produção Animal) - Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

GONZALEZ,  M.;  BARKEMA, H.  W.;  KEEFE,  G.  P.  Monensin  toxicosis  in  a  dairy  herd.  Canadian Veterinary
Journal, Ottawa, v. 46, n. 10, p. 910-912, 2005.

GOODRICH, R.D.; et al.  Influence of monensin on the performance of cattle. Journal of Animal Science, v.58, n.6,
p.1484-1498, June 1984.

GREEN,  B.L.;  McBRIDE,  B.W.;  SANDALS,  D.;  et  al.  The  impact  of  a  monensin  controlled-release  capsule  on
subclinical ketosis in the transition dairy cow. Journal of Dairy Science, v.82, n.2, p.333-342, 1999.

HAYES,  D.P.;  PFEIFFER,  D.U.;  WILLIAMSON, N.B.  Effect  of  intraruminal  monensin  capsules  on  reproductive
performance and milk production of dairy cows fed pasture. Journal of Dairy Science, v.79, p.1000-1008, 1996.

IPHARRAGUERRE, I.R.; CLARCK, J.H. Usefulness of ionophores for lactating dairy cows: a review. Animal Feed
Science and Technology, v.106, p.39-57, 2003.

KENNELLY, J.J.; LIEN, K.A. Effect if ionophore supplementation on milk components from lactating cows. In: A
SYMPOSIUM HELD, 1., 1997, Ontario. Proceedings... Ontario: Ontario Veterinary College, 1997. p.40-49.

LANA, R.P.; CUNHA, L.T.; BORGES, A.C. Efeito da monensina na fermentação da proteína de algumas fontes de
alimentos. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.3, p.1868-1875, 2000.

LANA,  R.P.;  FOX,  D.G.;  RUSSELL,  J.B.;  PERRY,  T.C.  Influence  of  Monensin  on  Holstein  Steers  Fed  High-
Concentrate Diets Containing Soybean Meal or Urea. Journal of Animal Science, v.75, p.2571-2579, 1997. 

LEOPOLDINO, W.M.; LANA, R.P.; BORGES, A.C.;  et al.  Efeito do pH in vitro  sobre a resistência de bactérias do
rúmen à perda de potássio intracelular e efeito do pH e de ionóforos sobre a produção de amônia e proteína microbiana.
Arquivos Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.57, p.777-783, 2005.

LUCCI, C.S. Energia e Alimentação. Nutrição e manejo de bovinos leiteiros. São Paulo: Manole, 1997. Cap.3, p.43-
61. 

36

url:http://www.elanco.com/products/rumensin/rumensin80pim.html
http://www.elanco.com/products/rumensin/rumensin80pim.html


Rev. Agr. Acad., v.1, n.2, Jul/Ago (2018)

MACHADO, P.F.; MADEIRA, H.M.F. Manipulação de nutrientes em nível de rúmen – efeitos do uso de ionóforos.
In: SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA. Novas tecnologias em produção animal: bovinocultura de corte.
Piracicaba: FEALQ, 1990. p.41-58.

MARCUCCI, M. T.; TOMA, H. S.; SANTOS, M. D. dos; ROMERO, J. V.; MONTEIRO TOMA, C. D.; CARVALHO,
A. de M.; CAMARGO, L. M. de. Efeito do aditivo monensina sódica no metabolismo ruminal de bovinos de corte.
Revista Científica de Medicina Veterinária, n. 22, 2014.

McGUFFEY, R.K.; RICHARDSON, L.F.; WILKINSON, J.I.D.  Ionophores for dairy cattle: Current status and future
outlook. Journal of Dairy Science, v.84, p.E194-E203, 2001. E Supplement. 

MELENDEZ, P.; GONZALEZ, G.; BENZAQUEN, M.;  et al. The effect of a monensin controlled-release capsule on
the incidence of retained fetal membranes, milk yield and reproductive responses in Holstein cows.  Theriogenology,
v.66, p.234-241, 2006.

MILLER, T.L.; WOLI--N, M.J. Inhibition of growth of methaneproducing bacteria of the ruminant forestomach by
hydroxymethylglutaryl-ScoA reductase inhibitors. Journal of Dairy Science, v.84, p.1445-1448, 2001.

MOURA, L.M. Monensina Sódica e Virginiamicina para bovinos de corte: Desempenho e simulação econômica .
25f. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, Goiânia,
2013.

NAGAJARA, T.G., NEWBOLD, C.J., VAN NEVEL, C.J. Manipulation of rumianl fermentation. In: Hobson, P. N.,
stewart, C. S. (eds). The Rumen Microbial ecosystem. Blackie Academic e professional, London. p. 523-632, 1997. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL -  NRC.  Nutrient  requirements  of  dairy  cattle.  7ª  Ed.  Washington,  D.C.:
National Academy Press, 2001. 408p.

NUSSIO, C.M.B.; SANTOS, F.A.P.; ZOPOLLATTO, M.;  et al.  Parâmetros de fermentação e medidas morfométricas
dos compartimentos ruminais de bezerros leiteiros suplementados com milho processado (floculado vs. laminado a
vapor) e monensina. Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, n.4, p.1021-1031, 2003.

OLIVEIRA,  J.S.;  QUEIROZ,  A.C.;  LANA,  R.P.;  et  al.  Efeito  da  monensina  e  da  própolis  sobre  a  atividade  de
fermentação  de  aminoácidos  in  vitro  pelos  microrganismos ruminais.  Revista  Brasileira  de Zootecnia,  v.35,  n.1,
p.275-281, 2006.

PATINO, H. O.;  et al.  Alternativas de Manejo para Mitigar as Emissões de Metano em Ruminantes. Disponível
em: http://www.ufrgs.br/agronomia/materiais/7578360001.pdf. Acesso em 12 Jun 2018.

PERES, J.R.; SIMAS, J. Perspectivas da utilização de ionóforos na produção de bovinos. Anais do 8º Simpósio sobre
Nutrição de Bovinos. 2006.

PHIPPS,  R.H.  A study over two lactation: the effect  of  monensin on milk production, health and reproduction in
lactating  dairy  cows.  In:  A SYMPOSIUM  HELD,  1.,  1997,  Ontario.  Proceedings…  Ontario:  Ontario  Veterinary
College, 1997. p.26-39.

PLAIZER, J.C.; FAIRFIELD, A.M.; AZEVEDO, P.A.; et al. Effects of monensin and stage of lactation on variation of
blood metabolites within twenty-four hours in dairy cows. Journal of Dairy Science, v.88, p.3595-3602, 2005.

POSSATTI, C. D.;  HADDADE, I. R.;  KILL, J. L.; HAESE, D.; NETO, A. B.; SIMON, C.P.; ROCHA, I. A.; DO
NASCIMENTO, J. V. M.; GARCIA, W. A. Monensina sódica sobre vacas em fase inicial de lactação: produção de leite
e  peso  vivo.  Ciência  Rural,  Santa  Maria,  v.  45,  n.  1,  p.  92-97,  Jan  2015.  Disponível
em<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sciarttext&pid=S010384782015000100092&lng=pt&nrm=iso>.  Acesso  em
14 Jun 2018, Epub 09-Set-2014. http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20131684.

RANGEL, A. H. N.;  et al. Utilização de ionóforos na produção de ruminantes.  Revista de Biologia e Ciências da
Terra, v.8, n.2, p.174-182, 2008.

37

http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20131684


Rev. Agr. Acad., v.1, n.2, Jul/Ago (2018)

RIET-CORREA, F.; SCHILD, A. L.; MENDEZ, M. D. C.; LEMOS, R. A. A. Intoxicação por antibióticos ionóforos,
In__ RIET-CORREA, F.; SCHILD, A. L.; MENDEZ, M. D. C.; LEMOS, R. A. A. (ed.).  Doenças de ruminantes e
equinos. São Paulo: Editora Varela, p.186-191, 2001. 

RODELLO,  L.  Intoxicação  por  monensina  em  pequenos  ruminantes.  Botucatu  –  SP.  2012.  Disponível  em:
http://www.farmpoint.com.br/radarestecnicos/sanidade/intoxicacao-por-monensinaem-pequenos-ruminantes-
80768n.aspx. Acesso em 09 Jun 2018.

RUIZ, R.; ALBRECHT, G.L.; TEDESCHI, L.O.; et al. Effect of monensin on the performance and nitrogen utilization
of lactating dairy cows consuming fresh forage. Journal of Dairy Science, v.84, n.7, p.1717-1727, 2001.

RUSSELL,  J.B.  Bacteria:  mechanisms  of  ionophore  action  in  ruminal  bacteria.  In:  SYMPOSIUM  SCIENTIFIC
UPDATE ON RUMENSIN/TYLAN FOR THE PROFESSIONAL FEEDLOT CONSULTANT, 1996, Amarillo, TX,
Indianapolis. Proceedings… Indianapolis: Elanco Animal Health, 1996. p.1-19.

RUSSELL, J.B. A proposed model of monensin action in inhibitin gruminal bacteria growth: effects on ion flux and
proton motive force. Journal of Animal Science, v.64, p.1519-1525, 1987. 

RUSSELL, J.B.; MARTIN, S.A.  Effects of various methane inhibitors on the fermentation of amino acids by mixed
rumen micoorganisms in vitro. Journal of Animal Science, v.59, p.1329-1338, 1984. 

RUSSELL, J.B.; STROBEL, H.J.  Effects of aditives on in vitro ruminal fermentation: a        comparison of monensin
and bacitracin, another gram-positive antibiotic. Journal of Animal Science, v.66, n.2, p.552-558, 1989.

RUSSELL, J.B.; STROBEL, H.J.; CHEN, G. The enrichment and isolation of a ruminal bacterium with a very high
specific activity of ammonia production. Applied and Environmental Microbiology, v.54, p.872-877, 1992.

SALLES,  M.S.V.,  LUCCI,  C.S.  Monensina  para  bezerros  em  crescimento  acelerado.  1.  Desempenho.  Revista
Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.29, n.2, p.573-581, Mar/Abr. 2000. 

SARTORI, R. Manejo reprodutivo da fêmea leiteira. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.31, n.2, p.153-159,
2007.

SCHELLING, G.T. Monensin mode of action in the rumen. Journal of Animal Science, v.58, n.6, p.1518-1527, 1984. 

SHLOSBERG, A., HARMELIN, A., PERL, S., PANO, G., DAVIDSON, M., ORGAD, U., KALI, U., BOR, A., VAN
HAM, M., HOIDA, G., YACOBSON, B., AVIDAR, Y., ISRAELI, B-A., BOGIN, E. Cardiomyopathy in cattle induced
by  residues  of  the  coccidiostatic  maduramicin  in  poultry  litter  given  as  a  feedstuff.  Veterinary  Research
Communications, Amsterdam, v. 16, n. 1, p. 45-58, 1992.

SINKS, G.D.;  QUIGLEY III,  J.D.;  REINEMEYER, C.R. Effects of lasalocid on coccidial  infection and growth in
young dairy calves. Journal of American Veterinary Medicine Association, v.200, p.1947, 1992.

TEDESCHI,  L.O.;  FOX,  D.G.;  TYLUTKI,  T.P.  Potential  environmental  benefits  of  ionophores  in  ruminant  diets.
Journal Environ. Qual. 32: 1591-602, 2003.

VAN NEVEL, C.J.; DEMEYER, D.I. Lipolysis and biohydrogenation of soybean oil in the rumen in vitro: Inhibition by
antimicrobials. Journal of Dairy Science, 78, p. 2797-2806. 1995.

VARGAS,  L.  H.;  LANA,  R.  P.;  MÂNCIO,  A.  B.;  et  al.  Influência  de  Rumensin®,  Óleo  de  Soja  e  Níveis  de
Concentrado sobre o Consumo e os Parâmetros Fermentativos Ruminais em Bovinos. Revista Brasileira de Zootecnia,
v.30, n.5, p1650-1658, 2001.

ZEOULA, L. M.; BELEZE, J. R. F.; GERON, L. J. V.; et al. Digestibilidade parcial e total de rações com a inclusão de
ionóforo ou probiótico para bubalinos e bovinos. Revista Brasileira de Zootecnia, v.37, n.3, p.563-571, 2008.

Recebido em 14/06/2018
Aceito em 25/06/2018

38



Rev. Agr. Acad., v.1, n.2, Jul/Ago (2018)

Revista Agrária Acadêmica
Agrarian Academic Journal

Volume 1 – Número 2 – Jul/Ago (2018)
________________________________________________________________________________

Viabilidade de ganhos indiretos na seleção de acessos de aceroleiras 

Viability to profit in the indirect selection of acerola genotypes

Deniete Soares Magalhães1*, José Carlos Moraes Rufini2, Alejandra Semiramis Albuquerque2,
Renata Elisa Viol3, Martha Cristina Pereira Ramos3, Matheus Pena Campos3

1 - Departamento de Agricultura, Universidade Federal de Lavras – UFLA – Lavras/MG – Brasil. Corresponding author:
Deniete Soares Magalhães denieteagro@yahoo.com.br 
2 - Departamento de Ciências Agrárias, Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ – Sete Lagoas/MG – Brasil. 
rufini@ufsj.edu.br; alejandra@ufsj.edu.br
3 - Departamento de Agricultura, Universidade Federal de Lavras – UFLA – Lavras/MG – Brasil. renataviol@live.com; 
marthinha.ramos@yahoo.com.br
________________________________________________________________________________________________

Resumo
A massa do fruto e os diâmetros longitudinal e transversal dos frutos de aceroleira foram mensurados com o objetivo de
verificar se a seleção praticada nesses caracteres, mais facilmente mensuráveis, conduz a ganhos indiretos na redução da
massa das sementes, no aumento do rendimento de polpa e na redução dos teores de umidade da polpa. Para obtenção
de  frutos  com  maior  rendimento  em  produtividade  e  maior  rendimento  de  massa  de  polpa  deve-se  selecionar
primeiramente os acessos com frutos de maior massa e, entre esses, os que produzirem frutos com menor diâmetro
transversal, uma vez que a avaliação dessas duas características é mais fácil que a avaliação da massa da polpa.

Palavras-chave: Malpighia emarginata, correlações parciais., seleção indireta

Abstract
The fruit mass and the longitudinal and transverse diameters of acerola fruits were measured in order to determine
whether the selection of these characteristics more easily measured , leading to indirect gains in reducing seed mass ,
the increase in pulp yield and reduce the moisture content of the pulp. They concluded that for being heavier and larger
weight of fruit pulp, you must first select the genotypes with greater mass fruit and among these, those that produce
fruits with smaller cross-sectional diameter , since the evaluation of the two features is that the easier evaluation of the
dough mass.

Keywords: Malpighia emarginata , partial correlations , indirect selection
________________________________________________________________________________________________
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Introdução

A aceroleira  (Malpighia  emarginata  D. C.)  apresenta  expressivo  potencial  econômico  e

nutricional,  sendo  uma  alternativa  promissora  como  fonte  de  renda  para  pequenos  e  médios

produtores (MACIEL et al., 2010). No entanto, diante de um mercado cada vez mais exigente e

sabendo-se  que  a  variabilidade  existente  nos  pomares  brasileiros  é  acentuada,  os  estudos  de

caracterização  de  acessos  tornam-se  imprescindíveis  no  processo  de  seleção  de  materiais

promissores a fim de se obter frutos de qualidade agronômica superior para o mercado consumidor. 

Os trabalhos de melhoramento genético dessa cultura têm sido conduzidos com populações

com variabilidade elevada para os caracteres de interesse agronômico, podendo ser explorada por

muitas  gerações  via  seleção  massal.  Nesse  método,  as  plantas  são  selecionadas  por  avaliação

fenotípica e suas sementes misturadas, sem teste de progênie, para se reproduzir a próxima geração.

De acordo com BORÉM e MIRANDA (2013), a seleção massal é efetiva para caracteres que são

facilmente mensurados, sendo relevante no início dos programas de melhoramento ou quando há

necessidade de produção de sementes a curto prazo.

Desse modo, o conhecimento da associação entre caracteres é de grande importância no

melhoramento genético, principalmente se um dos caracteres apresenta baixa herdabilidade ou é de

difícil mensuração. Dessa forma, a seleção indireta correlacionada em outro caráter pode ser mais

conveniente  e  conduzir  a  progressos  mais  rápidos  no  programa  de  melhoramento  (CRUZ,

REGAZZI, 1994).

Os  coeficientes  de  correlação  dependem  da  base  genética  da  população  nos  quais  os

caracteres estão sendo mensurados e nos fornecem indicativos de como a seleção praticada em um

caráter pode influenciar a média de outro (KÜSTER et al., 2018). A correlação é uma medida da

intensidade de associação entre duas variáveis, ou uma medida do grau de variação conjunta de

duas variáveis, podendo ser positiva ou negativa, quando ocorre aumento nas duas variáveis ou

acréscimo de uma e decréscimo de outra, respectivamente (STEEL, TORRIE, 1980).

A principal causa da correlação entre caracteres agronômicos é o pleiotropismo, em que um

gene  afeta  duas  ou  mais  características.  Assim,  se  o  gene  estiver  segregando  causará

permanentemente variação simultânea em todos os caracteres que ele influencia. O desequilíbrio de

ligação gênica é a outra causa de correlação entre caracteres, porém é transitória. Neste caso, a

correlação será maior quanto mais próximos os genes estiverem no cromossomo (FALCONER;

MACKAY, 1996; RAMALHO et al., 1993).
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Em certos casos, os coeficientes de correlação simples podem gerar grandes equívocos a

respeito da relação que há entre duas variáveis, podendo não ser medida real de causa e efeito. A

medida mais informativa sobre a relação entre variáveis é o coeficiente de correlação parcial, pois é

estimado  removendo-se  os  efeitos  de  outras  variáveis  sobre  a  associação  estudada  (CRUZ,

REGAZZI, 1994).

Objetivou-se com este estudo determinar as correlações fenotípicas simples e parciais entre

características físicas dos frutos, no intuito de avaliar a viabilidade de obtenção de ganhos indiretos

na seleção de acessos de aceroleira.

Material e Métodos

O material experimental foi obtido em um pomar comercial de aceroleiras com quinze anos

de implantação, no município de Jequitibá-MG (19º15’ latitude S e 44º15’ longitude O), localizado

à 644m de altitude, com temperatura média anual de 20,2°C, variando entre 15,9 e 28,2°C, com

pluviosidade média anual de 1328,7mm e clima tropical úmido (IGA, 2012). O pomar era composto

por  cerca  de  800 plantas,  oriundas  de  propagação  sexuada de  materiais  coletados  em diversas

localidades na região centro-oeste do Estado, e apresentava-se com variabilidade fenotípica. Dentre

essas plantas, 24 foram pré-selecionadas para estudo, baseando-se nas características fenotípicas,

histórico de produção, vigor e seu estado fitossanitário.

Para cada genótipo foram coletados aleatoriamente 60 frutos/planta em estádio de maturação

fisiológica determinado pela coloração vermelho intensa, em duas épocas de produção (novembro

de  2012  e  abril  de  2013).  Após  identificados  e  devidamente  acondicionados,  os  frutos  foram

transportados ao Laboratório de Produção Vegetal da Universidade Federal de São João Del Rei,

campus Sete Lagoas para realização das análises. 

As características físico-químicas dos frutos avaliadas foram: diâmetros transversal (DT) e

longitudinal (DL), utilizando-se paquímetro digital e expressando-se os resultados em milímetros;

massas do fruto (MF), da polpa (MP) e sementes (MS), expressas em gramas; rendimento de polpa,

calculados pela razão MP/MF, sendo os resultados expressos em percentagem; e a umidade da polpa

(UM), determinada por dessecação em estufa, com circulação forçada de ar, à temperatura de 65ºC,

até peso constante. Seguiu-se as metodologias indicadas pelo Instituto Adolfo Lutz – ITAL (2003).

Foram determinados os valores médios de cada variável, bem como os valores máximo e mínimo e

os coeficientes de variação.
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As correlações fenotípicas simples e parciais entre as características físicas dos frutos da

aceroleira  foram  determinadas  conforme  metodologia  descrita  por  STEEL e  TORRIE  (1980).

Utilizou-se o programa computacional GENES (CRUZ, 2006).

Resultados e Discussão

Os acessos de aceroleira avaliados mostraram variabilidade para todas as variáveis físicas

analisadas nos frutos (Tabela 1), indicando a possibilidade de obtenção de ganhos genéticos por

seleção  massal  nas  gerações  futuras  do  programa  de  melhoramento  genético  que  se  inicia  na

Universidade Federal de São João Del Rei. 

Tabela 1 - Valores máximo, mínimo e médio da massa do fruto (g), massa da semente (g), massa da
polpa (g), rendimento (%), diâmetros longitudinal (mm) e transversal (mm), e umidade (%) dos
frutos de aceroleira, com os respectivos coeficientes de variação.

Variável Valor máximo Valor mínimo Valor médio C.V.
Massa do fruto 6,51 2,63 4,63 21,51
Massa da semente 1,59 0,53 1,05 24,83
Massa da polpa 5,18 2,10 3,55 22,02
Rendimento 81,76 67,17 77,16 4,72
Diâmetro Longitudinal 22,42 16,56 19,42 7,48
Diâmetro Transversal 25,48 17,59 21,99 9,37
Umidade 82,20 80,04 81,20 0,96

Foram verificadas correlações fenotípicas significativas entre diversas características físicas

dos frutos de aceroleira. No entanto, quando comparamos as correlações simples com as parciais os

resultados não foram concordantes para a maioria dessas características. 

Dentre os sete caracteres estudados verificaram-se treze correlações significativas simples de

intensidade  média  à  fortíssima,  sendo  que  destas,  apenas  cinco  permanecem  significativas  ao

analisarmos suas correlações parciais. Os resultados encontrados demonstram a superioridade das

correlações parciais em relação as simples para discriminar a relação entre caracteres. O coeficiente

de  correlação  simples  não  necessariamente  representa  uma  relação  de  causa  e  efeito  entre  os

caracteres; ou seja, a ocorrência de que ambos aumentam ou são inversamente proporcionais não

significa que um carácter esteja afetando outro (BRAZ et al., 2017). E comprovam que a análise

apenas das correlações simples podem levar a resultados equivocados, que podem comprometer as

decisões a serem tomadas em programas de melhoramento. 

Todas  as  correlações  simples  significativas  de  magnitude  fortíssima  permaneceram

significativas  quando  de  sua  análise  parcial.  Assim  como  as  correlações  simples,  as  parciais
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significativas entre as características físicas dos frutos de aceroleira foram de intensidades média a

muito forte (GUERRA, LIVEIRA, 1999). As correlações parciais significativas foram entre massa

do  fruto  e  massa  da  polpa;  massa  do  fruto  e  massa  da  semente;  massa  do  fruto  e  diâmetro

transversal; massa da polpa e diâmetro transversal; e massa da semente e rendimento, indicando que

removendo-se os efeitos  das  outras variáveis,  essas  associações se mantêm e são relevantes na

seleção simultânea dos caracteres (CRUZ, REGAZZI, 1994). 

Analisando-se os sinais das correlações verifica-se que os incrementos nas massas da polpa

e da semente e no diâmetro transversal levam ao aumento na massa do fruto da acerola. O aumento

na  massa  da  semente  é  inversamente  proporcional  ao  rendimento  de  polpa,  que  é  a  porção

consumida do fruto tanto in natura quanto após algum tipo de processamento. Todavia, a massa do

fruto é mais fortemente correlacionada com a massa da polpa que com a massa da semente (Tabela

2).

Apesar dos frutos com maior diâmetro transversal terem maior massa de fruto, há associação

negativa entre essa dimensão do fruto e a massa da polpa (Tabela 2).

Depreende-se dessas análises que, para obterem-se frutos com maior rendimento e de maior

massa de polpa, deve-se selecionar primeiramente os acessos com frutos de maior massa e, entre

esses,  os  que  produzirem  frutos  com  menor  diâmetro  transversal,  uma  vez  que  essas  duas

características  são  mais  facilmente  mensuráveis  que  a  massa  da  polpa,  considerando-se  a

necessidade de se avaliar um grande número de plantas. Além disso, a massa dos frutos (r=0,92) e o

diâmetro  transversal  (r=0,88)  têm  altos  coeficientes  de  repetibilidade,  indicando  grande

regularidade na predição da superioridade das plantas sob processo seletivo (LOPES et al., 2001).

Não  houve  resposta  correlacionada  da  massa  e  das  dimensões  do  fruto  com o  teor  de

umidade da polpa da acerola.

Tabela  2 -  Correlações  fenotípicas  simples  (acima da diagonal  principal)  e  parciais  (abaixo da
diagonal principal) entre as variáveis físicas dos frutos de aceroleira. MF: Massa média de frutos
(g); MS: Massa média de sementes (g)., MP: Massa média de polpa., R: Rendimento de polpa (%).,
DL:  Diâmetro  longitudinal  do  fruto  DL (mm);  DT:  Diâmetro  transversal  do  fruto  (mm);  UM:
Umidade do fruto em percentagem.

MF MS MP R DL DT UM
MF 0,8346** 0,9749** 0,0568ns 0,8572** 0,9604** 0,3923ns

MS 0,5427* 0,7726** -0,4895* 0,6687** 0,7381** 0,1879ns

MP 0,6934** 0,1020ns 0,1324ns 0,8231** 0,9168** 0,3624ns

R 0,3623 ns -0,9594** 0,2625ns 0,1295ns 0,1803ns 0,2690ns

DL 0,2111 ns -0,0610ns -0,0961ns -0,0278ns 0,8534** 0,4065*

DT  0,5554* 0,1995ns -0,5370* 0,3506ns 0,0702ns 0,4622*

UM 0,0553 ns -0,0886ns -0,0733ns -0,0407ns 0,0609ns 0,1671ns
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As correlações fenotípicas positivas para massa e diâmetro transversal do fruto indicaram

que a seleção de um desses dois caracteres pode ser feita por meio apenas da seleção daquele de

mais  fácil  mensuração.  Resultados  condizentes  para  essas  características  foram detectados  por

PIPOLO e BRUEL (2002), estudando as correlações fenotípicas em aceroleiras. Comprovando ser

desnecessário realizar as duas mensurações e confirmando a importância de se avaliar a correlação

dos caracteres. 

Conclusões

Para obtenção de frutos com maior rendimento de produção e de maior massa de polpa,

deve-se selecionar  primeiramente os  acessos  com frutos de maior  massa e,  entre  esses,  os  que

produzirem frutos com menor diâmetro transversal, uma vez que essas duas características são mais

facilmente mensuráveis que a massa da polpa,  considerando-se a necessidade de se avaliar um

grande número de plantas.

Não  houve  resposta  correlacionada  da  massa  e  das  dimensões  do  fruto  com o  teor  de

umidade da polpa da acerola.
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Resumo
Objetivou-se avaliar a eficiência do nitrogênio e épocas de corte de uniformização na produtividade e na qualidade de
sementes de Panicum maximum cv. BRS Tamani. A adubação nitrogenada, aplicada quando do início da diferenciação
das inflorescências, não influenciou na produtividade das sementes e isso parece ser decorrente da disponibilidade de N
na matéria orgânica do solo e pela adubação de cobertura efetuada aos 30 dias após semeadura. Os valores médios de
produtividade de sementes no primeiro ano foram de até 331,5 kg sementes puras.ha -1.  A cultivar no segundo ano
produziu 86,37% a menos de sementes que o primeiro ano, independentemente das doses de nitrogênio e cortes de
uniformização.

Palavras-chave: Adubação; capim-Tamani; corte de uniformização

Abstract
The objective of  this  study was to  evaluate the efficiency of  nitrogen,  and dates  of  standardization cuts  in  yield,
productivity and seed quality of Panicum maximum cv. BRS Tamani. Nitrogen fertilization, applied when inflorescence
differentiation started, did not influence seed productivity and this seems to be due to the availability of N in the organic
matter of the soil and by the fertilization of cover made 30 days after sowing. The average values of seed yield in the
first year were up to 331.5 kg pure seeds.ha-1. The cultivar in the second year produced 86.37% less seeds than the first
year, regardless of nitrogen doses and standardization cuts.

Keywords: Capim-Tamani; fertilization; standardization cut
________________________________________________________________________________________________
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Introdução

O Panicum maximum cv. BRS Tamani foi lançado pela Embrapa Gado de Corte e parceiros

em 2015 como mais uma opção forrageira para bovinos de corte, sendo de fácil manejo, adaptado a

solos  de  média  a  alta  fertilidade  e  indicado  para  intensificação  dos  sistemas  de  produção

(EMBRAPA, 2015).

Sabe-se que a disponibilidade de sementes de alta qualidade é fator fundamental para o

estabelecimento de pastagens e  a baixa qualidade de sementes forrageiras tropicais repercute em

pastagens mal formadas e todos os demais problemas advindos da má-formação (VERZIGNASSI

et  al.,  2008;  LIMA, 2012).  Acrescenta-se  que  as  condições  necessárias  à  maior  expressão  dos

potenciais de produção de sementes de plantas forrageiras tropicais não coincidem com aquelas

necessárias  à  maior  expressão  dos  seus  potenciais  forrageiros  (HOPKINSON et  al.,  1996;

DEMINICIS et al., 2010), sendo características que naturalmente competem entre si. 

Para  obter  sementes  bem formadas  e  de  alta  qualidade  é  imprescindível,  dentre  outros

fatores, o fornecimento adequado de nutrientes às plantas progenitoras, principalmente nitrogênio,

pois  é  o  nutriente  que  está  intimamente  ligado  à  produção  de  proteínas,  que  são  constituintes

importantes no desenvolvimento inicial do embrião durante a germinação. Desta forma, a adubação

nitrogenada  se  constitui  em  importante  ferramenta  a  ser  utilizada  (CARVALHO et  al.,  2001;

IMOLESI et al., 2001). Outra importante ferramenta na produção de sementes forrageiras, segundo

Souza  et  al.  (2016),  é  o manejo através de cortes,  um meio que o produtor  pode utilizar  para

uniformizar  a  produção de sementes,  além de aumentar  o  rendimento;  entretanto,  as  cultivares

diferem entre si quanto às respostas a essas práticas.

Catuchi  et  al.  (2013),  verificaram  que  a  aplicação  combinada  de  N  e  K  influencia

positivamente  a  porcentagem  de  germinação  de  sementes  de  Brachiaria  humidicola,  reduz  a

proporção de sementes não-viáveis e possibilita maior incremento de produtividade de sementes

puras.

Barth  Neto  et  al.  (2010)  observaram que a  produtividade  de  sementes  puras  de  capim-

Mombaça apresenta resposta quadrática à adubação nitrogenada, com maiores valores obtidos nas

doses de 250 kg.ha-1 de N.

Deminicis  et  al.  (2010)  constataram que  a  adubação  nitrogenada  afeta  positivamente  a

qualidade e a produção de sementes de  Brachiaria humidicola  (Rendle) Schweick. No entanto, a

adubação com fósforo e  potássio  não proporcionou efeito  sobre a  produção e  a  qualidade  das

sementes.
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Como  ainda  não  se  tem  conhecimentos  tecnológicos  suficientes  para  a  produção  de

sementes de Panicum maximum cv. BRS Tamani, objetivou-se avaliar a eficiência do nitrogênio e

épocas de corte na produtividade e na qualidade de sementes desta forrageira.

Material e métodos

O experimento foi conduzido por dois anos em área experimental da Embrapa Gado de

Corte, localizada na cidade de Campo Grande – MS (Latitude 20º27’ Sul; Longitude 54º37’ Oeste;

Altitude de 530 m), em um Latossolo Vermelho, Distrófico, com 35% de argila (textura média) e

cujas características químicas foram analisadas antes da instalação do experimento (Tabelas 1 e 2).

Tabela  1  - Resultados  de  análise  de solo para  macronutrientes  antes  da  instalação dos  ensaios

(2013). Profundidade de 0-20 cm.

pH P MO K Ca Mg Ca+Mg Al H Al+H S T V
CaCl2 Água mg.dm-3 g.dm-3 cmol.dm-3 %

4,2 4,81 1,61 33,45 0,09 x x 0,55 0,73 6,3 7,03 0,64 7,67 8,34

Tabela  2  - Resultados  de  análise  de  solo  para  micronutrientes  antes  da  instalação  dos  ensaios

(2013). Profundidade de 0-20 cm.

Fe Mn Zn Cu B
mg.dm-3

85,63 41,76 8,73 3,39 0,24

Experimento 1:

O primeiro ano do ensaio foi instalado em 14 dezembro de 2013 (safra 2013/14) em solo

corrigido e adubado de acordo com os resultados da análise química (tabelas 1 e 2). Para tanto, foi

efetuada calagem com 3,37 t.ha-1 de calcário dolomítico (PRNT=80%) em outubro de 2013, com

objetivo de elevar a saturação de base para 45%. Em dezembro de 2013, a adubação foi efetuada a

lanço com 500 kg.ha-1 de gesso (17-20% Ca, 25-28% SO4, 0,6-0,75% P2O5); 132 kg.ha-1 de P2O5,

sob forma de MAP (9% N, 48% P2O5, 32% CaO e 18% S); 117 kg.ha-1 K2O, sob forma de KCl (60%

K2O); 1,0 kg.ha-1 de B, sob forma de Bórax (10% B) e 0,2 kg de Mo, sob forma de molibdato de

sódio (39% Mo). Zn e Cu haviam sido corrigidos no ano anterior. 

A taxa de semeadura adotada foi de 1,1 kg de SPV.ha-1, com espaçamento de 1,0 m entre

linhas, e as sementes foram tratadas com carboxina+tiram (70g+70g/100kg de sementes) e fipronil
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(62,5g/100kg de sementes). Procedeu-se a adubação de cobertura com 75 kg.ha-1 de nitrogênio, sob

a forma de ureia, aos 30 dias da semeadura e a lanço. 

A diferenciação floral considerada quando um perfilho reprodutivo encontrava-se em estagio

de  “emborrachamento”,  foi  acompanhada  semanalmente  para  a  definição  do  seu  início,  o  que

ocorreu em 26 de março de 2014. Os tratamentos foram compostos por sete doses de nitrogênio em

cobertura  (zero,  25,  50,  75,  100,  125  e  150  kg.ha-1),  sob  forma  de  ureia,  como  adubação  de

produção de sementes, e foram efetuados em 27 de março, imediatamente após a definição do início

da diferenciação floral. O experimento foi instalado em delineamento de blocos casualizados, com

quatro repetições por tratamento e parcelas de 25 m2 (5 m x 5 m). 

Tratos  culturais  foram  efetuados  e  foram  avaliadas  as  seguintes  variáveis:  início  do

florescimento das plantas; número de inflorescências totalmente expandidas, por contagem semanal

em amostras de 1 m2 da área útil da parcela desde o início do florescimento até o início da degrana

de  sementes;  características  das  inflorescências  (fenologia  reprodutiva):  foram  coletadas  cinco

inflorescências totalmente expandidas por parcela imediatamente antes do início da degrana (ponto

de maturação das  sementes) e,  a  partir  dessas inflorescências,  foram determinadas  as seguintes

características para definição de inflorescências típicas: número de ramificações por inflorescência,

comprimento máximo de ramificações, comprimento mínimo de ramificações, comprimento médio

de ramificações, comprimento do eixo da inflorescência (entre o ponto de inserção da primeira e da

última  ramificação  na  inflorescência).  No  pré-florescimento  das  plantas,  foram  avaliados:

macronutrientes e micronutrientes foliares, em que os folíolos coletados corresponderam à primeira

e/ou segunda folha totalmente expandida do ápice para a base da planta; clorofila, no terço médio

dos mesmos folíolos para a análise foliar (média de 10 leituras), por meio de clorofilômetro portátil

(SPAD); biomassas verde e seca e matéria seca das plantas, por meio de corte, rente ao solo, de uma

amostra de 1 m2 de cada parcela útil, com secagem em estufa de ventilação forçada a 60°C, até

atingir  peso  constante,  para  determinação  da  biomassa  seca  e  matéria  seca  das  amostras.  As

sementes  foram  colhidas  em  10  de  abril  de  2014,  manualmente,  por  meio  do  corte  das

inflorescências, com auxílio de ferro cortador de arroz e em duas linhas de um metro linear cada (1

m2  cada), dentro da área útil da parcela. O material foi acondicionado em sacos de papel, levados

para a secagem até umidade aproximada de 10%. Após a secagem, as sementes foram beneficiadas,

retirando-se também as sementes que restaram nas panículas de forma manual e, então, as amostras

foram  submetidas  à  pré-limpeza  e  limpeza  por  meio  de  peneiras  de  metal.  Todas  as  análises

referentes  às  sementes  produzidas  foram efetuadas  com  umidade  média  de  8,5%,  determinada

conforme as Regras para Análise de Sementes, RAS (BRASIL, 2009).

49



Rev. Agr. Acad., v.1, n.2, Jul/Ago (2018)

 As  sementes  beneficiadas  foram  analisadas  quanto  à  pureza  física,  produtividade  de

sementes  puras,  germinação,  primeira  contagem  de  germinação,  índice  de  velocidade  de

germinação, viabilidade e o peso de mil sementes, conforme recomendação das Regras para Análise

de Sementes (BRASIL, 2009).

Para a determinação da pureza física, as sementes foram homogeneizadas e submetidas a

divisões sucessivas com auxílio de divisor de sementes, para obtenção de amostra de trabalho.

Para  o  teste  padrão  de  germinação,  utilizaram-se  sementes  provenientes  da  porção  de

sementes  puras,  obtidas  após o teste  de  pureza.  A semeadura foi  realizada em caixas  plásticas

transparentes (11×11×3 cm), do tipo gerbox, sobre duas folhas de papel-filtro umedecidas com

solução de nitrato de potássio (0,2%). Foram utilizadas oito repetições de 100 sementes por parcela.

As caixas foram acondicionadas em germinador sob regime alternado de temperatura e de luz (15°C

por 16 horas e 35°C por 8 horas). Os dados obtidos foram utilizados para o cálculo de índice de

velocidade  de  germinação  (IVG)  e  germinação  (G%),  sendo  aplicado  o  nível  de  tolerâncias

máximas de variação admitidas entre os resultados das repetições para germinação.

Para o cálculo do IVG, utilizou-se a seguinte fórmula:

IVG = G1/N1 + G2/N2 +...+Gn/Nn

em que: G1, G2 e Gn representam o número de sementes normais germinadas até o enésimo

dia e N1, N2 e Nn representam o número de dias em que se avaliaram as germinações G1, G2 e Gn

(MAGUIRE, 1962).

Para o teste de tetrazólio (0,5%), que determina a viabilidade e dormência das sementes,

foram utilizadas 110 sementes por parcela que foram pré-condicionadas por 24 h em água e, em

seguida, seccionadas para a exposição do embrião e embebidas em solução de tetrazólio durante 4

horas, a temperatura de 30 ºC e, em seguida, analisadas.

Para  a  determinação  do  peso  de  mil  sementes,  oito  subamostras  de  100  sementes,

provenientes  da  porção  de  sementes  puras,  foram  pesadas  e  os  resultados  submetidos  à

transformação para peso de mil sementes, aplicando-se as regras de tolerância de variação.

Imediatamente após a colheita das sementes, as plantas foram uniformizadas a 30 cm do

solo, com auxílio de roçadeira costal. Foram efetuadas coletas para a análise do solo, com quatro

amostras  simples  de  cada  parcela  na  profundidade  de  0-20  cm,  totalizando  16  pontos  por

tratamento, que foram homogeneizadas formando-se uma amostra por tratamento.

Experimento 2:
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Para  o  segundo  ano  de  ensaio,  o  solo  foi  corrigido  (em superfície)  de  acordo  com os

resultados da análise química realizada ao final do experimento de primeiro ano (tabelas 3 e 4). Para

tanto, foi efetuada calagem com 2,77 t.ha-1 de calcário dolomítico (PRNT=80%) em outubro de

2014, para elevar a saturação por bases para 45%. 

Tabela 3 - Resultados de análise de solo para macronutrientes após a colheita (2013/2014) e antes

da instalação dos ensaios de segundo ano (2014/2015) na profundidade de 0-20 cm.

pH P S MO K Ca+Mg Al H Al+H S T V Ca/Mg
CaCl2 Água --mg.dm3-- g.dm-3 Cmol.dm-3 %
4,60 5,20 2,10 20,06 37,57 0,06 1,89 0,33 6,31 6,63 1,94 8,5 22,60 1,76

Tabela 4 - Resultados de análise de solo para micronutrientes após a colheita (2013/2014) e antes da

instalação dos ensaios de segundo ano (2014/2015) na profundidade de 0-20 cm.

Fe Mn Zn Cu B
mg.dm-3

63,36 50,26 7,40 3,20 0,22

Os  tratamentos  referentes  ao  segundo  ano  de  produção  foram  compostos  por  quatro

diferentes épocas de corte de uniformização das plantas a 20 cm do solo e cinco doses de nitrogênio

em esquema fatorial. Os cortes foram efetuados com auxílio de roçadeira costal nas seguintes datas:

28/11/14, 15/12/14, 30/12/14 e 15/01/15. Imediatamente após o corte foram aplicadas cinco doses

de nitrogênio em cobertura  (zero, 50, 75, 100 e 125 kg.ha-1) e, como fonte, a ureia. Na mesma

ocasião e, logo após cada corte, foram aplicados 90,90 kg.ha-1 de P2O5, sob forma de superfosfato

simples (18% P2O5, 16% Ca e 8% S); 60 kg.ha-1 K2O, sob forma de KCl (60% K2O); 1 kg.ha-1 de B,

sob forma de Bórax (10% B) e 0,2 kg de Mo, sob forma de molibdato de sódio (39%).

O experimento foi conduzido da mesma forma que o primeiro ano e as variáveis analisadas

foram: início do florescimento das plantas, pelo menos uma inflorescência totalmente expandida;

número  de  inflorescências  totalmente  expandidas; macronutrientes  e  micronutrientes  foliares,

clorofila,  biomassas verde e seca e matéria seca das plantas efetuados no pré-florescimento das

plantas. As sementes foram colhidas em 08 de abril de 2014 em um metro linear (1 m2) da área útil

da  parcela,  beneficiadas  e  analisadas  quanto  à  pureza  física,  produtividade  de  sementes  puras,

germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação e viabilidade

pelo teste de tetrazólio.
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Para a  análise  dos  dados utilizou-se o software ASSITAT 7.7 beta  (SILVA, AZEVEDO,

2009). Efetuou-se a análise de variância e teste de médias comparadas pelo Teste de Tukey, com 5%

de probabilidade.

Resultados e discussão

De  acordo  com  os  dados  climáticos  do  período  em  que  foi  conduzido  o  experimento

(2013/2015) e apresentados nas Figuras 1 e 2, houve pouca variação nas temperaturas máximas e

mínimas mensais durante o ciclo da cultura. Já a pluviosidade apresentou maior variação ao longo

dos meses, sendo dezembro de 2014 o mês de maior pluviosidade e o período de menor, em agosto/

outubro de 2014. Conforme a classificação de Köppen, o clima predominante da região é do tipo

tropical  chuvoso de  savana,  subtipo  Aw,  caracterizado  por  chuvas  no  verão  e  estação  seca  no

inverno (KÖPPEN, GEIGER, 1928).

Figura 1 - Valores médios de temperaturas máxima, mínima e média e umidade relativa do ar (UR)

registrados durante o período experimental. Dados coletados na Estação Climatológica da Embrapa

Gado de Corte, em Campo Grande, MS (2013/2015).
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Figura  2  - Valores  médios  de  precipitação  registrados  durante  o  período  experimental.  Dados

coletados  na  Estação  Climatológica  da  Embrapa  Gado  de  Corte,  em  Campo  Grande,  MS

(2013/2015).

Na figura 3 estão representados os dados da normal climática do período de 1973 a 2009.

Como pode-se observar, os meses de junho, julho e agosto são os períodos de baixa precipitação e

temperatura, e que correspondem os de menor precipitação durante o experimento.

Figura  3  - Normal  climática  da  precipitação  (PREC),  Umidade  Relativa  média  (UR MED)  e

temperatura  média  (T.MED)  de  1973  a  2009.  Dados  coletados  na  Estação  Climatológica  da

Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, MS (2013/2015).

Experimento 1:
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O início da diferenciação das inflorescências de BRS Tamani para o primeiro ano ocorreu

em 26 de março e as primeiras inflorescências totalmente emergidas surgiram aos sete dias da

adubação de produção das plantas (Figura 4 e  Tabela 5).  Em 02 de abril  foram contabilizadas

médias de 50 inflorescências totalmente emergidas por metro quadrado. Seis dias após, os valores

alcançaram 200 inflorescências por metro quadrado e a colheita ocorreu em 10 de abril, apenas 15

dias  após  a  adubação  nitrogenada.  Todos  esses  valores  não  apresentaram  diferenças  entre

tratamentos (Tabela 5).

Figura  4  - Número  de inflorescências  totalmente  emergidas  por  metro  quadrado  de  Panicum

maximum BRS Tamani, avaliadas semanalmente, sob diferentes doses de nitrogênio (0, 25, 50, 75,

100, 125 e 150 Kg.ha-1). Campo Grande-MS, 2014. *Média de duas linhas (A e B)

Tabela 5 - Número de inflorescências totalmente emergidas por metro quadrado de BRS Tamani,

avaliadas semanalmente, sob diferentes doses de nitrogênio (0, 25, 50, 75, 100, 125 e 150 Kg.ha -1).

Campo Grande-MS, 2014.

N (Kg.ha-1) 26/mar 02/abr 08/abr
0 0,00 51,88 201,13
25 0,00 28,25 163,38
50 0,00 64,00 183,50
75 0,00 51,25 184,38
100 0,00 43,88 153,38
125 0,00 67,75 156,50
150 0,00 46,38 160,50

Média 0,00 50,48 171,82
Bloco - 11,34** 1,32NS

Trat - 2,19NS 1,14NS

CV(%) - 35,16 19,49
¹Média de duas linhas (A e B) ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01). NS não

significativo (p >= 0,05).
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Para as variáveis biomassa verde, biomassa seca, matéria seca e clorofila (unidade SPAD)

não houve diferença estatística entre os tratamentos (Tabela 6) e as médias encontradas foram 2,11

kg.m-2,  0,50  kg.m-2,  23,19%  e  40,21,  respectivamente.  Benteo  et  al.  (2016),  em  experimento

avaliando também adubação no pré-florescimento em  Brachiaria brizantha B4, verificaram que,

em relação  aos  caracteres  vegetativos,  a  adubação  nitrogenada  na  produção  não  proporcionou

diferença entre os tratamentos. Da mesma forma, os valores resultantes da unidade SPAD também

não foram influenciados pelos tratamentos, com valor médio de 40,21 (Tabela 6). A biomassa foi

avaliada para a determinação da estimativa da resposta das plantas às doses empregadas.

Tabela 6 - Biomassa verde (BV), biomassa seca (BS), porcentagem de matéria seca e clorofila

(unidade SPAD) de Panicum maximum BRS Tamani, sob diferentes doses de nitrogênio. Campo Grande-

MS, 2014.

N (kg.ha-1)
BV BS Matéria Seca SPAD

(Kg.m-2) (Kg.m-2) (%)
0 2,24 0,51 22,55 41,90
25 2,24 0,49 22,03 38,70
50 2,20 0,51 23,09 40,00
75 1,93 0,47 24,22 42,20
100 2,15 0,54 23,26 39,30
125 2,10 0,48 22,58 39,78
150 1,90 0,51 24,60 39,60

Média 2,11 0,50 23,19 40,21
Bloco 1,43NS 3,70NS 5,21** 1,19NS

Tratamento 0,32NS 0,18 NS 1,48NS 0,87NS

CV(%) 23,65 22,11 6,61 7,06
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01). NS não significativo (p >= 0,05)

Quanto à produtividade de sementes (Tabela 7), também não houve diferença significativa

entre os tratamentos, sendo a média de sementes puras 27,53 g.m-2 e a produtividade de 275 kg.ha-1.

O peso de mil sementes, que apresentou média de 1,21 g, também não variou com os tratamentos.

Canto et al. (2012) verificaram que a adubação nitrogenada logo após o corte de uniformização até

a dose de 150 kg.ha-1 aumentou a produtividade de sementes puras e de sementes puras viáveis,

além de peso de mil sementes para a cultura do capim-mombaça. 

A  produtividade  alcançada  no  experimento,  com  valores  de  até  331,5  kg  SP.ha-1,

independentemente dos tratamentos, foi considerada bastante alta, tendo em vista que as sementes
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foram colhidas nas inflorescências (no cacho). Adiciona-se, ainda, que foram encontrados valores

individuais de produtividade por metro quadrado de até 51,9 g.

A germinação,  a  primeira  contagem  de  germinação  (PCG),  o  índice  de  velocidade  de

germinação (IVG) e a viabilidade pelo teste de tetrazólio apresentaram diferenças significativas

para os tratamentos. A germinação alcançou valores de até 78,7% para o tratamento 75 kg.ha -1 de N

e as menores percentagens foram encontradas para os tratamentos 125 kg.ha-1 e 150 kg.ha-1 de N.

Acrescenta-se que, até mesmo para estes tratamentos, a germinação foi considerada alta. Quanto à

viabilidade,  os  melhores  valores  foram  encontrados  nas  doses  mais  altas,  até  86%,  indicando

excelente qualidade fisiológica das  sementes produzidas.  Canto  et  al.  (2012) verificaram que a

adubação nitrogenada até a dose de 150 kg.ha-1 aumentou a germinação de sementes do capim-

mombaça. Os maiores valores de primeira contagem de germinação (PCG) ocorreram para a dose

25 kg.ha-1 de N e o melhor IVG foi encontrado na dose de 75 kg.ha-1 de N.

Tabela 7 - Sementes  puras  produzidas  por metro quadrado (SP.m-2),  produtividade de sementes

puras  (PSP),  germinação de  sementes  (G),  primeira  contagem de  germinação  (PCG) índice  de

velocidade de germinação (IVG), viabilidade pelo teste de tetrazólio (Tz) e peso de mil sementes

(PMS) (g) de Panicum maximum BRS Tamani, sob diferentes doses de nitrogênio. Campo Grande-MS,

2014.

N (kg.ha-1)
SP1 PSP G PCG2 IVG Tz PMS

(g.m-2) (Kg.ha-1) (%) (%) (%) (g)
0 27,91 279,1 76,49ab 3,91ab 13,47bc 66,12d 1,20
25 23,87 238,7 72,24b 7,38a 13,29bc 68,62cd 1,20
50 30,39 303,9 75,98ab 0,09b 13,78bc 74,88bc 1,22
75 30,80 308,0 78,70a 2,03ab 15,04a 78,25ab 1,21
100 20,64 206,4 78,53a 0,00b 14,49ab 76,00bc 1,21
125 25,95 259,5 70,96b 1,84ab 13,05c 80,00ab 1,21
150 33,15 331,5 70,84b 1,75ab 13,18c 86,00a 1,21

Média 27,53 275,3 74,82 2,43 13,76 75,70 1,21
Bloco 4,31NS 4,31NS - - - - 6,14**

Tratamento 0,98NS 0,98NS 3,05** 3,68** 3,23** 13,10** 0,28NS

CV(%) 31,92 31,92 14,81 109,40 17,00 4,93 2,66
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01). NS não significativo (p >= 0,05). 1média

de  duas  linhas  de  1m2 cada.2Dados  transformados  arcsen((X+0,5)/100)1/2  médias  originais

apresentadas. 
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Com  relação  aos  caracteres  fenológicos  reprodutivos  estudados,  que  fazem  parte  dos

componentes da produção de sementes (Tabela 8), não ocorreram diferenças significativas entre os

tratamentos, exceto para número de ramificações por inflorescência, que variou de 24,30 a 20,05,

com o melhor tratamento representado pela dose 125 kg.ha-1 de N.

Os comprimentos mínimo, máximo e médio das ramificações, bem como o comprimento do

eixo da inflorescência,  apresentaram médias  de 3,75,  12,51,  8,07 e  17,40 cm, respectivamente.

Esses valores, de modo geral, parecem estar mais ligados à herança genética que ao manejo das

plantas por adubação nitrogenada, uma vez que os mesmos não foram diferentes nos tratamentos

estudados.

Tabela 8 - Número de ramificações por inflorescência (NRI), comprimento máximo de ramificações

(CMax), comprimento mínimo de ramificações (CMin), comprimento médio de ramificações (CM),

comprimento do eixo da inflorescência (CE) (distância entre o ponto de inserção da primeira a

última ramificação da inflorescência) de Panicum maximum BRS Tamani, sob diferentes doses de

nitrogênio. Campo Grande-MS, 2014.

N (kg.ha-1)
NRI CMax CMin CM CE

(cm) (cm) (cm) (cm)
0 21,90ab 12,96 3,80 8,48 17,31
25 22,86ab 13,27 3,69 8,59 18,10
50 22,13ab 12,23 3,93 7,91 17,11
75 20,25b 12,84 3,58 8,03 17,22
100 20,05b 11,68 3,71 7,58 15,54
125 24,30a 12,62 3,91 8,15 18,17
150 21,90ab 11,98 3,65 7,75 18,37

Média 21,91 12,51 3,75 8,07 17,40
Tratamento 2,96** 1,62NS 0,36NS 1,89NS 1,83NS

Bloco 4,13** 1,48NS 1,25NS 1,46NS 0,59NS

Trat x Bloco 3,64** 2,59** 0,57NS 2,14** 2,09NS

CV(%) 17,39 16,02 26,24 14,85 18,39
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01). NS não significativo (p >= 0,05)

Benteo et al. (2016), em experimento semellhante com Brachiaria brizantha B4 e adubação

nitrogenada no pré-florescimento também verificaram que, em relação aos caracteres fenológicos

vegetativos, a adubação nitrogenada não proporcionou diferença entre os tratamentos.

Nas  Tabelas  3  e  4  estão  representados  os  resultados  das  análises  de  solo  obtidos

imediatamente  após  a  colheita  das  sementes.  A calagem  do  solo  com  3,37  t.ha-1 de  calcário
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dolomítico e gessagem com 500 kg.ha-1 de gesso, proporcionou respectivamente o aumento de pH e

saturação em bases, bem como redução de alumínio de 0,73 cmol.dm-3 para 0,33 cmol.dm-3 (Tabelas

1 e 3). Ao final do ciclo produtivo, o valor encontrado para saturação em bases ainda apresentou-se

relativamente satisfatório (22,60%).

O fósforo apresentou pequena elevação, mesmo após a adição de  132 kg.ha-1 de P2O5 sob

forma de MAP. Quanto ao potássio, ocorreu redução em relação ao valor inicial, mesmo após a

adição de 117 kg.ha-1 K2O sob forma de KCl, o que indica grande absorção e drenagem pela planta

de ambos os elementos, potássio e fósforo. Houve elevação de matéria orgânica, de 33,45 g.dm-3 foi

para 37,57 g.dm-3.

Em relação aos micronutrientes do primeiro ano (Tabelas 2 e 4) o ferro foi reduzido de 85,63

mg.dm-3 para 63,36 mg.dm-3. Para boro, apesar da aplicação de 1,0 kg.ha-1 de B sob forma de bórax,

o elemento foi reduzido de 0,24 para 0,22, o que demonstra a sua grande importância para a planta.

Zinco e cobre não foram adicionados quando da adubação e  foram parcialmente drenados,  em

pequena quantidade.

Os resultados das análises foliares para macro e micronutrientes estão descritos na Tabela 9.

Não ocorreram diferenças significativas entre tratamentos, inclusive em relação à testemunha, para

todos os nutrientes avaliados. Ressalta-se que o nitrogênio foi fornecido em cobertura, aos 30 dias

após a  semeadura,  para  todos os  tratamentos.  Ainda,  antes  da instalação do experimento havia

grande quantidade de matéria orgânica no solo, de 33,45 g.dm-3, o que deve ter sido suficiente para

a planta expressar o seu máximo potencial produtivo em sementes. As concentrações de N foliares

encontradas  estavam  de  acordo  com  as  consideradas  adequadas  por  Oliveira  (2004)  para  P.

maximum, que são de 15 a 25 g.kg-1 de N.

Tabela 9 - Resultados de análise foliar para macronutrientes e micronutrientes  Panicum maximun

BRS Tamani, sob diferentes doses de nitrogênio. Campo Grande-MS, 2014.

N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu B
------------------------g.kg-1----------------------- --------------------mg.kg-1-----------------

23,86 1,14 14,36 6,18 3,09 1,79 437,44 348,41 17,87 6,02 9,46

Experimento 2: 

Em relação ao número de inflorescências totalmente emergidas por metro quadrado não

houve diferença significativa para o fator adubação e não ocorreu interação significativa entre os

fatores corte e adubação (Tabela 10). Desta forma, realizaram-se análises independentes para esses

fatores. O número de inflorescências totalmente emergidas por metro quadrado foi muito pequeno
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em relação ao primeiro ano, mesmo nas datas mais próximas à colheita, que ocorreu em 08 de abril

de 2015. O maior valor foi encontrado para o último corte e houve diferença entre cortes. Quando

da última avaliação, houve redução do número de inflorescências totalmente emergidas para os

tratamentos com cortes mais precoces, ocorrido pela secagem das mesmas. Para o corte efetuado em

15/01, o mesmo fato não ocorreu.

Tabela 10 - Número de inflorescências totalmente emergidas, avaliadas semanalmente por metro

quadrado de Panicum maximun BRS Tamani, sob diferentes épocas de corte (C). Campo Grande-

MS, 2015.

Corte (C) 09/fev 19/fev 24/fev 11/mar 06/abr
28/11/14 2,70ab 3,66a 7,53a 7,62b 1,65c
15/12/14 3,00ab 1,27b 3,30b 10,02ab 2,50bc
30/12/14 5,20a 3,40ab 5,94ab 13,58a 10,75b
15/01/15 0,47b 1,90ab 2,14b 10,48ab 37,13a
Corte (C) 6,49** 4,01NS 2,26** 3,31** 30,47**

Adubação (A) 0,69NS 0,29NS 0,93NS 1,85NS 1,36NS

CxA 0,86 NS 0,69 NS 0,46 NS 0,82 NS 1,25 NS

CV 119,54 101,26 62,67 34,07 66,87
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01). NS não significativo (p >= 0,05). Dados

transformados (X+0,5)1/2 médias originais apresentadas.

Coletaram-se amostras para a avaliação dos caracteres vegetativos biomassa verde, biomassa

seca e matéria  seca (Tabela 11) apenas  para as parcelas  que produziram sementes e as médias

encontradas  foram  3,21  Kg.m-2,  0,82  Kg.m-2 e  25,66%,  respectivamente.  Quanto  à  análise  de

clorofila, não houve diferença estatística para os tratamentos, nem interação entre fatores, sendo a

média igual a 31,96.

Quanto à produtividade de sementes (Tabela 12), também não foi possível realizar analise

estatística devido a muitas parcelas não produzirem sementes, portanto apresentaram-se apenas as

médias dos tratamentos que produziram sementes. No entanto, apesar da baixa produtividade no

segundo ano, o melhor tratamento foi o corte realizado em 15/01/2015 com 50 kg.ha-1 de N, com

4,25 g de sementes puras por metro quadrado, ou seja, 42,5 kg.ha-1. A germinação das sementes foi

bastante comprometida, apesar dos altos valores de viabilidade, que variaram de 70 a 80%. 

Assim, no segundo ano de produção ocorreu grande redução na produtividade das sementes

em relação ao primeiro ano, mesmo com o corte efetuado em 15/01 ter sido o relativamente melhor.
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Muitas parcelas não produziram sementes, o que evidenciou problemas da cultivar para manter alta

produtividade de sementes no segundo ano de produção.

Tabela  11  - Biomassa  verde  (BV),  biomassa  seca  (BS),  porcentagem de  matéria  seca  (MS)  e

clorofila (unidade SPAD) de  Panicum maximum BRS Tamani,  sob diferentes épocas de corte e

doses de nitrogênio. Campo Grande-MS, 2015

Corte Dose de N BV BS MS SPAD
(Kg.ha-1) (Kg.m-2) (Kg.m-2) %

28/11/14

0 - - - 29,63
501 2,80 0,74 26,32 32,37
75 - - - 31,23
100 - - - 29,40
125 - - - 31,57

15/12/14

01 4,78 0,98 20,55 33,47
50 - - - 31,27
751 2,68 0,80 30,00 32,95
1001 3,52 0,99 28,09 30,97
125 - - - 32,57

30/12/14

02 2,37 0,62 26,01 30,77
501 2,91 0,78 26,86 32,67
751 3,41 0,98 28,77 31,83
1003 3,16 0,79 25,25 34,50
1253 4,07 1,01 24,94 33,67

15/01/15

04 3,20 0,83 25,94 33,45
504 3,01 0,74 24,60 30,90
754 2,88 0,77 26,62 32,07
1004 2,97 0,66 22,36 31,73

1254 3,22 0,74 22,96 32,22

Media 3,21 0,82 25,66 31,96NS

CV(%) - - - 6,84
1Apenas uma repetição, 2Média de duas repetições,3Média de três repetições, 4Média de quatro 

repetições. NS não significativo.

Os resultados de análise do solo após a colheita do primeiro ano de experimento foram

similares  aos  encontrados  após  a  colheita  das  sementes  do  segundo  ano  (tabelas  13  e  14),

evidenciando que os nutrientes aplicados foram efetivamente demandados pelas plantas.
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Tabela  12  - Sementes  puras  por  metro  quadrado  (SP),  germinação  (G),  primeira  contagem de

germinação (PCG), índice de velocidade de germinação (IVG) e viabilidade pelo teste de tetrazólio

(Tz) em função de doses de nitrogênio (N) e épocas de corte (C). Campo Grande-MS, 2015.

Tabela 13 - Resultados de análise de solo para macronutrientes após a colheita (2014/2015) e na

profundidade de 0-20 cm.

pH P S MO K Ca+Mg Al H Al+H S T V
CaCl2 Água --mg.dm3-- g.dm-3 Cmol.dm-3 %
4,82 5,43 2,49 15,80 32,71 0,05 2,79 0,20 6,34 6,55 2,84 9,39 30,29

Tabela 14 - Resultados de análise de solo para micronutrientes após a colheita (2014/2015) e na

profundidade de 0-20 cm.

Fe Mn Zn Cu B
mg.dm-3

75,44 40,47 4,90 3,45 0,23

Os resultados das análises foliares para macro e micronutrientes estão descritos na Tabela

15. Não ocorreram diferenças significativas entre tratamentos para todos os nutrientes avaliados, tal

como os resultados de primeiro ano. As concentrações de N foliares encontradas estavam abaixo

das consideradas adequadas por Oliveira (2004) para P. maximum, tal como os níveis de K, mesmo

após a adubação de correção do solo.

Tabela 15 - Resultados de análise foliar para macronutrientes e micronutrientes Panicum maximun

BRS Tamani. Campo Grande-MS, 2015.

N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu B
------------------------g.kg-1------------------- --------------------mg.kg-1-----------------

18,65 1,30 9,89 7,96 4,43 1,50 144,67 147,21 21,43 4,79 2,32
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Conclusões

A adubação nitrogenada com diferentes doses, aplicada quando do início da diferenciação

das inflorescências, não influenciou na produtividade das sementes e isso parece ser decorrente da

disponibilidade  de  N  mineralizado  da  matéria  orgânica  do  solo  e  pela  adubação  de  cobertura

efetuada aos 30 dias após semeadura, o que indica que os níveis de N estavam suficientes para sua

expressão na produção de sementes de cv. BRS Tamani no primeiro ano de produção.

Os valores médios de produtividade de sementes no primeiro ano foram de até 331,5 kg

SP.ha-1.

Os valores médios de produtividade de sementes no segundo ano foram de até 45,2 kg.ha-1, o

que representa 86,37% a menos sementes que o primeiro ano, independentemente das doses de

nitrogênio  e  cortes  de  uniformização,  evidenciando  problemas  da  cultivar  para  manter  alta

produtividade de sementes no segundo ano de produção.
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Resumo
Recuperação de PO4

3- e NH4
+ do sobrenadante da digestão anaeróbia de lodo de esgoto e alimento sob a forma de

Estruvita empregando diferentes concentrações de nutrientes em duas unidades de digestão anaeróbia submetidas de
forma separada ao processamento exclusivo com lodo, assim como à mistura entre lodo de esgoto e alimento triturado.
Este processo ocorre em duas etapas: a primeira etapa com três fontes de magnésio MgSO 4, MgCL2, MgOH2, e na
segunda  etapa  adicionado  alimento  triturado  junto  ao  lodo  de  esgoto  no  digestor  anaeróbio.  Para  o  aumento  na
concentração de PO4

3- e NH4
+ no sobrenadante que ao reagir com o magnésio precipitou-se durante a mistura mecânica

em diferentes concentrações de NH4
+ e PO4

3- que condicionam as quantidades de magnésio adicionar no tratamento de
Estruvita. A maior remoção de PO4

3- 83,8%, em precipitados de MgSO4 no sobrenadante, numa concentração de 20% de
PO4

3.  Formo Estruvita para recuperar  o  fósforo do sobrenadante da digestão anaeróbia com as  matérias  orgânicas
empregadas. 

Palavras-chave: Tratamento, Água, Estruvita, Fosforo, Fertilizante

Abstract
Recovery of PO4

3- and NH4
+ from the anaerobic digestion supernatant of sewage sludge and feed in the form of struvite

using  different  concentrations  of  nutrients  in  two  anaerobic  digestion  units  submitted  separately  to  the  exclusive
processing with sludge, as well as to the mixture between sludge sewage and crushed food. This process occurs in two
stages: the first stage with three sources of magnesium MgSO4, MgCL2, MgOH2, and in the second stage added food
crushed next to the sewage sludge in the anaerobic digester. For the increase in PO 4

3- and NH4
+,  concentration in the

supernatant that upon reacting with magnesium precipitated during the mechanical mixing at different concentrations of
NH4

+ and PO4
3-,  which condition the amounts of magnesium added in the treatment of struvite. Further removal of

PO4
3-,  83.8%, in MgSO4 precipitates in the supernatant, at a concentration of 20% PO4

3-. Struvite form to recover the
phosphorus from the supernatant of the anaerobic digestion with the organic materials used.

Keywords: Treatment, Water, Struvite, Phosphorus, Fertilizer

________________________________________________________________________________________________
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Introdução

As águas residuais apresentam alto  risco tanto para a saúde pública como para o meio
ambiente. Sendo necessário o tratamento adequado antes da disposição final em corpos receptores
aquáticos.  No  entanto,  o  aumento  de  descargas  de  nutrientes,  como nitrogênio  e  fósforo,  vem
contribuindo para o processo de eutrofização de corpos hídricos, igualmente o nitrogênio amoniacal
na  forma  de  amônia  livre  resulta  ser  tóxico  para  a  vida  aquática,  sendo  que  o  processo  de
nitrificação promove a desoxigenação dos corpos de água, produzindo graves consequências tanto
para a biota aquática como para o abastecimento de água disponível para uso doméstico e industrial
(PASTOR et al., 2008). 

Neste sentido, o tratamento de esgoto deve considerar a presença de nutrientes, que devem
ser removidos com eficiência, atendendo ao limite obrigatório imposto pela legislação ambiental
vigente, ou seja, o tratamento a nível terciário (TRÉPANIER et al., 2002; DIAS, 2014). No entanto,
a resolução CONAMA N° 430/2011, embora não faça referência ao controle de lançamento de
nitrogênio amoniacal através dos esgotos sanitários, a legislação anteriormente vigente fixava o
valor máximo admissível em 20 mg/L. Entretanto, a norma técnica INEA NT 202 que determina os
critérios e padrões de lançamento a efluentes vigentes no Estado do Rio de Janeiro, estabelece como
limites máximos os valores de 5,0 mg/L, para o controle de Nitrogênio Amoniacal Total, 10,0 mg/L
Nitrogênio Total e 1,0 mg/L o Fósforo Total (SNIS, 2014).

Dentre as diferentes estratégias empregadas para o tratamento de esgoto, o tratamento que
visa a remoção de NH4 e PO4 pela precipitação de formação de Estruvita pode ser uma estratégia
promissora,  já  que  a  simples  precipitação  de  Estruvita  induz  a  formação  de  incrustações  nas
tubulações e,  consequentemente,  o bloqueio da seção hidráulica disponível,  provocando severas
perturbações operacionais ao processo de tratamento como um todo. No entanto, a remoção de NH4

e  PO4 via  precipitação  de  Estruvita  em  operação  unitária  específica,  pode  além  de  evitar  os
problemas operacionais mencionados, promove a remoção desejada de nutrientes dos esgotos e de
forma sustentável a recuperação de PO4 como fonte de nutrientes para culturas agrícolas.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados preliminares
da avaliação da formação de Estruvita a partir da parcela líquida sobrenadante descartada de um
reator anaeróbio sujeito ao processo de digestão de lodo de esgotos, resíduos orgânicos triturados de
alimentos; e alimento e glicerol no último ensaio. Nesta pesquisa, foi considerado que a formação
de Estruvita na linha sobrenadante do efluente da etapa de digestão anaeróbia do lodo de esgotos,
cujas vazões obrigatoriamente retornam para a cabeceira da ETE, se incorporando ao esgoto bruto
afluente.  Tendo em conta  que  a  formação de sais  de  Estruvita  depende do estabelecimento  de
condições molares ideais entre Mg2+:PO4

3-: NH4
+, este trabalho compara as concentrações de PO4

3- e
NH4

+ obtidas  na  linha  sobrenadante  da  unidade  de  digestão,  como  mencionada,  com  aquelas
usualmente obtidas em unidade de digestão anaeróbia dedicadas ao processamento exclusivo de
lodo de esgotos.
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Objetivo geral

De forma experimental em escada planta piloto de tratamento terciário de esgoto doméstico
em um volume 70 Lts de sobrenadante do reator anaeróbio proveniente de lodo e alimento. Avaliar
a remoção de fósforo de esgoto sanitário a partir da precipitação de Estruvita cujo sobrenadante
procede do tratamento secundário por sistema de lodos ativados.

Objetivos específicos

Avaliar diferentes fontes de magnésio para precipitação de Estruvita: cloreto de magnésio
MgCL2; hidróxido de magnésio MgOH2 e sulfato de magnésio MgSO4 mantendo a concentração.
Avaliar  a  remoção  de  nitrogênio  e  fósforo  do  sobrenadante  e  a  formação  de  precipitado  linha
sobrenadante da unidade de digestão anaeróbia de lodo de esgotos e resíduo alimentar a partir da
manutenção de pH: 10 e fonte sulfato de magnésio e mediante 3 diferentes razões molares do
[PO4

3-]: [NH4
+].

Metodologia

Processos levados nesta pesquisa que conduzem a formação de Estruvita

Processo de tratamento primário

O esgoto passa por uma unidade de decantação primaria onde separa os sólidos grossos.
Passa pelo decantador primário e impulsa o esgoto para a reação onde a água recebe oxigênio.

Processo de tratamento secundário

Depois o esgoto é posto na unidade de decantação dentro dos digestores anaeróbios D1 e D2

onde a matéria orgânica sofre decomposição por bactérias anaeróbias as quais devem ser trocadas
logo do tempo de supervivência por bactérias novas; isto se faz trocando o sobrenadante o qual é
como resultado da remoção de grande parte dos sólidos, por que os Sólidos Voláteis se convertem
em gás, ocorre também dentro do digestor anaeróbio a separação entre as partes líquida, sólida e
gasosa; a parte líquida é a que segue para o reator aeróbio R3. 

Processo do tratamento terciário

O sobrenadante,  a  parte  líquida  do  digestor,  contem fósforo  e  nitrogênio  e  mediante  o
tratamento com Mg+ para a formação de Estruvita no reator anaeróbio R3 com uso do agitador a 300
rpm durante uma hora a Estruvita formada decanta ao fundo do R3 podendo separar-se a parte
líquida e  a  sólida dando origem a dois produtos,  o primeiro,  água para re-uso e  o segundo,  o
fertilizante.  A formação  de  Estruvita  é  o  resultante  de  três  estágios,  os  tratamentos  primário,
secundário e terciário (SILVA, 2016).
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Formação de Estruvita

O sobrenadante num volume de 70 Lts proveniente do D2 em digestão anaeróbia passa para
um reator aeróbio R3 de volume 70 litros onde adiciona uma fonte de magnésio como catalisador
em agitação 300 rpm durante uma hora em pH≥10 de modo a promover a formação por precipitado
de cristalização de Estruvita, onde fósforo e nitrogênio são removidos como Estruvita, na escada de
planta piloto de tratamento de águas de esgoto no CESA – UFRJ – BR. 

A pesquisa se compõe por duas etapas com diferentes resultados:

Primeira parte: 

Desta pesquisa se faz para descobrir a maior eficiência da fonte de Magnésio e o Mg+ que
menos quantidade em gramas por litro pode precisar dependendo da concentração em Mg/Lts de
fosfato presente no sobrenadante. 

Segunda parte: 

Desta  pesquisa  consiste  no  incremento  das  concentrações  de  nutrientes  presentes  no
sobrenadante PO4 e NH4, por meio da adesão de alimento junto ao lodo dentro do digestor anaeróbio
D2, para que aumente o fosfato e amônia presentes no sobrenadante usado no reator R3 para fazer os
testes de formação de Estruvita. 

Os valores da concentração nesta pesquisa, normalmente do sobrenadante proveniente de
lodo  de  esgoto,  expressados  em  mg/Lts estes  são  de  10  mg/Lts, neste  trabalho  se  avalia  o
acrescentamento da concentração de fosfato e nitrogênio presente no sobrenadante proveniente do
digestor anaeróbio D2 partindo de 10 mg/Lts até 20 mg/Lts, a concentração aumenta pela adesão de
alimento triturado.

Materiais

Na tabela 1 aparecem os materiais usados nesta pesquisa, os mais importantes no tratamento
de água de esgoto doméstico, que usados durante a digestão do lodo, o tratamento para a formação
de estruvita e a secagem do produto cristalizado.
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Tabela 1 - Principais materiais usados na pesquisa.

Materiais envolvidos durante a pesquisa dos principais tratamentos, são: a digestão anaeróbia como
tratamento secundário de água de esgoto sanitário da ilha fundão, e o tratamento terciário em reator
aeróbio preparado para os testes de formação de estruvita TFE.

O CESA da UFRJ, possui instalações com os materiais dispostos para o trabalho destinado a
esta  pesquisa,  as  análises  da  concentração  de  nutrientes  presentes  no  esgoto  foram  feitas  no
laboratório LEMA pela pessoa encarregada do assunto, usando os materiais do laboratório, estes são
nomeados na metodologia para determinar fosfato e nitrogênio amoniacal no sobrenadante.

68



Rev. Agr. Acad., v.1, n.2, Jul/Ago (2018)

Figura 1 - Unidade piloto de tratamento de águas residuais:
Unidade piloto de tratamento de águas residuais ou lodo de esgoto doméstico conformada por: poço
ou unidade de recepção de água de esgoto, bomba Cavalcante de entrada 1, a unidade de filtrado de
sólidos grossos, bomba Cavalcante 2 decantador primário, unidade de recepção do lodo, 2 digestores
anaeróbios de tratamento secundário D1 e D2 onde o lodo divide-se em três partes nomeadas de
embaixo para acima: lodo, sobrenadante e gás. O sobrenadante passa para o reator aeróbio R3 numa
fracção de 70 Lts usados para a formação de Estruvita com mistura impulsada por motor a 300 rpm
durante 1 hora, no reator aeróbio R3 como tratamento terciário de reaproveitamento de nutrientes
presentes no esgoto doméstico para produzir fertilizante, a partir de 2 sobrenadantes dos reatores de
digestão anaeróbio de lodo e alimento, tratamento secundário da estação de tratamento CESA na
UFRJ.

Estas unidades piloto servem principalmente na linha de pesquisa em curso no CESA da
UFRJ no Brasil e que objetiva avaliar o potencial de incremento da produção de biogás e Metano a
partir da digestão de diferentes matrizes de substrato, a produção de estruvita e o tratamento de
aguas residuais (N. C. WOODS, 2010).

Compreende 2 Digestores anaeróbios que são dotados de dispositivos de controle in-line de
temperatura, pH, vazão e composição de biogás. Conta com um reator aeróbio com um volume de
70Lts para tratamento terciário remoção de fósforo na forma de estruvita de 70Lts com mistura através
de um motor de rotação 300 rpm. A Figura 1 ilustra a unidade piloto de tratamento. Descrição do
processo do tratamento da água de esgoto.
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Adesão de alimento no digestor anaeróbio D2.

Figura 2 - Digestores anaeróbios D1 e D2 para o processo de digestão:
Digestores anaeróbios D1 e D2 para o processo de digestão, onde o lodo divide-se em três partes
nomeadas de embaixo para acima: lodo, sobrenadante e gás. O sobrenadante passa para o reator
aeróbio R3 numa fracção de 70 Lts usados para a formação de Estruvita, no CESA na UFRJ.

Nos testes com o sobrenadante do digestor anaeróbio D2 na mistura de lodo e alimento, se
utilizam várias  constantes  as  quais  são:  pH=10,  Temperatura:  28°C,  tempo  de  mistura  1  hora,
revoluções por minuto 300 rpm, mencionadas como melhor condição nos testes de Luciano Dias
Xavier 2012. 

Com respeito das primeiras análises da segunda parte, mudam para usar como constante, a
fonte de magnésio escolhida por estar num termo meio entre as outras, meia concentração e meio
preço  no  mercado;  MgSO4 que  aplicado  na  reação  em  quantidades  variáveis  dependendo  das
concentrações de nitrogênio na forma de amônia NH4 e o fósforo na forma de fosfato PO4, presentes
na linha de sobrenadante do digestor anaeróbio D2.

Para interferir nas concentrações de nutrientes presentes no sobrenadante foram adicionadas
entre  1.5  kg a  2,5  kg de  alimento  triturado  proveniente  dos  resíduos  do  restaurante  central
universitário da ilha fundão, a adesão de alimento feita a cada 8 dias tendo 120 horas como tempo
de digestão, a cada 5  dias e depois incrementou-se a adesão de alimento para cada 3  dias sendo
assim diminuído o tempo de digestão do alimento (MD RAHAMAN, 2014).

Depois  troca-se  o  sobrenadante  do  digestor  anaeróbio  D2 num  volume  de  70  Lts de
sobrenadante e adiciona um volume de 70 Lts de lodo, durante um tempo de digestão de 62 h, os 70
Lts de sobrenadante tirado do D2 passam para  o reator  aeróbio  R3,  onde  se faz  o teste  para a
formação de estruvita TFE.
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Descrição do processo de formação de Estruvita

Figura 3 - Processo de formação de Estruvita:
Reator aeróbio número 3 para o procedimento químico que da formação de sais como a estruvita
junto ao motor de mistura. A formação de Estruvita acontece no reator aeróbio R3 de volume de 70
Lts usado para o tratamento terciário TFE com mistura impulsada por motor a 300 rpm durante 60
min, depois da mistura o líquido tornasse com uma consistência viscosa. Após uma hora a mistura
fica com flocos que começa a descer ao fundo do reator cristalizado a estruvita. Os testes se fazem a
partir de 2 sobrenadantes dos reatores D1 e D2, de digestão anaeróbia de lodo tratamento secundário
da estação de tratamento CESA na UFRJ (EV MUSVOTO, 2000).

Um motor que conectado a energia 120  W faz girar a hélice dentro do reator a 300  rpm
provocando a mistura do sobrenadante coletado proveniente do estado de tratamento secundário
digestor anaeróbio D1 e D2 em diferentes tempos de digestão e experimentos, com volume de 70 Lts,
durante 1 hora de mistura. 

Nos primeiros minutos de mistura se introduz-se o eletrodo no sobrenadante para medir o
pH e se estiver ácido, adiciona-se o dióxido de sódio NaOH para subir o pH: 10, caso esteja maior
que 10, abaixa-se com H2SO4 até que fique em pH: 10; quando estiver estabilizado o pH, adiciona-
se a fonte de magnésio na quantidade que se precisa para a reação fazer o efeito, a cristalização das
sais Estruvita, as fontes de magnésio são: MgCL2, Mg(OH2)2, MgSO4, a de baixo custo e a de maior
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efetividade será a preferida revelada nos resultados dos experimentos o MgSO4 (WAN, GUO, VAN
LOOSDRECHT, 2010).

A quantidade a usar depende de conhecer as variáveis: volume, molaridade dos elementos
químicos PO3 e NH4, concentração dos nutrientes fósforo e nitrogênio diluídos no sobrenadante.
Aplicar a equação 1. Iniciar o cronometro para 1 hora, coletar amostras pequenas para os 15”, 30”,
45”, 60”. De tempo em mistura para saber a mudança da concentração do nitrogênio amoniacal e
fósforo.

Toma-se as amostras aos 30” e a 60” e espera-se a formação de cristais Estruvita e deixa-se
secar ao sol para fazer a análise qualitativo por refração de raios – X, que permite identificar se o
tipo de sal formado é Estruvita.

Resultados e discussão da primeira parte

Período de realização deste trabalho

Foram feitas as coletas da linha sobrenadante da unidade de digestão anaeróbia da unidade
piloto do CESA, entre os meses de novembro de 2016 a julho de 2017, analisando-se os teores de
fosfato e nitrogênio amoniacal presentes no sobrenadante. 

Testes para formação de Estruvita em sobrenadante com lodo de esgoto

Avaliando as Eficiências de 3 fontes de magnésio MgCL2, MgOH2, MgSO4 em remover o fosfato

Os resultados a seguir apresentados foram obtidos a partir de campanha de monitoramento
das  concentrações  de  PO4

3- e  NH4
+ presentes  na  linha  sobrenadante  da  unidade  de  digestão

anaeróbia,  denominada  D2,  e  cujos  substratos  afluentes  correspondem,  respectivamente,
exclusivamente ao lodo de esgotos. 

As análises para a caraterização do sobrenadante do laboratório LEMA na UFRJ, se fazem
para conhecer a concentração inicial dos nutrientes presentes no sobrenadante dentro do digestor
anaeróbio D2, estes são o fosfato e amônia, os dados tomados durante uma mesma semana, para
saber o comportamento durante esse tempo de digestão.

O que permite ter uma ideia do comportamento da concentração dos nutrientes durante o
tempo de digestão no digestor anaeróbio D2. Conhecer a concentração de fósforo e nitrogênio no
sobrenadante D2 permite poder saber a quantidade do reagente MgSO4 a aplicar no tratamento para
a formação de Estruvita.

 (TFE). Teste para formação de estruvita 
 Ensaios 1,2,4,3,5,6
 Fonte de magnésio usada como reagente. 
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Ensaios para formação de estruvita usando diferentes fontes de magnésio,  para avaliar a
eficiência em remoção de fosfato, comparativamente. Tendo em conta o importante que é o PH: 10
durante os ensaios, os resultados do ensaio 5 com PH em 8 o comprovam, estes dados e outros
podem  se  analisar  na  tabela  2.  A remoção  de  fósforo  precisa  ter  caraterísticas  de  pH:  10  e
quantidade exata da fonte de magnésio para que a formação de estruvita eficiente maior ao 90%. 

Comparação da caraterização do sobrenadante

Nos digestores anaeróbios D1 e D2, avaliação das concentrações de fósforo na forma de fosfato e a
concentração  de  nitrogênio  amoniacal,  caraterísticas  dos  experimentos  no  reator  aeróbio  R3 de
volume 70 Lts nos dias 04 – 27 de novembro do 2016.

Tabela 2 - Resultados dos 6 testes de Estruvita.

TESTE
n°:

Data da 
realização

Fonte 
Mg+

Quantidade
reagente 

PH 
R3

[PO4] 
D1

[NH4] 
D1

[PO4]
no D2

[NH4]
D2

[PO4]
R3

[NH4]
R3

1 04/11/2016 MgCl2 51,46gr 9.9 11,894 41,972 10,09 64,0 0,5 47,3

2 08/11/2016 MgSO4 40,83gr 10.0 10,358 33,094 9,8 56,9 1,2 43,9

3 11/11/2016 Mg(oh)2 84,48gr 10.3 9,583 25,895 9,2 50,9 0,9 45,4

4 16/11/2016 MgCl2 51,46gr 10.5 8,119 48,634 8,9 57,4 0,57 47,3

5 25/11/2016 MgSO4 40,83gr 8.4 9,099 25,783 7,91 45,7 7,3 42,4

6 27/11/2016 MgSO4 40,83gr 10.2 7,453 14,805 9,2 50,9 1,24 43,9

Resultados das análises do sobrenadante dos digestores anaeróbios D1 e D2 feitos durante o mês de
novembro  do  ano  2016  em  condições  normais  de  funcionamento  com  lodo,  referentes  às
concentrações de PO4

3- e NH4
+ na linha sobrenadante de ambas as unidades.
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Produto  da  tabela  2  é  criado  a  figura  4  para  a  comparação  visual  dos  dados.  Na figura  4  se
comparam as concentrações de nitrogênio e fósforo antes e depois do tratamento para remoção de
nutrientes e formação de estruvita. 
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Figura 4 - Remoção de nutrientes:
Valores das remoções de nutrientes, obtidos nos experimentos com adesão de diferentes fontes de
magnésio em concentrações similares, os valores mais altos são os de nitrogênio e menor os valores
das concentrações de fosfato.

O  fósforo  aparece  como  parâmetro  limitante  em  comparação  ao  nitrogênio,  porque  as
quantidades de fósforo são menores do que o nitrogênio e para a formação de Estruvita precisa
duma relação molar de 1:1, entre PO3 e NH4. Durante a digestão, a concentração do fósforo presente
na linha de sobrenadante do digestor anaeróbio D2, aumenta por enquanto o nitrogênio na forma de
amônia livre, diminui, isso pode acontecer por que tem íons de nitrogênio amoniacal que volatizam,
ficando  diluída  outra  quantidade  de  nitrogênio,  que  pode-se  recuperar  através  da  formação  de
Estruvita, junto com o fosforo (PW ANTON PERERA, 2007). 

Percebeu-se tendência da eficiência de remoção de fósforo aumentar. É importante ressaltar
que as eficiências encontradas neste trabalho se referem à fase inicial do tratamento.

Resultados da segunda parte

Incrementar as concentrações PO4 e NH2 com adesão de alimento no digestor anaeróbio.
Para formar a cristalização da estruvita, a fonte de magnésio escolhida foi o MgSO4 como eficiente
e de preço menor no mercado. 

Os resultados foram obtidos a partir de campanha de monitoramento das concentrações de
PO4

3- e  NH2
+ presentes  nas  linhas  sobrenadantes  de  ambas  as  unidades  de  digestão  anaeróbia,

denominadas D1 e D2, e cujos substratos afluentes correspondem, respectivamente, exclusivamente
ao lodo de esgotos e a combinação entre lodo de esgotos, resíduos orgânicos de alimentos e glicerol.
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 Teste para formação de estruvita (TFE)
 Solução de alimentação no digestor 2, para aumentar as concentrações de PO4 e NH2, (AC).
 Datas em que se adicionou alimento e lodo.

Volume de Renovação: 70 Lts, dos quais 60 Lts de lodo, mas 10 Lts de sobrenadante para
dissolver 2.4  kg de alimento triturado e 30  gr de bicarbonato,  usado para manter o pH básico,
necessário por que durante o tempo de digestão do alimento, o pH se acidifica pela decomposição
do alimento e assim alguns microrganismos morrem. 
 60/10 = 70. Alimentação em D2. 
 450 = volume total do digestor anaeróbio D2

 70/450 = 6dias de digestão mínimos de digestão para cada alimentação em D2. 
No  processo  de  renovação  de  lodo  ocorre  três  fatores  altamente  essenciais  que  são:

Fornecimento de oxigênio – necessário para o crescimento das bactérias aeróbias e formação de
lodo ativado, Microrganismos – os microrganismos presentes no lodo ativado, que se nutrem da
matéria orgânica, transformando-a em produtos estáveis ou inertes, e Nutrientes – serão necessários
para estabilização do processo, e estes estão no próprio esgoto bruto.

Tempo de digestão: Depois de cada adesão de alimento mas lodo (10+60 = 70 Lts) dentro do
digestor anaeróbio D2, para incrementar as concentrações de nutrientes dissolutos na fracção liquida
que  se  usa  para  o  tratamento  formação  de  estruvita,  processo  se  faz  da  forma  em que  sejam
diminuídos paulatinamente os tempos de digestão até o tempo mínimo de 6 dias. A continuação o
desenvolvimento da pesquisa.

O equilíbrio destes fatores fornece a possibilidade da redução da carga orgânica por meio de
um processo natural, onde os microrganismos presentes no sistema de tratamento se encarregam de
transformar a matéria orgânica em substâncias estáveis.

Durante a cristalização da Estruvita ocorre a formação de flocos que enlaçam os nutrientes
presentes  no  sobrenadante  o  fósforo  e  nitrogênio  e  também  a  matéria  orgânica  diluída  no
sobrenadante, fazendo com que o tom escuro da água desapareça quando se formam os flocos que
decantam como sinalizado na figura 5.

Trazendo como resultado desta pesquisa dois produtos; 1° - água para re-uso não potável e
2° - fertilizante usando o cristalizado de Estruvita que possui nutrientes como fósforo e nitrogênio,
o sulfato de magnésio e a matéria orgânica contidos dentro.

Este tipo de tratamento é efetivo sempre que cumpra todos os requerimentos para gerar a
formação  de  Estruvita,  estes  são  as  variáveis  fixas  como  pH:10,  mistura  1  hora,  a  300  rpm,
temperatura ambiente e cumprindo com variável quantidades da fonte de magnésio a adicionar, para
a concentração dos nutrientes presentes no sobrenadante, sem importar que o sobrenadante possui
matéria orgânica em decomposição dissoluta. 
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A matéria  orgânica produto do alimento não impede a formação de Estruvita,  durante a
cristalização a matéria orgânica se junta para a formação dos flocos, fincando no fertilizante. 

Imagens da formação de Estruvita

Figura 5 - Processo em que a água fica limpa após TFE:
3  fotos  que  apresentam  o  processo  do  tratamento  para  a  formação  de  estruvita  usando  o
sobrenadante  proveniente  da  digestão  de  lodo  de  esgoto  e  alimento.  Na  primeira  mistura  o
sobrenadante escuro durante 1  hora, na segunda foto após que desliga o motor formam-se flocos
que decantam pela ação da gravidade, e na terceira foto o sobrenadante em R3, limpo água para re-
uso e no fundo o cristalizado em forma de estruvita.

Imagens da segunda parte desta pesquisa caracterizado pela digestão de lodo e alimento no
digestor anaeróbio D2, quando o sobrenadante esta da cor preto com matéria orgânica dissoluta em
decomposição,  e  escuro  se  faz  o  teste  para  a  formação  de  Estruvita  da  forma  apresentada  na
primeira foto da figura 5, usando-se o método descrito nesta pesquisa. 
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Tabela 3. Resultados da segunda parte da pesquisa

Amostras Fosforo
Mg/Lts

Nitrogênio
Mg/Lts

Unidade.  % [P]  %[N] COD

1 15- fev-17 13, 353 88, 32 D2 1502D2

2 19–Fev-17 19,038 61,226 D2 30% -31% 1902D2

3 20- fev-17 20,28 92,088 D2 (36) 6% 31% 2002D2

4 13-mar-17 11,4 78,01 D2 -44% -15% 1303D2

5 14-mar-17 6,06 26,15 D1 -47% -66% 1403D1

6 14-mar-17 9,5 61,2 D2 17% -21% 1403D2

7 16-mar-17 1,53 47,11 R3 -84% -23% 1603R3

8 17-mar-17 14,68 44,44 D2 89% -27% 1703D2

9 27-mar-17 13,41 80,07 D2 9% 44.4% 2703D2

10 29-mar-17 12,76 88,23 D2 -5% 53(9%) 2903D2

11 30-mar-17 3,84 77,09 R3 -70% -13% 3003R3

12 03-abr-17 15,02 103, 38 D2 15% 15% 0303D2

13 07-abr-17 5,87 35,22 D1 -61% -66% 0704D1

14 07-abr-17 14,56 142,24 D2 -3% 75% 0704D1

15 07-abr-17 5,34 141,26 R3 -63% -0,7% 0704D1

17 18-abr-17 10,73 93,27 D2 -26% -34% 1804D2

Suma  dos  resultados  da  segunda  parte  desta  pesquisa,  onde  se  adiciona  alimento  triturado  no
digestor  D2 para aumentar  os  valores  das  concentrações  de  fósforo e  nitrogênio,  e  comparar  o
comportamento das concentrações durante diferentes tempos de digestão e depois do tratamento
para a formação de Estruvita.

Na tabela 3 aparecem compilados os dados dos resultados da segunda parte desta pesquisa,
onde é adicionado junto com o lodo, alimento triturado a fim de aumentar as concentrações de
nutrientes  nitrogênio  e  fósforo  presentes  no  sobrenadante,  para  observar  as  variações  das
concentrações produzidas 1° para aumento de nutrientes com adesão de alimento triturado, mas o
lodo no digestor anaeróbio D2 e 2° para remoção de fósforo por meio do tratamento para a formação
de Estruvita.

Para fazer mais notório a variabilidade nas concentrações, os resultados expressaram-se em
percentagem, onde os resultados de remoção de fósforo aparecem como valores negativos porque se
resta a concentração de nutrientes presentes no sobrenadante, e os resultados positivos são os de
adesão de alimento e lodo dentro do digestor anaeróbio.

Na tabela 3 particulariza os dados de cada unidade digestora os quais contém a informação
de concentração de nutrientes fósforo PO4  e nitrogênio NH4 presentes no sobrenadante, assim na
unidade digestora R3 contém as informações depois do tratamento para formação de estruvita, os
dados de remoção de fósforo, a concentração final resta com a concentração da unidade digestora
D2 que são os dados das concentrações iniciais. 

A degradação  biológica  de  compostos  orgânicos  ocorre  em vários  estágios  bioquímicos
consecutivos,  cada  qual  realizado  por  diferentes  grupos  de  microrganismos  específicos.  Vários
produtos  intermediários  são  continuamente  gerados  e  imediatamente  processados,  havendo  a
necessidade dos vários estágios ocorrerem na mesma velocidade. O monitoramento das variáveis é
importante  para  o  controle  da  digestão  anaeróbia  como,  temperatura,  pH,  nutrientes,  taxa  de
carregamento orgânico e produção de metano por microrganismos (RAJESHWARI et al., 2000).

77



Rev. Agr. Acad., v.1, n.2, Jul/Ago (2018)

Suma de concentrações

Fósforo e nitrogênio nas unidades de tratamento durante a segunda parte da pesquisa; adesão de
alimento para incrementar as concentrações de PO4 e NH4. 

Gráfico da suma das concentrações de PO4 e NH4 em mg/Lts.
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Figura 6 - Resultados da segunda parte desta pesquisa:
Nutrientes PO4

-3 e NH4 em mg/Lts que sofrem variações das concentrações depende da adesão de
alimento no digestor anaeróbio D2, em comparação com os valores para remoção de nutrientes dos
dados do reator aeróbio R3 para a formação de estruvita. O digestor anaeróbio D1 em operação
normal com lodo.

Na figura 6 desenhados os resultados da segunda parte desta pesquisa, podendo levar numa
trajetória as variabilidades de aumento e diminuição de concentração de fósforo e o nitrogênio, os
valores altos são as concentrações de nitrogênio representados na linha maior, e as concentrações de
fósforo expressada na linha baixa por estar presente no sobrenadante em quantidades menores. 

Na figura 6 numa linha contínua a segunda parte desta pesquisa; a linha diminui por que 1° a
concentração de nutrientes  durante o tempo de digestão diminui,  e 2° depois  do tratamento  de
formação de Estruvita a linha diminui, a linha aumenta quando se adiciona no digestor anaeróbio o
lodo e o alimento triturado, ocorre durante a digestão do alimento a representação da distribuição
normal onde concentração sobe e desce durante a digestão.

Comprovado desde o experimento da alimentação 1° desta pesquisa, com tempo de digestão
de  30  dias,  que  o  comportamento  da  concentração  de  nutrientes  fósforo  e  nitrogênio  está
representado pela distribuição normal estatística. 

Como a digestão anaeróbia é um processo de tratamento biológico, os parâmetros de carga
são mais significativos se forem expressos em termos de cargas orgânicas. Em relação aos lodos, as
cargas são baseadas em sólidos voláteis (SV), convencionalmente expressa em um digestor em kg
de SV por dia e por metro cúbico de volume de digestor kgSV/m³.d, a estabilidade do processo
anaeróbio  e  a  taxa  de  produção  de  gás  são  dependentes  desta  carga  orgânica  volumétrica
(TARICSKA et al., 2009).
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A digestão anaeróbia pode promover redução da concentração de sólidos voláteis na faixa de
35% a 60%, dependendo da natureza do lodo de esgoto e das condições de operação do sistema
(TSUTIYA et al., 2001).

Discussão  da segunda parte

Alimentação 1

Durante  a  digestão  as  concentrações  de  fosfato  e  amônia  presentes  no  sobrenadante
aumentam pela adesão do alimento e lodo, se adiciona o bicarbonato para manter o pH Básico por
que  devido  a  decomposição  do  alimento,  o  meio  se  acidifica  impedindo  a  sobrevivência  dos
microrganismos que digerem o alimento e a matéria orgânica. A tabela 3 apresenta os resultados
dos sobrenadantes de D2 dando comparação entre antes e depois da alimentação nos dias sinalizados
e as concentrações em mg/Lts.

Também notou-se que ao princípio da digestão imediatamente aumenta de forma rápida o
fosfato dentro do sobrenadante, aparecendo, mas diluído, o nitrogênio ao princípio não aumenta de
forma significativa, depois, com os dias de digestão o NH4 aumenta e se mantêm alto. Depois da
digestão os nutrientes PO4 e NH4 aumentam.

Alimentação 2

Adicionar o lodo com os microrganismos dentro do digestor anaeróbio D2, estes consumiram
a  matéria  orgânica  e  a  digeriram,  volatilizando  algumas  partículas  convertendo-as  em  gás,  e
produzindo sobrenadante da cor clara, a água transparente pronta para re-uso, enquanto ao número
das baterias anaeróbias encontrasse maior em comparação das bactérias aeróbias, pelo processo no
digestor anaeróbio D2.

O valor a ressaltar da concentração de fósforo na água depois do tratamento para formação
de Estruvita, o valor indica que: 1°; a remoção de fósforo, o resultado se obtêm restando o número
da concentração final com o número da concentração inicial do sobrenadante, e 2°; os padrões de
lançamento de fósforo no ambiente diminuem. 

Para analisar  a  remoção de nitrogênio  se compara  as remoções  sabendo que a  remoção
percentual 1:1 molar é 90% de fosforo e 90% de nitrogênio que corresponde igual a maior porção
de fosforo 9,5 mg/Lt consumiria 9,5 mg/Lt de nitrogênio que é a fração percentual de 15% pelo que
se consumiu 23% de nitrogênio 14,4 mg/Lt significa que consumiu mais nitrogênio na reação.

Alimentação 3

Durante o tempo de digestão depois da alimentação, a decomposição da matéria orgânica
produz o sobrenadante da cor escura dentro do digestor D2,  caraterizado por ter  muitos sólidos
suspensos  totais  SST,  constituído  por  pedacinhos  de  alimento  triturado  que  foram adicionados
anteriormente em D2 que decompostos pela ação dos microrganismos presentes no lodo, 70 Lts a
cada 49  horas, fica escuro o sobrenadante de cor preto passa para o Reator  R3,  onde recebe o
tratamento de cristalização de Estruvita.
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Os flocos da cor branca quando no caso são Estruvita, sem importar o sobrenadante escuro
pela  MO matéria  orgânica  em decomposição  presente  no  sobrenadante,  depois  do  teste  para  a
formação de Estruvita forma uns flocos que se precipitam para o fundo do R3 ocupando o espaço de
embaixo do cristalizado de Estruvita, ocorre por que a MO é mais pesada do que a sal de Estruvita,
se vê através da transparecia das paredes do reator aeróbio R3, se reconhece por que a parte escura
fica  colada  no solo do reator  e  os  flocos  claros  se  acumulam acima.  A formação  de Estruvita
influencia para que a água seja clara, transparente depois do processo o cristalizado fica no fundo
do R3 processo o que ocupa um tempo de 4 horas decantando.

Tira-se a água para re-uso como por exemplo;  Regagem de plantas,  lavagem de carros,
descarrga de banheiros; em conclusão, o uso não potável.

Alimentação 4

Para o teste de formação de Estruvita no sobrenadante escuro, quando as concentrações dos
nutrientes  fosfato  e  amônia  são  altas,  o  teste  foi  concebido  nas  caraterísticas  antes  descritas,
observou-se que ao finalizar  do TFE se consegue a decantação de sólidos suspensos; a matéria
orgânica  produto  da  alimentação  e  os  nutrientes  fosfato  e  amônia,  ficando  assim  um  líquido
sobrenadante em R3 claro e possivelmente libre para re-uso não potável, a parte que decanta é a
cristalização da Estruvita misturada com a MO com potencialidade de uso para fertilizante.

Na adesão de lodo, também se adicionam os microrganismos que fazem o trabalho de digerir
a matéria orgânica e converter em gás alguns componentes presentes e também os nutrientes no
sobrenadante, o volume de troca de sobrenadante em D2, escolhido por ser o mesmo volume na
unidade R3, para ter a parte líquida ou sobrenadante de D2 num volume de 70 Lts, para encher o R3

no dia em que precisa o experimento, o que acontece quando volume de troca de sobrenadante é 35
Lts, precisa de 2  vezes troca de sobrenadante do digestor anaeróbio para encher o R3 e fazer o
experimento.

O primeiro  experimento  de alimentação no tempo de digestão  de 30  dias que produz a
digestão completa quando o sobrenadante em D2 fica claro, em comparação quando o tempo de
digestão em D2 é de 6 dias, os sólidos produto do alimento triturado, permanecem na fração liquida
os quais dão ao sobrenadante a coloração preta. 

Alimentação 5

Com a alimentação sem glicerol, a concentração do fosfato aumento em 14,56  mg/Lts, a
concentração  do nitrogênio  amoniacal  aumentou  em 142,24  mg/Lts, e  com a alimentação  com
glicerol  o  sobrenadante  em D2 aumentou para fosfato em 10,73  mg/lts e  para N-amônia  98,27
mg/Lts menor em comparação da adesão de alimento sem glicerol,  o que indica que o glicerol
aumenta concentrações de nutrimentos presentes no digestor D2. Com uma diferença de aumento
das concentrações em fosfato de 26% e de nitrogênio 34%, a alimentação com o glicerol é menor do
que alimentação sem glicerol.

Adicionando o glicerol na mistura de alimento e lodo seguidamente os três elementos e sem
intervalos de somente lodo, poderia incrementar em maiores níveis as concentrações de nutrientes
diluídos  no  sobrenadante  do  digestor  anaeróbio  D2,  porque  o  glicerol  consegue  manter  a

80



Rev. Agr. Acad., v.1, n.2, Jul/Ago (2018)

concentração constante sem abaixar rapidamente, os incrementos das concentrações de nutrientes
dependem da digestão da adesão de alimento e lodo.

Conclusões

Comparadas as diferentes fontes de Magnésio em eficiência encontrou-se que o MgSO4 –
Sulfato de Magnésio como a fonte de magnésio usada porque segundo os testes feitos possui boa
efetividade gastando menor quantidade em gramas. Contudo, a formação de Estruvita compensaria
o investimento realizado na medida em que a Estruvita tem importante função como condicionador
de solos ou fertilizante, sendo possível a sua comercialização. 

As variabilidades das concentrações apresentadas para a adesão da solução AC = Alimento
+ lodo aumenta a concentração dos nutrientes PO4 e NH4 ao de 10 mg/Lts a mais do estado inicial
isso na primeira adesão de alimento 2.4 kg e durante o tempo de retenção hidráulica de 30 dias; o
sobrenadante em D2 fica claro. 

Durante o tempo de digestão a concentração de PO4 e NH4 de P20%. Passo a ser de P11%,
diminuo, permitiu a solubilização de cerca de 62% de seu conteúdo de fósforo por isto apareceu a
necessidade de não esperar o tempo de digestão total, fazer os testes com sobrenadante escuro e alto
percentagem de concentração de nutrientes.

Os  sólidos  suspensos  totais  (SST) podendo-se  remover  do  esgoto  em  cristalização  de
Estruvita junto com o fósforo e nitrogênio, quando o sobrenadante estiver de cor preto com a maior
carga de matéria orgânica produto da adição de alimento triturado no digestor anaeróbio. Depois do
tratamento de formação de Estruvita, se limpa o sobrenadante ficando claro. Água para re-uso não
potável.

No caso, lodo alimento, libera mais NH4 e PO4 do que somente lodo e ainda o fato de que
quanto mais  NH4 e  PO4,  mais  Estruvita  porque a  concentração de fósforo aumentou dentro do
digestor D2 durante os dias da digestão enquanto os dias da digestão o nitrogênio tende de abaixar.
Isso por que existem bactérias nitrificantes que consomem o nitrogênio. Pelo que a concentração
não permanece constante.

Na melhor condição escolhida na segunda parte desenvolvida foi o ensaio 2 apresentado na
tabela 2 deste trabalho onde teve remoção de fósforo de 83,8%, foram precipitados 49 gr de MgSO4

para 70 Lts de sobrenadante em pH: 10 tendo em conta a tabela 3 para concentração de fosfato em
20%.

A diferença entre o aumento nas concentrações que gerou o glicerol e alimento é menor do
que somente alimento com uma diferença percentual em fósforo do 26% e em nitrogênio de 34%. 
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Abstract
The objective of this work was to study different types of incisions in white pulp pitaya cladodes to promote and
anticipate rooting in the formation of seedlings. The collection of cladodes was carried out in clones of pitaya  matrix
plants. The treatments were: T1 = incision perpendicular to cut (control), T2 = incision bevel, 45º, T3 = removal of 1/3
until reaching the main axis of the cladode (pericycle), T4 = perpendicular incision of 1/3 on three sides of the cladode,
T5 = without incision. The different incisions made at the base of the cladode provide a high percentage of rooting.
Incisions can be used to obtain a more efficient root system. 

Keywords: Vegetative propagation; cutting; Hylocereus undatus.

Resumo
O objetivo deste trabalho foi estudar diferentes tipos de incisões em cladódios de pitaia de polpa branca para promover
e antecipar o enraizamento na formação de mudas. A coleta de cladódios foi realizada em clones de plantas matrizes de
pitaia. Sendo os tratamentos: T1 = incisão perpendicular ao corte (controle), T2 = bisel incisão, 45º, T3 = remoção de
1/3 até atingir o eixo principal do cladódio (periciclo), T4 = incisão perpendicular de 1/3 nos três lados do cladódio, T5
= sem incisão. As diferentes incisões feitas na base do cladódio fornecem alta porcentagem de enraizamento. Incisões
podem ser usadas para obter um sistema radicular mais eficiente.

Palavras-chave: propagação vegetativa, estaquia, Hylocereus undatus 
________________________________________________________________________________________________
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Introduction

The white pulp pitaya [Hylocereus undatus (Haworth) Britton & Rose] is a native cactus
from Latin America, probably from Mexico and Colombia, and is now widely distributed in tropical
and subtropical regions (LE BELLEC et al., 2006). 

Among the main existing species, the white pulp pitaya [Hylocereus undatus (Haw.) Britton
& Rose] and Costa Rican pitaya (Hylocereus polyrhizus and [Hylocereus costaricensis (F. A. C.
Weber) Britton & Rose] are those that stand out commercially (GALVÃO, 2015). Its expansion in
the  exotic  fruit  market  has  been  increasing  due  to  its  appearance  as  well  as  its  organoleptic
characteristics (MORAES, 2015).

The  propagation  and  formation  of  pitaya  plants  are  done  mostly  using  cuttings.  This
propagation method allows using whole cladodes or segments and has as advantages: earliness in
the production, practicality, uniformity in its cultivation and its flowering occurs one or two years
after planting (GALVÃO, 2015). 

Typically,  cladodes  from  25  to  40  cm  long  are  used  for  the  formation  of  seedlings
(MIZRAHI et al., 2002). Some factors may influence this propagation method, such as genotype,
plant physiological conditions, cutting type and environmental conditions (FRANCO et al., 2007). 

For  Hartmann  et  al.,  (2002),  some  techniques  can  be  used  in  the  rooting  of  cladodes,
including the mechanical injury, which consists of incisions (wounds) at the cladode base. Several
studies  report  the  influence  of  basal  incisions  in  the  rooting  of  cuttings,  semi-woody,  and
herbaceous. Some studies report divergent results, showing absent or positive interactions between
incision at  the base of cuttings and rooting (CAMOLESI  et al.,  2007; ALMEIDA  et al.,  2008;
TREVISAN et al., 2008; BASTOS et al., 2009). 

However, regarding the rooting of cladodes of pitayas, there are scarce studies, especially
those related to the several types of incision that can be performed to promote and anticipate the
rooting. Therefore, the aim of this study was to study different types of incisions in cladodes of
white pulp pitaya in order to promote and anticipate rooting in the formation of seedlings.

Material and methods

The collection of cladodes (cuttings) was performed with the aid of pruning shears, which
were collected in clones of white pulp pitayas, from a planting already installed in the Fruit-growing
of  the  Federal  University  of  Lavras  (UFLA)  at  the  age  of  eight.  The  cladodes  were  selected,
sectioned at every 25 cm long, and their apex was removed in all of them with the aid of pruning
shears. The experimental design was completely randomized design (CRD) with four replicates,
five  cladodes  per  plot  and five  treatments,  which  were  characterized  according  to  the  type  of
incision at the cladode base (Figure 1). T1 = perpendicular incision (control), T2 = bevel incision,
45º, T3 = removal of 1/3 until reaching the main axis of the cladode, T4 = perpendicular incision of
1/3 on the three sides, T5 = cladode without incision.
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Figure 1 - Different types of incisions in cladode base of white pulp pitaya, T1 = perpendicular
incision (control), T2 = bevel incision, 45º, T3 = removal of 1/3 until reaching the main axis of the
cladode, T4 = perpendicular incision of 1/3 on the three sides, T5 = cladode without incision.

All incisions were performed with pruning shears, and in treatment 4, the performed incision
reached  the  main  axis.  After  the  different  types  of  incisions at  the  cladode  base,  they  were
immediately placed to root at a depth of 10 cm in black polyethylene bags with 3.5 L capacity, filled
with substrate composed of subsoil from the second layer and sand at 1:1 ratio, both sieved. The
containers were placed on benches screened with 50% luminosity. During the conduction of the
experiment, manual irrigations were performed with a graduated beaker, with 450 ml of water per
cladode, three times a week. 

After 20 days, when the first sprouts emerged, the first evaluation of sprout percentage (%S)
and length of the highest sprout (LS) was performed, being the others with 25-day interval. In order
to measure the characteristics, a manual counting of Sprouts was performed and the first sprout of
cutting was marked with a string, so that its length was then measured with a measuring tape. After
reached four months of age, the plants were removed from the containers for evaluations of rooting
percentage (%RT), root length (RL), root volume (RV), Sprout fresh biomass (SFB) and Sprout dry
biomass  (SDB),  and  root  fresh  biomass  (RFB)  and  root  dry  biomass  (RDB).  The  roots  were
properly separated from the substrate in running water over a sieve with a mesh of 2.75 mm and 60
cm diameter. The root volume was obtained by the difference in the volume of water displaced
inside a graduated beaker after the placement of fresh roots. Root and Sprout fresh biomass were
obtained by weighing at digital scale. In order to obtain the plant dry biomass, the material was
sectioned and then placed in a convection oven (65 ºC) for 72 h and then weighed on a digital scale
until reaching constant weight.
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The results were submitted to analysis of variance and regression, the qualitative averages
were compared by the Tukey test  at 5% probability. The used software was SISVAR® software
(Ferreira, 2014).

Results and Discussion

The different incisions at the pitaya cladode base did not influence the rooting percentage
(Figure 2).
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Figure 2 -  Rooting percentage in  pitaya cladodes  under  different  incisions:  T1 = perpendicular
incision (control), T2 = bevel incision, 45º, T3 = removal of 1/3 until reaching the main axis of the
cladode, T4 = perpendicular incision of 1/3 on the three sides, T5 = cladode without incision. 

The T2 treatment, formed by incision in the cladode in a 45° bevel, provided lower rooting
(85%) than the control (T1), not differentiating from the other treatments. However, wounds at the
cladode base are beneficial, since they showed high rooting percentage. This may be related to the
fact that the studied species is a cactus, with specialized structures that reduce water loss and favor
good rooting. Moreover, mature cladodes of pitaya can store water, nutrients and carbohydrates in
their tissues, which are transported to their new drains, contributing to root formation. The cladodes
have  the  photosynthesizing  function  and  have  axillary  buds  in  the  areolas,  which  produce
substances that aid in the root formation.

According to Biasi  et al., (2000), the cellular activity in the lesioned area is stimulated by
the increase of respiratory rate, increase in the auxin, carbohydrate and ethylene contents, resulting
in the formation of roots in the lesion margins. The presence of gems on the cuttings, for Taiz &
Zeiger (2013), has an important role for the formation of the new root system, being responsible for
the  production  of  assimilates  and  substances  as  auxins,  being  the  latter  synthesized  in  these
locations.

Different  incisions  were  studied  in  the  rooting  of  Eucalyptus cuttings,  and  the  results
indicated that the best treatments were the perpendicular cuts and the basal incision, with 52% and
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61%,  respectively  (BATISTA  et  al.,  2014).  However,  Bastos  et  al.,  (2009)  verified  that  the
technique of etiolation and wounding on the base of starfruit woody cuttings harmed the rooting. 

For  the  root  length  characteristic,  there  was  no  statistical  difference  among  the  used
treatments (Figure 3).
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Figure 3 - Root length in pitaya cladodes under different incisions: T1 = perpendicular incision of
cladodes (control), T2 = bevel incision, 45º, T3 = removal of 1/3 until reaching the main axis of
cladodes, T4 = perpendicular incision of 1/3 on the three sides, T5 = cladodes without incision. 

The different incisions did not influence the root length. These results are also indicative that
the conditions related to the used substrate were similar for a uniform development of roots and
mainly the main root, since the evaluated length refers to that from the main root.

In the present study, there was no change for supplied water. This may have contributed to
the physical and chemical characteristics of the substrate for a better use of cladodes during the root
system development,  with drainage being the limiting factor, since the used substrate is rich in
macropores and easily drains water, avoiding excessive water retention and possible root problems.
Gunasena  et al., (2007) state that the pitaya requires well-drained soils, slightly acidic and with
enough organic matter and, for Santos et al., (2010), the substrates that contain sand are the most
suitable for the formation of vigorous and good quality seedlings.

In the production of plants in commercial scale, the emission of roots in higher number and
length is a prevalent factor for the success of orchards, because the well-formed root system favors
the absorption of nutrients and water, thus providing a better seedling development (CARVALHO
JUNIOR et al., 2009).

It is observed in Figure 4 that the results for the root volume characteristic were similar,
without significant difference, with values of 11.8 ml (T2) and higher value for treatment 4 of 11.65
ml. In the formation of pitaya plants, this characteristic is considered as one of the most important
because plants with higher secondary root volume provide a larger area to be explored for water and
mineral absorption when placed in the field.
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Figure 4 - Root volume in pitaya cladodes under different incisions: T1 = perpendicular incision of
cladodes (control), T2 = bevel incision, 45º, T3 = removal of 1/3 until reaching the main axis of
cladodes, T4 = perpendicular incision of 1/3 on the three sides, T5 = cladodes without incision. 

The substrate used in the present study provided uniform root volume, not interfering with
the  studied  characteristic.  Similar  results  to  that  from  Silva  (2014),  who  despite  having  used
different substrates in the production of pitaya plants, did not obtain difference for the volume. It is
observed that pitaya cladodes show easiness to form secondary roots.

According to the results, the different incisions performed in cladodes influenced the sprout
percentage during the evaluated period (Figure 5).

Figure  5  -  Sprout  percentage  of  pitaya  cladodes  under  different  incisions:  T1  =  perpendicular
incision in cladode (control), T2 = bevel incision, 45º, T3 = removal of 1/3 until reaching the main
axis of the cladode, T4 = perpendicular incision of 1/3 on the three sides, T5 = cladode without
incision. 
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However,  it  was  verified  that  the  treatment  formed by cladodes  that  received the  bevel
incision at 45º (T2) provided a lower Sprout percentage compared to the other treatments, showing
only 60% at 120 days, being 25% lower than control (T1).  At 120 days, the treatments 3 and 4
showed the best Sprout percentages, with 90% and only 5% more than the control. Similar results
were found by Lima et al., (2013) in Camellia sinensis, in which the presence of cut at the cutting
base did not influence the cladode mortality, as well as the percentage of living cladodes with root
and Sprout. Silva (2014) did not find a significant difference in the number of Sprouts using fishery
residues and saw dust in the rooting of pitaya cladodes. 

For the Sprout length (Figure 6), it was verified that the T2 showed a smaller Sprout length,
being 4.92 cm lower than the control treatment (T1), with 16.17 cm at 120 days. 

Figure 6 - Sprouts length in pitaya cladodes under different incisions: T1 = perpendicular incision
(control), T2 = bevel incision, 45º, T3 = removal of 1/3 until reaching the main axis of the cladode,
T4 = perpendicular incision of 1/3 on the three sides of cutting, T5 = cladode without incision. 

According to the results, the sprouts length of the treatment in which the plants underwent a
perpendicular incision of 1/3 (T4) showed higher Sprout length at 120 days, being 5.93 cm higher
than the control (T1) and almost twice than T2.  Sprout growth can be an important factor, since
larger cladodes may indicate the formation of earlier plants, which can establish earlier in the field,
anticipating  production  and  bringing  rapid  economic  returns.  Furthermore,  plants  with  larger
sprouts have a  higher  capacity  to  perform photosynthesis  and to  accumulate  larger  amounts  of
carbohydrates,  hormones  and  nutrients  in  their  tissues.  Thereby,  it  can  favor  a  good  root
development and the emergence of new Sprouts in the plant.

For Taiz & Zeiger (2013), Sprout growth occurs either by direct action of auxins or by the
increase generated in gibberellin biosynthesis, since these two hormones have cell elongation as
physiological effect, resulting in a longer stem length. In contrast, López et al., (2000), report that
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cladode size, among other factors, also has an influence on the rooting power in cacti, mainly in
pitaya, due to the production and translocation of hormones and carbohydrates necessary for the
root formation.

Regarding  the  characteristics  Sprout  fresh  and  dry  biomass,  there  was  no  statistical
difference among the different incisions at the cladode base (Figure 7).

T1 T2 T3 T4 T5
0

10

20

30

40

50
BFB BSB

Treatments

F
re

sh
 a

nd
 d

ry
 b

io
m

as
s 

in
 th

e 
ro

ot
in

g 
 (

g)

Figure 7 - Fresh and dry biomass in the rooting of pitaya cladodes under different incisions: T1 =
perpendicular incision in cladode (control),  T2 = bevel incision, 45º, T3 = removal of 1/3 until
reaching the main axis of the cladode, T4 = perpendicular incision of 1/3 on the three sides, T5 =
cladode without incision. 

However, the perpendicular incision on the three faces (T4) indicated higher biomass, both
for fresh and dry sprouts, standing out with 48.19 g and 3.90 g, respectively. This result was already
expected,  since  both  the  percentage  and  Sprout  length  were  higher  for  this  treatment. In  the
formation of pitaya plants, sprouting of cladodes is extremely important, since the higher number of
Sprouts indicate the quality of seedlings, because plants with greater vigor in the Sprout can capture
more light and produce more photoassimilates, which will be transported to its younger drains, such
as Sprouts and roots. 

According to (Figure 8), there was a significant difference for the characteristics root dry
and fresh biomass. 
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*Averages followed in the same letter on the column do not differ among themselves by Tukey test
at 5% probability.

Figure  8  -  Root  fresh  and  dry  biomass  in  pitaya  cladodes  under  different  incisions:  T1  =
perpendicular incision in the cladode base, T2 = bevel incision,  45º, T3 = removal of 1/3 until
reaching the main axis of the cladode, T4 = perpendicular incision of 1/3 on the three sides, T5 =
cladode without incision. 

It was verified that the treatment of perpendicular incision on the three faces (T4) showed
higher  fresh biomass,  with 15.6 g,  not  statistically differing from T2 and T3.  Treatment 4 also
obtained higher root dry biomass (3.35 g). The other treatments were similar.

This  result  can  be  attributed  to  the  higher  number  of  secondary  roots  emitted  by these
cladodes, which is a desirable characteristic in plant formation, since these roots provide higher
capacity for plants to absorb water and minerals present in the soil and, therefore, can show better
adaptation and rapid development when transplanted into the field. The higher root dry mass is also
attributed to the cutting size by some authors (MARQUES et al., 2011).

Conclusions

The  different  incisions  made  at  the  cladode  base  of  white  pulp  pitaya  provide  high
percentage of rooting in the formation of plants. 

The treatment in which a 1/3 perpendicular incision on the three sides (T4) was performed
can be used to  obtain a  more efficient  root  system in  the formation of  pitaya  plants.  It  is  not
recommended to use the bevel incision at 45º.
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Abstract
Tetrodotoxin  (TTX)  is  a  highly  important  animal  toxin  found  in  pufferfish,  mollusks,  arthropods,  flatworms  and
amphibians. Although the toxin is related to several cases of food poisoning in humans, recent search demonstrated that
TTX has a potent specific action in the blockage of voltage-gated sodium channels (VGSCs). The aims of current
research is demonstrates that TTX is efficient in therapies related to the nervous, circulatory and motor systems, besides
those against  cancer.  TTX-producing organisms, its  mechanism and studies  on the therapeutic  use of  the toxin in
medicine  are  provided.  Further  studies  may reveal  other  therapeutic  uses  of  TTX related to  voltage-gated sodium
channels due to its efficiency and specificity in the blockage of these channels. 

Keywords: Pain therapy, new medicine, sodium channels, tetrodotoxin, toxin.

Resumo
A tetrodotoxina (TTX) é uma importante toxina animal, a qual é comumente encontrada em peixes baiacus, moluscos,
artrópodes,  platelmintos  e  anfíbios.  Esta  toxina  está  relacionada com diversos  casos  de  intoxicação  alimentar  em
humanos. No entanto, diversas pesquisas têm mostrado que a TTX possui uma ação poderosa e específica no bloqueio
de  canais  de  Na+  voltagem-dependente.  Esta  pesquisa  demonstra  que  a  TTX  têm  revelado  eficácia  em  terapias
relacionadas ao sistema nervoso, sobretudo aquelas relacionadas a dores neuropáticas e crônicas, terapias relacionadas
ao sistema muscular, cardíaco e motor, terapias contra cânceres, além de outras utilizações terapêuticas, relacionadas
aos canais de Na+ voltagem-dependentes.

Palavras-chave: Dor, canais de sódio, nova medicina, tetrodotoxina, toxina.
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Introduction

Animal venoms and poisons are a complex mixture of toxins used as a defense strategy
and the capture of prey. These toxins are shown to have a relevant potential in pharmacological
research and in the production of new therapeutic drugs (LEWIS, GARCIA, 2003). Tetrodotoxin
(TTX)  is  an  important  poison  found  in  animals,  such  as  the  pufferfish  (NIETO  et  al.,  2012;
RAMIRES et al., 2012). Although TTX is related to human food poisoning (SANTANA-NETO et
al., 2010; SILVA et al., 2010; ISLAM et al., 2011), it is highly efficient in therapies for the nervous
system (ROSENBERG et al., 1999; MORALES et al., 2008), especially those featuring neuropathic
and chronic pain (MARCIL et al., 2006; HAGEN  et al., 2007; KAYSER  et al., 2010). It is also
highly effective in therapies for the muscle, circulatory and motor systems (HIRN  et al.,  2008;
ZIMMER,  2010)  and  in  treatments  against  several  types  of  cancer  (MORALES  et  al.,  2008;
BRAGADEESWARAN et al., 2010; GOMES et al., 2011; NIETO et al., 2012). Current research
demonstrates TTX-producing organisms, its mechanism and studies on the therapeutic use of the
toxin in medicine.

Toxins in animals

Toxins are compounds, produced by vegetal, animal, fungus or bacterial organisms, with a
great variety of molecular forms. They may be classified according to their physical state, structure,
chemical stability, poisoning potential and other biochemical mechanisms. When discussing animal-
derived toxins,  a  significant  difference  exists  between toxic  and  poisonous  animals.  Poisonous
animals have special body structures for the synthesis of toxins and poison-inoculating structures.
Contrastingly, toxic animals do not synthesize their own toxins. Toxicity lies either in their body as
a whole or in specific body tissues which may be caused by secondary metabolites or acquired
within the food chain. In this case, intoxication occurs, as a rule, by ingesting the toxic organism
(GOMES et al., 2011). 

Some organisms are potently toxic, as is the case of fish of the Tetraodontidea family in which
TTX abounds. In fact, it is the most potent marine toxin in food poisoning cases (LEE et al., 2000;
BRAGADEESWARAN et al., 2010; ISLAM et al., 2011; RAMIRES et al., 2012). Isolated in 1950,
TTX was divided into groups in 1964, as a poison that inhibits the nervous and muscular systems
due  to  the  blockage  of  sodium channels  (NOGUCHI,  ARAKAWA,  2008).  Tetrodotoxin  is  an
aminohydroxyquinazoline compound of complex molecular structure (Fig 1).

Fig. 1 - Molecular structure of tetrodotoxin(TTX). Adapted from Noguchi and Arakawa (2008).
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TTX-producing organisms

Fish of the Tetraodontidae family, known as ‘baiacu’, ‘fugu’ or ‘pufferfish’, are perhaps the
best known living beings in which TTX may be found. Some 120 species of pufferfish are known to
exist worldwide, most of which are found in tropical and subtropical sea waters, including species
living in rivers and lakes (SILVA et al., 2010). TTX may be found in the viscera, but mainly in the
gonads, liver, spleen and intestines of the pufferfish which release the poison to defend themselves
against predators (KRUMME et al., 2007; RAMIRES et al., 2012). TTX may also be detected in
the skin (ISLAM et al., 2011), muscle and blood of some species (SILVA et al., 2010), with varying
degrees of concentrations (SOBEL, PAINTER, 2005; NOGUCHI, ARAKAWA, 2008). However, it
is in the Japanese and Chinese pufferfish of the genus Takifugu that TTX is found in great quantities
(KHORA et al., 1991; NOGUCHI, ARAKAWA, 2008).

TTX is produced by bacteria that are part of the food chain of the organisms in which the
toxin  is  found  (SILVA  et  al.,  2010).  The  bacteria  Vibrio  alginolyticus,  Shewanella  alga,  S.
putrefaciens,  Alteromonas  tetraodonis and  others  live  in  symbiosis  or  parasite  several  aquatic
organisms (NOGUCHI, ARAKAWA, 2008). In other words, fish fed on non-toxic diet and without
the producing bacteria do not demonstrate any toxicity (MATSUMOTO  et al.,  2010). Although
TTX is largely found in fish of the Tetraodontidae family, the toxin may be found in other species
such  as  arthropods,  amphibians,  mollusks,  flatworms  and  others  (PIRES  JR  et  al.,  2005;
NOGUCHI, ARAKAWA, 2008; GOMES et al., 2011; ISLAM, et al., 2011). Some Species that host
TTX are illustrated in the Fig 2 and listed in the table below.

Other forms of TTX

Other forms of the toxin, such as 4-epiTTX, 4.9-anhydroTTX (ISLAM et al., 2011) and 11-
norTTX-(S)-ol from TTX degradation and metabolites, have also been identified. Tetrodonic acid
found in the amphibian Brachycephalus ephippium with habitat in the Brazilian Atlantic Rainforest
is  also  a  related  poison (PIRES  ET AL., 2002).  Further,  B. ephippium´s 11-oxoTTX is  a  toxin
analogue which is four to five times more potent than TTX (PIRES et al., 2003). Toxins 6-epiTTX
(YASUMOTO et al., 1988) and 11-norTTX-6(R)-ol have been isolated from tetraodotidiform fish
(GOMES  et al., 2011), whereas 11-oxotetrodotoxin is another tetrodotoxin analogue, albeit rare,
detected in only two marine species, namely, the tetraodontiform Arothron nigropunctatus, and the
crab  Atergatis  floridus.  It  has  also  been  recently  discovered  in  the  salamander  species
Notophthalmus viridescens (GOMES et al., 2011).

Toxins 5-deoxiTTX and 11-deoxyTTX are approximately 1/20 and 1/100 times less toxic than
TTX, respectively. On the other hand, 6-epiTTX is somewhat 10-20 times more potent than TTX
(SHOJI et al., 2001; PIRES et al., 2003), whilst 5,6,11-trideoxyTTX, 4-anhydroTTX, 5-deoxyTTX,
4-ScysteinylTTX (4-  CysTTX) and 1-hydroxy-5,  11-dideoxyTTX from the  salamander  Taricha
granulosa are only slightly toxic (GOMES et al., 2011).
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Table 1 - Species with TTX and the organ in which the toxin is found (MIYAZAWA et al., 1986;
KHORA et al., 1991; HADDAD JR. 2003; SHIU et al., 2003; PIRES JR.  et al., 2005; YOTSU-
YAMASHITA et al., 2007;  NOGUCHI, ARAKAWA, 2008; GOMES et al., 2011; ISLAM et al.,
2011).

Animals Organs

Fishes

Pufferfish (Family Tetraodontinae) ovaries, testes, liver,
intestines and less

frequently in the skin,
muscle and/or blood

Pufferfish (Family Diodontinae) ovaries, liver,
intestines, skin and/or

muscles
Pufferfish (Family Ostracidae) ovaries, testes, liver,

intestines, skin and/or
muscles

Other living beings (species)

Flatworms (Planocera spp.) every body
Nemertinea (Lineus fuscoviridis, Tubulanus punctatus e 
Cephalothrix linearis)

every body

Mollusca Gastropoda (Charonia sauliae, Babylonia 
japonica, Tutufa lissostoma, Zeuxis siquijorensis, Niotha 
clathrata, Natica lineata, Cymatium echo, Pugilina 
ternotoma, Polinices didyma  and other from genus Conus)

mainly in the digestive
glands, and/or some

species in whole body

Mollusca Cephalopoda (Hapalochlaena maculosa) Mainly sallivary glands
in adult

Annelida Polychaeta (Pseudopolamilla occelata) Every body
Arthropoda (Atergatis floridus, Zosimus aeneus e 
Carcinoscorpius Rotundicauda)

Every body and eggs

Chaetognatha (Parasagitta spp e Flaccisagitta spp.) Head
Echinodermata (Astropecten spp.) Every body
Amphibia (Taricha spp., Notophthalmus spp., Cynopsis 
spp., Triturus spp., Atelopus spp., Colostethus sp., 
Polypedates sp., Brachycephalus ephippium, B. nodoterga  
and B. pernix)

skin, ovaries, eggs,
muscle, blood and/or

liver
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Fig.  2  - Illustrations  from  some  species,  which  hosts  TTX.  A:  Chilomycterus  reticulatus.  B:
Brachycephalus ephippium. C: Hapalochlaena maculosa. D: Conus marmoreus. 

TTX active mechanism

TTX  works  on  voltage-gated  sodium  channels  (VGSCs),  which  are  proteins  of  the
heteromeric membrane. They contain the main subunit α which doubles and forms selective poles
of Na+ through the plasmatic membrane. Subunit α is composed of six segments in α-helix structure
repeated four times. The ion pathway is formed by a section between subunits 5 and 6 without any
elliptical shape, called segment P. The fourth subunit comprises several groups of polar amino-acids
directly linked to the voltage-sensitive channel, whereas groups in segment 6 are known for the
metagenesis  that  contributes  significantly  towards  local  anesthesia  linked  to  Na+ channels
(CATTERALL et al., 2007; NARAHASHI, 2008).

Alpha  subunits  are  associated  to  unique  transmembrane  structures,  very  similar  to  the
immunoglobulin called accessory subunit  β.  The subunit  causes kinetics  and modulation of the
channel´s function. Besides being pore-forming factors, subunits α are link sites of anti-epileptic
and anesthetic toxins bonded for channel blockage. In this case, TTX itself bonds at site 1 of the
channel´s extracellular section and closes the pore (SOONG, VENKATESH, 2006; GOMES et al.,
2011). 

The discovery of a selective blocking action of TTX on VGSCs has been of immeasurable
value  for  investigations  of  the  properties  and  physiological  roles  of  VGSCs,  as  well  as  their
pharmacology (FARMER  et al., 2008). TTX has potent and specific activity on the blockage of
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VGSCs (GOMES et al., 2011) since it works selectively and without any effect on other systems of
receptors  and ion  channels.  However,  the blocking activity  is  efficacious  only when externally
injected to the cell. It is unable to obstruct the channels when applied into the inside of the cell due
to the guanidine group linked to the channel´s external aperture. Consequently, TTX´s mechanism is
somewhat different from that of local anesthetics since these compounds block efficiently Na+ and
K+ channels even when applied in the inside of the cell (NARAHASHI, 2008). Anesthetics are
introduced within the cell in a neutral way and are converted into a cationic form within the cell´s
interior (GOMES et al., 2011).

Voltage-gated  sodium channels  may  be  classified  into  TTX-resistant  (TTX-R)  and  TTX-
sensitive (TTX-S), according to their TTX sensitiveness. Currents in the former are slower than
those in TTX-S, owing to their activation and de-activation kinetics (ULBRICHT, 2005; FARMER
et al.,  2008; NARAHASHI, 2008). If nociceptive primary afferent neurons contain significantly
large  quantities  of  TTX-R channels,  there  are  channels  which  are  sensitive to  nanomolar  TTX
concentrations (KYLE, ILYIN, 2007; FARMER  et al., 2008) or TTX-S channels. Consequently,
within the context of TTX sensitiveness, in the brain, different VGSCs may be detected in damaged
peripheral  nerves,  nociceptive  neurons,  thalamic  neurons  related  to  neuropathic  pain,  normal
peripheral nerves, neuro-endocrine cells, skeleton muscles (HIRN et al., 2008) and heart (JO et al.,
2004; GOMES et al., 2011).

Poisoning by TTX

TTX poisoning by ingesting fish of the Tetrodontidae family is a common type of intoxication
in  Japan,  China,  Bangladesh  and  other  Asian  countries  (MAHMUD  et  al.,  1999;  NOGUCHI,
ARAKAWA, 2008; ISLAM et al., 2011), even though other poisoning events have been reported in
South  Africa  (NOGUCHI,  EBESU,  2001),  the  United  States  (DEEDS  et  al.,  2008)  and Brazil
(SANTANA-NETO et al., 2010; SILVA et al., 2010). Tiny amounts of TTX may cause a swift cruel
death  in  animals  and  humans  (BRAGADEESWARAN  et  al.,  2010).  Symptoms  start  with  the
paralysis of the mouth area (indicative of the accident), followed by muscle weakness, myalgia,
dizziness,  dysarthria,  ataxia,  difficulties  in  gait,  visual  disturbances  and  others.  Worsening  of
neurological  manifestations  produces  convulsions,  breathlessness  and  heart-respiration  stoppage
which  may  occur  within  24  hours.  Gastro-intestine  symptoms  are  characterized  by  nauseas,
vomiting, bellyaches and diarrhea. Death occurs by muscular paralysis, respiratory depression and
failure in the circulatory system (HADDAD JR et al., 2004; SANTANA-NETO et al., 2010; SILVA
et al., 2010; ZIMMER, 2010; GOMES  et al., 2011). Death by non-responsive bradycardia (total
atrium-ventricular  blockage)  has  also  been  reported  in  humans  (HADDAD  JR  et  al.,  2004;
SANTANA-NETO  et al.,  2010).  The cause of death is  practically  always related to  respiratory
stoppage,  although  the  heart  is  one  of  the  organs  that  remain  unchanged  even  in  large  toxin
concentrations (ZIMMER, 2010).
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Research related to the medicinal use of TTX

Nevertheless, TTX has proved to be useful in new therapies in different fields owing to its
capacity of blocking voltage-gated Sodium channels. Recently the pharmacological activity of TTX
is being extensively studied as a powerful therapeutic pharmacological agent (GOMES et al., 2011;
NIETO et al., 2012). Studies on TTX application in research and in new techniques and its use as a
toxin  in  therapies  will  be  given  below.  Actually,  TTX  is  highly  effective  in  therapies  against
neuropathic and chronic pains and the toxin is applied in clinical studies with patients suffering
from pains caused by several diseases (BHATTACHARYA et al., 2009). Besides being a painkiller
and used in pain treatment, the toxin has been employed in reducing cancer metastasis. Since TTX
blocks  voltage-gated  sodium  channels,  its  effects  have  been  investigated  in  therapies  against
pathologies involving the muscular and motor systems such as Duchenne muscular dystrophy, heart
arrhythmia and arterial hypertension (GOMES et al., 2011).

In their analysis of TTX in heart and muscular system therapies, Jo et al. (2004) demonstrated
its efficaciousness in the treatment of changes in the heart in the wake of ischemia and hypoxia
which  are  characterized  by  a  continuous  electrical  current  caused  by  the  opening  of  sodium
channels of the muscle cells and which lead to arrhythmia and heart failure. The application of TTX
as a hypertension agent has been highly successful through its direct action on the central nervous
system, due to  the drug´s  capacity  in  crossing the hemato-encephalic  barrier  (ZIMMER, 2010;
GOMES et al., 2011).

Moreover,  the  application  of  TTX  to  animal  models  in  the  wake  of  investigations  on
Duchenne muscular dystrophy with great concentrations of Ca2+ and Na+ and Na+/K+/ATPase in
skeletal  muscular fibers revealed itself  beneficent in Na+ influx and avoided the death of cells
caused by the dystrophy (HIRN et al., 2008).

TTX is effective in the treatment of mechanical or inflammatory lesions in therapies for the
nervous system. The local administration of in vivo TTX prevents the loss of white matter in lesions
of the spine marrow. TTX significantly decreases the loss of large diameter neurons and mitigates
axoplasmatic pathology. In these cases, partially mediated by Na+, the Ca2+ flows to the axon which
starts  a  series  of  pathological  events.  The blockage of  Na+ channels  partially  prevents  lesions
caused by Ca2+ influx (ROSENBERG et al., 1999).

Tam et al. (2002) demonstrated TTX efficiency in the blockage of axon ramification growth,
or rather, the mechanism of motor loss compensation through an increase in the number of muscular
fibers  innervated by the same motor  neuron caused by a  decrease  in  innervations  and skeletal
muscular activity.  The above characteristics may be found in poliomyelitis,  Borne-poliomyelitis
syndrome and amyotrophic lateral sclerosis in which the death of motor neurons is registered. 

TTX may also be employed in cases of inflammatory, neuropathic and visceral pain in which
voltage-dependent sodium channels are directly linked to the eruption of neuropathic pain (NIETO
et al.,  2012).  However,  highly relevant is  the blockage of neuropathic pains in cases involving
mechanical allodynia and thermal hyperalgesia (MARCIL et al., 2006). The changed expression of
several TTX-S sodium channels occurs during pathological pain (inflammatory or neuropathic).
Changes  in  gene  regulation  heads  towards  electro-physiological  alterations  which  may  have  a
leading role in the pathogenesis of pain (NIETO et al., 2012).
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Even when associated with other drugs, Na+ blockers may introduce a new series of highly
efficient treatments against several types of pain (KAYSER et al., 2010). Moreover, TTX is tolerant
since some patients responded positively to minimum doses. On the other hand, response to the
toxin  was  very  efficient  in  patients  suffering  from somatic  and  visceral  pain  rather  than  from
neuropathic  pain  (HAGEN  et  al.,  2007;  GOMES  et  al.,  2011).  Increase  in  the  excitability  of
neurons is one of the mechanisms in the feeling of pain (CUMMINS et al., 2007). It is believed that
TTX-R channels cause these impulses since they are expressed in the small neurons (LYU et al.,
2000) with a lower caliber and transmit the large ones from the periphery to the central nervous
system (CUMMINS et al., 2007; GOMES et al., 2011).

Several studies have also been undertaken with TTX in the therapy of cancer (GOMES et al.,
2011) even though many authors underscore the need of further studies in this field (NIETO et al.,
2012). TTX actually acts on the metastatic cells with more intensity and, as shown above, it is less
aggressive against the other cells of the organism. Treatment with TTX becomes less invasive when
compared to traditional methods such as chemotherapy (GOMES et al., 2011).

In several  studies,  TTX was applied at  the root  of the dorsal  ganglia  of rats  and proved
capable of decreasing mechanical allodynia (MARCIL et al., 2006) besides lessening the pain in
patients with cancer (HAGEN et al., 2007). A study on the analgesic effect of TTX in patients with
pain produced positive results in 50% of the patients during a long term treatment without any
tolerance  (HAGEN et al., 2011). Toxicity in these investigations is normally low and side effects
are mainly sensorial and temporary, with dormancy or tingling around the mouth area (NIETO et
al., 2012). The above authors suggest that further research is necessary on the use of TTX in mild
and intense pain.

The ion channels are expressed in all cells and changes in their expression or activity which
may be involved in several pathologies comprising heart arrhythmias, epilepsy, neuropathic pain
and others  (ONKAL, DJAMGOZ, 2009). A change in the VGSCs expression in cells  has been
reported  in  metastatic  cancer  cells.  It  is  believed  that  the  channels  are  closely  related  to  the
development of metastases by an increase in  their  aggressiveness (BENNET  et  al.,  2004).  The
insufficiency of Na+ for cancer cells modifies their integrity and consequently the suppression of
the cell´s invasion and spreading (BRAGADEESWARAN et al., 2010). 

Conclusion

Current  research  shows that  TTX,  closely  linked to  food poisoning,  is  high  efficient  in
therapies for the nervous system, especially those which feature chronic and neuropathic pain, in
therapies related to the muscular, heart and motor systems, and in therapies against several types of
cancer.  Further  studies  may  reveal  other  therapeutic  employments  of  TTX  related  to  voltage-
dependent sodium channels due to their efficaciousness and specificity in the blocking of these
channels.
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