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O consumo na dose correta e principalmente na frequência adequada são as principais 

dificuldades do fornecimento de aditivos para animais alimentados com dietas com elevado teor 

de volumoso. Os objetivos do trabalho foram avaliar o fornecimento de narasina em diferentes 

frequências de oferta sobre os parâmetros de fermentação ruminal em cordeiros alimentados com 

dietas contendo elevado teor de volumoso. Foram utilizados quatro borregos (Dorper x Santa 

Inês) castrados, providos de cânulas ruminais, que foram alojados em gaiolas para ensaio de 

metabolismo. O delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino 4 × 4. As dietas 

experimentais foram compostas por 95% de feno de coastcross (MS: 87%; PB: 16%; MM: 11%; 

FDN: 71% e FDA: 34%) e 5% de milho moído (veículo de fornecimento do ionóforo). A oferta e 

a sobra foram mensuradas diariamente. Os tratamentos utilizados foram: Controle (C): 

fornecimento diário do milho moído sem ionóforo; N24: fornecimento diário de narasina na 

dosagem de 13 mg/kg de MS. N48: fornecimento de narasina a cada 48 horas, sendo no primeiro 

dia ofertado 26 mg/kg de MS e no segundo dia fornecido o milho moído sem ionóforo (média de 

13 mg de narasina/kg de MS). N72: fornecimento de narasina a cada 72 horas, sendo ofertado no 

primeiro dia 39 mg/kg de MS, enquanto que no segundo e no terceiro dia ofertado o milho 

moído sem ionóforo (média de 13 mg de narasina/kg de MS). O experimento teve duração total 

de 144 dias, divididos em quatro períodos de trinta e seis dias cada. Entre o 31º e o 36º dia de 

cada período, o líquido ruminal foi coletado nas horas 0, 6 e 12 após o fornecimento das dietas. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o procedimento MIXED do SAS (2002). Os 

dados foram avaliados por meio do teste de Tukey e considerados significativos quando P ≤ 0,05.  

O CMS não foi afetado pela frequência de fornecimento de narasina (1,26 ± 0,08 kg/d). Não 

houve efeito na proporção molar de acetato (76,25 ± 1,22 mM/100 mM), butirato (4,9 ± 0,59 

mM/100 mM), concentração de N-NH3 (15,17 ± 2,03 mg/dl) e pH ruminal (6,36 ± 0,13). O 

fornecimento de narasina a cada 24 ou 48 horas aumentou a proporção molar de propionato 

quando comparado ao controle (C = 15,88
b
; N24 = 17,35

a
; N48 = 16,91

a
; N72 = 16,57

ab
 

mM/100mM; P < 0,01) e, consequentemente, reduziu a relação acetato:propionato (C = 4,86ª; 

N24 = 4,38
b
; N48 = 4,53

b
; N72 = 4,66

ab
; P < 0,01). Além disso, os tratamentos N24 e N48 

aumentaram a concentração total de AGCC quando comparado ao controle e N72 (C = 88,96
b
; 

N24 = 107,43
a
; N48 = 100,53

a
; N72 = 84,62

b
 mM; P < 0,01). Em conclusão, o fornecimento 

diário de narasina ou a cada 48 horas altera os parâmetros de fermentação ruminal em cordeiros 

alimentados com dietas contendo elevado teor de forragem.  
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