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1. INTRODUÇÃO 
 

Os minerais são componentes fundamentais na dieta dos animais, pois 

assumem funções vitais no organismo como imunológicas, crescimento, reprodução, 

entre outras.  

Para um perfeito funcionamento das atividades metabólicas do organismo, 

e conseqüente exploração zootécnica dos animais domésticos, é necessário que os 

minerais sejam fornecidos em quantidades e proporções equilibradas, e, 

especificamente em bovinos, para o bom funcionamento do rúmen, por meio do 

crescimento adequado dos microrganismos ruminais, e conseqüente melhor 

aproveitamento das partículas alimentares e produção de ácidos graxos voláteis e 

proteína microbiana. Segundo LANGWINSKI & OSPINA (2002), os minerais 

assumem funções importantes no ambiente ruminal, podendo afetar pressão 

osmótica, capacidade de tamponamento e a taxa de diluição. 

Os minerais são classificados em macrominerais e microminerais. Esta 

classificação não é devido à importância de cada mineral especificamente, pois todos 

mineirais exercem funções essenciais, e sim de acordo com as necessidades 

requeridas pelo animal. Os macrominerais são exigidos em maior quantidade e os 

microminerais, em menor quantidade. São encontrados nos alimentos em 

quantidades variáveis, muitas vezes não atendendo às exigências nutricionais. Neste 

caso, se faz necessário a suplementação da dieta com fontes minerais. 

O micromineral Zn, ultimamente, tem sido bastante estudado em outros 

países, porém as pesquisas no Brasil não são suficientes. Enzimas que requerem Zn 

estão envolvidas no metabolismo de ácidos nucléicos, proteínas e carboidratos e, 

conseqüentemente, no metabolismo celular, ressaltando a sua importância para o 

normal funcionamento do sistema imunológico. Além disso, o requerimento de 

aminoácidos na síntese de proteínas é prejudicado pela deficiência de Zn, o que 

justifica sua grande importância no desempenho animal.  

Os sintomas de deficiência de Zn em bovinos são redução do 

crescimento, do consumo e da eficiência alimentar, lesões na pele, perda de pêlo, 

inflamação no nariz e na boca, alterações na espermatogênese, no crescimento 
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testicular, no desenvolvimento sexual primário e secundário dos machos, e todas as 

fases do processo reprodutivo das fêmeas. 

O Zn é encontrado nas forragens, mas sabe-se que forragens de solos 

tropicais são deficientes em grande parte em macro e microminerais necessários aos 

animais domésticos. Segundo CONRAD et al. (1985), com o amadurecimento das 

plantas, o Zn tende a se deslocar para o sistema radicular, decrescendo a 

quantidade disponível nas folhas para a alimentação animal.  

Segundo MORAES (1998), todo mineral, para ser absorvido, deve fazer 

uma ligação, denominada quelatação, com os aminoácidos que se encontram livres 

no estômago e intestino, podendo haver competição de diferentes minerais para se 

ligarem aos mesmos aminoácidos, sendo esse o caso do Zn e do Co que precisam 

da metionina para serem absorvidos. 

Muitos fatores como idade do animal, raça, nível de adaptação e 

produção, forma química do mineral nos ingredientes da dieta, e inter-relação com 

outros nutrientes, além dos níveis e fontes de Zn, podem influenciar sua absorção. 

As principais fontes de Zn usadas na indústria de alimentos para animais, são o 

Óxido de Zinco (ZnO) e o Sulfato de Zinco (ZnSO4). No entanto, algumas fontes de 

minerais, principalmente de microminerais, apresentam baixa biodisponibilidade. 

Para melhorar a disponibilidade de determinados minerais, uma alternativa que vem 

sendo utilizada é a associação destes minerais com algumas substâncias orgânicas, 

como, por exemplo, os aminoácidos, as proteínas e os polissacarídeos. Este 

processo é denominado de quelatação.   

O complexo Zn-Metionina (ZnMet), tem sido bastante estudado nos EUA, 

por MALCOM-CALLIS et al., BROWN et al., MCBETH et al., SPEARS e KEGLEY, 

CHIRASE et al., ENGLE, et al., MULLIS et al., ROJAS, et al., NOCKELS, et al. 

WEDEKIND et al., entre outros. A porção metionina do complexo ZnMet tem se 

mostrado menos degradável pelos microrganismos ruminais, o que ocasiona a 

passagem para o trato intestinal onde é absorvido (SPEARS, 1996). O complexo 

ZnMet tem demonstrado ser mais estável no rúmen, por realizar menor número de 

ligações a partículas alimentares ou microrganismos do que se estivesse na forma 

inorgânica (ZnO ou ZnSO4). 
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A recomendação segundo o NRC (1996) é de 30 mg de Zn/kg de matéria 

seca ingerida (MSI) para bovinos de corte, sendo que a tolerância máxima da 

concentração de Zn é de 500 mg de Zn/kg MSI. Como existe um grande intervalo 

entre a recomendação e o teor tóxico, e o Zn tem influência no crescimento, 

desenvolvimento, consumo e ganho em peso, justifica-se o estudo da sua 

concentração na dieta animal. 

Esta pesquisa tem como objetivo a avaliação do efeito de diferentes 

concentrações e fontes de Zn sobre o desempenho, características da carcaça e da 

carne de bovinos de corte, bem como a avaliação da biodisponibilidade das fontes 

estudas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 O micromineral zinco 
 

O Zn é um elemento químico de numero atômico 30 e massa atômica 

65,37 U.M.A.. É um metal de transição e situa-se na Tabela Periódica no grupo 12. 

A época do seu descobrimento é desconhecida, mas, no século I d.C., os 

compostos de Zn já eram citados. Foi redescoberto séculos mais tarde por 

Theofrasto Paracelso, que o denominou ‘zink’, provavelmente derivado de ‘zinn’, 

palavra alemã para estanho (LEME, 2000).  

Segundo revisão realizada TRAMONTE (1996), o Zn foi reconhecido pela 

primeira vez como essencial para sistemas biológicos em 1869, por Raulin em 

estudos com Aspergillus niger, demonstrando sua necessidade para o processo de 

crescimento. E somente em 1929, que foi demonstrado ser essencial para plantas 

superiores; em 1934, a essencialidade do Zn para o crescimento de ratos foi 

demonstrada por Todd, enquanto que para galinhas, só foi demonstrado pela 

primeira vez em 1958 por O’Dell.  

Aqueles minerais requeridos em miligramas ou microgramas são referidos 

como minerais traços, dentre eles, o Zn que aparece como componente de mais de 

200 metaloenzimas que dele dependem, seja estruturalmente ou para atividade 

catalítica ou enzimática (TRAMONTE, 1996) como Cobre-Zn superóxido dismutas, 

anidrase carbônica, álcool dehidrogenase, carboxipeptidase, alcalino fosfatase, e 

RNA polimerase, com efeitos no metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídeos e 

ácidos nucléicos, ou mais bem dizendo, enzimas que requerem Zn estão envolvidas 

na síntese de ácidos nucléicos, lipídeos, proteínas e carboidratos (NRC, 1996). 

ENGLE et al., 1997, submeteram bovinos a deficiência de Zn e 

observaram uma queda na eficiência alimentar, afetando, também, as enzimas 

proteolíticas na degradação da proteína muscular, reduzindo o crescimento, além de 

um desequilíbrio mineral de Na e K excretado na urina. 
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A grande participação do Zn em numerosas moléculas biológicas se deve 

a duas propriedades: uma das mais baixas toxicidades dentre todos metais pesados, 

devido a um eficiente mecanismo homeostático, e características físico-químicas que 

lhe conferem grande adaptabilidade face às necessidades que as proteínas e 

enzimas apresentam para levar a cabo diversas funções biológicas (LEME, 2000). 

O Zn é um íon primariamente intracelular, com seu local de ação no 

interior da célula e, com baixa concentração nos fluidos extracelulares (JACKSON, 

1988, citado por TRAMONTE, 1996). 

O Zn é um componente da timosina, um hormônio produzido pelas células 

do timo que regulam células imediadoras da imunidade, os linfócitos T (NRC, 1996). 

Segundo VALLEE & FALCHUK (1993) citado por LEME (2000), a deficiência de Zn 

leva à atrofia do timo e à incapacidade do organismo de responder a antígenos 

padrões e se defender de infecções. 

LEME (2000) salienta que o Zn tem propriedade de restauração da 

capacidade imunológica, de cicatrização de feridas e permite a síntese protéica. 

CHIRASE et al. (1991) forneceram dieta controle (96 ppm Zn), ZnO (163 

ppm Zn) e ZnMet (171 ppm Zn) para bovinos confinados em situações de infecção 

viral, e observaram que as concentrações de Zn no plasma foram similares para 

todos os tratamentos, e diferentes com o tempo. Durante os 7 primeiros dias após a 

infecção, a concentração de Zn no soro decresceu de 1,88 ppm para 1,22 ppm. 

Entretanto no 28o dia, a concentração de Zn aumentou para 1,57 ppm, mas com 

valor inferior ao dia anterior à infecção. Isto sugeriu um fluxo de Zn do plasma para o 

fígado, resultando em rápida estimulação na síntese de metaletionina nos 

hepatócitos, ou devido ao desvio de Zn para dentro da área de infecção permitindo 

maior eficiência na fagocitose. 

O Zn possui função anabolizante através da sua participação como 

componente de muitas enzimas e em sistemas reguladores envolvidos no 

crescimento celular, na síntese protéica e de DNA, nos níveis hormonais e no 

metabolismo de fatores de crescimento, mantendo inter-relação complexa com o eixo 

do hormônio do crescimento e do IGF-1 (insulin-like growth factor) (BRANDÃO-

NETO et al, 1995, citado por LEME, 2000), pois sabe-se que o Zn modula a secreção 
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de hormônio do crescimento , aumenta as concentrações séricas de IGF-1, e facilita 

a ligação do hormônio do crescimento aos receptores celulares (LABELLA, et al., 

1973, citado por LEME, 2000). 

O coeficiente de absorção de Zn em ruminantes adultos é de 15% (NRC, 

1996). Porém a estrutura química do composto e dois fatores dietéticos podem afetar 

a eficiência da absorção de Zn, a interação com outros íons e a presença de agentes 

quelatantes na dieta (ANDRIGUETO et al., 1983; NRC, 1996).  

Segundo ANDRIGUETO et al (1983), NRC (1996), SANDSTRÖM (2001), 

e UNDERWOOD (1977) o Fe, o Ca e o Cu interagem negativamente com o Zn. O 

aumento da concentração destes elementos na dieta impede a absorção de Zn o que 

prejudica o crescimento e impossibilita as funções imunológicas. Ainda segundo 

UNDERWOOD (1977), o crescimento e conseqüente ganho em peso comprometido 

pela deficiência da absorção do Zn, é devido, em partes, a queda no consumo 

causado pela deficiência deste elemento na dieta, em ratos. 

Segundo CONRAD et al. (1985), a utilização de aminoácidos na síntese 

de proteína é prejudicada pela deficiência de Zn, que é encontrado nas forragens, 

apesar de que as forragens de solos tropicais são deficientes em grande parte em 

macro e microminerais necessários aos animais, sendo que o Zn apresenta 75% de 

nível marginal de deficiência. Com o amadurecimento das plantas, o Zn tende a se 

deslocar para o sistema radicular, decrescendo a quantidade de Zn nas folhas 

disponível à alimentação animal.  

Os sintomas de deficiência de Zn são: redução do crescimento, do 

consumo e da eficiência alimentar, lesões na pele, perda de pêlo, inflamação no 

nariz e na boca, afetando espermatogênese, crescimento testicular, desenvolvimento 

sexual primário e secundário dos machos e todas as fases do processo reprodutivo 

das fêmeas (CONRAD et al., 1985; NRC, 1996).  
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2.2. Minerais Quelatados 

 
Muitos fatores como idade do animal, raça, adaptação, nível de produção, 

forma química do mineral nos ingredientes da dieta, inter-relação com outros 

nutrientes podem influenciar na absorção de Zn da dieta, além dos níveis e fontes 

deste mineral. É sabido que as principais fontes de Zn usadas na indústria de 

alimentos para animais, são o ZnO e ZnSO4. 

O Zn na forma pura ou minério bruto é menos eficiente, e a franklinita 

(composta de ferro, Zn e óxido de manganês) é indisponível (ANDRIGUETO et al., 

1983) 

O ZnO apresenta menor solubilidade quando comparado ao ZnSO4, o que 

suqere que o ZnO pode não ser tão bem absorvido como ZnSO4 (NRC, 1996). Mas 

para MILLER et al. (1977) citado por ANDRIGUETO et al. (1983) o óxido tem uma 

maior influência sobre o Zn contido nos tecidos, em detrimento do Zn na forma de 

sulfato. 

A finalidade de desenvolver minerais orgânicos ou quelatados é garantir a 

absorção do mineral ao nível do trato intestinal. São denominados quelatados, 

compostos formados por íons metálicos ligados à aminoácidos, peptídeos ou 

complexos polissacarídeos que proporcionam a estes íons alta disponibilidade 

biológica, alta estabilidade e solubilidade. A palavra “quelato” vem da palavra grega 

“chele” que significa garra, é o mesmo que ocorre no organismo, o aminoácido 

agarra o íon metálico, e este pode ser absorvido (MORAES, 1998). 

Segundo OLIVEIRA (2004), existem inúmeras variáveis no trato digestivo 

que interferem na absorção dos minerais como: pH do meio, o conteúdo e 

principalmente a presença de outros minerais e suas interações antagônicas que 

inibem a absorção. O que pode ocorrer com os minerais inorgânicos é a 

possibilidade de serem ligados a aminoácidos ou proteínas livres no estômago ou 

intestino, para que sejam absorvidos no duodeno, cujo pH determina a solubilidade. 

Assim entram nas células por difusão passiva ou transporte ativo. Porém, podem 

ocorrer perdas em reações com compostos insolúveis ou em processos de 

competição dos diferentes minerais para se ligarem aos mesmos aminoácidos, como 
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por exemplo: Zn e Co que precisam da metionina para serem absorvidos (OLIVEIRA, 

2004; PREMIERPET, 2003).  

Segundo OLIVEIRA (2004), os minerais orgânicos têm sua absorção 

garantida através de um mecanismo de transporte passivo no jejuno. Não sofrem 

competição por já possuírem seu(s) próprio(s) aminoácido(s) ao entrarem no trato 

digestivo. Devido à sua forma de ligação, o mineral metálico é quimicamente inerte, 

assim também não se interage com os íons metálicos livres. Assim é absorvido, 

passando diretamente para o plasma através das células da mucosa intestinal, e sua 

ligação permanece inalterada. A separação do aminoácido quelante acontece onde o 

mineral metálico é usado. O aminoácido ligado funciona como um transportador do 

mineral, carregando-o através de todo o organismo, visto que os aminoácidos 

atendem às necessidades específicas de tecidos e sistemas. Assim, conduzem os 

minerais para os locais específicos, garantindo sua utilização no tecido que dele 

necessita. 

Fontes protéicas de alta qualidade são aquelas ricas em lisina e 

metionina, e nas quais esses aminoácidos passam intactos pela fermentação ruminal 

(PEREIRA, 2004). O que auxilia ainda mais a estabilidade do composto no ambiente 

ruminal. 

O fato de não interagir com outros minerais e sofrer menor influência 

dentro do trato digestivo coloca os minerais orgânicos em vantagem frente às fontes 

de minerais convencionais (MORAES, 2003). 

Segundo ZINPRO 2004, o ZnMet  é mais biodisponível que o inorgânico 

padrão, o ZnSO4, o que sugere que o ZnMet é absorvido diferentemente e mais 

eficientemente, porém ainda não é conhecido se o ZnMet é absorvido intacto ou se é 

ionizado no intestino e absorvido em seguida, ou se é uma pequena fração no corpo. 

O que é conhecido é que os minerais traços estão presentes no corpo na forma de 

complexos orgânicos e não livres como íons inorgânicos. Também é conhecido que 

aminoácidos como a metionina são absorvidos mais eficientemente no duodeno e no 

intestino delgado que os minerais traços. Então se o ZnMet é absorvido via rota de 

absorção da metionina, e será absorvido mais eficientemente que outras formas 

inorgânicas. 
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Segundo SPEARS (1996), o complexo Zn-Metionina (ZnMet), tem sido o 

mais estudado. A porção metionina do complexo ZnMet tem se mostrado menos 

degradável pelos microrganismos ruminais. Estudos têm demonstrado que o 

complexo ZnMet permanece intacto no rúmen e ligando menos do que as formas 

inorgânicas de Zn, às partículas alimentares ou microrganismos formando complexos 

insolúveis. 

Além do mais, por serem mais eficientemente utilizados pelo organismo 

animal, os quelatados diminuem a contaminação ambiental (OLIVEIRA, 2004). E, 

apesar disso, CHIRASE et al. (1994) observaram que fontes orgânicas de Zn 

reduzem o tempo de recuperação de bovinos infectados com rinotraqueite viral. 

 

 

2.3. Bismetionina de Zinco 

 

Segundo SOUZA, et al. (2003), a substância Bismetionina de zinco foi 

obtido reagindo soluções aquosas de Zn2+ e metionina em pH 8 na temperatura de 

80ºC, dando origem a um sólido branco suspenso na solução. Nessas condições o 

produto formado é um composto neutro de zinco e metionina com estequiometria 1:2, 

respectivamente, que pode conter duas moléculas de água ligadas diretamente ao 

íon de zinco, [Zn(met)2.2H2O]. Em comparação com outro composto obtido na 

Patente U.S.3.941.818 que é um cátion-complexo que necessita de um contra-íon 

negativo para contrabalancear a carga, a Bismetionina de Zn é um composto neutro, 

insolúvel em água e em meio básico ou neutro, tornando-o bastante inerte em 

ambientes altamente reativos, enquanto em meio ácido (pH < 3), o composto torna-

se prontamente solúvel, aumentando sua reatividade, ao contrário do outro composto 

que é solúvel em grande intervalo de pH. 
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FIGURA 1 - Estrutura molecular da Bismetionina de Zn, onde L é 

representado por H2O. 

 

Em questões práticas, o outro composto possui elevada solubilidade no 

meio ruminal resultando na liberação do Zn. Assim o fornecimento do Zn inorgânico 

ou o quelatado solúvel resulta no mesmo efeito. A Bismetionina de Zn, relativamente 

inerte à ação do rúmen e solúvel no ambiente estomacal (pH < 3), se torna 

prontamente absorvida no intestino, distribuída e utilizada pelo organismo dos 

animais (SOUZA, et al., 2003). 

Neste trabalho, a Bismetionina de Zn [Zn(met)2.H2O], cuja fómula 

estrutural é apresentada na Figura 1, será nominada de Zn Metionina (ZnMet). 

 

 

2.4. Ação do zinco no rúmen 

 

Segundo LANGWINSKI & OSPINA (2002), os minerais assumem funções 

importantes no ambiente ruminal, podendo afetar pressão osmótica, capacidade de 

tamponamento e a taxa de diluição. 
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Estudos realizados por ARELOVICH et al. (2000) indicaram que o Zn pode 

diminuir a incidência de uréia tóxica e, desse modo, pode reduzir a perda de amônia 

associada com a absorção ruminal, assim podendo ajudar a manter a atividade 

ruminal e estender a síntese de proteína microbiana. Suplementação com Zn em 

baixas concentrações (10 a 15 ppm) inibiu a hidrolise da uréia in vitro e retardou a 

acumulação da amônia no rúmen. Suplementação com Zn com níveis diários de 250 

ppm aumentou a concentração de Zn no líquido ruminal em aproximadamente 7 

ppm, podendo beneficiar a diminuição do potencial de toxidez da uréia e 

favoravelmente alterar a forma dos ácidos graxos voláteis no rúmen. Com doses 

diárias equivalentes ou superiores a 250 ppm, a proporção de propionato é 

aumentada e a razão acetato:propionato é diminuída. Adicionando Zn a 470 ppm, o 

Zn atinge uma concentração de 12 ppm no líquido ruminal, tendendo a depreciar a 

digestibilidade da fibra vegetal.  

CECAVA et al. (1993) observaram que Zn pode formar complexos com a 

proteína alimentar, limitando o acesso das enzimas, reduzindo a proteólise ruminal. 

Para FROETSCHEL et al. (1990), a suplementação de Zn pode limitar o 

fornecimento de nitrogênio para bactérias ruminais reduzindo a degradação ruminal 

da proteína dietética (aminoácido). Suplementação das dietas com ZnSO4 tem 

efeitos variados no número de protozoários ruminais que são dependentes da 

freqüência alimentar, podendo afetar a eficiência da utilização da proteína dietética 

como conseqüência da desfauna ruminal. Efeitos no número de protozoários 

ruminais, fermentação de produtos finais e coeficiente de digestão parcial indicam 

que o ZnSO4 inibe digestão de aminoácidos (AA) ruminais. Concluindo que o 

benefício do ZnSO4 para melhorar o desenvolvimento dos ruminantes depende 

largamente das proteínas da síntese microbiana ruminal. 

Segundo KENNEDY et al. (1993), fontes dietéticas de Zn afetam a 

concentração ruminal de Zn. Concentração de Zn dos microrganismos ruminais tem 

se mostrado 10 a 500% maior que o Zn contido na dieta alimentar (MITCHELL & 

PTOSIC, 1949; MARTINEZ,1973; DURAND & KAWASHIMA, 1980 citados por 

KENNEDY et al,1993). O complexo Zn-polissacarídeos (ZnPoly) contribuiu com mais 

Zn para a fração solúvel do rúmen que ZnO, pois o ZnO é mais capturado pelos 
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microrganismos. Concluíram também que, devido à redução da concentração de 

amônia no rúmen, o Zn favorece a deaminação de enzimas, glicólise e síntese de 

proteínas, portanto a suplementação de Zn pode estimular o crescimento microbiano.  

Somente 1 a 2% de doses intravenosas de Zn são transportadas ao 

rúmen pela saliva ou através da parede ruminal (WESTON & KASTELIC, 1967 

citados por KENNEDY et al., 1993), parecendo ser inviável para o crescimento dos 

microrganismos ruminais, mostrando que a suplementação com Zn é necessária 

para manter a produção de microrganismos ruminais. 

Segundo ZINPRO (2001a), estudos conduzidos por A.J. Herinchs e H.R. 

Conrad em 1983, mostram que o ZnMet não degrada em ambiente ruminal, ou são 

utilizados pelo ambiente ruminal após período de 96 h de inoculação. E, segundo 

ZINPRO (2001b), após 24 h de incubação, apenas 4,4 mg de N provida do ZnMet 

foram transformadas em amônia, em teste in vitro, simulando a fermentação no 

rúmen, isto significa que 94,1% do ZnMet passa intacto pelo rúmen. 

 

 
2.5. Local de absorção e metabolização do zinco 

 

Segundo CONRAD et al. (1985) e UNDERWOOD (1977), um terço do Zn 

ingerido é absorvido no abomaso, e o restante, que é absorvido pelo intestino, é 

metabolizado no fígado. 

A maior forma de armazenamento de Zn é no fígado na forma de Zn 

metaletionina, e é mobilizado em resposta a necessidades metabólicas (RICHARDS 

& COUSINS, 1976 citado por LITTLEDIKE et. al., 1995).  

Segundo MULLIS et al. (2003), fontes orgânicas de Zn (Zn-lisina e Zn-

metionina) são iguais ou mais bem absorvidas que a mais absorvível fonte inorgânica 

(ZnSO4) e podem ser metabolizadas diferentemente em alguns tecidos. 

O controle homeostático do Zn no corpo de acordo com a necessidade é 

realizado através da regulação da absorção. Primeiramente o pâncreas secreta Zn-

ligante até o lúmen intestinal, no lúmen intestinal, o Zn é complexado com um ligante, 

permitindo então ser transportado através das microvilosidades intestinais até as 
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células epiteliais, onde o Zn é transferido para ‘sitios’ ligantes na membrana 

basolateral do plasma, albumina metal-livre interage com a membrana plasmática e 

remove o Zn do ‘sitio’ receptor. A quantidade de albumina metal-livre disponível 

determina o quanto de Zn é removido das células epiteliais e regula a quantidade de 

Zn a ingressar no corpo (UNDERWOOD, 1977). 

Segundo OBERLEAS (1996), o pâncreas é responsável pelo mecanismo 

homeostático do Zn. Estudos realizados por ele mostraram que existe um fluxo de Zn 

do pâncreas até o duodeno para uma constante absorção, porém parte deste é 

excretado. Em ratos com quatro semanas de deficiência, injetou peritonealmente Zn 

e coletou as fezes, observando que o pâncreas excreta dois tipos de zinco, 

complexado e disponível para complexação, e que a secreção ocorre 

indiferentemente do estado metabólico de Zn no organismo. Pois, mesmo em 

deficiência de Zn, este elemento era excretado em baixas quantidades, e encontrado 

nas fezes. Porém o exato lugar da secreção e a vulnerabilidade do Zn secretado 

para complexação ainda não têm sido estudado.  

 

 

2.6. Excreção do Zn 

 

Segundo TRAMONTE (1996), o organismo excreta consideraveis 

quantidades de Zn via secreções intestinais como parte de seu mecanismo 

homeostático. CONRAD et al. (1985) e UNDERWOOD (1977) afirmaram que a 

principal forma de excreção do Zn é pelas fezes. 

O motivo da principal forma de excreção do Zn ser via fezes pode ser 

explicado pelo motivo de ser lançado pelo pâncreas para o duodeno, de modo que 

ocorra uma reabsorção, mantendo o controle homeostático, porém nem todo Zn 

lançado pelo pâncreas consegue ser reabsorvido, sendo boa parte eliminada. Em 

bovinos, o suco pancreático contribui com um quarto (1/4) da perda de Zn pelas 

fezes (UNDERWOOD, 1977).  
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Em revisão realizada por UNDERWOOD (1977), concluiu-se que touros 

que recebem fontes de Zn via oral, 70% do Zn é eliminado pelas fezes e 0,3% pela 

urina, enquanto que na via intravenosa, 20% de Zn é excretado pelas fezes e 0,25% 

pela urina. 

Para NOCKELS et al. (1993) a aparente absorção e retenção de Zn foram 

similares para ZnMet e ZnSO4, não notando diferenças significativas na excreção de 

Zn fecal e urinário. Com indução de estresse, os animais mostraram um balanço 

negativo de Zn, os animais que receberam ZnMet mostraram excreção urinária 

inferior quando comparado ao ZnSO4. A absorção e retenção de Zn foi maior para os 

animais estressados que receberam ZnMet quando comparados aos que receberam 

ZnSO4, pois mostraram melhor absorção e, conseqüentemente, redução na perda 

urinária, apesar destas diferenças não terem sido significativas (P < 0,54). 

 

 

2.7. Biodisponibilidade 
 

Biodisponibilidade é a proporção de um nutriente presente no alimento 

que é absorvida pelo animal e utilizada nas suas funções biológicas. 

A biodisponibilidade aparente ou valor biológico aparente dos 

microelementos minerais refere-se à fração dos mesmos que é utilizável no 

metabolismo, para o cumprimento das funções próprias dos microelementos, e difere 

de digestibilidade ou absorção, porquanto nem toda fração absorvida dos 

microelementos está disponível para o atendimento das necessidades metabólicas, 

embora a capacidade de absorção seja um dos principais fatores (ANDRIGUETO et 

al., 1983).  

Segundo revisão realizada por UNDERWOOD (1977), a concentração do 

elemento Zn nos músculos, varia com a cor e sua atividade. Quanto maior a 

atividade do músculo, maior a concentração de Zn e a coloração da carne 

apresentando-se mais escura. A fração do Zn nos pêlos não é refletida pelo Zn 

ingerido na dieta. 
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Porém, segundo FAIRWEATHER-TAIT (1992) e AGGETT (1991) citados 

por TRAMONTE (1996), nenhum tecido é um bom indicador do nível de Zn no 

organismo, pois a sua meia-vida biológica depende do “turnover” do próprio tecido. 

Portanto, o conteúdo de Zn em tecidos com um “turnover” lento, tais como o músculo 

e os ossos, dará menos informação sobre mudanças agudas no seu suprimento se 

comparados com tecidos de meias-vidas menores, como as plaquetas. 

No fígado, o Zn está presente no núcleo, mitocôndria e frações 

sobrenadantes, com maiores níveis por unidade de proteína no sobrenadante e 

microssomos. Apenas um sexto do Zn nos tecidos está firmemente ligado à proteína 

e não pode ser removido, sendo esta fração provavelmente metaloenzimas e ácidos 

nucléicos (UNDERWOOD, 1977). 

Segundo SPEARS (1996), microminerais de complexos orgânicos 

parecem ser melhor absorvidos e mais estáveis no ambiente ruminal e no abomaso 

do que a forma inorgânica, pois os microminerais estão presentes no organismo e 

fazendo parte de complexos orgânicos ou quelatados e não como íons inorgânicos 

livres. 

Fontes orgânicas de Zn são equivalentes ou mais bem disponíveis que a 

mais disponível fonte inorgânica e podem ser metabolizadas diferentemente em 

alguns tecidos (ROJAS et al., 1995; SPEARS, 1996). 

SILVA et al .(2002a) comparando a absorção aparente de Bismetionina de 

Zn (ZnMet) e ZnSO4, pela eliminação do elemento nas fezes de ratos, observaram 

que em ratos submetidos a uma deficiência de Zn, a absorção deste elemento é mais 

eficiente. Durante a recomposição dos níveis normais de Zn no organismo, a 

quantidade diária excretada deste elemento se estabilizou. Porém, o grupo ZnSO4 

apresentou diferença significativa na eliminação de Zn, apresentando maior 

eliminação em relação ao grupo tratado com ZnMet, e essa diferença permanece 

constante para os cinco últimos dias do experimento concluindo que em ratos com 

deficiência de Zn, o tratamento com ZnMet propõe melhor absorção, mesmo quando 

a fonte ZnSO4 é mais abundante. 

WEDEKIND & BAKER (1990) compararam a biodisponibilidade de Zn em 

ZnO e ZnSO4 e observaram que ZnO possui uma menor biodisponibilidade de Zn em 



 16

relação a ZnSO4. Em frangos, a biodisponibilidade de Zn do ZnSO4 foi maior do que 

ZnO. Observaram também que uma maior biodisponibilidade de Zn resultou em 

melhor resposta alimentar. 

WEDEKIND et al. (1992) estimando a eficiência da biodisponibilidade de 

ZnMet, ZnSO4 e ZnO em frangos, observaram que ZnMet é mais biodisponível que 

as fontes inorgânicas. 

SANDOVAL et al. (1997), usando diferentes níveis de ZnSO4 na dieta (0, 

70, 1.400 ou 2.100 mg de Zn/kg de MSI) observaram que as concentrações de Zn no 

pâncreas, rins e fígado aumentaram com o aumento de Zn na dieta. Também 

observaram que o tamanho da partícula não resulta no aumento da 

biodisponibilidade. Concluíram que a concentração de Zn nos tecidos se elevou com 

o aumento do nível de Zn na dieta, mostrando que as concentrações de Zn nos 

tecidos podem ser usadas como indicadores da biodisponibilidade de Zn. 

LITTLEDIKE et al. (1995) também observaram que a concentração de Zn 

no fígado aumenta (P < 0,05) com o aumento da ingestão diária deste elemento, pois 

o Zn é armazenado principalmente no fígado, e é mobilizado em resposta a 

necessidades metabólicas (RICHARDS & COUSINS, 1976 citado por LITTLEDIKE 

et. al., 1995). Por isto o status dos minerais traços dos animais são melhores 

descritos pelas concentrações no fígado (KINCAID, 1999) 

HUERTA et al. (2002) observaram que novilhos suplementados com 200 

ppm de Zn apresentaram maior concentração de Zn no fígado aos 59 e 134 dias e 

maior concentração de Zn no soro aos 59 e 102 dias do experimento em 

comparação com a dieta controle. 

ROJAS et al. (1995) avaliaram a biodisponibilidade de duas fontes 

orgânicas e duas inorgânicas de Zn na alimentação de cordeiros, e observaram que 

o tratamento com o complexo Zn-Lisina (ZnLys) apresentou maior acumulo de Zn, de 

581, 389 e 340 mg de Zn/kg de tecido nos rins, fígado e pâncreas, respectivamente. 

Cordeiros recebendo ZnSO4 e ZnMet apresentaram maior concentração de Zn no 

fígado, 195 e 198 mg de Zn/kg de tecido, respectivamente, do que cordeiros que 

receberam ZnO e controle, 140 e 127mg de Zn/Kg de tecido, respectivamente. 

Embora a concentração de Zn no fígado tenha sido levemente maior para a fonte 
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ZnMet em relação ao ZnSO4, a concentração de Zn no músculo mostrou 

comportamento inverso, fonte de Zn de ZnSO4 apresentou 261 mg de Zn/kg MSI, 

enquanto ZnMet apresentou 259 mg de Zn/kg MS do músculo. As concentrações de 

Zn no osso, tutano do osso, córnea, pele, casco e músculo não foram diferentes 

entre os tratamentos. No 49o dia do experimento a avaliação da concentração de Zn 

no soro, demonstrou que o grupo controle apresentou o menor aumento (0,20 µg de 

Zn/ml de soro) quando comparado à ZnLys, ZnSO4, ZnO e ZnMet que mostraram um 

aumento de  0,74, 0,62, 0,83 e 0,53 µg de Zn/ml de soro, respectivamente. No 55o 

dia, a concentração de Zn no soro foi maior para ZnLys com 1,58 µg de Zn/ml do que 

para ZnSO4, ZnMet, controle e ZnO com 0,87, 0,78, 0,75 e 0,62 µg de Zn/ml, 

respectivamente. Conclui-se que ZnLys é a fonte de Zn mais biodisponível, e que o 

ZnMet não diferiu do ZnSO4.  

Por outro lado, MULLIS et al. (2003) observaram que fontes de Zn 

orgânica e inorgânica não afetaram concentração de Zn no soro, mostrando 

concentrações mais baixas no início da suplementação. Fontes de ZnProt foram 

mais bem utilizadas na dieta com elevado nível de Ferro. Observaram também que 

fontes de Zn não afetaram as concentrações de Zn no fígado. Comparando a 

concentração de Zn no soro de duas raças bovinas no inicio do experimento, 

observaram que a raça Simental mostrou maior concentração de Zn no soro (P < 

0,01) que a raça Angus, após o 56o dia do experimento, esta diferença deixou de 

existir. 

ZINPRO (2001c), forneceu Zn de fonte inorgânica (196 mg/kg MSI) e Zn 

quelatado (184 mg/kg MSI) para vacas e novilhas 20 dias antes da estação de parto 

e 200 dias após, e observou níveis normais deste elemento no fígado. 

MULLIS et al. (2003) compararam duas fontes de Zn: ZnSO4 e ZnProt, em 

bovinos em terminação e observaram que as concentrações de Zn no soro foram 

similares para as duas fontes de Zn, porém, observaram maior concentração de Zn 

no final do experimento (84, 112 e 140 dias) em relação ao inicio do experimento 

(0,28 e 84 dias). 
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2.8. Desempenho Animal 

 

Segundo LEME (2000), o Zn possui propriedades de restauração da 

capacidade imunológica, de cicatrização de feridas e de permitir a síntese protéica 

que beneficiam candidatos a grandes intervenções cirúrgicas. Possui importância 

nos tratamentos de doenças infecciosas, pois diminui a incidência e duração de 

diarréias crônicas e agudas, diminui a incidência de infecções agudas do aparelho 

respiratório e redução de furúnculos em pacientes hospitalizados, e menor duração 

de resfriados, além da função de anabolizante. Por estes motivos que LEME (2000) 

forneceu ZnSO4.7H2O a pacientes com câncer no esôfago em período pré-cirurgico e 

observou que, o fornecimento de Zn não influenciou o peso corpóreo e o índice de 

massa corpórea. Apresentou depleção de massa magra devido ao aumento de água 

corpórea total. Foram observados, aumento nos teores de insulina, glicose e 

linfócitos. Porém foram observados resultados negativos quanto à circunferência de 

braço, número de eritrócitos, hemoglobina, proteínas e albuminas. 

Segundo CHIRASE et al. (1991), há evidencias da estimulação do 

crescimento pelo efeito da nutrição e mantença do sistema imune. Diversos fatores 

dietéticos como concentração de proteína, concentração de potássio e níveis de 

energia têm influenciado o consumo e saúde dos bovinos. Entretanto há muito 

poucos dados de efeitos de minerais traços influenciando estes fatores. 

Bovinos deficientes em Zn prontamente exibem redução na ingestão de 

alimentos e taxa de crescimento (NRC, 1996), e, segundo UNDERWOOD (1977), a 

deficiência em Zn, reduz a ingestão de alimento e, conseqüentemente, o ganho em 

peso, comprometendo o crescimento. 

CHIRASE et al. (1994) observaram que o consumo médio diário (CMD) de 

matéria seca (MS) de novilhos alimentados com ZnMet foi 11% maior (P > 0,05) que 

novilhos alimentados com ZnO. 

ARELOVICH et al. (2000) suplementando novilhas com 30, 250 e 470 ppm 

de Zn diariamente, afirmaram que a suplementação com Zn não altera o consumo de 
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matéria seca (CMS) ou digestibilidade, entretanto 470 ppm de Zn tendeu a diminuir 

(P < 0,06) a digestibilidade da MS. 

Estudos realizados por MALCOM-CALLIS et al. (2000) utilizando 

diferentes níveis de ZnSO4 na ração de novilhos em terminação com 20, 100 ou 200 

mg Zn/kg de MS observaram que as concentrações suplementares de Zn na dieta de 

terminação não influenciaram o ganho em peso médio diário (GMD) e a converção 

alimentar (CA) do lote dos animais. Foi observado GMD 1,76, 1,71 e 1,70 kg para 20, 

100 e 200mg de Zn/kg de MS, respectivamente, e a CA foi de 5,71, 5,74 e 5,61 para 

20, 100 e 200 mg Zn/kg de MS, respectivamente. Concluindo que adição de ZnSO4 

acima do recomendado pelo NRC, não influenciou no desempenho. Embora tenham 

observado um decréscimo linear (P < 0,10) no consumo diário de matéria seca 

(CMS) com o aumento da concentração de Zn, CMS de 10,05, 9,82 e 9,55 kg para 

20, 100 e 200 mg Zn/kg MS, respectivamente, sugeriram que uma maior 

concentração de ZnSO4 na dieta pode ter uma influência negativa na palatabilidade, 

reduzindo o CMS, o que pode ter ocasionado tendência de menor GMD de touros 

suplentados com maiores fontes de Zn, embora a CA tenha melhorado. 

Estes mesmos pesquisadores avaliando diferentes fontes de Zn (ZnSO4, 

Zn complexado com aminoácidos - ZnAA, ou complexado com polissacarídeos - 

ZnPoly), não observaram diferenças significativas para o GMD, CMS ou para CA, 

embora tendesse maior GMD (2,15 kg) para o tratamento ZnSO4 quando comparado 

ao ZnAA (2,14 kg), que apresentou tendência de maior CMS (10,48 kg) e pior CA 

(4,90). 

SPEARS & KEGLEY (2002) testando suplementação com ZnO, ZnProt 

(10% Zn) (complexo Zn-proteína), ZnProt (15% Zn) no desempenho durante o 

crescimento e terminação de novilhos, observaram que a suplementação com Zn, 

aumentou o GMD (P < 0,05) na fase de crescimento, não havendo diferença entre as 

fontes orgânicas e inorgânica. O CMD e a CA não foram significativamente afetadas 

pelas fontes e níveis de Zn durante a fase de crescimento. O CMS para a fase de 

crescimento foi de 6,58, 6,96, 6,72 e 6,74 kg e na fase de terminação foi de 8,92, 

8,89, 8,73 e 9,21kg para as diferentes fontes de Zn: controle, ZnO, ZnProt (10% Zn) 

e ZnProt (15% Zn), respectivamente. Na fase de terminação, a dieta controle não 
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diferenciou da suplementação quanto ao GMD e CA, entretanto novilhos 

suplementados com ZnProt tenderam a um GMD mais eficiente (P = 0,11) em 

relação à suplementação com ZnO. 

BROWN et al. (2004) e MCBETH et al. (2004) não observaram influência 

da suplementação de diferentes fontes e níveis de Zn sobre o CMS, GMD e a CA. 

BROWN et al. (2004) observaram touros alimentados com dieta basal (60 ppm Zn), 

suplementados com 30 ppm de ZnMet e 30 ppm de ZnSO4, sugerindo que a dieta 

basal (60 ppm Zn) continha adequada concentração de Zn para o desempenho dos 

animais. MCBETH et al. (2004) observaram tendência de melhores GMD (1,87 kg), 

CMS (10,24 kg) e CA (5,49) em animais que receberam 30 ppm de ZnSO4, quando 

comparados aos que receberam 30 ppm de ZnMet, que apresentaram 1,77 kg, 10,49 

kg e 5,92 para GMD, CMS e CA, respectivamente. 

ROJAS et al. (1995) avaliaram a biodisponibilidade de duas fontes 

orgânicas e duas inorgânicas de Zn na alimentação de cordeiros e não notaram 

diferenças significativas quanto ao GMD. 

MULLIS et al. (2003) compararam duas fontes de Zn: ZnSO4 e ZnProt, em 

bovinos em terminação e observaram que o CMS, GMD, CA e o peso de abate foram 

similares para as diferentes fontes de Zn. 

Segundo CHIRASE et al. (1991), o aumento de Zn na dieta de bovinos 

doentes confinados pode retornar rapidamente a eficiência no consumo e ganho em 

peso. Estes pesquisadores desafiaram bovinos confinados com IBRV (Rinotavirus 

bovino) e observaram que animais que receberam ZnMet (90 ppm de Zn) na dieta, 

apresentaram uma menor queda e recuperação mais rápida do CMS, em 

comparação aos animais que receberam dieta controle (31 ppm de Zn), que 

apresentaram mais rápida queda de peso vivo com a infecção. O mesmo foi 

observado para a temperatura retal, animais que receberam ZnMet apresentaram 

menor aumento de temperatura retal no início da infecção viral. Quando estes 

mesmos pesquisadores forneceram doses superiores de Zn na dieta, dieta controle 

(96 ppm de Zn), ZnO (163 de ppm Zn) e ZnMet (171 ppm de Zn) nas mesmas 

situações de infecção viral, a temperatura retal e a mudança no peso vivo foi similar 

para todos os tratamentos, o CMS foi inferior aos tratamentos de menor 
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concentração de Zn, e, portanto, tenderam ao menor peso vivo (PV) no final do 

experimento, sugerindo que a absorção em dietas com alta concentração de Zn, foi 

similar, porém em menores concentrações, a forma orgânica (ZnMet) é mais 

eficiente. 

Em ensaios publicados em ZINPRO (2001c), foi observado que baixos 

níveis de Zn (134 mg), altos níveis de Zn (196 mg) e altos níveis de Zn quelatado 

(184 mg) para vacas 20 dias antes da estação de parto, aos 60 dias pós parto estas 

vacas que receberam quelatados perderam menos peso (P < 0,05), as que perderam 

mais peso foram as que receberam altos níveis de minerais inorgânicos, o mesmo foi 

observado para o ganho em peso aos 60-85 dias pós parto. Bezerros com 40 dias de 

vida que tiveram acesso aos quelatados, apresentaram maior GMD (P < 0,05), 

apresentando maior peso à desmama. 

MORAES (2003) com o objetivo se reduzir o estresse de bezerros 

desmamados precocemente, utilizou uma solução de 300mg de Zn em 10 ml de 

água via oral logo após a desmama, e observou uma melhora na procura de 

alimento, aparência geral e um aumento de 5,4% no peso vivo durante os 220 dias 

pós-desmama. 

ROCHA & MANCIO (2003) em ensaio com ratos recebendo ZnCO3 e Zn 

quelatado, concluíram que a biodisponibilidade do quelato de Zn induziu um efeito 

traduzido em maior tranqüilidade nos animais, observando que os animais 

suplementados com Zn quelatado eram menos agressivos e de mais fácil 

manipulação no laboratório. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1. Características da área experimental e animais  
 

O presente trabalho foi realizado na Fazenda Morada Nova, município de 

Nerópolis – Goiás, localizada a 20 quilômetros da capital do Estado. As coordenadas 

geográficas do campo experimental são: 16o 41’ de latitude Sul, 49o 17’ de longitude 

oeste e 730 m de altitude. O clima da região é o tropical de savana pela classificação 

de BLAIR (1942), com temperatura média anual de 21,9°C, onde, as temperaturas 

mais baixas ocorrem de maio a agosto, 18,8°C a 21,0°C; e as temperaturas mais 

altas ocorrem na primavera com média das máximas entre 29°C e 32°C; a 

precipitação pluviométrica é de 1.487,2mm, segundo dados da PMG (2005). 

 

 
FIGURA 2 - Vista parcial das instalações utilizadas para o confinamento  

                    dos bovinos 

 

As instalações utilizadas para o confinamento dos animais era semi-

coberta (Figura 2), com piso de concreto, contendo comedouro também de concreto 
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e bebedouro regulado por bóia-torneira. A área disponível para o confinamento foi 

dividido em 10 box, com área de 80 m2 cada box, sendo 8 m de comedouro e 10 m 

de comprimento. 

Foram utilizados 120 novilhos mestiços, com predominância da raça 

Nelore, não castrados, com idade média de 2 anos, e peso médio de 350 kg. O peso 

médio de abate (PABAT) foi de 470 kg. Ao serem confinados, todos os animais foram 

vermifugados e rastreados. 

 

 

3.2. Período Experimental 
 

O experimento foi desenvolvido durante o período de 26/07/2003 a 

03/11/2003 sendo os 12 primeiros dias utilizados para a adapatação às instalações e 

à alimentação. O abate dos bovinos foi parcelado para facilitar o controle da entrada 

dos animais no frigorífico. 

 

 

3.3. Tratamentos 
 

Os animais foram distribuídos em cinco tratamentos, sendo duas 

repetições (curral) e doze animais (24 animais/tratamento), totalizando 120 novilhos, 

sendo:  

Tratamento 1 (Controle): Dieta alimentar sem fonte adicional de Zn, capaz 

de fornecer 30 mg de Zn/Kg de matéria seca ingerida (MSI), conforme 

recomendação do NRC (1996). 

Tratamento 2 (ZnMet 100%): Adição de ZnMet à dieta para atingir 100% a 

mais de Zn/Kg de MSI, do que a recomendação (NRC, 1996), ou seja, 60 mg de 

Zn/kg de MSI. 

Tratamento 3 (ZnMet 200%): Adição de ZnMet à dieta para atingir 200% a 

mais de Zn/Kg de MSI, do que a recomendação (NRC, 1996), ou seja, 90 mg de 

Zn/kg de MSI. 
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Tratamento 4 (ZnSO4 200%): Adição de ZnSO4 à dieta para atingir 200% a 

mais de Zn/Kg de MSI, do que a recomendação (NRC, 1996), ou seja, 90 mg de 

Zn/kg de MSI. 

Tratamento 5 (Zn Injetável): Dieta alimentar para atingir os 30 mg de 

Zn/Kg de MSI, recomendado pelo NRC (1996) mais aplicação intramuscular de 50ml 

de alfa amino acetato de Zn (2,51 mg de Zn/ml de solução), aplicado nos animais em 

uma dosagem de 50ml a cada 28 dias. Os animais recebiam, assim, 125,5 mg de Zn 

a cada 28 dias. 

Como fonte inorgânica de Zn, foi utilizada a forma comercial, o sulfato de 

Zn (ZnSO4). Como forma orgânica, foi utilizado o quelato, isto é o complexo Zn e 

metionina (ZnMet), que foi produzido no Instituto de Química da UFG. Além do 

ZnMet, utilizou-se o alfa amino acetato de Zn, via intra-muscular. O alfa amino 

acetato de Zn foi produzido pela empresa LAPROVET, e utilizado principalmente 

para comparar com a biodisponibilidade da administração oral pela mistura no 

alimento. 

As fontes de Zn eram, conforme a concentração deste elemento, 

misturadas junto ao concentrado, na sua fabricação semanalmente. Como o ZnSO4, 

tem 35% de Zn em sua fórmula, foi adicionado 460 g de ZnSO4/ ton de concentrado, 

para atender os 90 mg de Zn/Kg MSI. O ZnMet apresentou 16,8% de Zn em sua 

fórmula, com isto foi adicionado ao concentrado 479 g de ZnMet/ton de concentrado 

para atender os 60 mg de Zn/kg de MSI, e 958 g de ZnMet à mesma quantidade de 

concentrado para atender os 90 mg de Zn/kg de MSI. Este valores são melhores 

explicados no Anexo 6. 

A cada fabricação do concentrado, foram colhidas amostras para 

quantificar o elemento Zn e foi observado que a ração (60% volumoso e 40% 

concentrado na matéria seca) do tratamento controle e do tratamento Zn Injetável 

apresentaram 48,27 mg de Zn/kg de ração, ZnMet 100% apresentou 64,46 mg de 

Zn/kg, ZnMet 200% correspondeu a 84,56 mg de Zn/Kg de ração e ZnSO4 a 107,94 

mg de Zn/kg. 
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3.4. Descrição detalhada da produção da Bismetionina de Zinco 
 

Segundo SOUZA et al. (2003), a substância Bismetionina de Zinco é o 

produto da reação entre os íons Zn2+ e o aminoácido metionina em solução aquosa e 

pH básico. Nessas condições o produto formado é um composto neutro de zinco e 

metionina com estequiometria 1:2, respectivamente, que pode conter duas moléculas 

de água ligadas diretamente ao íon de zinco, [Zn(met)2.2H2O], denominado 

bismetionina de zinco. O composto obtido é um complexo neutro, e devido essa 

eletroneutralidade do complexo e a presença do grupo hidrofóbico na metionina 

(CH3SCH2CH2–), o composto é insolúvel em água formando um sólido branco 

finamente dividido que precipita na reação. O composto Bismetionina de Zinco 

formado tem a fórmula estrutural apresentada na Figura 1, onde podem possuir duas 

moléculas de água ligadas pelo átomo de oxigênio nas posições axial (L), que vêm 

do solvente da reação, garantindo a microsimetria octaédrica do íon central Zn2+. A 

ligação dos aminoácidos ao íon metálico ocorre pelos grupos carboxilas e amina, 

formando anéis de cinco membros, o que dá uma maior estabilidade a essa ligação. 

De acordo com o processo de obtenção, o composto [Zn(met)2.2H2O] é obtido 

pela reação de metionina (0,10 mol) dissolvida em solução de NaOH 50% (m/m) e 

avolumado com água destilada, até pH próximo de 8. A solução resultante foi 

aquecida a temperatura de 80ºC e adicionada sobre uma solução aquosa contendo 

de sulfato de zinco monohidratado (0,06 mol) sob agitação constante por 1 hora. O 

sólido branco resultante foi filtrado sob vácuo, lavado, várias vezes com água 

destilada, e seco em estufa à 80ºC por 12 horas. Nessas condições o composto que 

se forma possui estequiometria 1:2 de zinco para metionina. A reação foi conduzida 

a quente sob agitação constante e adição lenta de quantidades equimolares de 

reagentes para diminuir a velocidade de precipitação do sólido, com o objetivo de 

obter um composto mais puro e cristais mais uniformes. 
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3.5. Dieta alimentar  
 

A dieta foi calculada segundo o NRC (1996), objetivando ganho em peso 

médio de 1,200 kg/dia, estimando-se um consumo de 2,5 kg de MS/100 kg de peso 

vivo. A dieta foi à base de silagem de milho e concentrado, estimando proporção de 

60% e 40% na matéria seca, respectivamente. 

 

TABELA 1 – Nutrientes diários na dieta total 
NUTRIENTE UNIDADE QUANTIDADE 

Proteína Bruta % 11,87 
Nutrientes Digestiveis Totais % 68,29 
Fibra em Detergente Ácido % 24,12 
Fibra em Detergente Neutro % 43,43 
Estrato Etéreo % 2,30 
Ca % 0,67 
P % 0,47 
K % 0,73 
S % 0,15 
Na % 0,12 
Mg % 0,24 
Co ppm 0,59 
Cu ppm 16,56 
I ppm 0,55 
Fe ppm 369,96 
Mn ppm 42,97 
Se ppm 0,26 
Zn ppm 30,00 
Vitamina A UI/kg 4544,85 
Vitamina E UI/kg 4,78 
Rumensin % 0,01 

 

O concentrado foi produzido semanalmente na fazenda e continha 53,3% 

de milho desintegrado, 37,7% de farelo de trigo, 2,5% de farelo de soja e 6,41% de 

núcleo mineral vitamínico (NUTRIPURA). Por dia, foi adicionado à dieta 0,5 kg de 

caroço de algodão para cada animal. Na Tabela 1, encontra-se a composição 

bromatológica calculada da dieta diária total. 

O período experimental foi dividido em três períodos de 28 dias. Nos dois 

primeiros períodos foi respeitada a proporção 60% de volumoso e 40% de 
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concentrado. No último período, aumentou-se a quantidade de caroço de algodão 

para 1 kg/animal/dia, sendo fornecido de acordo com o peso vivo animal, também 

neste último período, foi aumentada a proporção de concentrado na dieta, com o 

objetivo de que a quantidade de volumoso fosse fornecido até o final do período 

experimental. Então, somente nesta fase experimental, calculou-se uma proporção 

volumoso e concentrado de 40:60, respectivamente.  

Amostras representativas dos componentes da dieta alimentar foram 

coletadas para averiguação da composição bromatológica. Pesando-se a quantidade 

fornecida e as sobras, foi possível determinar a ingestão dos ingredientes e 

nutrientes fornecidos em cada período do confinamento (Tabela 2). 

 

TABELA 2: Consumo médio diário de ingredientes da dieta (em kg de matéria natural 
ingerida –kg MNI, kg de matéria seca ingerida – kg MSI e percentagem 
de matéria seca na dieta– % MS) e nutrientes (proteína bruta-PB, extrato 
etéreo- EE, fibra em detergente neutro-FDN, fibra em detergente ácido-
FDA, nutrientes digestíveis totais-NDT e energia digestível-ED) por 
animal em cada período 

 1º Período 2º Período 3º Período 
Consumo (kg MNI) 25,78 27,52 25,93
Silagem Milho (kg MNI) 20,88 22,15 19,00
Concentrado (kg MNI) 4,40 4,87 6,43
Caroço Algodão (kg MNI) 0,50 0,50 1,00
Consumo (kg MSI) 9,58 10,30 11,36
Silagem Milho (kg MSI) 5,21 5,52 4,74
Concentrado (kg MSI) 3,92 4,33 5,72
Caroço Algodão (kg MSI) 0,45 0,45 0,90
% MS Silagem 54,38 53,59 41,73
% MS Concentrado 40,92 42,04 50,35
% MS Caroço Algodão 4,70 4,37 7,92
Volumoso:Concentrado 54,38:45,62 53,59:46,41 41,73:58,27
PB (%MS) 12,74 12,83 14,49
EE (%MS) 3,51 3,47 4,49
FDN (%MS) 42,11 41,77 37,98
FDA (%MS) 22,89 22,62 19,34
NDT (%MS) 57,52 57,40 58,97
ED (Mcal/kg MS) 2,53 2,53 2,59

 

Nestas amostras foram determinados teores de MS, proteína bruta (PB), 

estrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 
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(FDA). As análises foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da Escola de 

Veterinária da Universidade Federal de Goiás, segundo metodologia descrita por 

SILVA (1990). 

Para obtenção da concentração de nutrientes digestíveis totais (NDT) do 

concentrado, utilizou-se a fórmula: NDT (%) = 60,04 - (0,6083*FDA), e para a 

obtenção da concentração de NDT da silagem de milho, utilizou-se a fórmula: NDT 

(%) = 99,39-(0,7641*FDN), de acordo com recomendações de CAPPELLE  et al. 

(2001). A energia digestível (ED) foi calculada segundo o NRC (1996), onde 1kg NDT 

= 4,4 Mcal de ED/kg de MS.  

Durante o período de confinamento, os animais foram alimentados quatro 

vezes ao dia. Pela manhã às 7:00 h, foi fornecido 30% do concentrado, às 10:00 h, 

20% do concentrado mais 0,5 kg de caroço de algodão/animal, às 15h, 20% do 

concentrado, e os 30% restantes, às 18:00 h, mais os 0,5 kg de caroço de algodão 

por animal. O volumoso foi fornecido no comedouro por um vagão distribuidor, em 

seguida era distribuído o concentrado devidamente pesado para cada box, 

realizando a mistura manual. Foram retirada as sobras, diariamente, antes do 

primeiro fornecimento da dieta do dia. 

 

 

3.6. Desempenho animal 
 

No primeiro dia, os animais foram pesados após jejum e identificados com 

brinco. Realizou-se a aleatorização para compor cada curral, que recebeu doze 

animais, em um total de 120 cabeças. Após este procedimento, realizou-se sorteio 

dos tratamentos, conforme demonstrado na Figura 3, com seus respectivos pesos 

médios iniciais (Pi). 

As pesagens foram realizadas a cada 28 dias, após jejum de 12 a 16 

horas, sempre pela manhã. Foram realizadas quatro pesagens (7/8/2003 - P1; 4/9/03 

- P2; 2/10/03 - P3; 27/10/03 para os currais 1, 2, 3, 9 e 10, e 03/11/03 para os currais 

4, 5, 6, 7 e 8, constituindo a P4. 
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FIGURA 3 - Croqui do campo experimental 
 

 
FIGURA 4 – Mensuração do volumoso fornecido no confinamento 

 

O consumo médio da dieta foi registrado duas vezes por semana (Figura 

4), totalizando 20 registros, obtidos pela diferença entre a quantidade oferecida e a 

sobra. No dia da medição do consumo, o volumoso foi pesado e distribuído com a 

ajuda de um cesto, e estipulado em 10% acima do consumo voluntário. O 

concentrado não foi fornecido ad libitum para não permitir que os animais ingerissem 

quantidades de Zn acima dos valores testados. No outro dia, às 6:00 h da manhã, 

antes do fornecimento da dieta, foram pesadas as sobras, e por diferença, obteve-se 

o consumo médio diário de matéria seca (CMS) expresso em kg/animal (CMSD). 

Também foram calculados o CMS por 100 kg de peso vivo (CMSP) e em g de 

MS/unidade de peso corporal metabólico – g/kg0,75 (CMSM). Foi analisado o 

consumo de fibra em detergente neutro (CFDN) expresso em kg/animal (CFDND), 
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por 100 kg de peso vivo (CFDNP) e por unidade de tamanho metabólico (CFDNM), 

bem como o consumo médio diário de energia digestível (CED) em Mcal/animal 

(CEDD), por 100 kg de peso vivo (CEDP) e por unidade de tamanho metabólico 

(CEDM).  

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em 

parcela subdivida com arranjo fatorial 5 x 2, para as variáveis, CMS, CFDN e CED 

expressos nas diferentes formas, e conversão alimentar (CA). Utilizou-se o seguinte 

modelo matemático: 

Yijkl= µ + Ti + Pj + (T*P)ij + Rk(Ti) + eijkl 

em que: Yijkl= variáveis dependentes;  

µ = média de todas as observações;  

Ti = efeito dos tratamentos: níveis e fontes de Zn, i = 1, 2, 3, 4, 5; 

Pj = efeito da época de pesagem, j = 1, 2, 3, 4; 

(T*P)ij = efeito da interação entre tratamento e época de pesagem; 

Rk(Ti) = efeito da repetição dentro de tratamento – erro a, k = 1, 2; e 

eijkl = erro aleatório contendo os efeitos não controlados – erro b. 

 

Utilizou-se o valor das pesagens com a variável peso, e com estes 

valores, foi possível obter o ganho em peso médio diário (GMD), que juntamente com 

o CMS (kg), permitiu a obtenção da CA - CMS:GMD. 

Para o peso e GMD, cada animal foi considerado como repetição, 

totalizando 24 animais por tratamento. O modelo matemático utilizado foi o seguinte: 

Yijkl= µ + Ti + Pj + (T*P)ij + Ak(Ti) + eijkl 

em que: Yijkl= variáveis dependentes;  

µ = média de todas as observações;  

Ti = efeito dos tratamentos: níveis e fontes de Zn, i = 1, 2, 3, 4, 5; 

Pj = efeito da época de pesagem, j = 1, 2, 3, 4; 

(T*P)ij = efeito da interação entre tratamento e época de pesagem; 

Ak(Ti) = efeito de animal dentro de tratamento – erro a, k = 1, 2,..., 24; e 

eijkl = erro aleatório contendo os efeitos não controlados – erro b. 
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Os dados foram analisados pelo Proc GLM/SAS (1996). As médias 

comparadas pelo teste Tukey a 5%. 

 

 

3.7. Avaliação biológica da eliminação e absorção de Zn 
 

Como medida da absorção aparente das fontes de Zn, colheu-se as fezes 

dos bovinos nos dias das pesagens (7/08/2003, 4/09/2003, 27/10/2003 e 3/11/2003) 

para quantificar o quanto do elemento Zn foi eliminado por esta via (Figura 5). 

Também foi colhida semanalmente, durante os primeiros 28 dias do experimento, as 

fezes dos animais que receberam Zn Injetável. Este procedimento teve como objetivo 

estimar o perfil do Zn eliminado pelas fezes, uma vez que os animais que receberam 

este tratamento só recebiam a aplicação intra-muscular do Zn a cada intervalo de 

pesagem (28 dias). Estas coletas foram realizadas nos dias 0, 1, 8, 15, 22 e 28. 

 

 
FIGURA 5 – Colheita de fezes dos bovinos 

 

Após o abate, foram colhidas amostras do couro (fragmento da orelha), do 

fígado e do músculo Longissimus dorsi de oito animais/tratamento, para quantificar a 

concentração de Zn nos tecidos e avaliar a biodisponibilidade das fontes de Zn. 
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As amostras de fezes e tecidos foram inicialmente secas em estufa a 

105oC por 24 h. A massa utilizada foi de aproximadamente 1 g. Foram digeridas em 

10 ml de solução 9 mol.l-1 de HNO3 por 3 h sob aquecimento. Após este período 

foram adicionados cuidadosamente 5 ml de peróxido de hidrogênio 30% (v/v) e 

aquecidos por 1 h. Após a digestão, as soluções foram filtradas em papel de filtro 

qualitativo e transferidas para balão volumétrico de 50 ml, aferido com água destilada 

e armazenado em frasco plástico. A análise elementar de Zn foi realizada em um 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica de duplo feixe, modelo CG AA 7000 BC 

(Instrumentos Científicos GG Ltda.) nos laboratórios do Instituto de Química da 

Universidade Federal de Goiás (IQ/UFG). 

Também, como método de avaliar a biodisponibilidade das fontes de Zn, 

após o abate, foi realizada a pesagem do fígado. Foram selecionados quatro animais 

de cada box, isto é, oito animais por tratamento. Após a última pesagem, os animais 

foram enviados ao frigorífico e abatidos de acordo com as normas da Inspeção 

Federal (MAPA), após jejum de 16 horas. Após abate procedeu-se a retirada dos 

componentes não integrantes da carcaça, onde foi obtido o peso do fígado.  

Para análise da eliminação de Zn pelas fezes, o delineamento utilizado foi 

o inteiramente casualizado em parcela subdividida, adotando-se o seguinte modelo 

matemático: 

Yijk = µ + Ti + Dj + (T*D)ij + eijk 

em que: Yijk = variáveis dependentes;  

µ = média de todas as observações; 

Ti = efeito dos tratamentos: níveis e fontes de Zn, i = 1, 2, 3, 4, 5; 

Dj = efeito do dia de colheita, ja = 1, 2, 3 / jb= 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

(T*D)ij = efeito da interação entre tratamentos e dia de colheita; 

eijk = erro aleatório contendo os efeitos não controlados. 
a Colheita de fezes de todos os tratamentos 
b Colheita de fezes do tratamento Zn Injetável. 

 

Os dados foram analisados pelo Proc GLM/SAS (1996). As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5%. 
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Para a quantificação da eliminação de Zn pelas fezes do grupo Zn 

Injetável, os dados foram analisados pelo PROC REG/SAS (1996).  

Para as características de concentração de Zn no fígado, couro e 

músculo, e peso do fígado o delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado. Utilizou-se o modelo matemático: 

Yijkl= µ + Ti + A(T)ij +  Rk + eijkl 

em que: Yijkl= variáveis dependentes;  

µ = média de todas as observações; 

Ti = efeito dos tratamentos: níveis e fontes de Zn, i = 1, 2, 3, 4, 5; 

A(T)ij= efeito do animal dentro de tratamento – erro a, j= 1, 2,..., 8;  

Rk = efeito da repetição, k = 1, 2, 3, 4; e 

eijkl = erro aleatório contendo os efeitos não controlados – erro b. 

 

Os dados foram analisados pelo Proc GLM/SAS (1996). As médias foram 

comparadas pelo teste ‘t’ a 10%. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

4.1. Desempenho  
 

Na Tabela 3 constam os resultados de consumo médio diário de matéria 

seca (CMS) expressos em kg de matéria seca (CMSD), em relação a 100 kg de peso 

vivo (CMSP) e ao peso corporal metabólico (CMSM), de acordo com os tratamentos 

e os períodos de avaliação. Não houve interação entre períodos e tratamentos para 

as características de CMSD (P = 0,5689), CMSP (P = 0,6801) e CMSM (P = 0,6459) 

(Apêndices A, B e C, respectivamente). Estas mesmas características foram 

influenciadas pela suplementação e pelo período. 

Na média, o CMSD foi influenciado (P = 0,0612) (Apêndice A) pelos 

diferentes tratamentos. O tratamento sem suplementação, 30 mg de Zn/kg de MSI 

conforme a recomendação do NRC (1996), apresentou o maior CMS (10,20 kg), 

diferindo dos tratamentos ZnMet 100% (9,85 kg) e Zn Injetável (9,87 kg). MALCOM-

CALLIS et al. (2000) também observaram menores consumos com o aumento da 

concentração de Zn (20, 100 e 200 ppm Zn de ZnSO4). Quando estes mesmos 

autores forneceram diferentes fontes de Zn (30 ppm Zn) observaram que o CMS foi 

similar. Estudos realizados por BROWN et al. (2004) utilizando como fontes de Zn, 

ZnSO4 e ZnMet (90 ppm) e dieta controle (60 ppm), para bovinos confinados, não 

mostraram diferença significativa quanto ao CMSD. ROJAS et al. (1995), 

compararam à dieta controle (16 a 20 mg/kg de Zn) suplementação com ZNSO4 e 

ZnMet (360 mg/kg de Zn)  e observaram que o CMSD das ovelhas foi similar para 

todos os tratamentos.  

O CMSP também foi influenciado (P = 0,0315) pelos tratamentos 

(Apêndice B). A dieta foi estimada, segundo o NRC (1996), em 2,5 kg de MS/100 kg 

de PV, e todos os grupos apresentaram valores bem próximos (Tabela 3) ao que foi 

estimado, embora o grupo Zn Injetável tenha apresentado o menor CMSP (2,41% 

PV), 3,21% a menos que o maior consumo, o do grupo controle, não diferindo 

apenas do grupo ZnMet 100% (2,44% PV), que também diferiu do grupo controle. O 
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maior CMSP que foi observado no grupo controle (2,49% PV), não diferiu dos grupos 

ZnSO4 200% (2,48% PV) e ZnMet 200% (2,46% PV).  

 

TABELA 3 – Médias e erros-padrão para consumo médio diário de matéria seca 
expresso em kg (CMSD), por 100 kg de peso vivo (CMSP) e por 
unidade de peso metabólico (CMSM) de acordo com os diferentes 
níveis e fontes de Zn subdividido em três períodos para bovinos em 
confinamento 

Período (28 dias) Tratamento 
1º. Período 2º. Período 3º. Período 

Média

 CMSD (kg)  
Controle 9,58±0,13 10,33±0,13 10,70±0,13       10,20±0,07A 

ZnMet 100% 9,31±0,13   9,91±0,13 10,33±0,13         9,85±0,07B 

ZnMet 200% 9,55±0,13 10,12±0,13 10,65±0,13       10,11±0,07A 

ZnSO4 200% 9,41±0,13 10,19±0,13 10,69±0,13       10,10±0,07A 

Injetável 9,49±0,13   9,98±0,13 10,15±0,13         9,87±0,07B 
Média  9,47±0,06a  10,11±0,06b  10,50±0,06c  
 CMSP (%PV)  
Controle 2,57±0,03 2,50±0,03 2,40±0,03    2,49±0,01A 
ZnMet 100% 2,53±0,03 2,45±0,03 2,36±0,03 2,44±0,01BC
ZnMet 200% 2,56±0,03 2,45±0,03 2,38±0,03 2,46±0,01AB
ZnSO4 200% 2,54±0,03 2,49±0,03 2,42±0,03     2,48±0,01A 
Injetável 2,54±0,03 2,42±0,03 2,29±0,03     2,41±0,01C 
Média 2,55±0,01a 2,46±0,01b 2,37±0,01c 
 CMSM (g/kg0,75)   
Controle 112,90±1,32 112,86±1,32 110,10±1,32   111,95±0,54A 
ZnMet 100% 110,71±1,32 109,74±1,32 107,79±1,32 109,41±0,54BC
ZnMet 200% 112,48±1,32 110,54±1,32 109,43±1,32 110,82±0,54AB
ZnSO4 200% 111,38±1,32 112,08±1,32 110,79±1,32 111,42±0,54A 
Injetável 111,56±1,32 108,92±1,32 104,96±1,32 108,48±0,54C 
Média   111,80±0,59a  110,83±0,59a   108,61±0,59b 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na linha, diferem pelo teste Tukey (P < 0,10). 
Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na coluna, diferem pelo teste Tukey (P < 0,10). 

 

Quando ajustado para unidade de peso metabólico, o CMS também sofreu 

influência dos tratamentos (P = 0,0274) (Anexo C). O Zn Injetável apresentou 3,1% 

(108,48 g/kg0,75) menor CMSM que o grupo Controle (111,95 g/kg0,75), não diferindo 

apenas do grupo ZnMet 100% (109,41 g/ kg0,75). O maior CMSM conferido pelo 

grupo controle não diferiu significativamente do ZnSO4 200% (11,42 g/kg0,75) e do 

ZnMet 200% (110,82 g/kg0,75) (Tabela 3). O consumo expresso em 100 kg de peso 
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vivo e unidade de peso metabólico está de acordo com o consumo expresso em kg 

de MS, o que valida o consumo em kg, mostrando que o peso inicial não influenciou 

nos resultados do consumo animal quanto aos tratamentos. 

Foi observado um crescente e significativo aumento do CMSD (P < 

0,0001) com o avançar do período de confinamento (Apêndice A). Frente ao avanço 

do período de confinamento, o aumento de 6,23% do primeiro para o segundo 

período, e 3,81% do segundo para o terceiro período no CMSD é justificado pelo 

desenvolvimento corporal dos animais no decorrer do tempo. Segundo o NRC (1996) 

o CMS tem relação positiva com o peso vivo, pois com o aumento do peso vivo, o 

CMSD também tende a aumentar. Este aumento também pode ser justificado pelo 

aumento de concentrado na dieta, cuja relação volumoso:concentrado passou de 

60:40 para 40:60. Segundo RESTLE (2002), o aumento de concentrado na dieta é 

responsável pelo aumento da palatabilidade, densidade proteica e energética, e 

pelos decréscimos de fibras na dieta, fazendo com que o CMS aumente. 

O CMSP (P < 0,0001), assim como CMSM (P = 0,0095), apresentaram 

comportamentos contrários ao CMSD, decrescendo significativamente à medida que 

se passava o período de confinamento e se aproximava do peso de abate 

(Apendices B e C, respectivamente). Segundo o NRC (1996) o CMS decresce a 

medida que a gordura do corpo do animal aumenta, e segundo LUCHIARI FILHO 

(2000), a gordura é o último tecido a ser depositado, ocorrendo  após o tecido ósseo 

e o muscular. Com isto o menor CMSP e CMSM é justificado pela proximidade do 

peso de abate, pois nesta fase, há maior deposição de gordura. SILVA et al. (2002c) 

relatam que animais em terminação apresentam menor consumo quando expressos 

em 100 kg de peso vivo e em unidade de peso metabólico, e acreditam que a 

composição corporal, especialmente a percentagem de gordura corporal, pode afetar 

a ingestão de alimentos, pois à medida que o animal se aproxima da maturidade,  

mais gordura é depositada e, quanto mais gordo o animal, menor o consumo de 

alimento, para qualquer tamanho metabólico. VALADARES et al. (1997) consideram 

que o consumo em percentagem de peso vivo expressa melhor a variação do 

consumo alimentar em função do desenvolvimento corporal de gado de corte, onde 

este consumo decresce com o avanço do desenvolvimento corporal. 
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Em relação aos consumos médios diários de fibra em detergente neutro 

(Tabela 4), expressos em kg (CFDND), percentual do peso vivo (CFDNP) e por 

unidade de tamanho metabólico (CFDNM) dos animais, não foi observado interação 

entre períodos e tratamentos para as características de CFDND (P = 0,5944), 

CFDNP (P = 0,7157) e CFDNM (P = 0,6805) (Apêndices D, E e F, respectivamente). 

Estas mesmas características foram influenciadas pela suplementação e pelo 

período. 

 

TABELA 4– Médias e erros-padrão para consumo de fibra em detergente neutro, 
expresso por Kg (CFDND), por 100 kg de peso vivo (CFDNP) e por 
unidade de peso metabólico (CFDNM) de acordo com os diferentes 
níveis e fontes de Zn subdividido em três períodos no confinamento de 
bovinos 

Período (28 dias) Tratamento 
1º. Período 2º. Período 3º. Período 

Média

 CFDND (kg)  
Controle 4,03±0,05 4,31±0,05 4,06±0,05       4,14±0,03A  

ZnMet 100% 3,92±0,05 4,13±0,05 3,92±0,05       3,99±0,03B 

ZnMet 200% 4,02±0,05 4,23±0,05 4,04±0,05       4,10±0,03A 

ZnSO4 200% 3,96±0,05 4,25±0,05 4,06±0,05       4,09±0,03A 

Injetável 3,99±0,05 4,17±0,05 3,85±0,05       4,01±0,03B   
Média    3,99±0,02 b   4,22±0,02 a    3,99±0,02 b  
 CFDNP (%PV)  
Controle 1,08±0,01 1,04±0,01      0,91±0,01    1,01±0,01A 
ZnMet 100% 1,06±0,01 1,02±0,01 0,90±0,01   0,99±0,01BC
ZnMet 200% 1,08±0,01 1,02±0,01 0,90±0,01 1,00±0,01AB
ZnSO4 200% 1,07±0,01 1,04±0,01 0,91±0,01     1,01±0,01A 
Injetável 1,08±0,01 1,01±0,01 0,86±0,01     0,98±0,01C  
Média  1,07±0,01a   1,03±0,01 b   0,90±0,01c 
 CFDNM (g/kg0,75)   
Controle 47,54±0,53 47,14±0,53     41,82±0,53    45,50±0,22A 
ZnMet 100% 46,62±0,53 45,84±0,53 40,94±0,53  44,47±0,22BC
ZnMet 200% 47,36±0,53 46,17±0,53 41,56±0,53    45,03±0,22AB
ZnSO4 200% 46,90±0,53 46,82±0,53 42,08±0,53  45,27±0,22A 
Injetável 46,98±0,53 45,50±0,53 39,86±0,53   44,11±0,22C 
Média    47,08±0,24 a   46,29±0,24 b    41,25±0,24 c 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na linha, diferem pelo teste Tukey (P < 0,10). 
Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na coluna, diferem pelo teste Tukey (P < 0,10). 

 



 38

Segundo MERTENS (1992), a FDN representa substâncias (celulose, 

hemicelulose e lignina) indigestíveis ou de baixa digestão, que representam 

alimentos volumosos, ocupando o espaço no trato gastro-intestinal e, 

conseqüentemente, limitando a ingestão de MS. Na Tabela 4 estão apresentadas as 

médias do consumo de fibra em detergente neutro expressos em kg de FDN, por 100 

kg de peso vivo e por unidade de tamanho metabólico, e verifica-se resultados 

similares aos obtidos para os consumos diários de matéria seca, na comparação 

entre os tratamentos. Embora tenha-se fornecido a mesma dieta para todos os 

tratamentos, o grupo Controle apresentou, significativamente, maior CFDN, expresso 

nas diferentes formas, diferindo do tratamento ZnMet 100% e Zn Injetável, indicando 

que os maiores CMS coincidiram com os maiores CFDN. 

Em relação ao período de avaliação, foi observado que o CFDND foi 

superior (P < 0,0001) (Apêndice D) no segundo período, embora a percentagem de 

FDN na dieta do segundo período tenha sido inferior comparada ao primeiro período 

(41,77 e 42,11%, respectivamente) (Tabela 2), sendo justificado pelo maior consumo 

de matéria seca, 10,11 kg para o segundo período e 9,47 kg para o primeiro período 

(Tabela 3). Foi observado também uma queda no terceiro período devido ao 

aumento de concentrado que foi fornecido nesta fase. O CFDN expresso em 

percentagem de peso vivo e em unidade de peso metabólico observado foi similar 

aos resultados encontrados em CMS (P < 0,0001) (Apêndices E e F), verificando 

decréscimo no consumo com o decorrer do confinamento, podendo ser explicado 

pelo aumento da percentagem de concentrado, que era de 60:40 a relação 

volumoso:concentrado, passando para 40:60 no terceiro período, e conseqüente 

diminuição da percentagem de FDN na dieta no decorrer do confinamento (Tabela 

2). 

Na Tabela 5 estão apresentadas a médias do consumo diário em energia 

digestível (CED) expressas em Mcal (CEDD), percentual do peso vivo (CEDP) e por 

unidade de tamanho metabólico (CEDM) dos animais de acordo com os tratamentos 

e o período de avaliação, onde verifica-se resultados similares aos obtidos em os 

consumos diários de matéria seca e de fibra em detergente neutro (Tabelas 3 e 4, 

respectivamente). 
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Não foi observada interação entre tratamentos e períodos para CEDD (P = 

0,5620), CEDP (P = 0,6701) e CEDM (P = 0,6363) (Apêndices G, H e I). 

 

TABELA 5 – Médias e erros-padrão para consumo médio diário de energia digestível 
(CED) expressos em Mcal (CEDD), por 100 kg de peso vivo (CEDP) e 
por unidade de peso metabólico (CEDM) de acordo com os diferentes 
níveis e fontes de Zn subdividido em três períodos no confinamento de 
bovinos 

Período (28 dias) Tratamento 
1º. Período 2º. Período 3º. Período 

Média

 CEDD (Mcal)  
Controle 24,25±0,33 26,08±0, 33 27,75±0, 33 26,02±0,19 A 

ZnMet 100% 23,56±0, 33 25,02±0, 33 26,80±0, 33 25,13±0,19 B 

ZnMet 200% 24,16±0, 33 25,56±0, 33 27,62±0, 33 25,78±0,19 A 

ZnSO4 200% 23,82±0, 33  25,72±0, 33 27,74±0, 33 25,76±0,19 A 

Injetável 24,01±0, 33  25,21±0, 33 26,34±0, 33 25,18±0,19 B 
Média  23,96±0,15 c 25,52±0,02 b   27,25±0,15 a  
 CEDP (%PV)  
Controle 6,50±0,07 6,32±0,07      6,22±0,07 6,35±0,03 A 
ZnMet 100% 6,40±0,07 6,18±0,07 6,11±0,07    6,23±0,03 BC 
ZnMet 200% 6,48±0,07 6,20±0,07 6,17±0,07    6,28±0,03 AB 
ZnSO4 200% 6,43±0,07 6,30±0,07 6,27±0,07  6,33±0,03 A 
Injetável 6,42±0,07 6,10±0,07 5,93±0,07 6,15±0,03 C 
Média  6,44±0,03 a   6,22±0,03 b   6,14±0,03 c 
 CEDM (cal/kg0,75)   
Controle 285,73±3,38 285,03±3,38    287,63±3,38 285,48±1,39 A 
ZnMet 100% 280,19±3,38 277,15±3,38 279,67±3,38 278,04±1,39 BC
ZnMet 200% 284,67±3,38 279,19±3,38 283,93±3,38 282,60±1,39 AB
ZnSO4 200% 281,88±3,38 283,08±3,38 287,48±3,38 284,14±1,39 A 
Injetável 282,35±3,38 275,08±3,38 272,33±3,38 276,59±1,39 C 
Média 282,96±1,51 279,90±1,51 281,82±1,51 

Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na linha, diferem pelo teste Tukey (P < 0,10). 
Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na coluna, diferem pelo teste Tukey (P < 0,10). 

 

Segundo MERTENS (1992) tanto o FDN como a demanda de energia na 

dieta, regulam o consumo, visto que em dietas com altos teores de fibras e baixos 

teores de energia, o CMS é limitado pelo enchimento do rúmen, e em situação 

inversa, o CMS é regulado pela demanda de energia. Neste estudo foi observado 

que o maior CMS também foi o de maior CED, expresso nas diferentes formas. 

BRONDANI, et al. (2004), quando forneceram dois níveis diferentes de energia para 
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bovinos de corte, observaram que aqueles que receberam maiores níveis de energia 

consumiram maiores quantidades de MS, sendo justificado pela maior percentagem 

de concentrado nestas dietas.  

O maior CED, expersso nas diferentes formas, foi observado no grupo 

controle, diferindo apenas do grupo ZnMet 100% e Zn Injetável, que apresentaram  

as menores médias. O grupo Zn Injetável diferiu de todos os outros tratamentos, 

apresentando o menor CED, sendo justificado pelo menor CMS. 

Na análise dos períodos de confinamento (Tabela 5), observou-se 

incremento percentual de CEDD (P < 0,0001) de 6,11% do primeiro para o segundo 

período e 6,34% do segundo para o terceiro período de avaliação, devido ao 

crescente CMSD (Tabela 3) associado ao aumento de concentração energética das 

dietas, por ocasião da mudança da relação volumoso:concentrado de 60:40 no 

primeiro e segundo período, para 40:60 no terceiro período. SILVA et al. (2002d), em 

estudo avaliando a exigência diária de energia digestível para mantença de novilhos 

Nelores não castrados, observaram aumentos neste requisito, à medida que o peso 

corporal se elevou.  

Com relação ao CED foi expresso em 100 kg de peso vivo, houve queda 

percentual no CED frente aos períodos da ordem de 1,71% do primeiro para o 

segundo período e 1,29% do segundo para o terceiro período de avaliação, podendo 

ser justificado pelo decréscimo de CMSP, assim como ocorrido para CFDNP. O 

mesmo foi observado por COSTA et. al. (2002) em confinamento de novilhos da raça 

Red Angus, onde o decréscimo do CMSP originou comportamento similar para o 

CFDNP e CEDP.  

Não foi observada variação no CEDM (P = 0,3871) (Apêndice I) no 

decorrer do confinamento.  

Na Tabela 6, estão apresentadas as médias de ganho em peso médio 

diário (GMD), conversão alimentar (CA) e peso de acordo com o período e as 

diferentes fontes e níveis de Zn avaliadas. 
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TABELA 6 – Médias e erros-padrão para ganho em peso médio diário (kg), 
conversão alimentar e peso final (kg) de acordo com os diferentes 
níveis e fontes de Zn subdividido em três períodos no confinamento 
de bovinos 

Período (28 dias)  
Tratamento 1º. Período 2º. Período 3º. Período 

 
Média 

 Ganho médio diário (kg)  
Controle  1,28±0,06aB   1,33±0,06aA   1,25±0,06aA 1,29±0,07
ZnMet 100%  1,38±0,06aAB   1,20±0,06aA   1,15±0,06aA 1,24±0,07
ZnMet 200%  1,55±0,06aA   1,29±0,06abA   1,16±0,06bA 1,33±0,07
ZnSO4 200%  1,36±0,06aAB   1,32±0,06abA   1,08±0,06bA 1,25±0,07
Injetável  1,53±0,06aAB   1,43±0,06aA   0,75±0,06bB 1,24±0,07
Média  1,42±0,03   1,31±0,03   1,08±0,03 
 Conversão alimentar  
Controle    7,74±0,74aA   7,81±0,74aA   8,92±0,74aB 8,09±0,48
ZnMet 100%    6,81±0,74bA  8,26±0,74abA   9,27±0,74aB 8,11±0,48
ZnMet 200%    6,16±0,74bB  7,90±0,74abA   9,18±0,74aB 7,75±0,48
ZnSO4 200%    6,93±0,74bA   7,72±0,74bA 10,07±0,74aB 8,24±0,48
Injetável    6,23±0,74Ba   7,12±0,74bA 13,54±0,74aA 8,96±0,48
Média      6,73±0,33   7,76±0,33 10,19±0,33 
 Peso (kg)  
Controle 392,59±1,67cAB 430,91±1,67bA 466,36±1,67aA  430,29±6,88
ZnMet 100% 387,83±1,63cC 421,96±1,63bB 455,00±1,60aB 421,60±6,72
ZnMet 200% 394,58±1,66cA 430,63±1,60bA 464,17±1,60aA 429,79±6,58
ZnSO4 200% 389,79±1,60cB 427,38±1,60bA 457,71±1,60aB 424,96±6,58
Injetável 395,21±1,60cA 430,96±1,60bA 456,88±1,60aB 427,68±6,58
Média 392,00±0,72  428,57±0,72 460,02±0,72 
Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na linha, diferem pelo teste Tukey (P < 0,10). 
Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na coluna, diferem pelo teste Tukey (P < 0,10). 

 

Pela observação da Figura 6, nota-se, para GMD, que houve interação 

entre períodos e tratamentos (P = 0,0011), Apêndice J. O GMD dos animais que 

receberam os tratamentos Zn orgânico em maior quantidade (ZnMet 200%) e Zn 

Injetável, foram superiores (1,55 e 1,53 kg, respectivamente) no primeiro período, 

reduzindo no segundo e no terceiro período, enquanto que o tratamento controle, 

proporcionou um menor GMD no primeiro período, porém com menores oscilações 

entre o segundo e terceiro período, apresentando, numericamente, o maior GMD na 

última avaliação (terceiro período). Os animais que receberam Zn Injetável, como 

explicado anteriormente, apresentaram o segundo maior GMD no primeiro período, 

caindo significativamente no último período, apresentando, numericamente, a menor 



 42

média, 1,24 kg, juntamente com o grupo ZnMet 100%. O grupo ZnSO4 200% se 

manteve quase que constante nos dois primeiros períodos, 1,36 kg e 1,32 kg, 

respectivamente, e caindo no terceiro período, com GMD igual a 1,08 kg, inferior ao 

grupo controle.  
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FIGURA 6: Ganho em peso médio diário (kg) de bovinos terminados em 

confinamento suplementados com diferentes fontes e níveis 

de Zn segundo período de avaliação. 

 

Pôde-se observar que a resposta à suplementação com Zn foi bastante 

positiva no primeiro período de engorda, com GMD variando de 1,28 kg (controle) a 

1,55 kg (ZnMet 200%), conforme demonstra a Tabela 6. É importante ressaltar que 

nos 30 dias antecedentes ao início do período experimental, os animais estavam sob 

pastejo em Brachiaria brizantha com relativa quantidade de massa, e consumindo 

800 g de sal proteinado/dia. Embora os animais já haviam passado por um período de 

adaptação de 7 dias à dieta, supõem-se que o nível de Zn presente no organismo dos 

animais estava abaixo do ideal, pelo fato de terem vindo de um regime de pasto. 

Segundo CONRAD et al. (1985), o Zn é encontrado em quantidades deficientes nas 
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forragens de solos tropicais para atender as exigências dos animais, ainda mais que, 

com o amadurecimento das plantas, o Zn tende a se deslocar para o sistema 

radicular, decrescendo a quantidade nas folhas disponíveis, disponibilizando portanto 

baixa concentração do mineral. A dieta no período de adaptação foi a mesma da dieta 

controle, com os níveis mínimos de Zn recomendados pelo NRC (1996). Mesmo 

assim, pode-se observar que, em função do maior GMD das fontes ZnMet 200% e Zn 

Injetável no início do confinamento, a suplementação fez com que os animais 

reagissem imediatamente, reconstituindo suas reservas, com efeito direto sobre o 

ganho em peso. Já no segundo período o desempenho dos animais tratados com 

doses maiores de Zn (tanto orgânico quanto inorgânico) caiu, já o grupo controle se 

manteve, indicando um provável ganho compensatório.  
Não houve diferença (P = 0,4947) entre os tratamentos para o GMD do 

período total (Apêndice J). Pode ser observado que o os bovinos do tratamento 

ZnMet 200% apresentaram, numericamente, a maior média de GMD, 1,33 kg seguido 

do tratamento controle, 1,29 kg, e do grupo Zn Injetável que apresentou, 

numericamente, um dos menores GMD, 1,24 kg.  BROWN et al. (2004) não 

observaram diferenças significativas quanto ao GMD, embora tenham observado que 

o grupo controle (60 ppm de Zn) ganhou peso mais rapidamente, seguido do grupo 

que recebeu 90 ppm ZnSO4 e por último o 90 ppm ZnMet. MALCOM-CALLIS et al. 

(2000) avaliando o crescimento de touros suplementados ou não com ZnSO4 ou 

ZnMet, não observaram diferenças entre os tratamentos, esta informação contradiz 

com os dados apresentados neste trabalho, pelo fato de não se tratar da mesma 

substância, o ZnMet, que, o utilizado pelo MALCOM-CALLIS et al., apresenta-se 

menos estável no ambiente ruminal (SOUZA et al., 2003). ROJAS et al. (1995) 

avaliaram a biodisponibilidade de duas fontes orgânicas e duas inorgânicas de Zn na 

alimentação de cordeiros e não notaram diferenças significativas quanto ao GMD.  

Ressalta-se que o CMSD do grupo controle foi 2% maior que o grupo 

ZnMet 100% (Tabela 3), e que o grupo controle apresentou, numericamente, o maior 

GMD, justificado pelo maior CMSD. O fato do grupo controle ter-se destacado, 

numericamente, juntamente com o ZnMet 200% quanto à média do GMD total, é 

justificado pela maior taxa de consumo expresso nas diferentes formas, enquanto os 
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lotes tratados com ZnMet 100% e ZnSO4 200%, consumiram um pouco menos. Os 

GMDs variaram de acordo com o CMS, com grupos de maior CMS apresentando 

relativamente maiores GMD, o que leva a deduzir que neste experimento, o 

desempenho, medidos pelos ganhos diários, não foi influenciado diretamente pela 

suplementação com Zn, e sim pelo CMS. MALCOM-CALLIS et al. (2000) também 

observaram que dietas com alta concentração de ZnSO4 apresentaram menor GMD e 

menor CMS comparados ao grupo controle, justificando assim, o maior GMD em 

touros não suplementados com ZnSO4. 
O fato do grupo Zn Injetável ter apresentado, numericamente, menor GMD, 

pode ser explicado por se tratar de uma via intramuscular, sem passagem pelo rúmen 

e sem absorção intestinal. ARELOVICH et al. (2000), enfatizam que o Zn ajuda a 

manter a atividade ruminal estendendo a síntese de proteína microbiana, pelo fato de 

fazer parte do metabolismo das bactérias ruminais. Esta proteína dietética e a 

proteína microbiana citada por estes pesquisadores, é responsável pelo aporte da a 

proteína animal, e conseqüente aumento de peso. Apesar de estar recebendo níveis 

mínimos de Zn na dieta, apresentaram o menor valor médio. Estes autores informam 

que existe necessidade de conter Zn na dieta e não somente via muscular. 

Foi observada interação significativa entre períodos e tratamento (P = 

0,0419) para conversão alimenta (CA), Apêndice K. Assim como o GMD, o 

tratamento Zn Injetável apresentou a segunda melhor CA, 6,23 no primeiro período, 

enquanto que foi responsável pelo pior valor (13,54) no último período (Tabela 6 e 

Figura 7), diferindo significativamente dos demais tratamentos (P < 0,10). No último 

período do confinamento, o grupo ZnSO4 200% apresentou a segunda pior CA em 

relação aos outros tratamentos, embora não tenha diferido estatisticamente. 

Considerando os três períodos avaliados (1, 2 e 3), os valores da conversão 

alimentar de todos os tratamentos se elevaram com o avanço dos períodos de 

confinamento, que pode ser visualizada na Figura 7. Apesar de apresentar o pior 

valor no primeiro período, o grupo controle foi o que exibiu o menor valor de CA no 

terceiro período. 

No período total, não foi observada influência (P = 0,5483) dos 

tratamentos sobre a CA. MALCOM-CALLIS et al. (2000) não observaram diferenças 
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na CA de bovinos em confinamento quando forneceram diferentes fontes de Zn, 

ZnMet e ZnSO4 (30 ppm Zn). 
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FIGURA 7: Conversão alimentar de bovinos terminados em 

confinamento suplementados com diferentes fontes e 

níveis de Zn segundo período de avaliação. 

 

O tratamento ZnMet 200%, apresentou, numericamente, melhor média 

(7,75) da CA, seguido do tratamento Controle (8,09). Esta incorporação de tecnologia 

representa 4% de melhora na CA, isto é, em termos de propriedade que visa a 

produção comercial, representa um lucro de 4% a mais na economia da alimentação 

para terminar um animal. Este valor se multiplicado pelo número do rebanho, indica 

que, quanto maior o rebanho, maior a significância do lucro. O melhor tratamento, 

ZnMet 200%, foi seguido do Controle e do ZnMet 100% (8,10), o que indica que o 

ZnMet em maiores concentrações, pode beneficiar a economia em alimentação de 

um rebanho. SPEARS e KEGLEY (2002) observaram que a CA tendeu a melhor 

para o tratamento com maior concentração de Zn. Neste estudo, os piores resultados 

foram observados pelo Zn Injetável (8,96) seguido do ZnSO4 200% (8,24). BROWN 

et al. (2004), também observaram melhor CA do grupo ZnMet 200% (90 ppm), 

seguido do ZnSO4 200% (90 ppm) e por último o grupo Controle. 
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Foi observada interação (P = 0,0257) entre tratamento e período para 

peso dos animais (Apêndice D). Os bovinos que receberam Zn Injetável que estavam 

com maior peso no primeiro e no segundo período, apresentaram segundo menor 

peso no final do experimento, causado pelo baixo GMD nesta última fase (Figura 8). 

O tratamento controle apresentou os melhores resultados, pois de terceiro maior 

peso no primeiro período passou para o maior peso no final do período experimental. 

O grupo Controle que apresentava 1,99 kg a menos que o grupo  ZnMet 200% no 

primeiro período, no segundo período tinha saldo positivo de 1,28 kg, passando para 

2,19 kg a mais no terceiro período. 

 

395

405

415

425

435

445

455

465

1 2 3Período

Pe
so

 (k
g)

Controle ZnMet 100% ZnMet 200%
ZnSO4 200% Zn Injetável  

FIGURA 8: Peso de bovinos terminados em confinamento suplementados com 

diferentes fontes e níveis de Zn segundo período de avaliação 

 

O peso médio não foi influenciado (P = 0,8916) pelo tratamento (Apêndice 

L). Numericamente, o maior peso médio foi observado no grupo controle (430,29 kg) 

seguido do grupo ZnMet 200% (429,79 kg), os grupos Zn Injetável, ZnSO4 200% e 

ZnMet 100% apresentaram 427,68, 424,96 e 421,60 kg, respectivamente. Estudos 

realizados por MALCOM-CALLIS et al. (2000), as concentrações e fontes de Zn não 

influenciaram o peso final de bovinos em terminação. 
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Pelo motivo da não suplementação com Zn não ter diferido das fontes 

orgânicas e inorgânicas em maior concentração quanto à média do GMD, CA e peso, 

isto indica que a suplementação com Zn não influencia o desempenho de bovinos de 

corte terminados em confinamento. Embora a suplementação apresente resultados 

mais rápidos quanto ao ganho em peso, os animais foram terminados no mesmo 

intervalo de tempo. 

 
 
4.2. Biodisponibilidade 

 

O resumo da análise de variância (Apêndice M) mostra que, tratamento e 

dia de colheita influenciaram significativamente (P < 0,0001) a eliminação do Zn 

pelas fezes, e que ocorreu também interação entre estes dois fatores (P < 0,0001). 

Em fezes de ratos suplementados com Zn, SILVA et al. (2002a) 

observaram que a Bismetionina de Zn apresentou melhor absorção aparente 

comparada ao ZnSO4. 

 

TABELA 7 – Médias e erros-padrão estimados pelo método dos quadrados mínimos 
da quantidade de Zn (mg/kg matéria seca ingerida- MSI) eliminada 
pelas fezes de bovinos confinados suplementados com diferentes 
fontes e níveis deste mineral* 

Dia da coleta  
Tratamentos 0 28 54 

 
        Médias 

Controle 141,79±15,96  aA 103,81±15,96 aAB 129,18±17,24 aB 124,93± 9,47 
ZnMet100%  142,88±15,96 aA 104,73±15,96 aAB 171,75±17,24 aB 154,73± 9,47 
ZnMet200%  106,97±15,96 bA 171,51±18,89 bAB  275,77±14,93 aA 184,75± 9,63 
ZnSO4200%  144,56±17,24 bA 185,58±15,96 bA  269,65±14,93 aA 199,93± 9,28 
ZnInjetável 133,58±18,89 aA   90,01±15,96 bB  124,18±18,89 aB  116,07±10,37 
Média    133,96± 7,53 140,13± 7,42  194,19± 7,48  
Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na linha, diferem pelo teste Tukey (P < 0,10). 
Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na coluna, diferem pelo teste Tukey (P < 0,10). 
* Consumo médio diário :  10,02 kg de MSI. 

 

Como pode ser observado na Tabela 7, os grupos ZnMet 200% e ZnSO4 

200% apresentaram um significativo aumento da excreção de Zn na última fase do 

período de confinamento, o que sugere que tenham atingido o equilíbrio 
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homeostático deste elemento no organismo, enquanto o grupo ZnMet 100% não 

apresentou este equilíbrio após acrescentar o Zn na dieta. O fato do tratamento 

ZnSO4 200% e ZnMet 200% apresentar um aumento na excreção após a 

suplementação (dia 28), indica que o que está sendo suplementado não está sendo 

totalmente aproveitado pelo animal, sendo parte eliminada pelas fezes. 

A maior concentração média de Zn nas fezes (P < 0,0001), Apêndice M, 

foi observada no grupo ZnSO4 200%, embora não tenha diferido do grupo ZnMet 

200%. Estes dois grupos diferiram do ZnMet 100%, que apresentaram maior 

eliminação de Zn que o grupo Controle seguido do Zn Injetável. O grupo ZnSO4 

200% apresentou 41,95% a mais de Zn nas fezes quando comparado ao grupo Zn 

Injetável, 37,51% superior ao grupo Controle, e 22,01% em relação ao ZnMet 200%. 

A maior concentração de Zn nas fezes (ZnSO4 200% e ZnMet 200%) pode ser 

explicado pela maior concentração de Zn na dieta (200% acima do recomendado 

pelo NRC, 1996), seguido do grupo que continha 100% acima do nível recomendado. 

Os resultados das análises indicam que o fornecimento de maior 

concentração de Zn na dieta, independente da fonte do mineral, confere uma maior 

eliminação pelas fezes, pois o controle homeostático no organismo é exercido 

conforme as necessidades por meio da regulação da absorção de Zn 

(UNDERWOOD, 1977). 

A eliminação de Zn nas fezes, do grupo Zn Injetável 28 dias após a 

primeira aplicação, foi reduzida significativamente (P < 0,0001), posteriormente 

apresentando um aumento na quantidade eliminada (Tabela 7), resultando em 

valores médios inferiores aos demais tratamentos, representando 58,065% da 

excreção média do grupo de maior excreção, o ZnSO4 200%. 

Segundo revisão realizada por UNDERWOOD (1977), quando o Zn é 

administrado oralmente, em touros, é encontrado nas fezes 70% deste Zn, e quando 

a administração é intravenosa, aparentemente 20% de Zn desta via é encontrado 

nas fezes. 

Na Figura 9 pode ser observado o perfil da quantidade de Zn excretado 

pelas fezes de bovinos já adaptados à dieta alimentar contendo 48,27 mg de Zn/kg 

MSI, cuja quantidade atende às exigências de bovinos de corte conforme 
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recomendação do NRC (1996). Estes animais receberam 125,5 mg de Zn Injetável 

da fonte glicinato de Zn. O comportamento representado pela excreção do Zn foi 

significativo tanto para o modelo linear (P = 0,0091) como para o modelo quadrático 

(P = 0,0248) (Tabela 8).  
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FIGURA 9: Curva da excreção fecal de Zn em bovinos confinados com dieta 

contendo 48,27 mg de Zn/kg MSI mais uma aplicação intramuscular 

de glicinato de Zn, correspondente a 125,5 mg de Zn. 

 

 
TABELA 8 – Média’Equação de Reqressão e erros-padrão, C.V., R2 e Pr > F da 

quantidade de Zn eliminada nas fezes de bovinos confinados tratados 
com glicinato de Zn 

mg de Zn/kg de MS eliminada nas fezes  
Média’Equação de Regressão C.V R2 P>F 

y = 105,049 (±5,24) – 0,87 (±0,31) x  22,20 0,16 0,0091 
y = 112,608 (±5,93) – 3,368 (±1,11) x + 0,092 (±0,04) x2 21,08 0,26 0,0248 

 

Antes da aplicação do Zn Injetável, foi encontrado 133,58 mg de Zn/kg MS 

das fezes, e no primeiro dia após a aplicação, esta quantidade caiu 32,06% (90,76 

mg de Zn/kg MS das fezes). No oitavo dia após a aplicação, em relação à medida 

anterior, foi observado um leve aumento de 5,78% (96,33 mg de Zn/kg de MS das 

fezes), representando 72,11% da quantidade inicial. No 15º dia após a aplicação, 
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esta quantidade representou 60,05% caindo 16,72% (80,22 mg de Zn/kg MS das 

fezes) em relação à quantidade anterior. A partir de então, a quantidade de Zn 

encontrada nas fezes aumentou para 83,72 mg de Zn/kg de MS fecal (62,67%) no 

22º dia, e 90,01 mg de Zn/kg de MS fecal (67,38%) no 28º dia. Em suma, as 

quantidades de Zn excretadas após a primeira aplicação não superaram a 

quantidade anterior à aplicação, e não chegando à mesma quantidade quando se 

aproximou da data da próxima aplicação (Tabela 9).  

 
TABELA 9 – Quantidades de Zn, mg de Zn/kg matéria seca (MS) fecal de bovinos 

confinados tratados com glicinato de Zn 

Dia da coleta Tratamento 
0 1 8 15 22 28 

 mg de Zn/kg MS de fezes 
Zn Injetável 133,58 90,76 96,33 80,22 83,72 90,01 
 

Em ratos com deficiência de Zn, OBERLEAS (1996) aplicou Zn 

peritonealmente, e observou maior excreção do segundo ao quarto dia, depois 

tendendo a declinar até entrar em equilíbrio, concluindo que o pâncreas elimina o 

excesso quando o equilíbrio homeostático é atingido, e que independente do estado 

metabólico do animal, o pâncreas continua excretando Zn para o duodeno mesmo 

em quantidades pequenas mas significativas, e para nivelar o equilíbrio em estado 

de deficiência. Segundo o mesmo autor, o pâncreas secreta dois tipos de Zn no 

duodeno, um complexado e outro disponível para complexação, porém, acrescenta 

que o local da excreção e a vulnerabilidade da complexação ainda é desconhecida. 

Com isto, pode-se deduzir que o motivo da maior excreção antes da aplicação, 

mesmo com dieta atendendo à exigência mínima, o Zn da dieta não estava sendo 

absorvido em quantidade significativa e que havia secreção de Zn, pelo pâncreas, no 

intestino, onde não estava havendo quelação para sua absorção. Com a aplicação 

de Zn Injetável, ocorreu uma estabilização na recomposição dos níveis normais do 

elemento, a secreção do pâncreas foi reduzida, e este equilíbrio se manteve até, e 

provavelmente após os 28 dias, quando ocorreu nova aplicação do Zn. Com este 

comportamento de excreção, deduz-se que a aplicação intramuscular de Zn 
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(glicinato de Zn - 2,25 mg/ml de solução) manteve o equilíbrio homeostático por 

período superior a 28 dias. 

Na Tabela 10 estão apresentadas as médias das concentrações de Zn no 

músculo, couro e fígado, e o peso do fígado utilizados para avaliação da 

biodisponibilidade do elemento Zn fornecido pelas diferentes fontes e concentração. 

A concentração de Zn no músculo foi similar (P = 0,8373) para as 

diferentes fontes e níveis de Zn (Apêndice N).  

O aumento do nível de Zn nos tecidos ocorre em dietas contendo acima 

de 600 ppm de Zn (UNDERWOOD, 1977). MALCOM-CALLIS et al. (2000) não 

observaram diferença na concentração de Zn no músculo do coração quando 

forneceram fontes orgânicas e inorgânicas de Zn. MULLIS et al. (2003) e ROJAS et 

al. (1995) não observaram diferença na concentração de Zn no músculo quando 

forneceu dietas contendo ZnMet e ZnSO4. 

 

TABELA 10 – Médias e erros-padrão para concentração de Zn no músculo, no couro 
e no fígado em mg/Kg de matéria seca (MS), e o peso do fígado em 
kg, de acordo com as diferentes fontes e níveis deste elemento 

Concentração mg de Zn/kg MS Tratamentos 
Músculo Couro Fígado 

Peso do fígado
(kg) 

Controle 145,36±75,81  46,21±7,14AB 131,76±7,60B 3,50±0,28B 
ZnMet 100% 175,38±87,43 39,29±13,57AB 153,90±7,97AB 4,69±0,28A 
ZnMet 200% 108,11±91,23  37,29±9,16AB 164,96±9,77A 4,87±0,28A 
ZnSO4 200% 124,50±83,61  36,30±8,69B 151,24±8,33AB 4,44±0,33A 
Injetável 250,46±104,72  61,66±7,68A 155,59±9,42AB 4,63±0,28A 
Médias seguidas por letras maiúsculas diferentes na coluna, diferem pelo teste ‘t’ (P < 0,10). 
 

O nível médio de Zn no Longissimus dorsi de bovinos é de 69 ppm na 

matéria seca (UNDERWOOD, 1977), que observou uma concentração de Zn neste 

mesmo músculo, no grupo controle, de 145,36 mg de Zn/kg MS.  

A forma de Zn aplicada diretamente no músculo, que não passa pela 

etapa de absorção no intestino, apresentou, numericamente, maior concentração 

(Tabela 10), 250,46 mg de Zn/kg MS de Zn no músculo. O grupo ZnMet 200% 

apresentou menor concentração (108,11 mg de Zn/kg MS) que o grupo controle 

(145,36 mg de Zn/kg MS), e este menor que o ZnMet 100% (175,38 mg de Zn/kg 
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MS). O tratamento ZnSO4 200% resultou em 124,50 mg Zn/kg MS, superando 

apenas o ZnMet 200% (108,11 mg de Zn/Kg de MS). Esta variação de valores pode 

ser explicada pelo alto Coeficiente de Variação (C.V.). Segundo FAIRWEATHER-

TAIT (1992) e AGGETT (1991) citados por TRAMONTE (1996), nenhum tecido é um 

bom indicador do estado de Zn no organismo, pois a sua meia-vida biológica 

depende do “turnover” do próprio tecido, portanto, o conteúdo de Zn em tecidos com 

um “turnover” lento, tais como o músculo, dará menos informações sobre mudanças 

agudas no seu suprimento se comparados com tecidos de meias-vidas menores, 

como as plaquetas. 

A concentração de Zn no couro foi influenciada (P < 0,10) pela 

suplementação (Anexo O). A fonte de Zn inorgânica, ZnSO4, resultou em menor 

concentração de Zn no couro, 36,30 mg de Zn/kg MS, diferindo do grupo Zn 

Injetável, 61,66 mg de Zn/kg MS. O grupo ZnSO4 200% não diferiu do grupo 

Controle, ZnMet 100% e ZnMet 200% (46,21, 39,29 e 37,29 mg de Zn/kg MS, 

respectivamente), Tabela 10. Estes valores indicam que a forma inorgânica é a que 

mostrou menor disponibilidade quanto à distribuição nos tecidos. Estas informações 

não estão de acordo com UNDERWOOD (1977), que afirmou que a fração do Zn nos 

pêlos não é refletida pelo Zn ingerido na dieta, e que o aumento do nível deste 

elemento nos tecidos só ocorre em dietas contendo acima de 500 ppm de Zn. Foi 

observado que o grupo Zn Injetável apresentou, numericamente, a maior média, 

embora não tenha mostrado diferença significativa comparadas aos grupos controle 

e ZnMet, o que pode-se concluir em função dos resultados observados no músculo e 

no couro, que o Zn Injetável é a forma mais biodisponível para o animal, sendo mais 

bem distribuído aos tecidos. Esta melhor distribuição pode ser explicada pelo fato de 

não passar pela fase de absorção, sendo independente da proteína albumina 

transportadora para ingressar no corpo, pois já é aplicada diretamente no músculo. 

A utilização de Zn na forma injetável, por ter resultado em uma maior 

distribuição pelo corpo, principalmente no couro, pode ser uma alternativa para 

melhorar o produto couro, pelos motivos que a deficiência de Zn causa lesões na 

pele e perda de pêlo, além de proporcionar a restauração da capacidade 

imunológica, de cicatrização de feridas e promover a síntese protéica. Uma vez que 



 53

este sub-produto é importante nas exportações e na balança comercial, que, 

segundo COUROBUSINESS (2005) o couro tipo Crust teve um aumento 45,63% nas 

exportações de janeiro de 2004 para janeiro de 2005, e de 20,52% para o couro 

Acabado, atingindo US$ 1,3 bilhão em 2004, esta tecnologia, Zn Injetável, de maior 

distribuição deste elemento, pode vir a somar quanto à melhora no produto couro.  

Na Tabela 10, pode-se observar que houve efeito do tratamento (P <0,10) 

(Apêndice P) sobre as concentrações de Zn no fígado. O ‘status’ dos minerais traços 

dos animais são melhores descritos pelas concentrações no fígado (KINCAID, 1999). 

A principal fonte de armazenamento de Zn é no fígado na forma de Zn metaletionina, 

sedo mobilizado em resposta às necessidades metabólicas (RICHARDS & 

COUSINS, 1976 citado por LITTLEDIKE et. al., 1995).  

Foi observado que a concentração de Zn no fígado do grupo Controle 

(131,76 mg) foi 14,39% inferior ao grupo de maior concentração, o ZnMet 200% 

(164,96 mg). Embora os tratamentos Zn Injetável (155,59 mg), ZnMet 100% (153,90 

mg) e ZnSO4 200% (151,24 mg) não tenham diferido do tratamento controle, estes 

apresentaram maior concentração, sugerindo maior armazenamento. SANDOVAL et 

al. (1997), usando diferentes doses de ZnSO4 na dieta (0, 70, 1.400 e 2.100 mg de 

Zn/kg de MSI) afirmaram que as concentrações de Zn no fígado aumentaram com o 

aumento de Zn na dieta, concluindo que concentrações de Zn nos tecidos podem ser 

usadas como indicadores da biodisponibilidade deste mineral.  

Neste estudo, as suplementações não apresentaram diferenças entre si, 

estando de acordo com MULLIS et al. (2003), ENGLE et al. (1997) e ROJAS et al. 

(1995) que observaram que concentrações de Zn no fígado são similares para 

diferentes fontes, ZnMet e ZnSO4.  

As concentrações de Zn no fígado variam de 100 a 400 mg/kg peso seco 

(PULS, 1994, citado por NRC, 1996). Em relação à diferença quanto à 

suplementação, animais dos grupos ZnMet foram responsáveis, numericamente, 

pelas maiores concentrações de Zn no fígado. Segundo OLIVEIRA (2004), o 

aminoácido ligado funciona como um transportador do mineral, carregando-o através 

de todo o organismo, visto que os aminoácidos atendem às necessidades 
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específicas de tecidos e sistemas. Assim, conduzem os minerais para os locais 

específicos, garantindo sua utilização no tecido que dele necessita. 

Segundo ZINPRO 2004, o ZnMet  é mais biodisponível que o inorgânico 

padrão, o ZnSO4, o que sugere que o ZnMet é absorvido diferentemente e mais 

eficientemente, porém ainda não é conhecido se o ZnMet é absorvido intacto ou se é 

ionizado no intestino e absorvido em seguida, ou se é uma pequena fração no corpo. 

O que é conhecido é que os minerais traços estão presentes no corpo na forma de 

complexos orgânicos e não livres como íons inorgânicos. Também é conhecido que 

aminoácidos como a metionina são absorvidos mais eficientemente no duodeno e no 

intestino delgado que os minerais traços. Então se o ZnMet é absorvido via rota de 

absorção da metionina, e será absorvido mais eficientemente que outras formas 

inorgânicas. 

Os animais que receberam ZnMet como fonte de Zn, numericamente, 

apresentaram maior concentração do elemento no fígado, e entre os animais, aquele 

que receberam em maior concentração, apresentaram maiores níveis de Zn no 

fígado (ZnMet 200%), e maior quantidade de Zn eliminado pelas fezes no último 

período pelo grupo ZnMet 200% (Tabela 7). Contudo, vale ressaltar que a maior 

concentração no fígado do grupo ZnMet 200% reitera que a eliminação deste 

elemento nas fezes pelos grupos de maior concentração na dieta, ocorre porque o 

equilíbrio homeostático do Zn já havia sido atingido no organismo, e que a 

suplementação em níveis elevados não se faz necessária, já que grande quantidade 

foi eliminada nas fezes. 

Foi observado que o peso do fígado foi influenciado (P = 0,1089) pelos 

diferentes tratamentos (Apêndice Q). O grupo ZnMet 200% apresentou peso de 4,87 

kg (Tabela 10), o que representa 1,13% do peso vivo do animal, diferindo do 

Controle que apresentou 3,50 kg. O controle também diferiu quanto ao peso do 

fígado dos tratamentos ZnMet 100%, 4,69 kg,  do tratamento Zn Injetável, 4,63 kg, e 

do ZnSO4 200% 4,44 kg. Mesmo ocorrendo diferenças significativas no peso do 

fígado. Este aumento no peso está dentro da faixa considerada normal do animal, 

pois SILVA et al. (2002b) informam que o peso médio do fígado de animais Nelore 

terminados em confinamento é de 4,5 kg. 
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Mesmo em maior concentração, a fonte inorgânica de Zn, ZnSO4, 

apresentou, numericamente menor peso do fígado e menor concentração de Zn no 

fígado e no couro em relação ao ZnMet 200%, ZnMet 100% e ao Zn Injetável. E 

ainda, em maior concentração de Zn na dieta em relação ao ZnMet 100%, o grupo 

ZnSO4 200% foi equivalente para estas características, embora tenha eliminado 

maiores níveis de Zn pelas fezes. Isto sugere que a fonte inorgânica em maior 

quantidade equivale à fonte orgânica em menor quantidade. Esta nova tecnologia 

potencializa o organismo à metabolização do Zn, e que a absorção do elemento está 

de acordo com a concentração na dieta.  
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6. CONCLUSÕES  
 
Os animais respondem em ganho em peso de imediato à suplementação 

com Zn orgânico, embora alcancem o peso de abate na mesma época que as dietas 

que atendem recomendações mínimas de exigência.  

A tecnologia ZnMet confere uma economia de 4% na alimentação de 

terminação de bovinos anelorados não-castrados confinados. 

A maior concentração de Zn na dieta confere uma maior absorção 

aparente, porém quando o equilíbrio metabólico é atingido, este excesso da dieta 

não é absorvido, sendo eliminado pelas fezes. 

Zn Injetável é a melhor forma distribuída nos tecidos.  
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8. APÊNDICE  
 
 
Apêndice A - Resumo da análise de variância para                                                      

a variável: CMSD (kg) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Repetição(Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
5 
10 

0,0612 
<,0001 
0,5689 
0,4957 

C.V. = 1,81 R2 = 0,95 Média = 10,02 kg 
 
Apêndice B - Resumo da análise de variância para a                                                

variável: CMSP (%PV) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Repetição(Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
5 
10 

0,0315 
<,0001 
0,6801 
0,7558 

C.V. = 1,67 R2 = 0,92 Média = 2,46% PV 
 
Apêndice C - Resumo da análise de variância para a                                              

variável: CMSM (g/kg0,75) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Repetição(Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
5 
10 

0,0274 
0,0095 
0,6459 
0,7661 

C.V. = 1,69 R2 = 0,79 Média = 110,42 g 
 
Apêndice D - Resumo da análise de variância para                                                      

a variável: CFDND (kg) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Repetição(Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
5 
10 

0,0242 
<,0001 
0,5944 
0,5015 

C.V. = 1,76 R2 = 0,91 Média =406,49 kg
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Apêndice E - Resumo da análise de variância para                                                      
a variável: CFDNP (%PV) 

Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Repetição(Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
5 
10 

0,0538 
<,0001 
0,7157 
0,7530 

C.V. = 1,65 R2 = 0,98 Média = 99,99 kg 
 
Apêndice F - Resumo da análise de variância para                                                      

a variável: CFDNM (g/kg0,75) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Repetição(Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
5 
10 

0,0472 
<,0001 
0,6805 
0,7698 

C.V. = 1,66 R2 = 0,98 Média =4.487,49kg
 
Apêndice G - Resumo da análise de variância para                                                      

a variável: CEDD (kg) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Repetição(Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
5 
10 

0,0273 
<,0001 
0,5620 
0,4947 

C.V. = 1,83 R2 = 0,97 Média = 25,57 kg 
 
Apêndice H - Resumo da análise de variância para                                                      

a variável: CEDP (%PV) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Repetição(Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
5 
10 

0,0516 
0,0002 
0,6701 
0,7566 

C.V. = 1,68 R2 = 0,87 Média = 6,27 kg 
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Apêndice I - Resumo da análise de variância para                                                        
a variável: CEDM (g/kg0,75) 

Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Repetição(Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
5 
10 

0,0467 
0,3871 
0,6363 
0,7652 

C.V. = 1,70 R2 = 0,72 Média =281,56 kg
 
Apêndice J - Resumo da análise de variância para a                                                     

variável: Ganho em peso médio diário (kg) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Animal (Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
112 
224 

0,4947 
<,0001 
0,0011 
<,0001 

C.V. = 22,40 R2 = 0,71 Média = 1,32 kg 
 
Apêndice K - Resumo da análise de variância para a                                                  

variável: Conversão alimentar 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Repetição(Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
5 
10 

0,5483 
<,0001 
0,0419 
0,3409 

C.V. = 12,70 R2 = 0,90 Média = 8,23 
 
Apêndice L - Resumo da análise de variância para a                                                        

variável: Peso a cada 28 dias (kg) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Período 
Tratamento x Período 
Animal(Tratamento) 
Erro 

4 
2 
8 
112 
224 

0,8916 
<,0001 
0,0257 
<,0001 

C.V. = 1,84 R2 = 0,98 Média = 427,79 kg 
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Apêndice M: Resumo da análise de variância para a variável:                                
Eliminação de Zn pelas fezes (mg de Zn/kg MS) 

Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Dia 
Trat x Dia 
Erro 

4 
2 
8 
1 

<0,0001 
<0,0001 
<0,0001 

C.V. = 26,48 R2 = 0,67 Média = 159,49 mg/kg 

 
Apêndice N - Resumo da análise de variância para a variável:                                

Concentração de Zn no músculo (mg/kg MS) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Animal (Tratamento) 
Repetição 
Erro 

4 
5 
3 
22 

0,8373 
0,4250 
0,4347 

C.V. = 116,18 R2 = 0,39 Média = 186,88 mg/kg 

 
Apêndice O - Resumo da análise de variância para a variável:                          

Concentração de Zn no couro (mg/kg MS) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Animal (Tratamento) 
Repetição 
Erro 

4 
5 
3 
15 

0,6776 
0,7765 
0,9118 

C.V. = 39,87 R2 = 0,40 Média = 44,72 mg/kg 

 
Apêndice P - Resumo da análise de variância para a variável:                                        

Concentração de Zn no fígado (mg/kg MS) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Animal (Tratamento) 
Repetição 
Erro 

4 
5 
3 
25 

0,8334 
0,9437 
0,2857 

C.V. = 15,52 R2 = 0,33 Média = 149,37 mg/kg 
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Apêndice Q - Resumo da análise de variância para a variável:  
                     Peso do fígado (kg) 
Causa GL Pr>F 
Tratamento 
Animal (Tratamento) 
Repetição 
Erro 

4 
5 
3 
25 

0,1089 
0,6868 
0,2858 

 C.V. = 20,701 R2 = 0,35 Média = 4,42 kg 
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9. ANEXOS
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 Anexo 2 – Análise bromatológica dos alimentos 

  Sil 1 Sil 2 Sil 3 SIL Media Concentrado Milho 
Caroço 
Algodão

PB (%)6,3 6,55 7,22 6,69 19,61 8,91 23 
EE (%)1,23 .1,38 1,31 4,21 3,08 23 

FDA (%)33,51 40,89 34,47 36,29 5,98 6,43 15 
FDN (%)57,08 58,41 58,68 58,06 21,5 9 37 

pH4,1 4 .4,05 . . .
NDT (%) . . .55,03 56,40 80 96 

FB (%) . . . . . .23 
MS (%)25,41 23,12 26,28 24,94 89 90 90 

NDT/FDA . . .54,04 . . .
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 Anexo 3: Concentração de Zn em tecidos, e peso do fígado de bovinos confinados, 
de acordo com os tratamentos e o dia de abate 

        FIGADO MUSCULO ORELHA 
Fígado 

(kg) 
 

ANIMAL TRAT ABATE REPET Z(mg/kg) Zn Zn 0,825  
45 1 1 1 107,15 97,23 . 1,795  
59 1 1 2 165,41 135,26 58,97 4,930 
92 1 1 3 136,18 141,06 54,18 3,745 
117 1 1 4 127,88 110,07 26,04 4,170 
36 1 2 1 115,36 158,73 44,27 4,035 
42 1 2 2 115,62 192,40 34,14 4,790 
85 1 2 3 131,77 149,98 66,20 3,700 
27 1 2 4 152,71 177,20 29,04 4,145 
44 2 1 1 162,10 209,42 . 5,105  
40 2 1 2 159,84 173,64 . 5,850  
104 2 1 3 170,14 174,59 21,60 4,250 
106 2 1 4 204,34 124,04 54,48 3,885 
37 2 2 1 125,73 . . 4,835  
68 2 2 2 126,58 227,91 . 4,385  
108 2 2 3 132,78 189,75 41,12 5,075 
46 2 2 4 160,18 119,14 32,43 4,350 
6 3 1 1 153,11 150,86 . 3,920  

11 3 1 2 151,85 . . 5,640  
2 3 1 3 174,20 148,75 36,08 5,260 

26 3 1 4 165,26 117,46 45,54 5,350 
29 3 2 1 112,92 122,00 67,49 5,985 
98 3 2 2 158,66 135,01 38,13 4,240 
43 3 2 3 153,27 101,40 23,36 4,185 
112 3 2 4 184,13 94,19 17,44 4,480 
31 4 1 1 139,62 170,22 37,64 . 
4 4 1 2 164,87 195,81 . 4,875  

90 4 1 3 163,88 97,86 26,58 3,800 
60 4 1 4 172,41 . 33,59 4,490 
64 4 2 1 184,94 113,94 32,24 4,165 
111 4 2 2 117,74 158,82 64,04 4,820 
9 4 2 3 110,13 204,20 . .  

76 4 2 4 . 128,04 . 5,655  
21 5 1 1 . 156,35 . 3,730  
96 5 1 2 155,19 146,00 57,36 5,225 
41 5 1 3 163,33 . 75,94 4,490 
116 5 1 4 154,91 182,41 83,63 4,040 
54 5 2 1 173,03 132,56 45,65 5,210 
113 5 2 2 143,53 1460,42 48,26 4,430 
24 5 2 3 137,07 . 56,60 4,270 
84 5 2 4 148,03 143,99 .   
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Anexo 4: Eliminação de Zn pelas fezes 
 7/8/2003 4/9/2003 28/10/2003
 mg Zn/kg MS de Fezes 
TRAT DIA 0 DIA 28 DIA 84 
1 125,13   67,92 154,76 
1 174,54   81,05 128,95 
1 110,69 101,54 139,63 
1 150,47   90,01   92,38 
1 117,52 216,78 134,77 
1 155,02   71,32 124,63 
1 159,17   98,05 . 
2 121,43 130,81 207,33 
2 159,30 134,35 160,46 
2 105,42 141,62 127,90 
2 166,30 . 226,47 
2 138,08 124,34 176,35 
2 . 104,11 132,01 
2 140,35 228,46 . 
2 169,28 184,43 . 
3 88,24 136,55 272,69 
3 114,62 . 265,81 
3 117,19 163,21 311,85 
3 110,02 163,38 311,04 
3 101,68 206,10 274,50 
3 100,25 188,29 249,45 
3 . . 238,70 
3 116,80 . 282,10 
4 119,80 159,95 362,18 
4 108,72 176,66 101,79 
4 175,88 160,50 318,26 
4 145,26 219,40 329,86 
4 123,00 228,18 295,59 
4 194,67 203,65 107,35 
4 . 150,72 319,49 
4 . . 322,70 
5 164,22 99,19 154,04 
5 105,43 67,98 156,27 
5 124,84 118,72 93,22 
5 141,96 89,12 142,43 
5 131,46 101,69   77,09 
5 . 86,85 . 
5 . 66,51 . 
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Anexo 5: Mg Zn/kg MS eliminada pelas fezes do  
               tratamento Zn-Injetável  

mg Zn/kg MS fezes 
  DIA 0 DIA 1 DIA 8 DIA 15 DIA 22 
 164,22 99,04 134,10 108,48 86,60
 105,43 . 111,61 80,23 73,89
 . 82,00 77,54 64,90 86,31
 . 112,97 79,23 78,20 75,63
 124,84 88,15 76,51 84,59 67,75
 141,96 81,36 111,42 67,68 98,52
 131,46 75,10 91,24 77,46 76,22
 . 96,705 88,96 . 104,85
Média 133,58 90,76 96,33 80,22 83,72
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Anexo 6 - Quantidade de ZnSO4 e ZnMet contidos no concentrado 

 

Dados: 

• Peso vivo médio = 407, 50 kg 

• Consumo médio diário = 10,2 kg de MS 

• Concentração de Zn em ZnSO4 = 35%  

• Concentração de Zn em ZnMet= 16,8% 

• Dieta controle: 30 mg Zn/cab/dia 

• 345 kg PV consome 3.800 g concentrado/dia 

 

I) ZnSO4 200% em 1000 kg de concentrado: 
a) mg Zn consumida por animal por dia: 

* 10,2 kg MSI * 60 mg Zn = 612 mg Zn/cab/dia 

          * 100 mg ZnSO4 ___ 350 mg Zn 

                               X    ___  612 mg Zn/cab/dia 

                  X = 174,85 mg = 1,75 g ZnSO4/cab/dia 

b) ZnSO4 contido em 1000kg de concentrado: 

          Se 345 kg PV consome 3.800 g concentrado/dia 

      * 3.800 g concentrado ___ 100% 

                1,75 g  ZnSO4   ___  Y 

                       Y = 0,046% 

     *      100% ___1000 kg concentrado 

       0,046% ___ W 

                     W = 460 g ZnSO4 em 1000 kg de concentrado 

 
II) ZnMet 200% em 1000 kg de concentrado: 

a) mg Zn consumida por animal por dia: 

* 10,2 kg MSI * 60 mg Zn = 612 mg Zn/cab/dia 

          * 100 mg ZnSO4 ___ 168 mg Zn 

                               X    ___  612 mg Zn/cab/dia 
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                  X = 364,29 mg = 3,64 g ZnMet/cab/dia 

b) ZnMet contido em 1000kg de concentrado: 

          Se 345 kg PV consome 3.800 g concentrado/dia 

      * 3.800 g concentrado ___ 100% 

                3,64 g  ZnSO4   ___  Y 

                       Y = 0,096% 

     *      100% ___1000 kg concentrado 

       0,096% ___ W 

                     W = 960 g ZnSO4 em 1000 kg de concentrado 

 

III) ZnMet 100% em 1000 kg de concentrado: 
a) mg Zn consumida por animal por dia: 

* 10,2 kg MSI * 30 mg Zn = 306 mg Zn/cab/dia 

          * 100 mg ZnSO4 ___ 168 mg Zn 

                               X    ___  306 mg Zn/cab/dia 

                  X = 182,14 mg = 1,82 g ZnSO4/cab/dia 

b) ZnSO4 contido em 1000kg de concentrado: 

          Se 345 kg PV consome 3.800 g concentrado/dia 

      * 3.800 g concentrado ___ 100% 

                1,82 g  ZnSO4   ___  Y 

                       Y = 0,048% 

     *      100% ___1000 kg concentrado 

       0,048% ___ W 

                     W = 479 g ZnSO4 em 1000 kg de concentrado 
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Existe uma lenda acerca de um pássaro que só canta 

uma vez na vida, com mais suavidade que qualquer 

criatura sobre a Terra. A partir do momento em que 

deixa o ninho, começa a procurar um espinheiro-alvar e 

só descansa quando o encontra. Depois, cantando entre 

os galhos selvagens, empalá-se no acúleo mais agudo e 

mais comprido. E, morrendo, sublima a própria agonia e 

despede um canto mais belo que o da cotovia e o do 

rouxinol. Um canto superlativo, cujo preço é a 

existência. Mas o mundo inteiro 

pára para ouvi-lo, e Deus sorri no céu. Pois o melhor 

só se adquire à custa de um grande sofrimento . . .  

Pelo menos é o que diz a lenda. 

(Colleen McCullough) 
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RESUMO 
 

Foram avaliados fontes e níveis diferentes de zinco em bovinos não 
castrados anelorados com idade média de dois anos, terminados em confinamento, 
onde receberam dieta contendo 60% de silagem de milho e 40% de concentrado. 
Com o objetivo de avaliar o desempenho, os animais foram distribuidos 
aleatoriamente em 5 grupos, recebendo os tratamentos: Dieta Controle (30 mg Zn/kg 
matéria seca ingerida (MSI)); ZnMet 100% (complexo Zn-metionina, fornecendo mais 
60 mg Zn/kg MSI); ZnMet 200% (90 mg Zn/kg MSI); ZnSO4 200% (sulfato de zinco, 
fornecendo 90 mg Zn/kg MSI); Zn injetável (glicinato de Zn, fornecendo 125,5 mg de 
Zn a cada aplicação, administrados em intervalos de 28 dias). O consumo de matéria 
seca diária, fibra em detergente neutro e em energia digestível expressos em kg, em 
100kg de peso vivo e em unidade de peso metabólico foi significativamente superior 
para os animais que receberam dieta controle, não diferindo dos grupos ZnMet 200% 
e ZnSO4 200%, sendo o menor consumo observado para o grupo Zn Injetável. Foi 
observado que o ganho em peso médio diário (GMD) foi superior para o grupo que 
recebeu ZnMet 200%, seguido do Zn Injetável nos primeiros 28 dias de 
confinamento, apresentando uma queda de valor nos demais períodos, enquanto o 
grupo Controle apresentou uma constância, não diferindo no GMD total, o mesmo  foi 
observado para a conversão alimentar. Quanto ao peso, o grupo Zn Injetável que 
apresentava o maior peso no final do primeiro período, apresentou o segundo menor 
peso no ultimo período. Os animais responderam em ganho em peso de imediato à 
suplementação com Zn orgânico, embora alcançaram o peso de abate na mesma 
época que as dietas que atendem recomendações mínimas de exigência. Também 
foi comparada a biodisponibilidade das fontes e níveis avaliadas, através do método 
de espectrofotometria de absorsão atômica, por meio da eliminação de Zn pelas 
fezes, concentração deste elemento no músculo, couro e figado, bem como o peso 
do fígado. A maior eliminação de Zn nas fezes foi observada nos grupos que 
receberam maior concentração deste elemento na dieta, independente da fonte. A 
eliminação pelas fezes  do grupo que recebeu Zn Injetável foi superior antes da 
aplicação, e mostrando um equilíbrio após aplicação. A concentração de Zn no 
musculo e no couro do grupo Zn Injetável foi superior (370,29 e 61,66   mg Zn/kg MS, 
respectivamente) diferindo da suplementação na dieta, conferindo maior distribuição 
no organismo pela fonte orgânica injetável. A concentração de Zn no fígado dos 
animais não suplementados com Zn, foi inferior ao dos animais suplementados com 
ZnMet 200%. Já o peso do fígado dos animais não suplementados com Zn foi inferior 
ao dos animais dos demais tratamentos.  

 
Palavras chave: absorção aparente, Bismetionina de Zinco, consumo, ganho de 
peso, glicinato de Zinco, sulfato de Zinco. 
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ABSTRACT 
 

 
Sources and levels of Zn were evaluated through two year old Nellore 

crossbred steers, feedlot finished. The diet contained 60% of corn silage and 40% 

concentrate. To evaluate the performance, the steers were randomly divided into five 

groups, receiving one of the following treatments: Control Diet (30 mg Zn/kg ; ZnMet 

100% (Zn-methionine complex, 60 mg Zn/kg of dry mater (DM)); ZnMet 200% (90 mg 

Zn/kg DM); ZnSO4 200% (zinc sulfate, 90 mg Zn/kg DM); Injectable Zn (zinc 

glicynate, 125.5 mg Zinc each 28 days). The intake of dry mater, neutral detergent 

fiber and digestible energy, expressed per animal per day, per 100kg of live weight 

and per unit of metabolic weight, were higher for animals of the Control group, not 

differing from the ZnMet 200% and ZnSO 200%, being the lowest intake observed in 

Injectable Zn treatment. The average daily weight gain (ADG) was higher for the 

ZnMet 200% and Injectable Zn groups, during the first 28 days of the feedlot period, 

afterward the weight gain declined, while the Control treatment showed constant 

weight gain, not differing for the ADG of the whole period, the same behavior was 

observed for food conversion. The animals from Injectable Zn treatment showed the 

highest weigth at the end of the first period, and the second lowest weight at the end 

of the feedlot period. The organic Zn supplementation resulted in weight gain 

increase at the beginning of the feedlot, however these animals reached the slaugter 

weigth at the same time than those from the control diet. The bioavailability of Zn 

source and level was measured by the atomic spectro photometer absorption 

method, from fecal elimination of Zn, muscle, hide and liver concentration of Zn, and 

liver weigth. The highest fecal elimination of Zn was observed in the groups that 

received the highest  Zinc level in the diet, independent from the source. The Zn 

elimination from Injectable Zn treatment was higher before aplication, showing 

equilibrium after aplication.  The Zn concentration in the muscle and hide was higher 

for the group that received the Injectable Zn (370,29 and 61,66 mg Zn/kg DM, 

respectively), differing from the treatments  that  received the Zn suplementation in 

the diet. The injectable form, showed better Zn distribution in the organism. The 
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animals without Zn supplementation had less Zn concentration in the liver than those 

from the ZnMet 200% treatment, and showed lower liver weight than all the 

treatments that received Zn supplementation. 

 

 

Key-Words: apparent absorption, intake, weight gain, zinc bismetionine, zinc glycine, 

zinc sulfate. 

 


