
Virginiamicina: a molécula do sucesso produtivo 

 

 

A virginiamicina é uma molécula que disponibiliza uma forma melhor de 

aproveitar a nutrição pela pastagem. De forma a selecionar a flora ruminal que 

traz benefícios, para o animal e meio ambiente, a virginiamicina produz uma 

contribuição maior de energia, consequentemente, ganhando mais peso. É 

dessa maneira que se pode finalizar animais com mais pesos ou promover a 

redução do tempo para o abate, tornando o lucro do exercício maior.  

Este aditivo melhora o aproveitamento pela ingestão de nutrientes, 

eliminando bactérias que geram o desperdício (como o metano).   

• Evita a acidose ruminal e problemas de metabolismo 

Especialistas reforçam que, no confinamento, a Virgiciamicina promove 

aumento de peso e conversão alimentar, e ainda previne problemas metabólicos 

como a acidose e a laminite. A acidose ruminal em bovinos reduz rapidamente 

a ingestão de alimentos pelo animal, piorando o desempenho da produção. Em 

alguns casos, surgem os abscessos hepáticos, temidos, e lesões de parede do 

rúmen, comprometendo definitivamente o animal ao longo do período no 

confinamento. 

• Benefícios para a Pecuária Leiteira 
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A virginiamicina é um antimicrobiano muito utilizado por avicultores e 

suinocultores para a melhoria de desempenho, através da fermentação da 

bactéria Streptomices virginae. A produção da bactéria requeria tanques 

fermentadores com muitos carboidratos e proteínas, e a partir dos resíduos 

desse sistema ocorriam alto valor nutricional. Deste feito, surgiu o experimento 

que os fornecia a vacas leiteiras, resultando a um aumento do desempenho 

produtivo.  

Ao incluir a virginiamicina nas dietas para vacas leiteiras, reduz-se o risco 

de acidose láctica, tornando o pH ruminal estável e destacando um aumento da 

utilização da energia da dieta. Estudos recentes concluíram que a virginiamicina 

melhora as condições de fermentação ruminal, provocando a morte de forma a 

inibir a síntese protéica da membrana celular de bactérias gram-positivas, e a 

inclusão de Streptococcus bovis e Lactobacillus, produtoras de ácido láctico. 

Outro benefício da molécula para a pecuária do leite, é uma produção 

maior de leite, juntamente com um quantitativo também maior de lactose. 

• Benefícios para a produção de carne bovina 
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Quanto aos bovinos, pesquisas revelam que a utilização da molécula 

Virginiamicina em conjunto aos suplementos estratégicos do gado ao longo do 

ano, para um melhor desempenho de bois em sistemas de criação extensiva, 

destacam 15% a mais de ganho por mês de peso por animal. 

Ao adicionar virginiamicina aos suplementos bovinos, o ganho de peso 

diário cresce muito. A vantagem da utilização do aditivo é que os animais já 

teriam a suplementação e nem o custo operacional nem o manejo são 

modificados. O produto é somado a suplementação já fornecida. É válido dizer 

que a utilização do aditivo é uma ferramenta para quem quer atingir um lucro 

maior em seu negócio, ou seja, o produtor opta, mas já deve estar consciente da 

procura incessante pela lucratividade no ramo, por meio de tecnologias 

inovadoras. 

Utilizar a virginiamicina em dietas para o gado criado em sistema de 

pastejo, por exemplo, em épocas chuvosas, destaca aumento no ganho de peso. 

Quando os fundamentos da fisiologia do ruminante e a maneira de ação da 

virginiamicina são procedidos, a microbiota ruminal pode ser manejada com 

sucesso, resultando em uma maior eficiência biológica. 

• Benefícios para Equinos e Suínos  
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O aditivo em questão, quando utilizado para o tratamento de equinos, 

comprova menores valores de endotoxina que circulam no organismo e 

manifestações clínicas mais flexíveis, de forma a criar uma proteção por meio da 

inibição do crescimento microbiano, ainda que em partes, à parede do intestino 

e resultando em uma menor absorção de endotoxinas.  

Aos equinos e suínos, a molécula também revela um grande aumento de 

peso e controle de microorganismos que não são tão benéficos, possibilitando o 

crescimento de microorganismos benéficos, gerando produção animal, 

produzindo mais energia para a produtividade de carnes ou leite.  

• Por que adquirir a virgianimicina? 

A virginiamicina é uma articulação antibiótica polipeptídico cíclico, resultado 

da fermentação de diversas espécies de Streptomyces, tendo como a principal 

delas a Streptomyces virginiae, composta por dois constituintes principais: o 

virginiamicina fator M1 e o virginiamicina fator S1, que são sinérgicos e tem 

atividade microbiana. Este antibiótico não ionóforo promove sua atuação através 

de ligação com os ribossomos, evitando a síntese de proteína de alguns 

microrganismos.  

Incluir aditivos antimicrobianos já é fundamental para animais criados ou 

finalizados em sistema de confinamento, onde percebem dietas com alta 

proporção de alimentos com concentração, para diminuição da incidência de 

distúrbios metabólicos e melhora da eficiência alimentar como principais 

intenções. Os aditivos seletores da microbiota ruminal contribuem sobre a 

digestibilidade da fibra, diminuindo a concentração de lactato no rúmen, 

reduzindo o pH nesse plano, tornando propícia melhores condições para o 

surgimento de bactérias celulolíticas. 

Lucratividade e produtividade são palavras-chaves quando o assunto se 

entrelaça aos feitos da Virginiamicina. 


