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NOVUS INTERNACIONAL 
DIRIGE OLHAR PARA OS 
REAIS DESAFIOS DAS 
PRODUÇÕES BRASILEIRAS 
E LANÇA NO PAÍS O 
SPORULIN, UMA MISTURA 
SINÉRGICA DE BACILLUS 
SUBTILIS, QUE REDUZ 
A OCORRÊNCIA DOS 
PRINCIPAIS PATÓGENOS E 
MELHORA O DESEMPENHO 
DOS ANIMAIS
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A s bactérias têm quatro bilhões de 
anos e, nós, apenas 200 mil. Hoje, 
existem 40 milhões delas em 
cada grama de solo e um milhão 

em cada grama de ração. Elas estão em toda 
parte. Estamos na década da bactéria, e há 
muitas coisas ocorrendo ao redor do mundo. 
Discutem-se as características e o verdadei-
ro papel delas em nossa vida. Sua biomassa 
é maior que a de todas as plantas e animais 
existentes na face da Terra. Então, nós leva-
mos as bactérias ou são elas que nos levam?

A maioria delas é benéfica, como disse o 
gerente Executivo Global de Eubióticos da 
Novus, Dave Zacek, e autor do raciocínio 

acima. Elas ajudam na ingestão de alimen-
tos, produzem certas vitaminas, modulam 
o sistema imune, entre outros auxílios. Mas, 
existem aquelas prejudiciais e a indústria 
avícola já tem certa familiarização, como é 
o caso da Salmonella e E.Coli.

E de olho nessa preocupação global, a 
Novus Internacional (com sede no Brasil 
em Indaiatuba/SP) desenvolveu o Sporulin, 
combinação única resistente à peletização, 
e que, comprovadamente inibe diversas 
bactérias entéricas indesejáveis em aves. 
Para falar sobre as propriedades do lan-
çamento, a companhia reuniu cerca de 30 
profissionais no Royal Palm Plaza Hotel 
em Campinas (SP) no dia 4 de outubro. De 
acordo com o gerente Sênior de R&D No-
vus América Latina e África, Ricardo Es-
querra, a novidade, patenteada nos Estados 
Unidos, com a mistura de três cepas de Ba-
cillus subtilis, atende as exigências de cada 
mercado, e no caso do Brasil, o trabalho 
consistiu em adaptar a solução para as ce-
pas de Salmonellas brasileiras. “A indústria 
nacional é muito relevante mundialmente e 
é um espelho também. Então, assim como 
o lançamento nos EUA, essa vinda do pro-
duto aqui foi muito natural”, declarou.

Os trabalhos duraram cerca de seis anos 
e foram desenvolvidos originalmente por 
cientistas da Universidade de Arkansas em 
colaboração com o Pacific Vet Group, uma 
empresa de propriedade da Novozymes. 
Conforme mencionou uma publicação re-
cente, o Sporulin modifica a microbiota de 

frangos de corte, efeito que reduz o C. per-
fringens e aumenta os lactobacilos, quando 
adicionado à ração. Ainda na lista de bene-
fícios, o produto diminui a ocorrência de E.
Coli e Salmonella e melhora o desempenho 
dos animais. Todos esses resultados tiveram 
também comprovação científica, no qual se 
observou o surgimento de ossos mais for-
tes, mais pesados, além da diminuição do 
estresse térmico nas aves. 

O probiótico customizado para a avicul-
tura moderna foi projetado para superar 
os obstáculos dos produtos convencionais 
atuais, conforme destacou Zacek. E, além da 
capacidade de atender diferentes realidades, 
o produto dá voz à nova concepção da in-
dústria sobre o uso racional de antibióticos. 
“Nosso trabalho se resume em trazer algo 
relevante para o Brasil com amplo espec-
tro no campo. E os estudos comprovaram 
isto. Ele foi eficaz contra a Salmonella Hei-
delberg”, acrescentou Ricardo. Outro ponto 
importante é que o Sporulin também reflete 
nos custos de produção, devido à diminuição 
de descartes e melhor desempenho. 

Devido a essas vantagens de grande 
extensão, a Novus Internacional enxerga o 
mercado de probiótico como uma área de 
largo potencial de crescimento nos próxi-
mos anos. Por esse pensamento, está levan-
do o produto em outras regiões importantes 
como a Ásia e Europa, e depositando todas 
suas expertises em outras espécies, além da 
avicultura e aquacultura, estendendo o olhar 
para as atividades de suínos e bovinos. ■
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“A INDÚSTRIA 
NACIONAL 
É MUITO 
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GERENTE DE 
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