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Os efeitos benéficos advindos do uso de muitos aditivos alimentares já estão comprovados ou 

reputados, porém ainda há uma vasta gama a serem testados e descobertos. Perante isto, objetiva-

se avaliar o uso de taninos condensados de Acácia negra, nitrato de cálcio e monensina sódica 

como estratégia nutricional visando a melhoria da saúde ruminal. Foram utilizadas cinco fêmeas 

bovinas da raça Nelore, com peso vivo de 530±75 kg, canuladas no rúmen. Os animais foram 

distribuídos em um quadrado latino 5x5, sendo a unidade experimental a combinação 

animal*período (n = 25 unidades experimentais). Foi fornecida uma dieta basal, com relação 

concentrado:volumoso de 60:40, diferindo apenas com a inclusão dos cinco tratamentos: 

Controle (sem aditivos), Monensina (30 ppm na dieta), Nitrato de cálcio (3% na MS), Tanino 

(1,5% na MS) e Pool (combinação entre os três aditivos). O experimento foi divido em cinco 

períodos, com duração de 26 dias cada, utilizando os 16° primeiros dias para adaptação por 

período e com intervalo de 2 dias entre cada um dos cinco. Entre o 16° e 21° dia foi avaliado o 

consumo de matéria seca (CMS) e água. No 22° o pH ruminal foi mensurado continuamente por 

24 horas usando um data logger, avaliando valores mínimo, médio e máximo, o tempo e a área 

de pH abaixo de 5,8, 6,0 e 6,2.  Os dados foram analisados através do PROC MIXED do SAS e 

submetidos ao teste de médias LSD protegido, diferenças foram consideradas significativas a 

5%. Foi observada diferença significativa (P<0,05) para todas as variáveis relacionadas ao CMS, 

onde o tratamento Pool não diferiu do controle, mas reduziu o consumo quando comparado aos 

aditivos utilizados isoladamente. O consumo de água não foi afetado (P>0,05) pela inclusão dos 

aditivos. De forma semelhante, quando analisados o tempo de pH abaixo de 5,8, o tratamento 

Pool apresentou valores superiores (P<0,05) aos demais tratamentos, mas não diferindo do 

controle. Desta forma, a associação entre aditivos com diferentes mecanismos de ação promoveu 

efeito antagônico sobre o pH ruminal, com o decréscimo do pH médio e aumento do tempo e 

área abaixo de 5.8, efeito este que pode estar relacionado ao baixo CMS apresentado pelos 

animais que consumiram esta combinação. 
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