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O uso de aditivos alimentares possui diversos modos de ações que podem modular a cinética 

ruminal e auxiliar no beneficiamento do alimento ingerido, melhorando assim e eficiência 

animal. Deste modo, o objetivo foi avaliar o efeito da utilização dos aditivos: monensina sódica, 

nitrato de cálcio, tanino e sua associação na dieta de bovinos Nelores sobre o consumo de 

matéria seca (CMS) e comportamento ingestivo. O experimento foi realizado na Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP), Campus de 

Pirassununga. Foram utilizadas cinco fêmeas bovinas da raça Nelore, com peso vivo médio de 

500 kg. O delineamento experimental utilizado foi um quadrado latino 5x5, sendo a unidade 

experimental o animal dentro de cada período experimental (n = 25 unidades experimentais). Os 

animais foram distribuídos a uma das cinco dietas experimentais, isoenergéticas e isoproteicas, 

que diferiram de acordo com os seguintes tratamentos: 1) Controle; 2) Tanino [1,5% na MS]; 3) 

Nitrato de cálcio [3,0% na MS]; 4) Monensina (30 ppm) e 5) Pool [Tanino + Nitrato de cálcio + 

Monensina], onde recebiam uma dieta única de 40% de silagem de milho e 60% de concentrado, 

fornecida diariamente às 8h e 16h. Cada um dos períodos contou com 21 dias, sendo 16 dias 

destinados para adaptação às dietas experimentais. A partir do dia 16 até o dia 21 foi avaliado o 

CMS e de água. O comportamento ingestivo foi avaliado durante 24 horas ininterruptas, com 

início às 8:00 h da manhã, através de monitoramento visual a cada 5 minutos, no 16° dia de cada 

período experimental. Utilizou-se o programa Statistical Analysis System (SAS 9.3), para a 

análise de dados, sendo submetido à análise de variância, utilizando o procedimento mixed. 

Quando significativo o efeito de tratamento foi separado através do teste de LSD protegido. Para 

todos os testes analisados foi utilizado o nível de significância de 5%. Foi observado efeito de 

tratamento (P>0,05) sobre o variável consumo de matéria seca (CMS), a qual foi maior quando 

os animais receberam o tratamento tanino e nitrato. Não foi verificado efeito significativo sobre 

os parâmetros de ingestão de água. Para o comportamento ingestivo foi observada diferença 

significativa (P>0,05) para a variável Comendo, sendo que, o tratamento pool, nitrato e 

monensina obtiveram maior NE (números de eventos), TTA min (tempo total de atividade em 

minutos), TTA % (tempo total de atividades em porcentagem) quando comparado aos demais, 

contudo, para a variável TME (tempo médio por evento) não foi detectada diferença 

significativa. Portanto a adição de nitrato de cálcio e tanino afetou positivamente o consumo de 

matéria seca, diferentemente do tratamento pool que o deprimiu. Ao passo que, para a variável 

comendo no comportamento ingestivo o tratamento pool aumentou os parâmetros de NE, TTA( 

min) e TTA(%), igualmente ao nitrato. 
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