
XIII Simpósio de Pós-Graduação e Pesquisa em Nutrição e Produção Animal-VNP 2019 

ASSOCIAÇÃO ENTRE ADITIVOS ALIMENTARES E SEU 

EFEITO SOBRE A DIGESTIBILIDADE EM BOVINOS NELORE 
 

Guilherme Acácio de Sene
1*

, Cristiane Barbosa Tropaldi
1
, Ramos Jorge Tseu

2
, Júlia Maria 

Guimarães de Oliveira
1
, Tamires Romão Nunes

1
, Barbara Oliva de Godoy

1
, Karen Francielly 

Silva de Farias
1
, Alice Helena Peres Marques Assumpção

1
, Flávio Perna Júnior

1
, Paulo Henrique 

Mazza Rodrigues
1
. 

 
1
Laboratório de Nutrição de Ruminantes, Universidade de São Paulo. 

2
Laboratório de Nutrição Animal, Universidade Eduardo Mondlane. 

*
guilhermesene@usp.br 

Os aditivos alimentares utilizados na nutrição de ruminantes apresentam diferentes mecanismos 

de ação e, neste contexto, nada impede que seus efeitos sejam aditivos ou até mesmo sinérgicos 

quando utilizados associadamente. Diante do exposto, objetivou-se avaliar o efeito da utilização 

de monensina, óleos essenciais e enzimas exógenas e suas associações sobre a digestibilidade 

aparente da matéria seca e seus nutrientes, em vacas Nelore. Foram utilizadas 8 vacas (480 ± 55 

kg) canuladas, distribuídas em dois quadrados latinos 4x4, em um arranjo fatorial 2x2x2, sendo 

um dos fatores analisado pelo efeito entre quadrados. A dieta basal foi composta por 60% de 

silagem de milho e 40% de concentrado, ajustada diariamente visando sobras entre 5 e 10% e 

disponibilizada aos animais às 8 e 16h. Os fatores foram compostos por: blend de óleos 

essenciais (OE) (300 mg/animal.dia, cinamaldeido + óleo de alho); blend de enzimas exógenas 

(E) (10 g/animal.dia, pectinase, protease, fitase, betaglucanase, xilanase, celulase e amilase) e 

monensina (M) (300 mg/animal.dia). Como fonte de óleo essencial foi utilizado o produto 

comercial Next Enhance 300


 (Novus International, Indaiatuba, SP, Brasil), já como fonte de 

enzimas exógenas foi utilizado o produto comercial Allzyme SSF


 (Alltech do Brasil 

Agroindustrial Ltda, Maringá, PR, Brasil). Cada período experimental contou com 16 dias de 

adaptação às dietas, sendo realizadas as avaliações de CMS entre os dias 16 e 21, e coleta de 

fezes para avaliação da digestibilidade aparente entre os dias 17 e 21, a qual foi realizada 

manualmente via reto às 8 e 16h. O CMS foi calculado pela diferença entre a quantidade de 

alimento fornecida e sua sobra. A digestibilidade aparente foi avaliada através do método in vivo 

utilizando dióxido de titânio (TiO2) como marcador externo. Para isto, os animais receberam, via 

cânula ruminal, duas doses diárias (8 e 16h) de 7,5 gramas do marcador entre os dias 12 e 21 de 

cada período experimental. As amostras foram armazenadas em freezer a -20ºC até a 

determinação da concentração de TiO2, para determinar os coeficientes de digestibilidade 

aparente da MS (CDAMS), seus nutrientes (CDAN) e a excreção fecal. As médias foram 

comparadas a 0,05 de significância por meio de análise de variância usando o procedimento 

Mixed do SAS. Não foi observado efeito significativo (P>0,05) quando analisados os fatores 

isoladamente. No entanto, foi observada interação (P<0,05) entre os fatores E, OE e M para as 

variáveis digestibilidade aparente da matéria seca (DMS), digestibilidade aparente da fibra em 

detergente ácido (DFDA), digestibilidade aparente dos carboidratos não fibrosos (DCNF) e 

nutrientes digestíveis totais (NDT). Observou-se elevação da DFDA de 8,34, 19,24 e 19,39%, 

elevação da DMS de 4,16, 13,31 e 11,23% e elevação do NDT de 4,04, 12,26 e 10,82% para os 

tratamentos OE, E e M, respectivamente, quando comparados ao controle. No entanto, quando 

associados foi observado efeito antagônico, com redução dos efeitos obtidos isoladamente, mas 

superior ao controle. Para a variável DCNF, foi observado elevações de 4,93, 9,88 e 9,80% para os 

tratamentos OE, E e M respectivamente. No entanto, quando associados seus efeitos foram 

mantidos. Desta forma, conclui-se que a utilização dos aditivos isoladamente promoveu aumento 

da digestibilidade aparente da matéria seca e seus nutrientes, embora sua associação não tenha 

promovido incremento aos resultados obtidos isoladamente, podendo até reduzi-los. 
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