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Sabe-se que o comportamento ingestivo está diretamente relacionado com o controle da ingestão 

de alimentos pelo animal, sendo um dos fatores determinantes para o desempenho animal, uma 

vez que a ingestão de alimentos constitui um dos pontos determinantes para o ingresso de 

nutrientes necessários para o atendimento das exigências de mantença e produção. A utilização 

de aditivos em dietas de confinamento tem sido crescente no Brasil. Este trabalho objetivou 

analisar o efeito de aditivos alimentares, isolados e associados, sobre o consumo de matéria seca, 

consumo de água e o comportamento ingestivo de bovinos Nelore. Utilizou-se 8 vacas (480 ± 55 

kg) canuladas em dois quadrados latinos 4x4, em arranjo fatorial 2x2x2, um dos fatores 

analisados pelo efeito entre quadrados. A dieta foi composta por 60% de silagem de milho e 40% 

de concentrados. Os fatores foram compostos por: blend de óleos essenciais (300 mg/animal.dia, 

cinamaldeido + óleo de alho); blend de enzimas exógenas (10 g/animal.dia, pectinase, protease, 

fitase, betaglucanase, xilanase, celulase e amilase) e monensina sódica (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). O 

experimento foi dividido em quatro períodos de 26 dias, onde no 16º dia. Foi avaliado o 

comportamento ingestivo durante 24 horas, por método visual a cada 5 minutos. O consumo de 

matéria seca (CMS) e de água foram avaliados entre o 16º e 21º dia, sendo o CMS calculado pela 

diferença entre a quantidade de alimento fornecida em um dia e a sobra do dia posterior e 

multiplicada pela porcentagem de matéria seca do alimento. Já a ingestão de água foi avaliada 

através da leitura de hidrômetros instalados em cada bebedouro. A utilização isolada de enzimas 

exógenas e óleo essencial promoveram redução do CMS e consequentemente aumento da 

ingestão de água por kg de CMS. No entanto, quando associadas esta redução não foi observada. 

No comportamento ingestivo, a utilização isolada do óleo essencial e enzimas exógenas 

promoveram aumento no tempo de consumo (% e min/dia) e redução no tempo de ruminação (% 

e min/dia). No entanto, quando associadas esta variação não foi observada. Quando analisado o 

tempo de mastigação, houve interação tripla, onde a associação da monensina sódica, óleo 

essencial e enzimas exógenas, provocaram redução no tempo total de mastigação (TTA %), 

quando comparado ao controle, em porcentagem. A utilização de enzima exógena e óleo 

essencial isoladamente reduzem o CMS, aumentam a ingestão de água por kg de CMS, além de 

aumentar o tempo de consumo e reduzir o tempo de ruminação, no entanto quando associados 

não houve variação nas variáveis citadas. 
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