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“Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam 

orgulhosas. Muito conhecimento, que se sintam humildes. É assim 

que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a cabeça para 

o céu, enquanto que as cheias as baixam para a terra, sua mãe.” 

 

 

Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 



 

 

RREESSUUMMOO  

BBOORRGGEESS,,  II..  EE..  UUssoo  ccoommbbiinnaaddoo  ddee  mmoonneennssiinnaa  ee  nniittrraattoo  ccoommoo  mmaanniippuullaaddoorreess  ddaa  cciinnééttiiccaa  ee  

aa  ffeerrmmeennttaaççããoo  rruummiinnaall  ppaarraa  mmiittiiggaaççããoo  ddaa  pprroodduuççããoo  ddee  mmeettaannoo  eemm  bboovviinnooss..  22001177..  4488  pp..  

DDiisssseerrttaaççããoo  ((MMeessttrraaddoo))  ––  FFaaccuullddaaddee  ddee  ZZooootteeccnniiaa  ee  EEnnggeennhhaarriiaa  ddee  AAlliimmeennttooss,,  UUnniivveerrssiiddaaddee  

ddee  SSããoo  PPaauulloo,,  PPiirraassssuunnuunnggaa,,  22001188  

 

 

Com o presente estudo objetivou-se avaliar o efeito da interação entre a adição de monensina 

e diferentes níveis de nitrato de cálcio à dieta de bovinos como manipuladores do 

metabolismo ruminal. Foram utilizadas oito fêmeas bovinas da raça Nelore, com peso vivo 

médio de 519 ± 56 kg, alimentadas com diferentes níveis de nitrato de cálcio na dieta (0%, 

1,5%, 3% e 4,5%) e adição ou não de monensina (30 ppm), sendo utilizado delineamento 

quadrado latino 4 x 4 replicado, em um arranjo fatorial 2 x 4. Foram avaliados o consumo de 

matéria seca e de água, comportamento ingestivo, digestibilidade aparente total, excreção dos 

nutrientes, degradabilidade ruminal, taxa de passagem, parâmetros urinários, pH ruminal e os 

parâmetros e produtos da fermentação ruminal. A coleta de conteúdo ruminal foi realizada no 

dia 25 antes (0), 3, 6, 9, e 12 horas após a alimentação matinal para quantificação dos 

produtos da fermentação ruminal, além da concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH3) e a 

contagem total e diferencial de protozoários. A interação entre a monensina e os níveis de 

nitrato de cálcio não foi significativa para nenhum dos parâmetros estudados. O consumo de 

matéria seca apresentou redução de até 10% conforme o aumento dos níveis de nitrato de 

cálcio. Por outro lado, ao avaliar o comportamento ingestivo, observou-se que os animais 

passaram mais tempo comendo e menos tempo ruminando conforme o aumento dos níveis de 

nitrato de cálcio. Não houve efeito da monensina, nem dos níveis de nitrato de cálcio sobre a 

digestibilidade aparente, excreção dos nutrientes, degradabilidade ruminal, taxa de passagem. 

Entretanto, a monensina diminuiu a excreção de ureia na urina e a excreção dos derivados de 

purinas, consequentemente, diminuindo a síntese de nitrogênio microbiano (Nmic). Apesar 

disso, a eficiência de Nmic não foi alterada. Para os parâmetros de fermentação ruminal, a 

inclusão dos níveis de nitrato de cálcio reduziu a produção de metano em até 32,4% sem 

afetar a produção dos AGCC, com exceção do ácido butírico, que apresentou redução de até 

25,7%. Adicionalmente não observou-se efeito de ambos os aditivos sobre a concentração de 

N-NH3, contagem total de protozoários e pH ruminal. O nitrato de cálcio se mostrou eficiente 

em diminuir a produção de metano ruminal sem influenciar negativamente nos parâmetros de 

cinética e fermentação ruminal, demonstrando assim ser uma alternativa confiável ao uso na 

nutrição de ruminantes com vista a mitigação de metano, além de ser uma boa fonte de 

nitrogênio não proteico para a síntese de Nmic. 

 

 

Palavras chave: Aditivos; Fistulados; Gado de corte; Mitigação do metano; Nitrato 
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The study aimed to evaluate the effect of the interaction between monensin and different 

levels of calcium nitrate in the diet of cattle as manipulators of ruminal metabolism. Eight 

Nellore cattle, with initial average weight of 519 ± 56 kg, were fed with different levels of 

dietary calcium nitrate (0%, 1.5%, 3% and 4.5%) at four periods with 29 days each. The 

experimental design was composed by a replicate 4x4 Latin square design in a 2x4 factorial 

arrangement. The dry matter and water intake, ingestive behavior, total apparent digestibility, 

nutrient excretion, ruminal degradability, passage rate, urinary parameters, ruminal pH and 

the parameters and products of ruminal fermentation were evaluated. The ruminal content was 

collected on day 25 before (0), 3, 6, 9 and 12 hours after the morning feeding to quantify 

ruminal fermentation products, as well as the ammonia nitrogen concentration (N-NH3) and 

the total protozoa count. The interaction between monensin and calcium nitrate levels was not 

significant for any of the parameters studied. The dry matter consumption presented reduction 

of up to 10% as the levels of calcium nitrate increased. On the other hand, when evaluating 

the ingestive behavior, it was observed that the animals spent more time eating and less time 

ruminating as the levels of calcium nitrate increased. There was no effect of monensin, nor of 

calcium nitrate levels on apparent digestibility, nutrient excretion, rumen degradability, 

passage rate. However, monensin decreased the urine excretion of urea and excretion of the 

purine derivatives, consequently reducing the synthesis of microbial nitrogen (Nmic). Despite 

this, the efficiency of Nmic was not altered. For the ruminal fermentation parameters, the 

inclusion of calcium nitrate levels reduced the production of methane by up to 32.4% without 

affecting the production of VFAs, with the exception of butyric acid, which presented 

reduction of up to 25.7%. In addition, both additives had no effect on N-NH3 concentration, 

total protozoa count and ruminal pH was observed. The calcium nitrate was efficient in 

reducing the ruminal methane production without negatively influencing the parameters of 

kinetic and ruminal fermentation, proving to be a good alternative to use in ruminant diets in 

order to mitigate methane, besides being a good source of non-protein nitrogen for the 

synthesis of Nmic. 

 

Keywords: additives; cannulated; beef cattle; methane mitigation; nitrate 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 Com o desenvolvimento da pecuária sustentável mundial, a preocupação com 

questões ambientais relacionadas à emissão de gases contribuintes para o efeito estufa tem 

aumentado. O metano (CH4) é um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa, que 

pode tanto ser produzido em solos alagados, como na produção de arroz, tratamentos de 

esgotos, mineração e principalmente durante o processo de fermentação dos ruminantes. 

Dessa forma, o metano entérico torna-se indesejável tanto por questões ambientais, como 

por fatores nutricionais. Atualmente, estratégias nutricionais vêm sendo implementadas em 

vários sistemas de produção para que se possa ter uma diminuição da produção do metano 

entérico sem prejudicar a produtividade, trazendo benefícios não só aos animais como para 

o meio ambiente (FREIRE, 2013).  

 O tipo de dieta oferecida aos animais é o principal dos fatores que afeta a produção 

de metano. Em dietas ricas em volumosos, a síntese de acetato será favorecida, gerando 

maior produção de H2 e CO2, consequentemente aumentando a produção de CH4. Por outro 

lado, em dietas ricas em carboidratos prontamente disponíveis, a recuperação das 

coenzimas reduzidas na via do acrilato é favorecida, resultando na produção do propionato 

(JOHNSON e JOHNSON, 1995). A inclusão de aditivos na dieta dos animais, como 

estratégia de mitigação do metano, vem sendo bastante estudada.  

 Os antibióticos ionóforos são utilizados há mais de 40 anos como promotores de 

crescimento. A monensina é o um dos ionóforos mais utilizados por apresentar bons 

resultados no controle da acidose ruminal, melhora do desempenho e dimuinuição da 

produção do metano entérico. A monensina possui ação bacteriostática, ou seja, as 

bactérias gram-positivas, após sofrerem ação do ionóforo, entram em estado de letargia e, 

posteriormente, morte (NAGAJARA e TAYLOR, 1987). 

 O nitrato, por sua vez, é utilizado na agricultura como fertilizante. Porém, ao ser 

introduzido na dieta de ruminantes, possui a capacidade de diminuir a produção de metano. 

Isso ocorre, pois o nitrato tem maior afinidade com o H2 disponível no rúmen do que o 

CO2. Deste modo, ele compete com o H2 que seria utilizado pelas Arquéas metanogênicas 

para produção de metano. Assim, o nitrato é reduzido a nitrito e posteriormente a amônia 

(KOZLOSKI, 2009).  
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22..  RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  

 

22..11  EEMMIISSSSÃÃOO  DDEE  MMEETTAANNOO    

 A emissão de gases de efeito estufa pelo homem tem aumentado desde a era pré-

industrial, impulsionado em grande parte pelo crescimento econômico e populacional. Isto 

levou à atmosfera concentrações de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, as quais 

se encontram sem precedentes pelo menos durante os últimos 800.000 anos. Seus efeitos 

foram detectados em todo sistema climático e é extremamente provável que tenha sido a 

causa dominante do aquecimento observado desde meados do século XX (IPCC, 2014).  

 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), instituído pela Lei nº 12.187, de 

2009, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) oficializa o compromisso 

voluntário do Brasil perante à Organização das Nações Unidas (ONU) de diminuir as 

emissões de gases de efeito estufa (GEE). A lei tem como meta cortar entre 36,1% e 38,9% 

as emissões de GEE até 2020. 

 A produção do metano pode estar relacionada a fontes antrópicas, como o cultivo 

do arroz, uso de combustíveis fósseis, fermentação entérica de ruminantes e fermentação 

de dejetos da pecuária. Segundo HARPER et al. (1999), a fermentação de dejetos 

contribuia com 17% do total de metano liberado para a atmosfera, a fermentação por parte 

dos ruminantes com 16% e o cultivo do arroz com 11%. Atualmente, sabemos que esses 

valores têm aumentado em 2014, sendo que emissões globais de metano provenientes da 

fermentação entérica dos ruminantes e cultivo do arroz já alcançam 23% e 20% 

respectivamente (FIGURA 1).  

O metano, além de ser caracterizado como importante gás de efeito estufa (GEE), 

contribuindo com cerca de 15% para o aquecimento global, tem relação direta com a 

eficiência da fermentação ruminal em virtude da perda de carbono e, consequentemente, 

perda de energia, determinando maior ou menor desempenho animal (COTTON e 

PIELKE, 1995). 
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Figura 1. Fontes globais de emissão de metano. 

Adaptado de USEPA (2014). 

 

  

    

 

22..22  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  DDEE  MMEETTAANNOO  EEMM  AANNIIMMAAIISS  DDEE  PPRROODDUUÇÇÃÃOO  

  Atualmente o Brasil possui o maior rebanho comercial, com mais de 218 milhões 

de cabeças em 2016 (IBGE, 2016). No entanto, os ruminantes são reconhecidos como 

importante fonte de emissão de metano para a atmosfera, devido ao processo digestivo de 

fermentação entérica (PEDREIRA et al., 2005).  Além disso, a dieta fornecida aos animais 

pode influenciar na produção desse gás, sendo responsável pela perda de até 12% da 

energia do alimento. (JOHNSON e JOHNSON, 1995) 

 O metano produzido pelos sistemas de produção de bovinos origina-se 

principalmente da fermentação ruminal. Dessa forma, 95% do metano produzido pela 

fermentação ruminal é excretado pela eructação e o restante pela flatulência. A 

fermentação entérica do gado de corte é responsável por 75% das emissões de CH4 em 

animais de produção, seguido pela fermentação ruminal em gado de leite, com 12%. Essa 

diferença de contribuição de emissões é explicada pela quantidade populacional de bovinos 

de corte e leite no país (FIGURA 2).  

 O fator de maior importância que afeta a produção de metano é a alimentação 

fornecida aos ruminantes. Dietas ricas em grãos favorecem a maior produção de ácido 

propiônico, já as dietas ricas em volumoso favorecem a produção de ácido acético. Assim, 

durante a produção do ácido acético ocorre maior produção de H2. Dessa forma, o H2 para 
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ser eliminado liga-se às moléculas de dióxido de carbono (CO2), formando CH4 e água 

conforme a equação: 

CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O 

 
A produção de metano pode variar entre zebuínos, taurinos e animais cruzados. 

Essa diferença pode estar relacionada às características desses animais, como volume do 

rúmen, capacidade de seleção dos alimentos, taxa de passagem dos alimentos no rúmen e 

os fatores que implicam na maior ou menor capacidade de digestão da fibra alimentar. 

Além dos fatores nutricionais (quantidade e tipo de carboidratos na dieta, nível de ingestão 

do alimento, presença de aditivos) e ambientais (temperatura e manejo dos animais), as 

características intrínsecas aos animais são importantes causas das variações na eficiência 

da utilização da energia ingerida e das consequentes quantidades de metano produzidas no 

rúmen (LASSEY, 2002; COTA, 2013). 

    

 

 
Figura 2. Percentual de emissões de metano no setor agropecuário brasileiro em 2012. 

Adaptado de MCT (2014). 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 



14 

 

22..33  MMEETTAANNOOGGÊÊNNEESSEE  

 A fermentação que ocorre no ambiente ruminal é um processo anaeróbio, efetuado 

pela população microbiana ali presente que converte os carboidratos em ácidos graxos de 

cadeia curta (AGCC), principalmente o ácido acético, o ácido propiônico e o ácido 

butírico. Neste processo fermentativo são produzidos CO2 e CH4, quais variam de acordo 

com as proporções relativas dos ácidos produzidos (OWENS e GOETSCH, 1988). 

 Neste cenário, ao se produzir AGCC, durante a fermentação, com exceção do 

propionato, há também a produção de H2 que rapidamente é utilizado como fonte de 

energia pelas Arquéas metanogênicas, reduzindo o CO2 e produzindo metano. No rúmen, 

as Arquéas são encontradas intimamente associadas com protozoários ciliados na maior 

parte dos casos (FINLAY et al., 1994). Elas estão presentes no rúmen em quantidades que 

variam de 107 a 109 células/mL de líquido ruminal, sendo que essa quantidade irá depender 

do tipo de alimentação fornecida ao animal em relação ao conteúdo de fibra na ração 

(KAMRA, 2005).  

 As Arquéas são sensíveis às mudanças do ambiente rúmen-retículo, como, por 

exemplo, aumento da taxa de passagem, aumento na taxa de fermentação e diminuição da 

ruminação. Esses fatores influenciam negativamente a quantidade de H2 disponível para 

formação do metano. Dessa forma, haverá menor produção de metano e, em consequência 

disso, aumentará a quantidade de energia metabolizável disponível para o animal (NUSSIO 

et al., 2006). 

 

22..44  FFEERRRRAAMMEENNTTAASS  DDEE  MMAANNIIPPUULLAAÇÇÃÃOO  DDAA  FFEERRMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  RRUUMMIINNAALL  

 A intensificação dos sistemas de produção animal aumentou a busca por 

ferramentas de manipulação ruminal por permitirem ajustes na microbiota do rúmen, que 

influenciam no potencial produtivo dos ruminantes, visando aumentar a eficiência 

alimentar e amenizar o impacto ambiental pela emissão de metano. A fermentação em 

ruminantes é o resultado da atividade física e microbiológica que converte os compostos 

dietéticos em ácidos graxos de cadeia curta, proteína microbiana, vitaminas do complexo B 

e vitamina K, metano e dióxido de carbono, amônia, nitrato e etc. (OWENS e GOETSCH, 

1993). 

 Dentre vários fatores que influenciam a fermentação ruminal, a dieta é de fato o 

fator mais importante que afeta diretamente as diferentes populações de microrganismos 

do ecossistema ruminal. Segundo Van Soest (1994), a dieta faz com que os 

microrganismos presentes no rúmen alterem seu balanço de fermentação, adaptando as 
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espécies microbianas às novas situações. No caso de mudanças abruptas para uma dieta de 

alto concentrado, o desequilíbrio das espécies microbianas pode abrir a porta para 

organismos oportunistas, por meio da produção de ácidos e redução do pH ruminal, 

resultando em distúrbios metabólicos. 

 Quando os ruminantes são alimentados com dietas ricas em volumosos ou em 

componentes que favorecem a síntese de acetato, são gerados H2 e CO2 como coprodutos, 

favorecendo o aumento da produção de CH4. Por outro lado, em dietas ricas em 

carboidratos prontamente disponíveis, a recuperação das coenzimas reduzidas na via do 

acrilato é favorecida, resultando na produção de propionato (JOHNSON e JOHNSON, 

1995). 

 Segundo Possamai et al. (2011), a manipulação dietética da fermentação ruminal é 

feita com a inclusão de substâncias, como ionóforos, enzimas fibrolíticas, leveduras, 

lipídeos e tampões na dieta dos animais, de maneira a controlar e otimizar as reações 

fermentativas dos principais componentes dietéticos (carboidratos e proteínas). 

 

22..55  UUSSOO  DDEE  AADDIITTIIVVOOSS  NNAA  DDIIEETTAA  DDEE  RRUUMMIINNAANNTTEESS  VVIISSAANNDDOO  AA  MMIITTIIGGAAÇÇÃÃOO  

DDOO  MMEETTAANNOO  

  

22..55..11  IIOONNÓÓFFOORROOSS  

 Aditivos como os antibióticos ionóforos são altamente efetivos contra bactérias 

gram-positivas, mas exibem pouca ou nenhuma atividade sobre as bactérias gram-

negativas, que possuem uma membrana externa que contém porinas (canais de proteínas) 

com tamanho de aproximadamente 600 daltons (Da). A maioria dos ionóforos são maiores 

que 600 Da, o que impede a passagem para o interior da bactéria através das porinas 

(NAGARAJA et al., 1997). As bactérias gram-positivas são responsáveis pela produção de 

ácido acético, ácido lático, ácido butírico, ácido fórmico e H2. Dessa forma, combatendo as 

bactérias gram-positivas haverá a diminuição da produção desses ácidos graxos de cadeia 

curta e o H2 disponível para a produção de metano pelas Arquéas metanogênicas será 

menor.   

 A monensina é o ionóforo mais utilizado há mais de 40 anos. Sua utilização teve 

início como coccidiostáticos para aves. A partir da década de 1970, a monensina passou a 

ser utilizada na alimentação dos ruminantes como promotor de crescimento por apresentar 

bons resultados no controle da acidose ruminal, aumento no ganho de peso e por mitigar 

metano.  
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 Os ionóforos em geral possuem a capacidade de alterar o fluxo de cátions através 

da membrana. Assim, o ionóforo faz o antiporte de sódio/potássio, diminuindo a 

concentração de potássio no interior da célula, aumentando a concentração de H+, 

resultando na diminuição do pH intracelular. Dessa forma, para conter a diminuição do pH, 

a célula transporta prótons de H+ para o meio externo através das bombas de Na+/K+ e 

ATPase, diminuindo seu metabolismo interno em uma tentativa de sobreviver. Com o 

gasto de energia e diminuição do ATP intracelular, a célula se mantém inativa ou acaba 

morrendo (Russell e Strobel, 1989) (Figura 3). 

O uso de ionóforos pode apresentar bons resultados em relação ao consumo de 

matéria seca e digestibilidade dos nutrientes. A diminuição do consumo deve-se ao 

aumento do tempo de retenção dos alimentos no rúmen, devido à diminuição da digestão 

da celulose (ROGER & DAVIS, 1982; RUSSELL & STROBEL, 1989). A digestibilidade 

da fibra tende a aumentar em alguns casos quando são adicionados ionóforos na dieta dos 

ruminantes, já que estes reduzem a ingestão e, por consequência, diminuem a taxa de 

passagem do alimento no ambiente ruminal. Dessa maneira, a partícula fibrosa permanece 

maior tempo no rúmen, prolongando o tempo de fermentação (GONÇALVES et al., 2012).  

A maior retenção da fibra no rúmen favorece a digestão microbiana, o que resulta 

no aumento da digestibilidade da fibra. Segundo Lemenager et al. (1978), o uso da 

monensina pode reduzir em cerca de 10% a taxa de passagem ruminal em bovinos em 

pastejo. Para Rodrigues (2000), dependendo das condições experimentais, os ionóforos 

podem promover melhora na digestibilidade dos alimentos, podendo sofrer interferências 

de fatores como consumo de alimentos, enchimento ruminal, taxa de passagem, entre 

outros. 

Os ionóforos são importantes no controle da acidose ruminal e timpanismo, pois, ao 

diminuir o crescimento das bactérias gram-positivas, diminuem a concentração de ácido 

lático no rúmen. A acidose é causada pelo oferecimento em excesso de alimentos ricos em 

carboidratos. Estes, por sua vez, são fermentados produzindo ácido lático, provocando 

inicialmente acidose ruminal, seguida de acidose sistêmica, desidratação, debilidade, 

fraqueza e, em casos graves, morte. Segundo Pagani (2008), o timpanismo é associado a 

fatores que impedem a eliminação de gases produzidos durante a fermentação ruminal. Sua 

principal característica é a distensão acentuada do rúmen e retículo, resultando na 

dificuldade respiratória e circulatória, com morte eventual por asfixia.  
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Figura 3. Mecanismo de ação da Monensina 

Adaptado de Russell e Strobel (1989). 

  

  

22..55..22  NNIITTRRAATTOO  

Os antibióticos ionóforos são proibidos em alguns países, o que pode influenciar na 

exportação dos produtos nacionais. Segundo o Regulamento CE (2003), a união europeia, 

baseada no “princípio de precaução”, baniu o uso de antibióticos como promotores de 

crescimento. Porém, a proibição do uso de ionóforos somente ocorreu em 1º de janeiro de 

2006. O nitrato pode ser utilizado como uma alternativa aos ionóforos, que por ser um 

receptor de elétrons, atua como inibidor da metanogênese ruminal. Assim, o nitrato 

compete com as Arquéas metanogênicas pelo H2 disponível no ecossistema ruminal, 

auxiliando consequentemente na diminuição da produção de metano.  

As bactérias ruminais liberam enzimas nitrato redutase e nitrito redutase que são 

produzidas quando há presença de substrato. Dessa maneira, o nitrato (NO3
-) é reduzido a 

nitrito (NO2
-) e, em sequência, a amônia (NH3). O excesso de produção de amônia, que não 

foi utilizado no rúmen, passa para o sangue, sendo convertida em ureia no fígado, e 

posteriormente eliminada na urina (KOLZLOSKI, 2009; SEZER et al., 2011). Em vários 

casos, o uso do nitrato na dieta de ruminantes tem mostrado muitos benefícios quanto a 

diminuição da produção de metano, além de proporcionar uma fonte de nitrogênio não 

protéico (NNP) para o ecossistema ruminal. Dessa forma, o fornecimento de ureia pode ser 

substituída pelo nitrato. Van Zijdervelt et al. (2010) substituíram a ureia por 2,6% de 
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nitrato na dieta de ovinos da raça Texel e relataram a diminuição em 32% da produção de 

metano (L/dia). Hulshof et al. (2012) observaram a redução de 32% na emissão de metano 

em bovinos Nelore x Guzerá alimentados com dietas contendo nitrato e ureia. Esses 

mesmos autores constataram a diminuição no consumo de matéria seca sem influenciar na 

concentração dos ácidos graxos de cadeia curta.  

Apesar dos benefícios do uso de nitrato, deve haver a preocupação com o efeito 

tóxico deste composto. O nitrito formado pela redução do nitrato pode ser tóxico para os 

ruminantes quando oferecido em altos teores, quando não há o processo adequado de 

adaptação dos animais às dietas, podendo causar metahemoglobinemia. Segundo Lewis 

(1951), o nitrato reduzido pelas bactérias, ao ser absorvido, oxida o íon de ferro da 

hemoglobina no sangue transformando-a em metahemoglobina. A metahemoglobina não 

possui capacidade de transportar o O2, causando anoxia tissular. 

 

33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EE  HHIIPPÓÓTTEESSEE    

Com o presente experimento, objetivou-se avaliar o efeito da adição de monensina 

e diferentes níveis de nitrato de cálcio como manipuladores do metabolismo ruminal na 

dieta de bovinos sobre o consumo de matéria seca, o comportamento ingestivo, a 

digestibilidade aparente total, parâmetros de cinética ruminal (taxa de passagem, dinâmica 

e degradabilidade ruminal), assim como de fermentação ruminal (ácidos graxos de cadeia 

curta, metano, pH ruminal e nitrogênio amoniacal). A inclusão destes aditivos foi utilizada 

como estratégia nutricional para reduzir a produção de metano entérico, sendo possível 

determinar a produção deste gás, além dos ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), assim 

como a perda de energia relativa (PER) em um mesmo momento, através da técnica ex-situ 

(micro-rúmen).  

O uso de nitrato de cálcio na dieta de bovinos torna-se uma alternativa que mitiga o 

metano entérico. Isto ocorre pela conversão de nitrato à amônia por microrganismos 

anaeróbios, reação que é altamente competitiva com a produção de metano, pelo fato de 

consumir 8 elétrons no processo, traduzindo-se em um potente inibidor da metanogênese 

(LENG e PRESTON, 2010). Além disso, espera-se que a interação com outro aditivo possa 

potencializar o seu efeito como alternativa estratégica para reduzirem as emissões de 

metano. Desta forma, a hipótese testada foi que a adição de nitrato de cálcio fornecido 

juntamente com a monensina apresentaria a capacidade de modificar parâmetros de 

fermentação ruminal, contribuindo com a diminuição da metanogênese e com a 

consequente redução da produção de metano entérico e fecal por bovinos. Esperava-se 
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ainda que o maior nível de nitrato adicionado, junto com a monensina, gerasse um efeito 

sinérgico sobre a diminuição da emissão de gases de efeito estufa por ruminantes. 

 

44..  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

 

44..11  AANNIIMMAAIISS  EE  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  

O projeto de pesquisa foi realizado na Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP), Campus de Pirassununga – São Paulo. 

Foram utilizadas oito fêmeas bovinas da raça Nelore, não gestantes e não lactantes, com 

peso vivo médio de 519 ± 56 kg e portadoras de cânula ruminal com 10 cm de diâmetro e 

7,5 cm de espessura a qual garante acesso direto ao rúmen do animal para coleta do 

conteúdo ruminal. Os animais foram mantidos em galpão coberto, em baias individuais 

com cochos de cimento e bebedouros automáticos com hidrômetros (medidores de 

consumo de água) individuais. O estábulo possuia ventiladores automáticos suspensos que 

foram ligados nas horas mais quentes do dia, para amenizar os efeitos de temperatura 

ambiente sobre os animais. 

 

44..22  TTRRAATTAAMMEENNTTOOSS  EE  DDEELLIINNEEAAMMEENNTTOO  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  

Oito vacas canuladas foram distribuídas a uma das oito dietas experimentais, 

isoenergéticas e isoproteicas, que diferiram de acordo com os níveis de nitrato de cálcio 

utilizados e a adição ou não de monensina sódica (30 ppm). O fator nível de administração 

de nitrato de cálcio diferiu de acordo com os níveis deste produto na dieta: 0%: dieta sem 

adição de nitrato de cálcio; 1,5%: dieta com adição de 1,5% de nitrato de cálcio; 3,0%: 

dieta com adição de 3,0% de nitrato de cálcio e 4,5%: dieta com adição de 4,5% de nitrato 

de cálcio, todos com base na matéria seca na dieta. Os diferentes núcleos contendo a fonte 

de N foram preparados previamente ao experimento, com a adição de ureia, calcário e 

caulim à medida que o nível de nitrato de cálcio foi diminuindo do nível 4,5%, mantendo 

assim todas as misturas isoenergéticas e isonitrogenadas, as quais foram adicionadas à 

dieta no momento da oferta aos animais. Isso também permitiu a mesma concentração de 

cálcio nas dietas. O delineamento experimental utilizado foi um quadrado latino 4 x 4 

replicado, em um arranjo fatorial 2 x 4, sendo a unidade experimental o animal dentro de 

cada período experimental (n = 32 unidades experimentais).  
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44..33  MMAANNEEJJOO  NNUUTTRRIICCIIOONNAALL  

Os alimentos foram oferecidos duas vezes ao dia, às 08:00 e 16:00 horas na forma 

de ração completa, em que a fonte de volumoso utilizada era silagem de milho. A adição 

do preparado de nitrato de cálcio (Calcinit™) e monensina (Rumensin®) foi realizada duas 

vezes ao dia, no momento das refeições diretamente aplicado sobre as dietas (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Proporções de ingredientes e composição bromatológica estimada da dieta 

experimental expressa em porcentagem da matéria seca (% MS). 

Ingredientes (%) 
Nível de inclusão de Nitrato de cálcio 

0% 1,5% 3,0% 4,5% 

Silagem de milho 50,00 50,00 50,00 50,00 

Milho grão moído 41,90 41,90 41,90 41,90 

Farelo de soja 1,90 1,90 1,90 1,90 

Sal comum 0,50 0,50 0,50 0,50 

Enxofre – flor 0,20 0,20 0,20 0,20 

Suplemento mineral1 1,00 1,00 1,00 1,00 

Nitrato de cálcio 

Ureia 

Calcário calcítico 

Caulim 

- 

1,32 

2,25 

0,93 

1,50 

0,88 

1,50 

0,62 

3,00 

0,44 

0,75 

0,31 

4,50 

- 

- 

- 

Composição bromatológica      

Matéria seca2 (%) 48,20 48,20 48,20 48,20 

PB (%MS) 13,37 13,37 13,37 13,37 

PDR2 (%PB) 73,40 73,40 73,40 73,40 

PNDR2 (%PB) 26,60 26,60 26,60 26,60 

FDN (%MS) 30,12 30,12 30,12 30,12 

FDNe2 (%MS) 27,54 27,54 27,54 27,54 

FDA (%MS) 

NEl (%MS) 

NEm (%MS) 

NEg (%MS) 

13,26 

1,49 

1,54 

0,98 

13,26 

1,49 

1,54 

0,98 

13,26 

1,49 

1,54 

0,98 

13,26 

1,49 

1,54 

0,98 

CNF (%MS) 46,10 46,10 46,10 46,10 

AMIDO2 (%MS) 42,20 42,20 42,20 42,20 

MM (%MS) 4,81 4,81 4,81 4,81 

Ca (%MS) 1,24 1,24 1,24 1,24 

P (%MS) 0,24 0,24 0,24 0,24 

EE (%MS) 3,09 3,09 3,09 3,09 

NDT (%MS) 64,70 64,70 64,70 64,70 
1Suplemento mineral e vitamínico, quantidade por kg de produto: 200 g de cálcio, 60 g de fósforo, 

20 g de enxofre, 20 g de magnésio, 70 g de sódio, 15 mg de cobalto, 700 mg de cobre, 700 mg de 

ferro, 40 mg de iodo, 1.600 mg de manganês, 19 mg de selênio, 2.500 mg de zinco, 200.000 UI de 

vitamina A, 50.000 UI de vitamina D3, 1.500 UI de vitamina E; CNF: Carboidratos não fibrosos 

(100-(MM+PB+FDN+EE); 2Valores estimados. 
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44..44  PPEERRÍÍOODDOO  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  

Cada um dos períodos contou com 29 dias, sendo 19 dias destinados para adaptação 

às dietas experimentais. A partir do dia 20 até o dia 29 foi avaliado o consumo de MS e de 

água. A digestibilidade aparente total, a excreção dos nutrientes e a degradabilidade 

ruminal foram medidas entre os dias 20 a 24. No dia 25 ocorreu a mensuração contínua do 

pH ruminal e ao mesmo tempo foi coletado conteúdo ruminal para quantificação dos 

produtos da fermentação (CH4 e AGCC), bem como da concentração de N-NH3 e da 

contagem total e diferencial de protozoários. A coleta do conteúdo ruminal foi realizada 

antes (0), 3, 6, 9, e 12 horas após a alimentação matinal. Para avaliação do balanço de 

nitrogênio foram realizadas coletas de urina a cada 6 horas no dia 26. Em relação aos 

parâmetros de cinética ruminal, a taxa de passagem foi avaliada por um período de 48 

horas compreendendo os dias 26 a 28. Além disso, para avaliar a dinâmica ruminal e a taxa 

de desaparecimento, o rúmen de cada animal foi esvaziado em dias alternados (28 e 29 

dias) de cada período experimental, sendo antes (0 horas) e 3 horas após a alimentação 

matinal. 

 

44..55  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  MMAATTÉÉRRIIAA  SSEECCAA  EE  DDEE  ÁÁGGUUAA  

O consumo de matéria seca (CMS) foi avaliado diariamente do dia 20 até o dia 24 

de cada período experimental, e foi calculado pela diferença entre a quantidade de alimento 

fornecida em um dia e a sobra de alimento (5 a 10%), coletada e pesada na manhã seguinte 

ao oferecimento, multiplicada pela porcentagem de matéria seca (MS) do alimento.  

Simultaneamente com a avaliação do CMS, foram realizadas amostragens de cada 

um dos alimentos utilizados nas dietas (200 g), para determinação dos teores de MS 

(Método 934.01), matéria mineral (MM - Método 923.03), proteína bruta (PB - Método 

920.87), extrato etéreo (EE - Método 920,85), cálcio (Ca - Método 968.08) e fósforo (P - 

Método 965.17), segundo o AOAC (2005), e fibra em detergente neutro (FDN), fibra em 

detergente ácido (FDA) e lignina, conforme VAN SOEST (1991). Estas amostragens 

tiveram como objetivo a avaliação da composição bromatológica da dieta fornecida. 

Em relação ao consumo de água, este foi calculado pelo valor registrado no 

hidrômetro (L/d) com leituras realizadas durante 5 dias consecutivos. 
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44..66  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  IINNGGEESSTTIIVVOO  

O comportamento ingestivo foi avaliado no 22° dia, por 24 horas, iniciando-se às 

8:00 horas da manhã e terminando às 8 horas da manhã do dia seguinte, através de 

monitoramento visual. Foram observados a cada cinco minutos os seguintes parâmetros: 

comendo (C), bebendo (B), ruminando (R) e ócio (O), conforme metodologia descrita por 

Maekawa et al. (2002). Cada parâmetro observado foi considerado executado durante todo 

o período de intervalo (5 minutos) entre as observações e chamado de atividade. Durante a 

observação noturna dos animais, o ambiente foi mantido com iluminação artificial leve. 

Os resultados referentes aos fatores de comportamento ingestivo foram obtidos 

utilizando-se equações, onde a soma de todos os eventos (cada evento foi considerado uma 

ou mais atividades consecutivas sendo finalizado por outra atividade diferente da atual) de 

alimentação representa o número diário de eventos de alimentação (NEA; eventos/dia). As 

demais variáveis, como o número de eventos bebendo (NEB), ruminando (NER) e ócio 

(NEO), foram calculadas da mesma forma. 

O tempo total de alimentação (TTA; min/dia) foi definido como a soma dos tempos 

de cada um dos eventos de 5 minutos de duração nos quais o animal passou se 

alimentando. O tempo médio de alimentação por evento (TAE; min/evento) foi obtido pelo 

TTA dividido pelo NEA. O tempo total de ruminação (TTR; min/dia), da mesma forma, 

foi definido como a soma dos tempos de cada um dos eventos de ruminação, enquanto o 

tempo médio de ruminação por evento (TRE; min/evento) foi obtido pela razão entre o 

TTR e o NER. O tempo total de mastigação (TTM; min/dia) foi calculado pela soma do 

TTA e do TTR. O número diário de eventos de mastigação (NEM; eventos/dia) foi obtido 

pela soma do NEA e do NER, enquanto o tempo médio de mastigação por evento (TME; 

min/evento) foi calculada pela razão entre TTM e o NEM. O tempo total de ócio (TTO; 

min/dia) foi obtido pelo TTM e tempo total bebendo subtraído do período total de 24 horas 

(1440 min). 

A taxa de ingestão de matéria seca (TIMS) e do FDN (TIFDN), em g/min, foi 

calculada pelo consumo de MS ou FDN no dia da avaliação dividido pelo TTA. A taxa de 

ingestão por evento (TIEMS e TIEFDN da MS e FDN, respectivamente; g/evento) foi 

calculada como sendo a razão entre o consumo de MS ou FDN no dia de avaliação e o 

NEA. Também foram determinadas as taxas de ruminação (TRMS e TRFDN da MS e 

FDN, respectivamente; min/kg) e mastigação (TMMS e TMFDN da MS e FDN, 

respectivamente, min/kg) da MS e FDN, em que o TTR ou o TTM foram divididos pelas 

quantidades ingeridas desses nutrientes no dia de avaliação. 
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44..77  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDIIGGEESSTTIIBBIILLIIDDAADDEE  AAPPAARREENNTTEE  TTOOTTAALL  EE  EEXXCCRREEÇÇÃÃOO  

DDAA  MMSS  EE  DDOOSS  NNUUTTRRIIEENNTTEESS    

A digestibilidade aparente total da MS e de seus nutrientes (PB, EE, CNF, FDN, 

FDA e EB) foi determinada pelo método in vivo com o uso do marcador externo dióxido 

de titânio (TiO2), segundo Titgemeyer et al. (2001). Para tal, do 15º ao 24º dia de 

oferecimento das dietas, foram administrados 15 gramas diárias de TiO2, dividido em duas 

porções de 7,5 g/animal, via cânula ruminal, sendo os cinco primeiros dias para 

administração e os cinco últimos dias para administração e coleta de fezes manualmente 

via reto, duas vezes ao dia (8:00 e 16:00h). As amostras compostas foram armazenadas em 

freezer a -20ºC até o momento da determinação da concentração de TiO2, usando a 

metodologia descrita por Myers et al. (2004). Os coeficientes de digestibilidade aparente 

da MS (CDAMS) e seus nutrientes (CDAN) foram calculados com base no teor (%) de TiO2 

da dieta e das fezes, mediante a seguinte equação:  

 

                                             (1) 

 

                (2) 

 

A excreção fecal da MS e dos nutrientes foram calculadas de acordo com a equação: 

 

                                          (3) 

 

 

44..88  DDEETTEERRMMIINNAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCIINNÉÉTTIICCAA  RRUUMMIINNAALL  

 

44..88..11  AAvvaalliiaaççããoo  ddaa  ddeeggrraaddaabbiilliiddaaddee  rruummiinnaall    

A degradabilidade ruminal foi avaliada mediante a técnica dos sacos de náilon, 

proposta por ØRSKOV et al. (1980), dos dias 20 a 24 de cada período, com o objetivo de 

determinar o desaparecimento da matéria seca e suas frações dos alimentos utilizados nas 

dietas experimentais.  

As amostras dos ingredientes de cada uma das dietas utilizadas foram secas em 

estufa de circulação forçada a 65°C por 72 horas e moídas em peneiras de 2 mm. As 
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amostras dos diferentes ingredientes foram pesadas e acondicionadas (aproximadamente 

10 g de MS) em sacos de náilon (10 x 20 cm) com porosidade de 50 µm. Os sacos foram 

identificados por tratamento e tempo. Posteriormente à preparação dos sacos de náilon, 

estes foram introduzidos via cânula ruminal e incubados na parte ventral do rúmen de cada 

animal durante 0, 3, 6, 12, 24, 48, 72 e 96 horas. Depois de cada período de incubação, os 

sacos foram lavados em água corrente, a fim de garantir retirada do material solúvel e que 

os poros estariam limpos, e foram submetidos à secagem em estufa a 65°C por um período 

de 72 horas. Finalmente, os sacos foram colocados em dessecador até o completo 

resfriamento, sendo pesados novamente. O desaparecimento da matéria seca foi obtido 

pela diferença do peso inicial e o peso final à incubação, calculando a porcentagem do 

alimento e sua fração degradada no rúmen. Os sacos referentes ao tempo zero, utilizados 

para determinação da fração solúvel, foram lavados em água corrente e, posteriormente, 

submetidos aos mesmos procedimentos adotados para os demais tempos. Os resíduos 

remanescentes nos sacos foram analisados quanto aos teores de MS, PB e FDN (AOAC, 

2005), a fim de se determinar também o desaparecimento dessas frações. 

As curvas de degradação ruminal da MS, PB e FDN foram ajustadas para uma 

regressão não-linear, conforme equação proposta por ØRSKOV e McDONALD (1979):  

 

                                                     P = a + b (1 – e-ct)                                                            (1) 

 

Em que: 

P = desaparecimento do componente nutritivo analisado; 

a = intercepto de curva de degradação quando t = 0, que corresponde à fração solúvel em 

água e completamente degradável do componente nutritivo analisado, que sai rapidamente 

do saco de náilon;  

b = potencial de degradação da fração insolúvel em água do componente nutritivo 

analisado;  

c = taxa de degradação por ação fermentativa de b; 

t = tempo de incubação. 

 

A degradabilidade potencial, dada por a + b, representa a quantidade do 

componente nutritivo analisado (MS, PB e FDN) que pode ser dissolvido e degradado no 

rúmen quando o tempo não é fator limitante. 
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Para determinação da fração não degradável (Ind %), esta foi determinada a partir 

da degradabilidade potencial total da amostra, dada por a + b, que não poderia exceder o 

valor de 100. A partir do anterior, a fração não degradável no rúmen foi calculada pela 

equação (2): Ind % = 100 - (a + b), conforme indicado por ØRSKOV et al. (1980).  

Após os cálculos dos coeficientes a, b e c, estes foram aplicados na equação 

proposta por ØRSKOV e McDONALD (1979), para o cálculo da degradabilidade real, 

sendo esta: 

 

                                                      De = a + (b x c)/c + k                                                   (3) 

 

Onde:  

De = degradação ruminal real do componente nutritivo analisado; 

k = taxa de passagem do alimento.   

 

A degradabilidade real representa a quantidade do componente do nutriente 

analisado (MS, PB ou FDN) que realmente teria sido degradado no rúmen e k representa a 

taxa de passagem e foi obtida como descrito abaixo. 

 

44..88..22  AAvvaalliiaaççããoo  ddaa  ttaaxxaa  ddee  ppaassssaaggeemm  

 A taxa de passagem foi realizada através do método indireto. Dessa forma, foi 

necessário encontrar a taxa de desaparecimento, através do esvaziamento ruminal, e a taxa 

de digestão, encontrada na avaliação da degradabilidade ruminal. 

 Para a obtenção da taxa de passagem foi utilizada a seguinte equação: 

                                                              kp = kt – kd.                                                       

Onde: 

kp = Taxa de passagem  

kt = Taxa de desaparecimento  

kd = Taxa de digestão  

 

44..88..33  AAvvaalliiaaççããoo  ddaa  ttaaxxaa  ddee  ddeessaappaarreecciimmeennttoo    

Em cada período experimental, o rúmen de cada animal foi esvaziado em dias 

alternados (dias 28 e 29) sendo antes (0 horas, tempo de menor enchimento ruminal) e 3 
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horas (tempo de maior enchimento ruminal) após a alimentação matinal, com intuito de se 

determinar a dinâmica ruminal (massa ruminal e taxa de desaparecimento), conforme 

técnica descrita por ALLEN e LINTON (2007). 

O conteúdo sólido e líquido foi retirado manualmente, via cânula ruminal, e 

colocado em baldes plásticos com capacidade para 40 litros. A separação do conteúdo 

sólido do líquido foi efetuada pela filtragem da porção líquida através de uma peneira (5 

mm de poros) e, posteriormente, o material separado foi pesado. Uma alíquota de 5% da 

amostra sólida foi retirada e colocada em bandejas de alumínio previamente identificadas. 

Simultaneamente, um litro do líquido ruminal, previamente coletado em garrafas plásticas, 

foi também despejado em bandejas de alumínio, a fim de mensurar o teor de MS de cada 

um dos conteúdos (sólido e líquido), sendo o restante recolocado no rúmen. 

 A massa sólida e a massa líquida total foram corrigidas pelo teor de MS de cada 

um dos conteúdos e a somatória destes componentes foi utilizada para determinação da 

massa ruminal total. Posteriormente, a partir da massa sólida, da massa líquida e do CMS 

foi possível calcular a taxa de desaparecimento expressa em porcentagem por hora (%/h) e 

quilogramas por hora (kg/h), através das seguintes equações (1 e 2, respectivamente): 

 

                                                                         Consumo de MS (kg/d)                               (1) 

                                                                          Massa ruminal total (kg)  

 

 

                                                                              Taxa de desaparecimento (%/h) (2) 

                                                                                                         100 

 

44..99  PPAARRÂÂMMEETTRROOSS  UURRIINNÁÁRRIIOOSS  EE  BBAALLAANNÇÇOO  DDEE  NNIITTRROOGGÊÊNNIIOO  

Para o cálculo da produção de proteína microbiana foi realizada a determinação do 

volume urinário através da creatinina na urina, de acordo com metodologia descrita por 

VALADARES et al. (1999). No dia 26 de cada período experimental foram coletadas 

amostras de urina a cada 6 horas, sendo os horários de coleta às 6:00, 12:00, 18:00 e 24:00 

horas, durante micção estimulada por massagem na vulva. Para tal, 50 mL (amostras spot) 

foram filtradas e depositadas em frascos e, posteriormente congeladas. Todas as coletas 

spot foram armazenadas em um único frasco por animal, formando uma única amostra 

composta do período de 24 horas. Posteriormente, foi retirada uma alíquota de 10 mL, que 

foi imediatamente diluída em 40 mL de ácido sulfúrico 0,036 N, a fim de reduzir o pH para 

valores abaixo de 3, evitando perdas de nitrogênio (VASCONCELOS et al., 2010), assim 

como a destruição bacteriana dos derivados de purinas e precipitação do ácido úrico. As 

100 x Taxa de desaparecimento (%/h) = / 24 

Taxa de desaparecimento (kg/h) = Massa ruminal total x 
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amostras foram armazenadas a -20°C para posteriores análises de nitrogênio total, 

alantoína, ácido úrico, ureia e creatinina. 

A alantoína na urina e o nitrogênio total foram determinados conforme método 

colorimétrico descrito por CHEN e GOMES (1992) e SILVA e QUEIROZ (2002), 

respectivamente. O ácido úrico na urina foi determinado por reação enzimática 

colorimétrica com Uricase e Peroxidase, através de kit comercial (Bioclin® Ref K139). Da 

mesma forma, foi determinada a quantidade de ureia e creatinina na urina, sendo estas 

análises realizadas utilizando-se kits comerciais (Bioclin® Ref K047 e Bioclin® Ref K067, 

respectivamente), através da reação enzimática colorimétrica e da reação com Picrato 

Alcalino em meio tamponado, respectivamente.  

A concentração de N ureico na urina foi obtida por meio do produto da 

concentração da ureia, multiplicada por 0,466, correspondente ao teor de N na ureia. 

A excreção urinária diária de creatinina (EC) foi estimada em relação ao peso vivo 

(PV) em kg, a partir da equação proposta por CHIZZOTTI et al. (2004):  

 

                  EC (mg/kg PV/d) = 32,27 – 0,01093*PV (R2=0,70)                                      (1)  

 

O volume urinário total diário, em litros/vaca/dia, foi estimado dividindo-se as 

excreções urinárias diárias de creatinina pelos valores observados de concentração de 

creatinina na urina (mg/dL) das amostras spot. Esse volume foi utilizado para calcular as 

excreções estimadas diárias de ureia, alantoína e ácido úrico de cada animal. 

A excreção de derivados de purinas (DP) na urina em 24 horas foi calculada 

multiplicando-se o volume urinário em 24 horas pela concentração dos DP na amostra de 

urina. As purinas microbianas absorvidas (Pabs, mmol/dia) foram calculadas a partir da 

excreção de derivados de purinas na urina (DP, mmol/dia), conforme proposto por 

VERBIC et al. (1990), por meio da equação:  

 

                                      DP = 0,85 * Pabs + 0,385 * PV0,75                                                                        (2) 

 

Em que: 

Pabs = purinas microbianas absorvidas; 

0,85 = recuperação de purinas absorvidas como derivados urinários de purinas; 

0,385 PV0,75 = excreção de purinas de origem endógena por kg de peso metabólico por dia.  
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O fluxo intestinal de compostos nitrogenados microbianos (Nmic, g de N/dia) foi 

calculado em relação às purinas microbianas absorvidas (Pabs, mmol/dia), utilizando-se a 

equação descrita por CHEN e GOMES (1992):  

 

                     Nmic = (70 * Pabs)/(0,83 * 0,116 * 1000)                                         (3) 

 

Em que: 

Pabs = purinas microbianas absorvidas 

70 = conteúdo de N nas purinas (mg N/mmol);  

0,83 = digestibilidade das purinas microbianas;  

0,116 = relação N purina:N total dos microrganismos ruminais. 

 

A eficiência da síntese de nitrogênio microbiano foi calculada pela relação entre a 

produção de nitrogênio microbiano (g), e a quantidade de NDT digestível no rúmen. 

No cálculo do balanço de compostos nitrogenados (BN), foram consideradas as 

quantidades de nitrogênio (g/d) consumidas (N-ingerido) e excretadas nas fezes (N-fezes) e 

na urina (N-urina) utilizando-se a técnica descrita por SILVA e QUEIROZ (2002) para 

determinação do nitrogênio total nas fezes e na urina. Para tal, o balanço de nitrogênio foi 

obtido subtraindo o total de nitrogênio consumido (em gramas) pelos valores de nitrogênio 

na urina e fezes, obtendo-se os valores de nitrogênio retido em gramas e em porcentagem 

de nitrogênio total. 

 

44..1100  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPAARRÂÂMMEETTRROOSS  EE  PPRROODDUUTTOOSS  DDAA  FFEERRMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  

RRUUMMIINNAALL  

 

44..1100..11  MMeennssuurraaççããoo  ccoonnttíínnuuaa  ddee  ppHH  

O sistema de mensuração de pH Lethbridge Research Centre (LRCpH) é um data 

logger que pode ser utilizado para registrar pH, temperatura e potencial oxi-redox no 

rúmen de bovinos canulados por vários dias. O sistema foi desenvolvido utilizando um 

data logger (modelo T7-1 LRCpH, Dascor, Escondido, CA), uma bateria alcalina de 9-V e 

um cabo para conexão no computador. Este material é abrigado em uma cápsula de PVC 

resistente à água. O eletrôdo de pH (modelo S655CDHT, Dascor, Escondido, CA) é 

coberto por uma proteção de 38-mm de diâmetro com quatro furos de 25-mm, que foram 

desenvolvidos para permitir a passagem de partículas e líquido enquanto protege o eletrôdo 
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de entrar em contato com o epitélio ruminal. Dois pesos de 900 g são acoplados ao fundo 

do eletrôdo para manter a “probe” no saco ventral do rúmen. A conexão da “probe” ao 

computador permite a programação da mesma para diferentes intervalos de mensuração, 

bem como o descarregamento dos dados mensurados diretamente em uma planilha de 

Excel (Microsoft Office 2007). 

Com este sistema de monitoração, o pH ruminal foi mensurado por 24 h no 25º dia 

de cada período experimental em intervalos de 10 min. Esta mensuração permite o cálculo 

de variáveis como: pH médio, pH mínimo, pH máximo, tempo em que o pH permanece 

abaixo de 5,8; 6,0 e 6,2 em minutos (min/d) e área de pH abaixo de 5,8; 6,0 e 6,2, 

conforme metodologia indicada por MOYA et al. (2011). Antes e após a colocação das 

“probes” nos animais, as mesmas foram calibradas em soluções de pH 7,0 e 4,0. A 

calibração dos dados permite o cálculo de um slope e um intercepto antes e após o teste 

para ajuste dos dados mensurados.  

 

44..1100..22  TTééccnniiccaa  eexx--ssiittuu  ((mmiiccrroo--rrúúmmeenn))  ddee  mmeennssuurraaççããoo  ddee  mmeettaannoo  ee  ppaarrââmmeettrrooss  

ffeerrmmeennttaattiivvooss    

Quanto à avaliação dos parâmetros e produtos da fermentação ruminal, esta foi 

estudada através da técnica descrita por Rodrigues et al. (2012) e Perna Junior et al. (2017). 

 

44..1100..22..11  PPrriinnccííppiioo  ddaa  ttééccnniiccaa  

O princípio desta técnica consiste em deixar as amostras de conteúdo ruminal 

dentro dos frascos de penicilina (micro-rúmen) incubando em banho-maria, simulando as 

condições predominantes no rúmen dos animais (presença de microrganismos, 

anaerobiose, temperatura de 39°C, saliva natural do próprio animal, pH fisiológico) por 

período de apenas 30 minutos. Finalmente, após o bloqueio da fermentação, as 

mensurações dos produtos finais da fermentação ruminal (CH4 e AGCC) são realizadas e 

as perdas energéticas do metano são expressas em relação aos demais produtos da 

fermentação. 

 

44..1100..22..22  PPrreeppaarroo  ee  ppeessaaggeemm  ddooss  ffrraassccooss  

O preparo de todos os frascos tipo penicilina de 50 mL utilizados nos experimentos 

consistiu na lavagem manual com água corrente, seguida de enxágue com água destilada e 

secagem em estufa a 65ºC. Após secagem, os frascos foram identificados e pesados em 

balança analítica e acondicionados em local seco, coberto, até o momento do uso. 
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44..1100..22..33  OObbtteennççããoo  ddaass  aammoossttrraass  ddee  ccoonntteeúúddoo  rruummiinnaall  

Para mensuração de CH4 e AGCC, no dia 25 de cada período experimental, o 

conteúdo ruminal foi coletado de uma vaca por vez, em tempos de amostragem pré-

determinados antes (0), 3, 6, 9 e 12 horas após a alimentação matutina dos animais. A fase 

líquida foi coletada com auxílio de sonda acoplada a uma bomba elétrica a vácuo, 

recuperando-se 150 mL em béquer, enquanto que a fase sólida foi retirada na mesma 

quantidade, diretamente do rúmen, introduzindo a mão via fístula ruminal e coletando-se 

de três pontos distintos do rúmen. As duas frações foram colocadas dentro dos frascos, 

primeiro os 10 mL da fase sólida e após 20 mL da fase líquida, com auxílio de um funil e 

um bastão de plástico. Em seguida, os frascos foram tampados com rolhas de borracha e 

lacrados com lacre de alumínio próprio para frascos tipo penicilina, com auxílio de alicate 

de recrave, sendo posteriormente identificados com lacres de plástico. A seguir, os frascos 

foram “lavados” com CO2, por meio de agulhas para entrada e saída do gás, a fim de 

garantir um meio anaeróbio. Foram preparados quatro frascos por vaca e por cada tempo 

de amostragem, sendo que dois frascos foram considerados sem incubação (inativação 

imediata sob pressão e temperatura – 0 minutos de incubação) e outros dois frascos foram 

incubados (incubação pelo tempo de 30 min em banho termostático a 39C). Ao final do 

tempo de incubação, o processo fermentativo foi inativado sob pressão e temperatura 

(autoclavagem) por 15 minutos. Após os frascos esfriarem, foram levados para o 

Laboratório de Cromatografia Gasosa do VNP-FMVZ para mensuração do volume de 

gases e concentrações de CH4 e AGCC, assim como para determinar a concentração de 

nitrogênio amoniacal. 

 

44..1100..22..44  QQuuaannttiiffiiccaaççããoo  ddoo  ggááss  mmeettaannoo  

A leitura do volume do gás produzido pela amostra proveniente da fermentação 

ruminal incubada em frascos tipo penicilina (micro-rúmen) foi mensurada utilizando-se um 

transdutor (Datalogger universal - modelo logger AG5000) conectado a um leitor digital e 

a uma válvula de três saídas. Para a mensuração, a agulha acoplada foi introduzida à 

válvula através da tampa de borracha. Logo em seguida, o volume foi mensurado, 

arrastando os gases acumulados na parte superior do frasco com o uso da seringa conectada 

na terceira saída do transdutor até chegar a uma leitura de pressão zero. Este procedimento 

foi feito com cada uma das amostras em ambiente climatizado com temperatura controlada 

(25o C). Os dados do volume deslocado pelo gás produzido no frasco foram anotados a fim 
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de determinar a produção de gás metano na amostra. O volume total gasoso foi obtido pela 

soma daquele obtido na seringa mais o “headspace” do frasco. Após medição pelo 

transdutor, a determinação da concentração de CH4, tanto nos frascos incubados e não 

incubados, foi realizada por cromatografia gasosa, segundo ERWIN et al. (1961), 

injetando-se uma amostra de 0,5 mL de gás em cromatógrafo especificamente preparado 

para este fim. 

 

44..1100..22..55  CCáállccuulloo  ddoo  vvoolluummee  llííqquuiiddoo  ee  ccoonncceennttrraaççããoo  ddooss  AAGGCCCC  ddoo  ccoonntteeúúddoo  rruummiinnaall  

nnoo  mmiiccrroo--rrúúmmeenn..  

O volume do líquido do conteúdo ruminal dentro dos frascos (micro-rúmen) foi 

calculado pela diferença entre o peso do frasco contendo a amostra após liofilização por 24 

h e o peso do frasco contendo a amostra antes da liofilização, sendo este volume corrigido 

pelo volume líquido usado na amostragem para a determinação dos AGCC. Para 

determinação das concentrações dos AGCC, foi coletada uma amostra de 2,0 mL de 

líquido ruminal de cada frasco e centrifugado por 15 minutos. Em seguida, 1,0 mL do 

sobrenadante foi colocado em tubo de ensaio contendo 0,2 mL de ácido fórmico P.A, 

sendo armazenado a -20oC até o momento da análise. A concentração dos AGCC foi 

determinada por cromatografia gasosa, segundo ERWIN et al. (1961). 

 

44..1100..22..66  CCáállccuulloo  ddaa  pprroodduuççããoo  ddee  AAGGCCCC  ee  CCHH44,,  bbeemm  ccoommoo  ddaa  PPEERR  

A quantificação da produção de CH4 foi obtida pela multiplicação entre o volume 

total dos gases (mL) e a concentração do CH4 na fase gasosa (mmol/mL) obtido no frasco 

incubado, sendo este valor subtraído do que foi produzido no frasco sem incubação. Já a 

quantificação individual dos AGCC foi obtida pela multiplicação entre o volume líquido 

(mL) e a concentração de cada AGCC (mmol/mL) obtido no frasco incubado, sendo este 

valor também subtraído do que foi obtido no frasco sem incubação. Posteriormente, a 

produção de CH4 e AGCC foram expressos com base no conteúdo sólido presente nos 

frascos (gramas ou quilos), conteúdo esse que foi obtido pela diferença de pesagem entre o 

peso do frasco contendo a amostra após a secagem em estufa (65oC por 15 dias) e o peso 

do frasco vazio. 

Já a perda de energia relativa (PER) foi calculada através da fórmula: PER (%) = 

100 x (Energia do CH4 /Energia do CH4 + C2 + C3 + C4). Onde: PER = perda de energia 

relativa; CH4= metano; C2 = ácido acético; C3 = ácido propiônico e C4 = ácido butírico. 
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44..1100..22..77  DDeetteerrmmiinnaaççããoo  ddaa  ccoonncceennttrraaççããoo  ddee  nniittrrooggêênniioo  aammoonniiaaccaall  ((NN--NNHH33))  

Para determinação da concentração de N-NH3, frações de 2 mL de conteúdo 

ruminal originadas dos frascos (micro-rúmen) foram colocadas em tubos de ensaios 

contendo 1,0 mL de solução de ácido sulfúrico 1N e armazenadas a -20C até a realização 

das análises por colorimetria, segundo método descrito por KULASEK (1972) e adaptado 

por FOLDAGER (1977). 

 

44..1111  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDAA  CCOONNTTAAGGEEMM  TTOOTTAALL  EE  DDIIFFEERREENNCCIIAALL  DDEE  

PPRROOTTOOZZOOÁÁRRIIOOSS  

Para a contagem total e diferencial de protozoários ciliados do rúmen, 10 mL do 

conteúdo ruminal, coletado manualmente por varredura do assoalho do rúmen, foram 

armazenados em frascos contendo 20 mL de formaldeído 50% (v/v). As coletas foram 

realizadas no dia 25 de cada período experimental nos tempos antes (0), 3, 6, 9 e 12 horas 

após a alimentação matinal. Para posterior contagem total e diferencial dos protozoários foi 

utilizado 1,0 mL de amostra diluída com formaldeído a 50% e adicionadas 2 gotas de verde 

brilhante a 2%, deixando repousar por 4 horas. Em seguida, foram adicionados 9,0 mL de 

glicerol a 30%, homogeneizando a mistura e tornando a alíquota do líquido ruminal diluída 

30 vezes. Com o auxílio de uma pipeta, a câmara de contagem foi preenchida com a 

amostra diluída, que, acoplada ao microscópio, 100 campos óticos foram contados através 

do retículo, com aumento de 100X. A contagem diferencial de protozoários foi 

determinada utilizando-se um retículo de 0,5 mm X 0,5 mm de área, com subdivisões de 

25 quadrículos, acoplado no ocular de um microscópio (Olympus modelo CH2) e com 

câmara de contagem de “Sedgwick-Rafter” com medidas internas de 50 mm x 20 mm x 1 

mm (capacidade de 1,0 mL), conforme DEHORITY (1993). As identificações das espécies 

dos protozoários foram estabelecidas (x103/mL), bem como suas proporções (%) na 

amostra. Do total de protozoários, foram diferenciados três gêneros, sendo estes: Isotricha, 

Dasytricha, Entodinium, bem como a subfamília Diplodiniinae (este último inclui 

Diplodinium, Eudiplodinium, Ostracodinium, Metadinium e Polysplatron). 

 

44..1122  AANNÁÁLLIISSEESS  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAASS  

Os dados foram analisados pelo programa Statistical Analysis System (SAS 

Institute Inc., 2010), sendo anteriormente verificada a normalidade dos resíduos pelo teste 

de Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias comparada pelo teste de Hartley. Os 

dados de consumo, digestibilidade e excreção de nutrientes, assim como as variáveis taxa 
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de passagem e a degradabilidade ruminal foram submetidos à análise de variância, que 

separa como causas de variação o efeito de tratamentos, efeito de período, efeito de animal 

dentro de quadrado, bem como efeito de quadrado. Os dados de CH4, AGCC, pH, N-NH3 

do conteúdo ruminal, assim como da contagem total e diferencial de protozoários, foram 

analisados com as mesmas causas de variação, porém para análise dessas variáveis-

resposta foi adicionado o fator medidas repetidas no tempo referentes aos diferentes 

momentos de coleta, utilizando o procedimento MIXED. O modelo inclui o efeito de 

monensina, nível de nitrato e a interação como fatores fixos e os efeitos de animal dentro 

de quadrado e período como fatores aleatórios. Para as análises, foram testadas 15 

diferentes estruturas de covariância, sendo que a que melhor se ajustou ao modelo 

estatístico foi escolhida baseando-se no menor valor do critério de informação Akaike 

corrigido (AICC) (WANG e GOONEWARDENE, 2004). Na presença de efeito de nível 

de nitrato, a decomposição deste fator foi realizada pelo uso de regressão polinomial, 

separando-se os efeitos em respostas linear, quadrática e desvio da quadrática. 

 

55..  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

55..11  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  MMAATTÉÉRRIIAA  SSEECCAA  EE  ÁÁGGUUAA  

A adição de nitrato de cálcio na dieta diminuiu consumo de matéria seca em até 

10% apresentando efeito linear decrescente conforme o aumento dos níveis de nitrato de 

cálcio na dieta (Tabela 2). Já era esperado que o consumo de MS diminuísse, pois a 

suplementação com nitrato geralmente reduz a ingestão de matéria seca, devido ao seu 

gosto pouco palatável (LICHTENWALNER, 1973). Segundo Marais et al. (1987), a 

diminuição do consumo pode estar atribuída ao aumento da formação de nitrito no rúmen, 

influenciando negativamente os microrganismos ruminais. O nitrito, por sua vez, é tóxico 

aos ruminantes, pelo fato da redução do nitrato a nitrito ocorrer em uma taxa maior do que 

a redução do nitrito a amônia, resultando em um acúmulo deste no rúmen (BRUNING-

FANN; KANEENE, 1993). Parte do nitrito acumulado é absorvido pela parede do rúmen e 

ao cair para a corrente sanguínea entra em contato com as hemoglobinas nos eritrócitos 

para formar metahemoglobina, que é incapaz de transportar o oxigênio (LEWIS, 1951). A 

intoxicação por nitrito além de prejudicar o desempenho do animal, pode ser fatal.  

Em estudo, Newbold et al. (2014) constataram diminuição no consumo de MS em 

novilhas Nelore ao adicionarem 2,4% de nitrato de cálcio na dieta. De acordo com 

Bruning-Fann e Kaneene (1993), os bovinos podem apresentar diminuição no consumo de 

matéria seca quando alimentados com 10 g ou mais de nitrato por kg de MS. Hulshof et al. 
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(2015) observaram redução de 6% do consumo de MS comparada à dieta controle em 

novilhos cruzados Nelore x Guzerá alimentados com 2,2% de nitrato de cálcio.  

No presente estudo, não foi possível observar o efeito da adição de monenina sobre 

o consumo de matéria seca. Porém, era esperado uma redução do consumo, já que a 

monensina aumenta a disponibilidade de nutrientes para o animal, melhorando a eficiência 

alimentar devido ao aumento da produção de propionato em relação ao acetato 

(NAGAJARA et al., 1997). Gelinski et al. (2000), ao associarem ureia protegida como 

fonte de nitrogênio não proteico de degradação lenta, juntamente com a adição de 

monensina, observaram que a ureia reduziu o consumo de MS, porém não observaram 

efeito da monensina nem a interação entre os dois aditivos testados.  

Não houve efeito significativo sobre os parâmetros de ingestão de água. No entanto, 

as exigências dos animais por água são influenciadas pelo tipo de dieta consumida e 

também a quantidade ingerida (FORBES, 1995). A ingestão de água também varia em 

função das demandas produtivas. Dessa forma, baseado no NRC (2001), a exigência de 

água vai ser diferente se o animal estiver em regime de manutenção, crescimento, engorda, 

gestação, ou lactação. Em ruminantes o mecanismo de controle do balanço hídrico no 

rúmen é importante na manutenção do equilíbrio de água na regulação osmótica (FREIRE, 

2015). Além disso, os ruminantes diferem dos animais monogástricos por possuir uma 

grande reserva de fluidos no rúmen, e normalmente, uma quantidade muito maior de saliva 

é secretada durante a ingestão dos alimentos. Desse modo, a ingestão de água vai depender 

da composição do alimento utilizado e da água contida nos próprios alimentos. No presente 

estudo, apesar da diminuição no consumo de MS, a ausência de efeito significativo para a 

ingestão de água conforme o aumento dos níveis de nitrato de cálcio e/ou adição de 

monensina na dieta contribuiu para o controle homeostático dos animais. 
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Tabela 2. Consumo alimentar de vacas Nelore, alimentadas com diferentes níveis de 

inclusão de nitrato de cálcio e monensina (ppm). 

Consumo 
Monensina  Nitrato de cálcio 

EPM 
Probabilidade 

0 30  0% 1,5% 3,0% 4,5% M N M*N 

MS, dia            

kg 11,73 10,81  11,79 11,77 10,91 10,62 0,3227 NS 0,0014L NS 

% do PV  2,13 1,95  2.12 2.13 2.00 1.92 0.0564 NS 0.0008L NS 

Água, dia            

L 23.50 25.50  24.25 26.25 24.00 23.50 1.73 NS NS NS 

L/kg.MS  1.99 2.30  2.07 2.15 2.15 2.21 0.12 NS NS NS 

% do PV 4.26 4.59  4.43 4.76 4.33 4.16 0.30 NS NS NS 

EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nitrato de cálcio; M*N: Interação entre Monensina e Nitrato 

de cálcio. 

 

55..22  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  IINNGGEESSTTIIVVOO  

 O comportamento ingestivo está diretamente relacionado com o controle da 

ingestão de alimentos pelo animal (Chase et al., 1976), sendo este um dos fatores 

determinantes para o desempenho animal, uma vez que a ingestão dos nutrientes da dieta é 

necessária para atender às exigências de mantença e produção. 

Para as variáveis de tempo total ruminando, comendo e mastigando, houve efeito 

linear para os níveis de nitrato de cálcio utilizados. Dessa forma, a inclusão do nitrato de 

cálcio afetou o comportamento ingestivo dos animais fazendo com que gastassem mais 

tempo para a ingestão do alimento. Entretanto, os mesmos gastaram menos tempo 

mastigando e ruminando conforme o aumento dos níveis de nitrato de cálcio na dieta 

(Tabela 3). Admitindo-se que o nitrato de cálcio pode ser considerado amargo para os 

animais, isso explica o aumento de 10% no tempo total de consumo em relação à dieta sem 

nitrato. Desse modo, quando uma experiência desagradável metabólica ocorre em torno da 

ingestão de um novo alimento, este alimento torna-se aversivo pelo animal (FREIRE, 

2015), levando à mudanças no comportamento ingestivo, tendendo a gastar mais tempo 

para ingerir aquele alimento. Este efeito pode ser considerado positivo uma vez que não 

influencie diretamente na produção de AGCC e outros parâmetros de fermentação ruminal, 

pois essas mudanças no comportamento nos mostram que os animais desenvolvem a 

habilidade de se adaptar a condições adversas. 

Resultados semelhantes foram observados por Velazco et al. (2014), ao adicionar 

2,57% de nitrato de cálcio na dieta de novilhos da raça Angus. Os autores observaram 

maior número de refeições diárias (14,69 refeições/dia) e menor consumo (0,77kg 

MS/refeição) em relação à dieta controle contento 0,89% de ureia. No presente estudo, o 
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maior tempo gasto para a ingestão de alimento e a redução do consumo de MS pode ser 

explicada pela palatabilidade do nitrato de cálcio (LICHTENWALNER, 1973). A taxa de 

CMS foi calculada pelo tempo total de consumo de MS dividido pela ingestão de MS, 

expressa em min/kg. O tempo gasto para ingerir 1 kg de MS foi de 17,7% maior conforme 

o aumento dos níveis de nitrato de cálcio na dieta. Adicionalmente, a eficiência de 

ruminação foi 7% maior, apresentando efeito linear crescente conforme a adição de nitrato 

de cálcio na dieta. 

 

Tabela 3.  Comportamento ingestivo de vacas Nelore, alimentadas com diferentes níveis de inclusão 

de nitrato de cálcio e monensina (ppm). 

Variáveis 
Monensina  Nitrato de cálcio 

EPM 
Probabilidade 

0 30  0% 1,5% 3,0% 4,5% M N M*N 

Comendo            

NE 10.00 10.50  9.75 10.62 10.25 10.37 0.38 NS NS NS 

TTE (min) 225,63 226,88  207,5 229,38 236,88 231,25 6,67 NS 0.0065L NS 

TTE (%) 15,67 15,76  14,41 15,93 16,45 16,06 0,46 NS 0.0065L NS 

TME (min) 22.96 22.16  21.40 21.86 23.96 23.02 0.64 NS NS NS 

Ruminando            

NE 13,56 12,43  13,37 13,12 12,50 13,0 0,36 NS NS NS 

TTE (min) 417,5 355,31  424,38 413,75 347,50 360,00 13,23 NS 0,0005L NS 

TTE (%) 28,99 24,68  29,47 28,73 24,13 25,00 0,92 NS 0,0005L NS 

TME (min) 31,52 29,04  32,24 32,42 28,36 28,10 1,18 NS 0,0096L NS 

Mastigando            

NE 23.93   23.50  23.50 25.12 22.87 23.37 0.49 NS NS NS 

TTE (min) 643,12 582,19  631,88 643,13 584,38 591,25 14,31 NS 0,0161L NS 

TTE (%) 44,66 40,43  43,88 44,66 40,58 41,06 0,99 NS 0,0161L NS 

TME (min) 27.24 24.89  27.14 25.71 25.69 25.74 0.71 NS NS NS 

Ócio            

NE 20,06 20,12  20,00 20,00 20,00 20,37 0,50 NS NS NS 

TTE (min) 779,06 840,00  795,63 780,63 835,63 826,25 13,65 NS 0,0265L NS 

TTE (%) 54,10 58,33  55,25 54,21 58,03 57,38 0,95 NS 0,0265L NS 

ME (min) 39,2831 45,5038  40,37 39,61 42,76 40,82 1,025 NS NS NS 

Bebendo            

NE 3.56 3.56  2.50 3.25 4.00 4.50 0.57 NS NS NS 

TTE (min) 17,81 17,81  12,5 16,25 20,00 22,5 2,86 NS NS NS 

TTE (%) 1,24 1,23  0,87 1,13 1,39 1,56 0,20 NS NS NS 

TME (min) 5.00 4.99  4.99 4,99 5,00 5.00 0,01 NS NS NS 

EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nitrato de cálcio; M*N: Interação entre Monensina e Nitrato de 

cálcio; NE: Numero de eventos; TTE (min): Tempo total do evento em minutos. TTE (%): Tempo total do evento 

em porcentagem; TME (min): Tempo médio do evento. 
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Tabela 4. Eficiência de consumo, ruminação e mastigação de vacas nelore, alimentadas com 

diferentes níveis de inclusão de nitrato de cálcio e monensina (ppm). 

Variáveis 
Monensina  Nitrato de cálcio EP

M 

Probabilidade 

0 30  0% 1,5% 3% 4,5% M N M*N 

Consumo          

MS, min/kg 19.43 21.72  18.28 19.83 21.98 22.22 0.86 NS 0.0005L NS 

MS, kg/ NE 1.21 1.08  1.25 1.25 1.10 1.076 0.05 NS NS NS 

FDN, min/kg 64.49 72.09  60.66 65.81 72.95 73.74 2.87 NS 0.0005L NS 

FDN, kg/ NE 0.36 0.32  0.38 0.35 0.3 0.32 0.01 NS NS NS 

Ruminação          

MS, min/kg 35.83 33.65  36.77 35.69 32.13 34.37 1.19 NS 0.0340L NS 

MS, kg/ NE 0.85 0.86  0.86 0.82 0.90 0.83 0.03 NS NS NS 

FDN, min/kg 118.92 111.70  122.06 118.46 106.65 114.07 3.97 NS 0.0340L NS 

FDN, kg/ NE 0.25 0.26  0.26 0.25 0.27 0.25 0.01 NS NS NS 

Mastigação            

MS, min/kg 55.26 55.37  55.05 55.52 54.11 56.59 1.64 NS NS NS 

MS, kg/ NE 0.49 0.47  0.51 0.47 0.48 0.46 0.01 NS NS NS 

FDN, min/kg 183.41 183.78  182.72 184.27 179.59 187.81 5.44 NS NS NS 

FDN, kg/ NE 0.15 0.14  0.15 0.14 0.14 0.14 0.01 NS NS NS 
EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nível; M*N: Interação entre Monensina e Nível; MS: matéria seca; FDN: fibra em 

detergente neutro; NE: número de eventos. 

 

A literatura mostra que os ionóforos parcelam o consumo total da MS em mais 

refeições por dia e alguns autores até citam que esse pode ser um dos principais efeitos dos 

ionóforos na redução da incidência de desordens metabólicas. Entretanto, a monensina não 

afetou nenhum dos parâmetros de comportamento ingestivo avaliados no presente estudo, 

o que indica que o ionóforo não foi capaz de promover alterações no comportamento 

ingestivo dos animais (Tabela 4). Esses resultados indicam que as variações dos níveis de 

nitrato de cálcio adicionado na dieta apresentaram efeito mais acentuado sobre os 

parâmetros avaliados do que a adição da monensina. 

 Na Figura 4 é possível observar o aumento da taxa de CMS e a diminuição da 

ingestão de MS conforme o aumento dos níveis de nitrato de cálcio. Estes resultados estão 

totalmente relacionados, e podem ser considerados positivos, pois a ingestão mais lenta do 

nitrato de cálcio pode diminuir o acumulo de nitrito no rúmen, uma vez que a redução do 

nitrato a nitrito é mais rápida do que a redução de nitrito a amônia. Dessa forma, a ingestão 

mais lenta do nitrato de cálcio pelos animais pode reduzir a chance de intoxicação. 

 



38 

 

 
Figura 4. Efeitos da inclusão de níveis de nitrato de cálcio sobre as variáveis Taxa 

de consumo da MS (min/kg) e Ingestão de MS (kg). 

 

 

55..33  DDIIGGEESSTTIIBBIILLIIDDAADDEE  AAPPAARREENNTTEE  TTOOTTAALL  EE  EEXXCCRREEÇÇÃÃOO  DDAA  MMSS  EE  DDOOSS  

NNUUTTRRIIEENNTTEESS  

 O coeficiente de digestibilidade indica a porção do alimento capaz de ser utilizado 

pelo animal, sendo esse um dos principais parâmetros a ser avaliado na dieta (MINSON, 

1990).  

Apesar do consumo ter apresentado efeito da inclusão de nitrato de cálcio, a 

interação entre a monensina e os níveis de nitrato de cálcio não foi significativa para 

nenhuma das variáveis de digestibilidade, nem para excreção dos nutrientes (Tabela 5). 

 Atualmente, poucos trabalhos utilizando nitrato avaliaram a digestibilidade da MS. 

Entretanto, corroborando com o presente estudo, Van Zijderveld et al. (2011) constataram 

que a digestibilidade da dieta não foi alterada ao utilizar 2,1% de nitrato de cálcio em 

dietas de novilhas Holandesas lactantes. Da mesma forma, Nolan et al. (2010), não 

observaram alterações na digestibilidade da MS em ovelhas alimentadas com 4% de nitrato 

de potássio. Huyen et al. (2010), testando a inclusão de 3% de nitrato de cálcio e 2,2% de 

ureia na dieta de bovinos, não observaram efeito sobre a digestibilidade. Por outro lado, 

Freire, (2015) observou que o nitrato de cálcio encapsulado na dieta de bovinos aumentou 

a digestibilidade da MO, FDN e PB. O mesmo autor concluiu que esse aumento ocorreu 

devido a uma melhor sicronização de carboidratos e nitrogênio proveniente da redução de 

nitrato a amônia, pois o encapsulamento do nitrato de cálcio permite que o nitrato seja 

solubilizado gradativamente.  

No presente estudo, foi possível afirmar que a adição de nitrato de cálcio até 4,5% 

na dieta não interfere na digestibilidade aparente e excreção da MS mesmo com a redução 



39 

 

da ingestão de MS, promovendo um equilíbrio no metabolismo ruminal, uma vez que 

alterações na digestibilidade podem afetar a produção de CH4 ruminal devido a quantidade 

de carboidratos fermentados e a formação de H2 disponíveis para a produção de CH4 

(JOHNSON; JOHNSON, 1995).  

   

Tabela 5. Digestibilidade aparente total, consumo, excreção da MS e seus nutrientes em vacas 

Nelore, alimentadas com diferentes níveis de nitrato de cálcio e monensina (ppm). 

 

Variáveis 

Monensina  Nitrato de cálcio 
EPM 

Probabilidade 

0 30  0% 1,5% 3% 4,5% M N M*N 

Consumo (kg/d)            

MS 12,16 11,27  12,10 12,33 11,31 11,12 0,33 NS 0,0190L 
NS 

PB 1,24 1,15  1,23 1,25 1,15 1,15 0,034 NS 0,0193L NS 

FDN 3,59 3,33  3,58 3,65 3,34 3,29 0,098 NS 0,0184L NS 

FDA 1,55 1,44  1,55 1,57 1,44 1,42 0,042 NS 0,0179L NS 

EE 0,37 0,34  0,37 0,38 0,35 0,34 0,010 NS 0,0192L NS 

P 0,029 0,027  0,029 0,029 0,027 0,027 0,000 NS 0,0197L NS 

CNF 6,36 5,89  6,33 6,45 5,92 5,81 0,174 NS 0,0193L NS 

MO 11,58 10,73  11,52 11,74 10,77 10,58 0,318 NS 0,0190L NS 

Excreção (kg/d)          

MS 2,78 2,50  2,78 2,81 2,51 2,47 0,120 NS NS NS 

PB 0,39 0,35  0,37 0,39 0,36 0,36 0,016 NS NS NS 

FDN 0,88 0,86  0,84 0,92 0,86 0,86 0,039 NS NS NS 

FDA 0,59 0,51  0,54 0,58 0,54 0,52 0,026 NS NS NS 

EE 0,07 0,06  0,06 0,07 0,06 0,06 0,004 NS NS NS 

P 0,02 0,02  0,02 0,02 0,02 0,02 0,001 NS NS NS 

CNF 0,93 0,77  0,97 0,88 0,78 0,76 0,066 NS NS NS 

MO 2,28 2,05  2,26 2,28 2,07 2,04 0,115 NS NS NS 

N 0,06 0,05  0,06 0,06 0,05 0,05 0,002 NS NS NS 

Digestibilidade e NDT (%) 

MS 77,13 77,81  77,19 76,65 78,03 78,02 0,79 NS NS NS 

PB 68,08 69,25  70,21 67,57 68,77 68,12 1,05 NS NS NS 

FDN 75,41 74,03  76,31 74,19 74,40 73,98 0,93 NS NS NS 

FDA 61,99 64,77  64,95 62,25 62,71 63,62 1,42 NS NS NS 

EE 81,15 81,61  81,59 78,96 82,16 82,81 1,14 NS NS NS 

P 36,98 27,60  33,62 34,22 34,14 27,19 2,42 NS NS NS 

CNF 85,39 87,24  85,01 85,98 87,08 87,18 0,84 NS NS NS 

MO 80,29 81,02  80,61 80,12 81,02 80,89 0,76 NS NS NS 

NDT 79,58 80,30  79,90 79,33 80,31 80,22 0,76 NS NS NS 

EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nitrato de cálcio; M*N: Interação entre Monensina e Nitrato de cálcio,  

PB: Proteína bruta; FDN: Fibra em detergente neutro; FDA: Fibra em detergente ácido: EE: Extrato etéreo; P: Fósforo; 

CNF: Carboidratos não fibrosos (100-(MM+PB+FDN+EE). MO: Matéria original; NDT: Nutrientes digestíveis totais: N: 

Nitrogênio. 
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55..44  CCIINNÉÉTTIICCAA  RRUUMMIINNAALL  

 A inclusão de monensina mostrou efeito significativo (P<0,05) para a fração 

rapidamente solúvel (fração “a”) da MS. Valinote et al. (2006) ao utilizarem monensina 

em dietas com caroço de algodão para novilhos da raça Nelore, observaram um maior 

valor para a fração solúvel da MS. Dessa forma, os mesmos autores concluíram que a 

adição de monensina é capaz de afetar a degradabilidade ruminal da matéria seca e da 

proteína bruta. 

O aumento dos níveis de nitrato de cálcio apresentou efeito linear decrescente 

sobre a degradabilidade potencial da PB (Tabela 6). Contudo, a inclusão de monensina 

ou os níveis de nitrato de cálcio não mostraram efeito sobre a degradabilidade real da 

MS, FDN ou PB. No presente estudo, a ausência de efeito significativo pode ter ocorrido 

pelo fato de todos os tratamentos serem isonitrogenados em função da adição do nitrato 

de cálcio e/ou ureia. 

Tabela 6. Degradabilidade in situ da matéria seca, FDN e PB de vacas Nelore, 

alimentadas com diferentes níveis de nitrato de cálcio e monensina (ppm). 

Variáveis 
Monensina  Nitrato de cálcio 

EPM 
Probabilidade 

0 30  0% 1,5% 3% 4,5% M N M*N 

MS            

a (%) 32,75 33,81  33,20 33,21 33,37 33,36 0,211 0,0016 NS NS 

b (%) 55,23 54,84  55,44 55,12 54,66 54,93 0,275 NS NS NS 

c (h-1) 0,056 0,055  0,053 0,055 0,060 0,052 0,001 NS NS NS 

DR (%) 69,17 71,18  68,61 68,69 73,26 70,13 1,450 NS NS NS 

DP (%) 87,99 88,65  88,65 88,33 88,03 88,30 0,170 NS NS NS 

Ind (%) 12,01 11,35  11,35 11,67 11,97 11,70 0,170 NS NS NS 

FDN            

a (%) 17,16 17,48  16,16 17,86 17,60 17,64 0,386 NS NS NS 

b (%) 53,99 53,60  52,60 54,44 52,41 55,73 0,897 NS NS NS 

c (h-1) 0,047 0,048  0,058 0,044 0,051 0,038 0,002 NS 0,0912 NS 

DR (%) 50,01 52,81  51,43 48,60 54,91 50,72 1,666 NS NS NS 

DP (%) 71,15 71,08  68,77 72,30 70,01 73,37 0,872 NS NS NS 

Ind (%) 28,85 28,92  31,23 27,70 29,99 26,63 0,872 NS NS NS 

PB            

a (%) 52,68 52,74  52,07 52,13 53,79 52,84 0,330 NS NS NS 

b (%) 41,74 44,22  48,39 42,09 40,44 41,00 1,310 NS NS NS 

c (h-1) 0,042 0,046  0,036 0,046 0,046 0,048 0,002 NS NS NS 

DR (%) 78,02 80,00  76,37 77,70 82,30 79,68 1,196 NS NS NS 

DP (%) 94,42 94,76  96,05 94,23 94,24 93,85 0,292 NS 0,0327 L NS 

Ind (%) 5,58 5,24  3,95 5,77 5,76 6,15 0,292 NS 0,0327 L NS 

EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nitrato de cálcio; M*N: Interação entre Monensina e Nitrato de 

cálcio; a: Interseção da curva no tempo zero, fração rapidamente solúvel; b: Fração potencialmente degradável (Fração 

degradada no tempo); c: Taxa de degradação da fração potencialmente degradável; DR: Degradabilidade Real (A 

+((B*C)/(C+Kp)); DP: Degradabilidade Potencial (a+b); Ind: Porção não degradada (100-DP), 
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Não houve efeito significativo (P<0,05) para taxa de passagem, assim como a 

taxa de desaparecimento da MS no rúmen e a taxa de degradação da fração 

potencialmente degradável no rúmen (Tabela 7). Para entender melhor o fluxo da digesta 

pelo trato digestório é importante conhecer os parâmetros de cinética ruminal. Além 

disso, alterações na taxa de passagem podem afetar a digestibilidade, pois quanto maior a 

taxa de passagem do alimento no rúmen, menos tempo os microrganismos terão para a 

fermentação, diminuindo a digestibilidade (OWENS e GOETSH, 1986).  

No presente estudo, a taxa de passagem não foi alterada, o que provavelmente 

explica a ausência de efeito significativo sobre a digestibilidade pelo fato de que todos os 

tratamentos não foram afetados pelo tempo de fermentação. A ausência de efeito 

significativo para os parâmetros de degradabilidade não foram capazes de promover 

alterações na taxa de passagem, promovendo um equilíbrio no metabolismo ruminal 

auxiliando a permanência dos alimentos no rúmen, compensando a redução do consumo 

quando adicionado nitrato de cálcio na dieta.  

 

Tabela 7. Cinética ruminal de vacas Nelore, alimentadas com diferentes níveis de nitrato 

de cálcio e monensina (ppm). 

Variáveis 
Monensina  Nitrato de cálcio 

EPM 
Probabilidade 

0 30  0% 1,5% 3% 4,5% M N M*N 

Kt (%) 8,75 8,22  8,66 8,72 8,43 8,12 0,26 NS NS NS 

Kd (%) 5,58 5,48  5,33 5,52 6,03 5,24 0,17 NS NS NS 

Kp (%) 3,17 2,74  3,33 3,20 2,40 2,88 0,30 NS NS NS 

EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nitrato de cálcio; M*N: Interação entre Monensina e Nitrato de cálcio; 

Kt: Taxa de desaparecimento da MS no rúmen; Kd: Taxa de degradação da fração potencialmente degradável no rúmen; 

Kp: Taxa de passagem de resíduos não digeridos através do trato digestório. 

 

 

55..55  PPAARRÂÂMMEETTRROOSS  UURRIINNÁÁRRIIOOSS  EE  BBAALLAANNÇÇOO  DDEE  NNIITTRROOGGÊÊNNIIOO  

Não houve efeito de interação entre monensina e nitrato de cálcio para nenhuma das 

variáveis de excreção urinária de derivados de purina ou síntese de proteina microbiana.  

Como a ingestão de água permaneceu inalterada entre os tratamentos, o volume de 

urina excretado (L/dia) permaneceu estável, contribuindo para todos os processos 

fisiológicos de digestão, absorção e excreção. 

A concentração de ureia na urina diminuiu linearmente conforme o aumento dos 

níveis de nitrato de cálcio (Tabela 8). Pereira et al. (2015), ao utilizarem 28 ppm de 

monensina na dieta de novilhas leiteiras, observaram redução na concentração de ureia e 

nitrogênio ureico na urina. Entretanto, no presente estudo foi possível observar redução 

numérica na concentração de ureia, porém esses valores não foram significativos (P>0,05), 
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demonstrando assim um efeito mais pronunciado pela inclusão do nitrato de cálcio. Por 

outro lado, a adição de monensina diminuiu a concentração de ácido úrico, derivados de 

purinas e as purinas absorvidas por dia, em 33%, 16,3% e 30% respectivamente. Embora a 

monensina tenha influenciado a síntese de proteina microbiana (Nmic), a eficiência de 

síntese microbiana, expressa em gramas de nitrogênio por kg de NDT digestível (g N/kg 

NDT), não foi alterada por este aditivo, observando em média 5,06 g N/kg NDT. Veth e 

Kolver (2001) afirmam que a síntese microbiana é reduzida quando o pH permanece 12 

horas abaixo de 6,0, indicando que a alteração no pH pode influenciar a atividade 

microbiana. Entretanto, no presente estudo o pH permaneceu constante em relação aos 

tratamentos, auxiliando a estabilidade da atividade microbiana sobre a eficiência de N. 

 

Tabela 8. Excreção urinária de derivados de purina e síntese de nitrogênio microbiano de vacas 

Nelore, alimentadas com diferentes níveis de nitrato de cálcio e monensina (ppm). 

Variáveis 
Monensina Nitrato de cálcio 

EPM 
Probabilidade 

0 30 0% 1,5% 3% 4,5% M N M*N 

Urina           

Volume, L/dia 9,31 12,26 11,76 11,36 9,41 10,58 0,63 NS NS NS 

Compostos urinários         

Ureia g/dia 209,04 188,39 211,45 213,74 181,98 187,68 8,59 NS 0,0236L NS 

Al, mmol/dia 88,09 77,23 83,18 87,45 81,56 78,45 2,40 NS NS NS 

AU, mmol/dia 21,41 14,33 17,83 18,59 18,67 16,39 1,05 0,0295 NS NS 

DP, mmol/dia 109,51 91,5691 101,03 106,04 100,24 94,85 3,12 0,0436 NS NS 

Al (%) 80,50 84,47 82,96 82,34 81,67 82,97 0,73 NS NS NS 

Pabs, mmol/dia 75,66 54,55 65,55 71,73 64,87 58,26 3,51 0,0233 NS NS 

Síntese de Nmic,           

g/dia 55,00 39,66 47,66 52,15 47,16 42,36 2,55 0,0233 NS NS 

Efic. Nmic, g/kg NDT 5,67 4,47 4,89 5,30 5,20 4,87 0,24 NS NS NS 

EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nitrato de cálcio; M*N: Interação entre Monensina e Nitrato de cálcio; Al: 

Alantoína; AU: Ácido Úrico; DP: Derivados de Purinas; Al (%): Porcentagem de Alantoína dos Derivados de Purinas; Pabs: 

Purinas microbianas absorvidas; Nmic: Nitrogênio microbiano.  

 

 

Não houve interação entre a monensina e níveis de nitrato de cálcio para as variáveis 

do balanço de nitrogênio. Porém, o aumento dos níveis de nitrato de cálcio apresentou 

efeito linear decrescente para a variável de N ingerido devido à redução do consumo de 

matéria seca. Entretanto, ao realizar o balanço de N não houve efeito significativo sobre 

qualquer das variáveis estudadas (Tabela 9). Em estudo, Guyader et al. (2015) também não 

observaram efeito da inclusão de 3% de nitrato de cálcio, na dieta de vacas Holandesas, 

sobre a excreção e a retenção de nitrogênio. Yang et al., (2016) questionam se o nitrato 

realmente é uma boa fonte de nitrogênio não proteico para o crescimento microbiano em 
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ruminantes. Em resposta, o presente estudo demonstrou que a síntese de N microbiano, 

bem como a eficiência microbiana não foram alteradas quando utilizou-se níveis de 1, 3 ou 

4,5% de nitrato de cálcio (% da MS da dieta), em substituição à ureia (0%). 

Adicionalmente, observou-se que o balanço entre o N retido e o N excretado não foi 

alterado.  

Tabela 9. Balanço de nitrogênio de vacas Nelore, alimentadas com diferentes níveis de 

nitrato de cálcio e monensina (ppm). 

Variáveis 
Monensina  Nitrato de cálcio 

EPM 
Probabilidade 

0 30  0% 1,5% 3% 4,5% M N M*N 

N ingerido, g/kg PV 1,74 1,60  1,72 1,78 1,63 1,56 0,04 NS 0,0006L NS 

N excretado, g/kg PV 

Fezes 0,56 0,49  0,51 0,57 0,52 0,50 0,02 NS NS NS 

Urina 0,48 0,35  0,41 0,46 0,42 0,37 0,02 0,0677 NS NS 

Total 1,05 0,84  0,93 1,04 0,94 0,87 0,04 NS 0,1043 NS 

N retido 0,67 0,76  0,79 0,70 0,69 0,69 0,03 NS NS NS 

N balanço, g/kg N ing. 

Fezes 319,10 307,46  297,84 324,25 312,27 318,76 10,49 NS NS NS 

Urina 276,25 219,30  239,16 258,24 255,18 238,53 11,92 0,0626 NS NS 

Retido 595,35 526,76  537,00 582,49 567,45 557,29 15,77 NS NS NS 

EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nitrato de cálcio; M*N: Interação entre Monensina e Nitrato 

de cálcio. 
 

55..66  FFEERRMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  RRUUMMIINNAALL  

A inclusão dos níveis de nitrato de cálcio reduziu a produção de metano em até 

32,4% sem afetar a produção dos AGCC, com exceção do ácido butírico, que apresentou 

diminuição de até 25,7% na produção (Tabela 10). A via metabólica de produção do 

butirato é uma das principais produtoras de hidrogênio livre para a formação de metano 

ruminal, eventualmente a redução do butirato pode ser responsável por grande parte da 

redução do metano. Farra e Satter (1971) também observaram redução na concentração do 

butirato ao administrar em dietas com alto teor de nitrato para vacas leiteiras. Segundo 

Natel (2011), este achado sugere que a adição de nitrato de cálcio em altas doses impeça a 

conversão do acetato a butirato. Quando o nitrato está presente, há a competição entre ele e 

Acetil-CoA por elétrons; esses elétrons, por sua vez, são desviados para a redução do 

nitrato e a síntese do butirato é então limitada (NATEL, 2016; FARRA, SATTER, 1971). 

Segundo Van Zijderveld et al. (2010), a menor disponibilidade de elétrons pode resultar na 

redução dos microrganismos metanogênicos, contribuindo assim para a diminuição da 

produção de metano ruminal. Resultados semelhantes foram observados por Hulshof 

(2015) ao administrar 2,2% de nitrato na dieta (60:40 volumoso:concentrado) para 
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novilhos cruzados Nelore x Guzerá. O autor constatou diminuição de aproximadamente 

32% da emissão de metano com o nitrato sem influenciar na concentração de AGCC totais. 

Nolan et al. (2010) observava redução de 23% na produção do metano ao administrarem 

2,5% de nitrato na dieta de ovelhas. Van Zijderveld et al. (2010) constataram redução de 

32% na produção de metano (L/dia) em ovinos alimentados com 2,6% de nitrato na dieta. 

A redução linear da produção de metano juntamente à redução da produção de butirato, 

este sendo um dos maiores responsáveis pela diminuição da produção de metano 

juntamente com a redução do nitrato à amônia, é demonstrada na figura 5. 

Diversos autores têm relatado os efeitos benéficos da monensina, tais como: 

melhoria nos padrões de fermentação ruminal, aumentando a proporção de propionato em 

relação ao acetato e butirato no rúmen, sendo o propionato indiscutivelmente reconhecido 

como a fonte energética mais eficiente para o ruminante, podendo ser utilizado para 

gliconeogênese no fígado (RICHARDSON et al., 1976; RANGEL et al., 2008); redução na 

produção de metano ruminal, pela inibição da população de microrganismos gram-

positivos, e aumento dos gram-negativos. Dessa forma, ocorre a diminuição na produção 

de acetato, butirato e H2, reduzindo a formação do gás metano (RUSSELL & STROBEL, 

1989); efeito sobre a digestibilidade, pelo fato de reduzir a taxa de passagem do material 

sólido no rúmen, de maneira que a fibra permanece mais tempo no ambiente ruminal, 

prolongando o tempo de fermentação e aumentando a digestibilidade (SCHELLING, 

1984); aumento na utilização de proteína, pelo fato de selecionar algumas bactérias que 

promovem a proteólise e deaminação no rúmen (BERGEN e BATES, 1984); redução na 

incidência de acidose, pelo aumento do pH ruminal e inibição de bactérias produtoras de 

ácido lático (NAGAJARA et al. 1997). No presente estudo, era esperado que a monensina 

apresentasse efeito sobre as variáveis citadas, bem como a redução da produção de metano 

ruminal. Entretanto, não foi possível observar efeito da inclusão de monensina sobre os 

parâmetros de fermentação ruminal. 

Estudos realizados com ruminantes demonstram que doses inferiores a 15 ppm de 

monensina não apresentam efeito sobre a metanogênese (BEAUCHEMIN et al., 2008). 

Porém, em doses mais altas (33 ppm) a redução de metano ruminal em bovinos pode 

chegar até 30% (GUAN et al., 2006). Johnson e Johnson (1995), ao revisarem a adição de 

ionóforos na dieta de ruminantes, encontraram variação entre 4 e 31% na redução da 

metanogênese e concluíram que qualquer efeito dos ionóforos sobre a produção de metano 

é de curta duração, e que o metano retorna a níveis normais depois de duas semanas. Outra 

explicação possível para que a monensina não tenha causado efeito sobre a diminuição da 
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produção de metano no presente estudo seria devido ao efeito do nitrato de cálcio ter sido 

mais pronunciado.  

Tabela 10. Produção de AGCC, metano e PER de vacas Nelore, alimentadas com 

diferentes níveis de nitrato de cálcio e monensina (ppm). 

Variável 
         Monensina  Nitrato de cálcio EPM Probabilidade 

0 30  0% 1,5% 3,0% 4,5%  M       N M*N 

Acético, 

0 min (mmol/L) 76,37 71,75  71,49 71,44 72,77 80,52 0,87 NS <,0001L NS 

30 min (mmol/L) 82,34 78,21  76,89 78,74 79,06 86,42 0,93 NS <,0001L NS 

Diferença (mmol/L) 5,53 6,45  5,35 6,49 6,27 5,86 0,35 NS NS NS 

Produção (mol/kg/d) 3,55 4,04  3,30 4,13 4,10 3,64 0,22 NS NS NS 

Produção (g/kg/d) 213,13 242,35  198,53 247,91 246,07 218,46 14,81 NS NS NS 

EB (kcal/kg/d) 743,84 845,80  692,87 865,21 858,78 762,42 46,56 NS NS NS 

Propiônico, 

0 min (mmol/L) 23,14 20,42  20,38 22,05 21,44 23,2 0,46 NS 0,0018L NS 

30 min (mmol/L) 25,30 22,81  22,36 24,94 23,52 25,39 0,52 NS 0,0012L NS 

Diferença (mmol/L) 2,00 2,38  1,96 2,63 2,06 2,10 0,12 NS NS NS 

Produção (mol/kg/d) 1,32 1,49  1,26 1,72 1,34 1,31 0,08 NS NS NS 

Produção (g/kg/d) 97,74 110,82  93,69 127,45 98,90 97,08 6,02 NS NS NS 

EB (kcal/kg/d) 488,42 551,89  466,61 638,01 492,53 483,46 30,01 NS NS NS 

Butírico,  

0 min (mmol/L) 11,40 10,39  12,21 11,81 9,86 9,71 0,21 NS <,0001L NS 

30 min (mmol/L) 13,08 12,04  14,09 13,71 11,32 11,13 0,23 NS <,0001L NS 

Diferença (mmol/L) 1,66 1,65  1,89 1,91 1,45 1,37 0,06 NS 0,0001L NS 

Produção (mol/kg/d) 1,06 1,04  1,21 1,16 0,95 0,88 0,03 NS 0,0012L NS 

Produção (g/kg/d) 93,27 91,75  106,29 102,27 84,19 77,32 3,40 NS 0,0012L NS 

EB (kcal/kg/d) 556,62 546,89  633,49 610,93 501,80 460,79 20,28 NS 0,0012L NS 

AGCC total,   

0 min (mmol/L) 110,92 102,56  104,10 105,31 104,08 113,48 1,23 NS 0,0002L NS 

30 min (mmol/L) 120,73 113,07  113,34 117,41 113,91 122,93 1,33 NS 0,0004L NS 

Diferença (mmol/L) 9,75 10,49  9,21 12,13 9,79 9,34 0,56 NS NS NS 

Produção (mol/kg/d) 5,93 6,58  5,78 7,01 6,39 5,83 0,31 NS NS NS 

Produção (g/kg/d) 404,10 444,93  398,52 477,52 429,17 392,85 20,31 NS NS NS 

EB (kcal/kg/d) 1785,78 1944,58  1792,92 2107,97 1853,12 1706,67 84,57 NS NS NS 

Acético:Propiônico (g/kg/d) 3,89 2,85  2,92 2,90 4,44 3,22 0,37 NS NS NS 

Metano,   

0 min (mmol/fr) 0,017 0,017  0,019 0,018 0,015 0,014 0,0005 NS <,0001L NS 

30 min (mmol/fr 0,071 0,079  0,088 0,085 0,070 0,057 0,0021 NS <,0001L NS 

Diferença (mmol/fr) 0,055 0,062  0,068 0,066 0,054 0,045 0,0018 NS <,0001L NS 

Produção (mol/kg/d) 1,39 1,57  1,677 1,649 1,454 1,133 0,05 NS 0,0004L NS 

Produção (g/kg/d) 22,21 25,03  26,83 26,31 23,27 18,13 0,83 NS 0,0004L NS 

EB (kcal/kg/d) 292,90 329,71  353,03 347,34 306,21 238,64 10,90 NS 0,0004L NS 

PER (%) 16,50 16,34  17,03 17,03 16,44 15,17 0,37 NS NS NS 

EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nitrato de cálcio; M*N: Interação entre Monensina e Nitrato de cálcio; EB: Energia 

Bruta, AGCC total: Ácidos graxos de cadeia curta total; PER: Perda de energia relativa do metano em relação aos demais produtos da 

fermentação ruminal. 
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Figura 5. Efeitos da inclusão de níveis de nitrato de cálcio sobre produção de ácido 

acético (C2), ácido propiônico (C3), ácido butírico (C4), total de AGCC 

e metano (CH4). 

 

 

Tanto a ureia quanto o nitrato de cálcio são fontes de NNP, promovendo a 

fornecimento de N-NH3 no rúmen. No presente estudo, a interação monensina x nitrato de 

cálcio foi significativa (P<0,05) para a variável concentração 30 (Tabela 11). Após 

decompor a interação para a variável concentração 30, o quadrado sem monensina 

apresentou efeito cúbico de acordo com o aumento dos níveis de nitrato de cálcio. Porém, 

este dado é de pouca relevância e sem explicação biológica. Ao realizar o balanço de N-

NH3, que é resultado da diferença entre a produção e o consumo (DIF) de amônia, não foi 

possível verificar alterações. Já era esperado que não houvesse diferença significativa entre 

os aditivos para as variáveis de N-NH3, pois os quatro tratamentos eram isonitrogenados 

em função da adição de nitrato de cálcio e/ou ureia.  

Resultados similares foram obtidos em trabalhos publicados recentemente. Van 

Zijderveld et al. (2011) não relataram diferença na concentração de N-NH3 ruminal em 

bovinos leiteiros ao oferecer dietas contendo ureia ou nitrato. Segundo Nolan et al. (2010), 

não foi possível observar diferença significativa para a concentração de N-NH3 em ovelhas 

alimentadas com nitrato ou ureia. Por outro lado, Farra e Satter (1971) relataram diferença 

significativa na concentração de N-NH3, porém, os autores não substituíram o nitrato por 

outra fonte de nitrogênio na dieta controle, o que explica a maior quantidade de N-NH3 nas 

dietas com nitrato. Segundo Russell et al. (1992), as bactérias presentes no rúmen derivam 

a maior parte da sua energia da fermentação de carboidrato. Essas bactérias podem ser 
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divididas em dois grupos de acordo com o tipo de carboidrato utilizado. As bactérias que 

fermentam celulose e hemicelulose crescem mais lentamente, utilizando o N-NH3 para a 

síntese de proteína, já as bactérias que fermentam acúcares, amido e pectina, crescem mais 

rápido em relação às anteriores, utilizando N-NH3, peptídeos e amioácidos para a produção 

de proteína microbiana. A ausência do efeito da adição de nitrato de cálcio e/ou adição de 

monensina no presente estudo, indicam que as condições foram favoráveis para a formação 

de proteínas microbianas, que por sua vez, são responsáveis por maximizar a eficiência de 

produção animal, reduzindo a necessidade de proteína verdadeira na dieta.  

 

Tabela 11. Concentração de N-NH3 ruminal de vacas Nelore, alimentadas com 

diferentes níveis de nitrato de cálcio e monensina (ppm). 

Variáveis 
Monensina  Nitrato de cálcio 

EPM 
Probabilidade 

0 30  0% 1,5% 3,0% 4,5% M N M*N 

N-NH3, mg/dL            

0` 16,53 15,14  15,43 16,72 15,32 15,86 0,56 NS NS NS 

30` 17,14 15,94  16,20 17,51 15,74 16,71 0,57 NS NS 0,0360 

DIF 0,39 1,12  0,19 1,29 0,47 1,06 0,39 NS NS NS 

EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nitrato de cálcio; M*N: Interação entre Monensina e Nitrato de cálcio. 

 

A interação entre a monensina e os níveis de nitrato de cálcio não foi significativa 

(P>0,05) para nenhuma das variáveis de pH ou contagem de nenhum dos gêneros de 

protozoários ciliados avaliados. Os níveis de nitrato de cálcio não foram capazes de alterar 

o pH (Tabela 13) nem a população de protozoários (Tabela 12).  

Segundo El-Zaiat et al. (2014), a inclusão de 4,5% de nitrato de cálcio encapsulado 

reduziu a população de protozoários no rúmen de ovinos em até 11,7% comparado à dieta 

controle. Por outro lado, Nolan et al. (2010) não observaram alterações no pH ou na 

população total de protozoários de ovinos alimentados com 4% de nitrato de potássio. No 

presente estudo, o pH permaneceu inalterado (Tabela 13). Desse modo, a inclusão de 4,5% 

de nitrato de cálcio na dieta manteve as boas condições ruminais, mantendo o ambiente 

ruminal estável.  
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Tabela 12. Contagem total e diferencial de protozoários ciliados ruminais de vacas Nelore, 

alimentadas com diferentes níveis de nitrato de cálcio e monensina (ppm). 

Variáveis 
Monensina  Nitrato de cálcio 

EPM 
Probabilidade 

0 30  0% 1,5% 3,0% 4,5% M N M*N 

Protozoário (x103/mL)            

Dasytricha 1,75 1,66  1,98 1,92 1,09 1,81 0,16 NS NS NS 

Diplodiniinae 14,91 17,33  18,03 17,78 14,08 14,59 0,81 NS NS NS 

Entodinium 1119,16 1119,33  1101,68 1226,84 1051,23 1097,24 27,06 NS NS NS 

Isotricha 0,87 1,04  0,87 1,32 0,67 0,95 0,11 NS NS NS 

Total 1136,59 1139,43  1122,44 1247,78 1067,02 1114,79 27,43 NS NS NS 

Protozoário (%)            

Dasytricha 0,15 0,14  0,17 0,15 0,10 0,15 0,01 NS NS NS 

Diplodiniinae 1,31 1,56  1,62 1,49 1,29 1,33 0,07 NS NS NS 

Entodinium 98,21 98,45  98,12 98,24 98,54 98,43 0,07 NS NS NS 

Isotricha 0,08 0,09  0,08 0,11 0,07 0,09 0,01 NS NS NS 

EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nitrato de cálcio; M*N: Interação entre Monensina e Nitrato de cálcio. 

Não houve efeito da monensina sobre a população de protozoários nem sobre os 

parâmetros de pH avaliados. Entretanto, estudos de curta duração demonstraram redução 

na população de protozoários ao utilizar monensina em dieta de ruminantes. Thivend & 

Jouany (1983), observaram efeito tóxico do ionóforo aos protozoários. Arakaki et al. 

(2000), afirmaram que o uso contínuo de monensina pode resultar numa seleção da 

população de protozoários que se demonstram resistentes ao ionóforo. Por outro lado, o 

efeito dos ionóforos é transitório e os protozoários ciliados podem criar resistência aos 

ionóforos quando utilizados por periodos mais longos. Guan et al. (2006), afirmaram que a 

população de protozoários retorna o crescimento três semanas após o fornecimento do 

ionóforo.  

A ausencia de efeito da adição de nitrato e/ou monensina sobre a população de 

protozoários no presente estudo foi importante, pois segundo Yoshida et al. (1982), os 

protozoários possuem a capacidade de acelerar a redução do nitrato quando estão 

associados com as bacterias presentes no rúmen. Adicionalmente, o pH se manteve normal 

no presente estudo, ficando próximo de 6,0 e não variando conforme os tratamentos, o que 

pode ter colaborado para o crescimento normal dos microrganismos celulolíticos presentes 

no rúmen, pois sabemos que alterações no pH ruminal têm grande influencia no 

aproveitamento dos alimentos. 
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Tabela 13. pH ruminal de vacas Nelore, alimentadas com diferentes níveis de nitrato de 

cálcio e monensina (ppm). 

Variáveis 
Monensina  Nitrato de cálcio 

EPM 
Probabilidade 

0 30  0% 1,5% 3% 4,5% M N M*N 

pH, dia            

mínimo 5,24 5,27  5,25 5,47 5,21 5,11 0,07 NS NS NS 

médio 5,91 5,86  5,84 6,11 5,82 5,76 0,07 NS NS NS 

máximo 6,49 6,38  6,41 6,61 6,40 6,33 0,07 NS NS NS 

Tempo de pH, min/d          

< 5,8 533,7 568,7  665,0 290,0 558,7 691,2 86,4 NS NS NS 

< 6,0 759,3 815,6  895,0 532,5 796,2 926,2 83,5 NS NS NS 

< 6,2 903,3 1023,3  1044,2 793,7 1056,2 959,2 74,3 NS NS NS 

Área, h,(pH/d)          

< 5,8 0,92 0,00  0,23 0,71 0,08 0,82 0,20 NS NS NS 

< 6,0 2,05 0,00  0,82 1,58 0,35 1,36 0,37 NS NS NS 

< 6,2 5,22 9,81  8,53 4,51 9,17 7,86 1,53 NS NS NS 

EPM: Erro padrão da média; M: Monensina; N: Nitrato de cálcio; M*N: Interação entre Monensina e Nitrato de cálcio.

   

66..  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

O nitrato de cálcio se mostrou eficiente em diminuir a produção de metano ruminal 

sem alterar a produção de AGCC com exceção do ácido butírico. Os outros parâmetros 

metabólicos não foram alterados pelo uso deste aditivo, demonstrando assim ser uma 

alternativa confiável ao uso na nutrição de ruminantes com vista à mitigação do metano 

ruminal. Além disso, o nitrato de cálcio é também uma fonte de nitrogênio não proteico 

para a síntese de proteína microbiana no rúmen, podendo ser utilizado na dieta de 

ruminantes, desde que seja administrado de forma cuidadosa para que não haja 

intoxicação. O efeito mais pronunciado pela inclusão de nitrato de cálcio pode ter sido 

responsável pela ausência de efeito da monensina sobre os parâmetros estudados. 
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