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RESUMO 

O objetivo da presente pesquisa foi identificar alterações clínicas e laboratoriais 
ocasionadas pela ingestão de diferentes doses de nitrato de cálcio encapsulado 
ou convencional em diferentes doses em bovinos. Foram utilizados cinco bovinos 
fistulados, da raça Nelore, machos, com peso vivo médio de 500 kg, mantidos 
durante todo o período experimental em baias individuais com cochos individuais 
de água e comida. O experimento consistiu de 75 dias dividido em cinco períodos 
de 15 dias. Em cada período os primeiros 13 dias foram utilizados para adaptação 
da dieta (Fase 1) seguidos de dois dias de coletas (Fase 2). O delineamento 
experimental utilizado foi o quadrado latino e os grupos experimentais foram 
divididos da seguinte forma: sem adição de nitrato na dieta (G1); 1,82% de nitrato 
de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento na matéria seca da dieta 
fornecendo 15% de nitrogênio (G2); 3,64% de nitrato de cálcio e amônio 
decahidratado sem encapsulamento na matéria seca da dieta fornecendo 30% de 
nitrogênio (G3); 2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com 
encapsulamento na matéria seca da dieta fornecendo 15% de nitrogênio (G4); 
5,16% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento na 
matéria seca da dieta fornecendo 30% de nitrogênio (G5). Os dados foram 
analisados pelo software R (The R Development Core Team, 2010) em que 
utilizou o teste Tukey adotando-se grau de significância de 5%. Os animais foram 
colocados em tronco de contenção para a realização de exame físico. Em 
seguida, foram obtidas amostras de sangue para a realização de hemograma, 
fibrinogênio, proteína plasmática, metemoglobina, nitrato e nitrito, bioquímicas 
sanguíneas, além de fluido ruminal para aferir ph, contagem de protozoários e 
quantificação do nitrito e nitrato. As alterações nos exames hematológicos e 
bioquímicos foram inespecíficas e pontuais, enquanto que a metemoglobinemia 
foi detectada em todos os animais. O grupo G3 apresentou sinais clínicos severos 
necessitando intervenção terapêutica com azul de metileno, que foi eficaz 
proporcionando reduções nos níveis de nitrato, nitrito e metemoglobina. Os 
bovinos dos grupos G2 e G4 tiveram resultados clínicos e laboratoriais 
semelhantes, não justificando o processamento da fonte de nitrato. A dose 
referente ao G5  foi eficiente na prevenção da toxicose de nitrato/nitrito, porem 
novas pesquisas devem ser realizadas para comprovar seu custo/benefício. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to identify clinical and laboratory findings 
caused by the ingestion of calcium nitrate, encapsulated or conventional in 
different doses in cattle. Were used five bovines, cannulated, Nelore breed, male, 
with an average body weight of 500 kg were maintained during the entire 
experimental period in individual stalls with individual troughs for food and water. 
The experiment consisted of 75 days divided into five periods of 15 days. In each 
period the first 13 days were used for adaptation of the diet (Phase 1) followed by 
two days of collections (Phase 2). The experimental design was a latin square and 
the experimental groups were divided in the following way: not containing added 
nitrate in the diet (G1). 1.82% calcium nitrate and ammonium decahydrate without 
encapsulation in dry diet supplying 15% nitrogen (G2), 3.64% calcium nitrate and 
ammonium decahydrate without encapsulation in dry diet supplying 30% of 
nitrogen (G3), 2.58% calcium nitrate and ammonium decahydrate with 
encapsulation in dry diet providing 15% nitrogen (G4), 5.16% calcium nitrate and 
ammonium decahydrate with encapsulation in the dietary dry matter providing 
30% nitrogen (G5). Data were analyzed using the R software (The R Development 
Core Team, 2010) in which was used the Tukey test by adopting a significance 
level of 5%. The animals were placed in contention tie stalls to perform physical 
examination. Then, were obtained blood samples for hemogram, fibrinogen, 
plasma protein, methemoglobin, nitrate and nitrite, blood biochemical, and ruminal 
fluid to measure pH, count protozoa and quantification of nitrite and nitrate. 
Changes in the hematological and biochemical examinations were nonspecific and 
punctual, while the methemoglobinemia was detected all livestock. The G3 group 
showed severe clinical signs requiring therapeutic intervention with methylene 
blue, which has been providing effective reductions in the levels of nitrate, nitrite 
and methemoglobin. Bovines to G2 and G4 groups have had similar clinical and 
laboratory results, not justifying the processing of nitrate font. The dose related to 
the G5 was efficient in preventing toxicosis nitrate / nitrite, however new research 
should be carried out to prove its cost / benefit. 

 

 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento da concentração de dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4), clorofluorcarbonetos (CFCs), ozônio (O3) e óxido nitroso (N2O) tem 

ocasionado o aquecimento da superfície terrestre e destruição da camada de 

ozônio na estratosfera (efeito estufa). Dentre os principais gases envolvidos no 

efeito estufa, o metano tem uma participação importante e os ruminantes são 

responsáveis por cerca de 40% da produção de metano antropogênico 

(HULSHOF et al., 2012).  

A busca pela sustentabilidade tem sido uma das grandes 

preocupações da população mundial principalmente quando se pensa no efeito 

estufa. (HULSHOF et al., 2012).  

A produção de CH4 é parte do processo digestivo dos herbívoros 

ruminantes e ocorre no rúmen. Vias alternativas para reduzir a produção de 

metano pelos ruminantes estão sendo estudadas, destacando-se o uso de fontes 

de nitrato na alimentação (JOBLIN, 1999). 

O nitrato é um dissipador de H2 e considerado um redutor na produção 

de metano (SAR et al., 2004; 2005). Nos ruminantes, o metabolismo do nitrato é 

realizado pelas bactérias ruminais assimilatórias e dissimilatórias, que convertem 

o nitrato em nitrito e, posteriormente, em amônia (LENG, 2008). A amônia gerada 

passa para o sangue, sendo convertida em uréia no fígado, e posteriormente 

eliminada na urina. Este metabolismo ocorre sempre que a quantidade de nitrato 

está em equilíbrio e não existe acumulo de nitrito (SEZER et al., 2011). 

Em animais não adaptados a uma dieta com fonte de nitrato, o 

metabolismo pode ser alterado, uma vez que a capacidade da microbiota ruminal 

em converter o nitrato a nitrito excede a capacidade de redução de nitritos 

(LEWIS, 1951). Assim, o acúmulo de nitrito no rúmen é prontamente absorvido 

pela parede ruminal, sendo responsável pela conversão da hemoglobina no 

sangue do estado ferroso para o férrico. Após essa conversão, a molécula de 

hemoglobina torna-se incapaz de transportar oxigênio resultando na condição de 

metemoglobinemia, que em casos leves (até 40%) podem diminuir o desempenho 
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animal, mas em casos graves (maiores que 60%) podem ser fatais (OZMEN et al., 

2005). 

Essa condição de metemoglobinemia, decorrente de altos valores de 

metemoglobina associados à presença de sinais clínicos de intoxicação, é um dos 

fatores limitantes da utilização do nitrato na produção animal. Porém, quando o 

nitrato é utilizado de forma contínua, ele torna-se um dissipador de H2 muito eficaz 

que compete com as bactérias metanogênicas Archaea produzindo uma rota 

metabólica que diminui a produção do CH4. Além disso, a amonia produzida como 

produto final pode ser utilizada como uma fonte de nitrogenio não proteico (NPN).  

A adaptação dos animais à dieta é uma das soluções para minimizar o 

risco de intoxicação (LENG & PRESTON, 2010; VAN ZIJDERVELD et al., 2010). 

Outra solução é o uso de produtos protegidos por meio de encapsulamento, que 

promovem a liberação lenta do produto (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2004) 

semelhante ao uso da uréia caracterizada como Optigen® e Prote-N®.  

Situações em que ocorrem consumo exagerado e rápido do produto 

podem ser completamente evitados pelos complexos protegidos, proporcionando 

ao produtor segurança quanto a toxicidade com o uso de nitrogênio não protéico 

(TAYLOR-EDWARDS et al., 2009) seja pela uréia ou pelo nitrato.  
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2 REVISAO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Produção de metano entérico pelos ruminantes 

 

 Nos últimos anos a sustentabilidade tem sido uma das grandes 

preocupações da população mundial. Neste quesito, o aumento da concentração 

de gases do efeito estufa (GEE) é visto como uma problemática, devido 

principalmente ao seu efeito na mudança climática (ALUWONG et al., 

2011;KUMAR et al., 2014). 

Os principais GEE, em ordem decrescente de importância, são o 

dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), os clorofluorcabonetos (CFCs), o 

ozônio (O3) e o óxido nitroso (N2O). O CH4 possui um potencial de aquecimento 

global 25 vezes maior que o CO2, o que causa um grande impacto na formação 

da camada de ozônio (ALUWONG et al., 2011). Em relação a produção animal, o 

metano é emitido pela fermentação entérica dos ruminantes, o CO2 é produzido 

pelos combustíveis fósseis e desmatamento, e o N2O emitido pelo dejeto dos 

animais quando utilizado como fertilizantes (PEDREIRA et al., 2005; 

BERCHIELLE et al., 2012).  

As emissões de CH4 são produzidas por fontes naturais (30%) e 

antropogênicas (70%). A agricultura produz de 10 a 12% dos GEE e os 

ruminantes produzem 35 a 40% de metano de forma antropogênica (STEINFELD 

et al., 2006; PERDOK & NEWBOLD,2009). 

A produção de CH4 nos ruminantes, faz parte de uma via metabólica do 

processo digestivo decorrente da fermentação entérica. No rúmen, a simbiose 

entre o hospedeiro e os microorganismos ruminais fazem com que a maior parte 

da dieta seja convertida em aminoácidos e açúcares, tendo como produto final da 

fermentação os Ácidos Graxos de Cadeia Curta (principalmente acético, 

propiônico e butírico), amônia, H2, CO2 e CH4. As vias metabólicas de produção 

do acetato e butirato pelos microrganismos ruminais são as principais produtoras 

de H2 e consequentemente, a produção de metano é a principal via de escape de 

H2 no rúmen, haja vista que as bactérias do grupo Archae removem o hidrogênio 
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através da redução do dióxido de carbono, a metano e água (BOADI et al., 2004; 

KOZLOSKI, 2009; EL-ZAIAT, 2013).  

A produção de CH4 pela fermentação é uma via metabólica necessária 

ao organismo mantendo as concentrações adequadas de H2 no rúmen. Essa 

drenagem do H2 faz com que não haja acúmulo de H+ que, caso houvesse, 

proporcionaria a inibição dos sistemas enzimáticos, principalmente os processos 

que envolvem a nicotinamida adenosina difosfato (NADH + H+ ↔ NAD+) 

(MCALLISTER & NEWBOLD, 2008). 

A via metanogênica promove perda significativa de energia para os 

ruminantes, variando de 4% a 12% da energia bruta da dieta (JOHNSON & 

JOHNSON, 1995), 6% a 8% (VALADARES FILHO & PINA, 2006) ou até 18% 

(KOZLOSKI, 2009). Os referidos valores indicam que as perdas são significativas 

quando considera-se que grande parte dessa energia poderia ser aproveitada no 

aumento da eficiência alimentar sendo convertida em carne, leite, lã (NAGAJARA 

et al, 2003; PEDREIRA et al. 2005). 

Avaliando o metabolismo ruminal e que o crescimento da produção 

pecuária tende a aumentar nas próximas décadas, é necessário urgentemente 

adequar propriedades rurais aos problemas provocados pelos GEE, promovendo 

medidas adequadas de redução da produção do metano entérico. 

 

 

2.2 Alternativas de redução da produção do metano entérico em ruminantes  

 

 A produção de CH4 em ruminantes pode ser minimizada de três 

formas: pela redução da metanogênese ruminal, diminuição da produção de H2 ou 

providenciando uma rota alternativa na produção e utilização do H2. Sendo assim 

essa produção de CH4 deve ser controlada mediante a manipulação da produção 

e utilização do H2 (JOBLIN, 1999). 

 Tendo em vista a perda energética que ocorre durante a produção de 

metano entérico é necessário encontrar alternativas para minimizar essa perda. A 

intensidade de produção de metano depende de fatores como tipo do animal 

(animais de raça pura ou mestiços), do consumo de alimentos (dietas com base 

em forragens degradadas ou com elevadas concentrações de concentrado) e do 
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grau de digestibilidade da dieta ingerida (PEDREIRA et al., 2005; BERCHIELLI et 

al., 2012).  

 O fornecimento de uma dieta adequada, melhoria na qualidade das 

pastagens e a adoção de medidas de controle do rúmen e/ou manipulação da 

dieta do animal proporcionam a diminuição da produção do CH4. Incorporar na 

dieta compostos que reduzam metano como ionóforos, lipídios, compostos que 

favoreçam o crescimento de fungos ruminais, leveduras, substâncias defaunantes 

(eliminação de protozoários) e com capacidade antimetanogênica (saponinas e 

taninos condensados) (COTTLE et al., 2011; BERCHIELLI et al., 2012; El-ZAIAT, 

2013; KUMAR et al., 2014). 

  

  

2.3 Técnicas de manipulação ruminal 

 

O controle do rúmen pode favorecer a diminuição da produção de CH4 

por meio do uso das vacinas antimetanogênicas, defaunação ruminal, 

alimentação com probióticos e leveduras, adição de lipídeos, uso de ionóforos, 

mudança na composição da dieta e inclusão de nitrato.  

 

  

2.3.1 Vacinas antimetanogênicas 

 

 A adoção de programas de vacinação tem auxiliado na melhoria do 

status sanitário do rebanho bovino. A mesma metodologia tem sido aplicada por 

alguns pesquisadores visando melhorar a saúde ruminal e utilizando vacinas que 

proporcionam redução da produção de metano entérico pelos ruminantes. O 

objetivo constitui em diminuir a produção de bactérias produtoras de CH4. 

(WRIGTH et a., 2004; KUMAR et al., 2014). 

 As duas primeiras vacinas criadas foram a VF3 e a VF7, compostas 

com três e sete cepas metanogênicas, respectivamente. Os resultados indicaram 

redução de 7,7% da produção de CH4 em ovinos (WRIGHT et al., 2004). 

Entretanto a vacina VF5 constituída por cinco cepas metanogênicas foi testada 

em um protocolo de vacinação de três doses em ovinos, mas observaram 



6 
 

aumento de 18% na produção de CH4 e de 52% na população de metanogênicas 

no rúmen (WILLIANS et al., 2009). 

 Nota-se que a eficácia das vacinações VF3 e VF7 para uso com 

interesse de redução de metano podem ser uma alternativa. As técnicas 

genômicas têm funcionado como suporte para identificação do real método de 

inibição de populações metanogênicas no rúmen, na tentativa de que elas sejam 

realmente eficazes e possam ser utilizadas comercialmente (KUMAR et al., 2014). 

 

  

2.3.2 Defaunação ruminal 

 

 Os protozoários ruminais têm papel importante na produção do CH4 

porque as bactérias Archae encontram-se aderidas na superfície celular ou na 

fase intracelular dos protozoários ciliados. As referidas bactérias utilizam o H2 

produzido pelos protozoários para a produção de metano, estabelecendo uma 

relação simbiótica (BIRD et al., 2010; EL-ZAIAT et al., 2013). 

  Métodos para promover a eliminação de protozoários do rúmen 

(defaunação) podem melhorar o desempenho animal e diminuir a produção de 

CH4 (HEGARTY, 2008; KUMAR et al., 2014). 

 Mesmo os protozoários participando na produção do CH4 entérico vale 

ressaltar que eles são importantes na manutenção do ambiente ruminal e na 

fermentação entérica, pois, ingerem partículas alimentares, armazenam amido e 

ao passarem para o intestino tornam-se fontes de proteína para o animal. Dessa 

forma, técnicas de defaunação devem ser avaliadas a fim de não prejudicar o 

ambiente ruminal (FINLAY t al., 1994; EL-ZAYAT et al., 2013; KUMAR et al., 

2014). 

 Os taninos encontrado nas plantas como Acacia mearnsii, Lotus 

pedunculatus, Ficus bengalensis, Autocarous integrifolis e as saponinas presentes 

em plantas como a Yucca schidigera e Quillaja saponaria, podem diminuir a 

produção de CH4 pelo fato de promoverem toxicidade aos protozoários ciliados 

inibindo assim à ocorrência da simbiose entre estes e as bactérias metanogênicas 

(HART et al., 2008; HEGARTY et al., 2010; KUMAR et al., 2014). Além disso, 
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esse efeito antimetanogênico depende principalmente da estrutura e 

concentração desses taninos condensados nas plantas (KUMAR et al., 2014). 

 Os óleos essenciais têm sido estudados por promoverem efeito 

antimicrobiano inibindo a produção de H2 no rúmen. Esse efeito é interessante 

quando se pretende diminuir a produção do metano entérico. Óleos como os 

derivados do alho, tomilho, orégano, da canela, castanha de caju e de patshouli 

(Pogostemon cablin) já tem sido testados e provocaram diminuição da produção 

de metano em ovinos (WATANABE et al., 2010; EL-ZAYAT et al,. 2011; 

JAYANEGARA et al., 2011). 

 Uma de suas desvantagens é que em doses elevadas podem provocar 

efeitos adversos sobre a fermentação, tais como a redução na produção de 

AGCC e na digestibilidade do alimento (PATRA & YU, 2012). 

 

  

2.3.3 Adição de lipídeos na dieta 

 

O uso de ácidos graxos poli-insaturados tem sido realizado na dieta 

dos ruminantes devido à capacidade de aumentar a densidade energética da 

dieta. Porém sua ação antimicrobiana sobre os microorganismos diminui a 

atividade de bactérias metanogênicas e o número de protozoários 

(MACHMULLER et al., 2003; KUMAR et al., 2014). 

A adição de 1% de gordura na matéria seca da dieta proporcionou uma 

diminuição de 3,8% na produção de metano em bovinos. As principais 

desvantagens dessa técnica são a redução da palatabilidade e do consumo e os 

aspectos do leite. Recomenda-se não fornecer mais de 4% na matéria seca 

(LUNSIN et al., 2012). 

 

 

2.3.4 Ionóforos 

 

 Os ionóforos atuam modulando a eficiência ruminal a fim de melhorar o 

rendimento final do animal, seja na produção de carne ou leite (EL-ZAYAT et al., 

2013). 
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 Dentre os disponíveis, a monensina é a mais estudada e utilizada. Sua 

atuação na diminuição na produção de CH4 é por meio de efeitos diretos, inibindo 

o aumento das populações das bactérias metanogênicas e de protozoários 

ciliados ou diminuindo a produção de microorganismos gram positivos 

responsáveis pelo fornecimento de substrato metanogênico (McALLISTER et al., 

1996; MORAIS et al., 2006; HOOK et al., 2009). 

 Os ionóforos também podem provocar a morte dos microrganismos 

ruminais por meio de sua capacidade em formar complexos lipofílicos que após 

atravessar a membrana celular das bactérias e protozoários, alteram a 

permeabilidade da mesma e causam a morte desses microrganismos (MORAIS et 

al., 2006). 

 O aumento da produção de proprionato e a diminuição da 

metanogênese podem ser esperados após o fornecimento de ionóforos aos 

ruminantes, desde que se respeite o período de adaptação das bactérias ruminais 

a esse composto e não exceda a dose recomendada, já que isso pode provocar 

toxicidade desse aditivo (MORAIS et al., 2006; GRAINGER et al.,2010).  

 

 

2.3.5 Mudanças na composição da dieta 

 

A mudança na composição da dieta visa melhorar a relação 

acetato:proprionato, diminuindo o acetato e aumentando a proporção de 

propionato. Este é um excelente aceptor de H2 que diminuirá a produção de CH4. 

Quando a alimentação é a base de forragens ocorre aumento na produção do 

acetato que consequentemente aumentará a produção de H2. Forragens de baixa 

qualidade podem promover o aumento da produção de metano (PEDREIRA et al., 

2009; COTTLE et al., 2011; BERCHIELLI et al., 2012; MEALE et al., 2012). 

Dietas ricas em concentrado têm se mostrado mais eficientes quanto à 

diminuição da produção de metano, já que diminuem a produção de acetato, 

aumentam a de propionato, diminui o pH ruminal e a contagem de protozoários 

ruminais ciliados (BURROWS et al., 1987; EL-ZAYAT et al., 2013;KUMAR et al, 

2014).     
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2.3.6 Inclusão de nitrato 

O nitrato é um sal inorgânico com alto potencial redox que tem sido 

estudado, in vitro e in vivo, como redutor de CH4 já que promove uma rota 

alternativa de escoamento do H2. A redução de uma molécula de nitrato ao seu 

metabólito final (NH3) consome oito elétrons, de forma que cada mol de nitrato 

reduzido à amônia diminui em um mol o número de moléculas produtoras de 

metano. Essa redução por via anaeróbica é energeticamente favorável e promove 

diminuição da metanogênese (LEWIS, 1951; LENG & PRESTON, 2010; VAN 

ZIJDERVELD et al., 2011; ZHOU et al., 2012). 

 Outra vantagem relacionada à inclusão de nitrato é que o produto final 

deste metabolismo, a amônia, pode ser incorporada no anabolismo dos 

aminoácidos das bactérias fazendo com que possa haver substituição de parte da 

proteína da dieta. O nitrato além de redutor da metanogênese, ainda pode ser 

utilizado como fonte de nitrogênio não protéico (LEWIS, 1951; VAN ZIJDERVELD 

et al., 2010; INTHAPANYA et al., 2011; EL-ZAYAT et al., 2014). 

 A conversão de nitrito em amônia pode ser realizada de forma 

inadequada fazendo com que haja acúmulo do nitrito no rúmen. Alguns dos 

principais fatores que favorecem metabolismo inadequado são: a alta 

concentração de nitrato no rúmen, a dieta do animal quanto a produção 

acetato:proprionato e composição da microbiota ruminal em relação as 

populações de protozoários ciliados. Essa inadequada conversão proporciona 

absorção de nitrito pela corrente sanguínea que se ligará à hemoglobina, 

formando metemoglobina. Em elevadas concentrações, essa condição pode 

promover um quadro de intoxicação nos animais, o que faz com que o nitrato não 

seja tão comumente utilizado (JÖNCK, 2010; ZHOU et al., 2012; EL-ZAYAT et al., 

2013). 

 Os animais podem se intoxicar de diversas formas já que o nitrato é um 

composto comum nas forragens que são fornecidas aos bovinos e podem estar 

em altas concentrações na água fornecida aos animais. Além disso, durante a 

adubação de pastagens, um dos compostos existentes nesses fertilizantes é o 

nitrato que, em excesso, podem promover uma concentração excessiva desse 

composto nas plantas (LENG, 2008). 



10 
 

 A utilização prática do nitrato não tem ocorrido tão comumente devido a 

possíveis ocorrências de quadros de toxicose, principalmente se os animais não 

forem adaptados a uma dieta com presença de nitrato (El-ZAYAT et al. 2014).  

 Espécies animais como bovinos, ovinos, suínos, equídeos, alpacas, 

cães e coelhos podem ser susceptíveis as intoxicações pelo nitrato 

(WANG,GARCIA-RIVERA & BURRIS, 1961; BURROWS & WAY, 1975; 

DOLLAHITE & ROWE, 1980; VALLI, 1993; RADOSTITIS et al., 2007; McKENZIE 

et al., 2009), entretanto os suínos são os mais sensíveis, seguidos pelos bovinos, 

ovinos e equinos(RADOSTITIS et al., 2007).  

 Dentre os ruminantes os bovinos são mais susceptíveis que os ovinos, 

já que estes apresentam maior resistência por terem uma maior capacidade de 

converter nitrito em amônia (CHEEKE, 1998; RADOSTITIS et al., 2007; JONCK, 

2010) e por conseguirem aumentar a concentração de glóbulos vermelhos no 

sangue (EL-ZAYAT, 2013) combatendo a metemoglobinemia. De acordo com 

SCHOLL et al. (2000), quando as concentrações de hemoglobina decrescem, os 

tecidos recebem um menor aporte de oxigênio, elevando as concentrações de 

eritropoietina, a qual estimula a proliferação da medula óssea, junto com um 

aporte suficiente de ferro aumenta a formação de hemácias.  

 Estudos mostram que alguns grupos de ovelhas mais resistentes à 

toxicose por nitrato, tendem a ter diferença na expressão de genes relacionados à 

função da tiróide, a resposta imune, metabolismo lipídico, a regulação da glicose, 

e as funções oxidativas (COCKRUM et al., 2010). 

  

 

2.4 Surtos de intoxicação por nitrato em bovinos 

 

A fonte mais comum de intoxicações de bovinos por nitratos é por meio 

da ingestão de plantas com altos níveis desse composto. A tendência de acúmulo 

de nitrato nas plantas está relacionada com o stress sofrido durante seu 

desenvolvimento como baixa incidência solar, períodos de chuva e temperaturas 

baixas, que provocam uma baixa atividade fotossintética. Essas condições fazem 

com que os nitratos representem mais de 30% do nitrogênio das plantas 

KOZLOSKI (2009). 
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Além disso, a alta taxa de adubação nitrogenada é um fator importante 

que pode contribuir para o acúmulo de nitrato nestas plantas (JONES, 1988). 

Plantas jovens que crescem rapidamente geralmente contêm níveis mais altos de 

nitrato do que as plantas maduras. Quanto à distribuição, sabe-se que as folhas e 

as sementes possuem menores concentrações de nitrato do que a raiz e o colmo 

(AL-QUDAH et al., 2009).  

De acordo com CRAWFORD et al. (1966) forragens que possuem 

concentrações de nitrato acima de 1000ppm são consideradas tóxicas. Para 

KEMP et al. (1978), plantas que possuem mais de 3% de nitrogênio na matéria 

seca são capazes de produzir quadros de intoxicação.   

Plantas que são conhecidas por conter elevados níveis de nitrato são 

alfafa (Medicavo sativa), aveia (Avena sativa), azévem (Lolium spp), ‘button grass’ 

(Dactyloctenium radulans), capim mandante (Echinochloa polystachya), capim 

elefante (Pennisetum purpureum), milho (Zea mays), sorgo (Sorghum sp) e trigo 

(Triticum vulgare) (MEDEIROS et al., 2003; McKENZIE et al., 2004; RADOSTITIS 

et al., 2007; JONCK, 2010). A Marsdenia megalantha vem sendo incluída nesse 

quesito por conter, como um de seus compostos, altos níveis de nitrato detectado 

por método qualitativo do ácido fenoldissulfônico (PESSOA et al., 2011; 

GERALDO - NETO et al., 2013).  

Em países onde a escassez de água potável já é um problema para a 

sociedade, há programas de tratamento de “águas cinza” ou “águas servidas” 

para que possam ser utilizadas na agricultura. Entretanto essa água, quando não 

monitorada periodicamente, pode conter elevadas concentrações de nitrogênio e 

nitrato podendo causar tanto nos homens como nos animais, quadros de 

intoxicações (AL-QUDAH et al., 2009).  

MEDEIROS et al. (2003) relataram surtos de bovinos intoxicados 

naturalmente por nitrato após ingestão de Pennisetum purpureum (capim 

elefante) e Echinochloa polystachya  (capim mandante) na região semi-árida do 

estado da Paraíba no município de Patos e São Jose de Lagoa Tapada. No 

primeiro surto morreram cinco bovinos que ingeriram a pastagem após a primeira 

chuva depois de um período prolongado de estiagem. No segundo surto, 

morreram 21 animais após a ingestão de capim que havia sido plantado abaixo do 

curral e recebia adubação em excesso com esterco. Já no terceiro surto, 
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morreram três animais e ocorreu nas mesmas condições que o primeiro surto. Os 

altos valores de nitrato na pastagem e no sangue dos animais foram observados 

após realização do teste qualitativo realizado com o uso de soluções de 

difenilamina. McQUENZIE et al. (2008) avaliaram quatro surtos de intoxicação no 

estado de Queensland na Austrália. Em três deles, 33 bovinos da raça Brahman 

morreram após a ingestão de grande quantidade de Dactyloctenium radulans na 

pastagem. O quarto surto foi em uma propriedade de 600 ovinos da raça Merino 

onde 250 animais morreram três horas após a ingestão de pastagem com 

Dactyloctenium radulans. Nas quatro propriedades foram identificados valores 

elevados de nitrato na planta, que variaram e 4 a 12,9%. Além disso, outro 

aspecto em comum foi de que todos esses surtos ocorreram após longos 

períodos de transporte dos animais. 

AL-QUADAH et al. (2009) relataram surto de intoxicação de 22 animais 

de um rebanho leiteiro que ingeriram forragem, principalmente alfafa, irrigada com 

agua residual tratada pela indústria de saneamento da cidade na Jordânia. Quatro 

horas após a ingestão os animais começaram a apresentar sinais clínicos 

característicos de intoxicação por nitrito. Foram notificados óbito de cinco animais, 

sete abortaram e os restantes recuperaram após sintomatologia clinica. A fonte do 

surto foi a alta concentração de nitrato, superior a 17.000ppm, presente na água 

que irrigava a pastagem. 

JONCK (2010) relatou casos de intoxicação espontânea no estado de 

Santa Catarina – RS em bovinos que pastejavam em piquetes de aveia e azevem. 

O diagnostico foi feito em propriedades que apresentaram casos de morte súbita 

por meio do teste da difenilamina na pastagem e da detecção de nitrato na agua e 

nas pastagens. Além disso, foi realizada indução experimental em bovinos 

utilizando amostras dessas mesmas propriedades conseguindo reproduzir os 

quadros de intoxicação pelo nitrato. 

SEZER et al. (2011) relataram uma propriedade leiteira, em Burdur na 

Turquia, onde animais apresentavam problemas reprodutivos como abortos, fetos 

natimortos, fetos prematuros e infertilidade de vacas. Após inúmeras avaliações 

concluíram que a água fornecida aos animais possui 38,9 ppm de nitrato e 3,80 

de nitrito enquanto que a dieta total apresentava valores de 731 ppm de nitrato e 
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37 ppm de nitrito, valores estes aproximadamente cinco vezes acima do 

recomendado.  

 

 

2.5. Intoxicações experimentais 

  

A grande maioria dos trabalhos envolvendo nitrato está relacionada ao 

seu potencial em reduzir a produção de CH4, avaliando principalmente parâmetros 

produtivos. 

A fim de esclarecer sobre o metabolismo do nitrato em bovinos 

WANG,GARCIA-RIVERA & BURRIS (1961) forneceram para vacas Hereford uma 

solução de 70 gramas de nitrato de potássio diluída em 500ml de água por meio 

da fistula ruminal. Nos momentos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas realizaram dosagem de 

valores de metemoglobina e hemácias no sangue, nitrato, nitrito, amônia e ureia 

no fluido ruminal. Os autores concluíram que o protocolo foi eficiente e 

conseguiram detectar que três horas após a inoculação ocorreu convergência 

entre o declínio nas concentrações de nitrato e o início da elevação dos níveis de 

nitrito. O pico dos valores de nitrito foi três horas após o fornecimento de KNO3 

juntamente com o início da conversão de hemoglobina em metemoglobina. Após 

cinco horas os valores de metemoglobina começaram a diminuir. 

BURROWS et al. (1987) avaliaram se o fornecimento de milho aos 

bovinos reduziria o risco de toxicose por nitrato. Utilizaram quatro animais, dois 

por semana de tal modo que ocorresse um intervalo de duas semanas entre o 

fornecimento de NaNO3 para cada um, totalizando oito bovinos. O grupo controle 

recebeu apenas 3 gramas por quilo de peso corporal (g NaNO3/kg PV) na fistula 

ruminal; grupo II recebeu 3gNaNO3/kg PV mais 1,6 kg de milho grão; grupo III 

recebeu mesma quantidade de nitrato mais 3,2 kg de milho grão. Dos oito animais 

do grupo controle e grupo II, seis apresentaram quadro de intoxicação e 

precisaram receber tratamento com azul de metileno, sendo que um animal do 

grupo controle morreu após o tratamento com elevados valores de 

metemoglobina. Nenhum animal do grupo III necessitou de tratamento ou obteve 

valores elevados de metemoglobina. O protocolo experimental foi eficiente quanto 

à indução e observação dos sinais clínicos de intoxicação estabelecidos pelos 
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autores. Além disso, concluíram que maiores quantidade de carboidrato, na forma 

de milho, quando fornecida aos animais previne casos de intoxicação. 

JONCK (2010) confirmou experimentalmente surtos de intoxicação por 

nitrato no estado de Santa Catarina. Todas as propriedades apresentaram os 

surtos quando as pastagens tiveram um crescimento exuberante, após receberem 

quantidades excessivas de adubo químico e/ou orgânico. O protocolo de indução 

constituiu da utilização de dois bezerros machos da raça Jersey, dois machos e 

uma fêmea da raça holandesa e dois machos mestiços. Os animais receberam 

aveia e azevém verdes e sob a forma de feno coletados em pastagens de quatro 

propriedades onde ocorreram os surtos. Apenas um animal foi assintomático.  

 

 

2.6 Fisiopatogenia da intoxicação por nitrato e nitrito 

 

A redução de nitrato em sistemas anaeróbios ocorre por vias distintas: 

via dissimilatória, que promove a produção de amônia por meio da redução de 

nitrato e/ou nitrito, e a via assimilatória, que envolve as enzimas que catalisam a 

redução do nitrato até o produto final, amônia (LENG, 2008). 

Quando há presença de substrato (nitrato), as enzimas nitrato redutase 

e nitrito redutase são produzidas e fazem a redução do nitrato a nitrito e, 

posteriormente, para amônia. A amônia que não é incorporada nos compostos 

nitrogenados microbianos é absorvida através do epitélio ruminal e entra na 

circulação portal, chegando ao fígado, onde é convertida em ureia. Essa ureia 

retorna em parte novamente ao trato gastrointestinal via saliva ou transepitelial, e 

o restante é eliminado (KOZLOSKI, 2011).  

Assim, a taxa de redução de nitrato é cerca de 2,5 vezes mais alta que 

a redução do nitrito (KOZLOSKI, 2009), o que faz com que o nitrito seja cinco a 

seis vezes mais tóxico que o nitrato (ROGERS, 1980). Desta forma, quando 

existem grandes quantidades de nitrato no rúmen ocorre o acúmulo de nitrito 

(WANG, GARCIA-RIVERA & BURRIS, 1961; EL-ZAYAT, 2013). 

O nitrito em elevadas concentrações no rúmen é absorvido pelos capilares 

ruminais e na corrente sanguínea sua toxicidades afeta as células vermelhas do 

sangue, prejudicando o transporte de oxigênio para o organismo. 
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Consequentemente ocorre a conversão da hemoglobina (Hb) em um tipo de 

disemoglobina, conhecida como metemoglobina (MetHb). 

A forma mais comum que a Hb se apresenta no organismo é a de um 

tetrâmero composta de duas cadeias α e de duas cadeias β onde cada cadeia da 

Hb é constituída de um polipeptídeo globina ligado a um grupo prostético heme 

onde há quatro átomos de ferro em cada molécula de Hb (NASCIMENTO et al., 

2008; CORTAZZO & LICHTMAN, 2013). 

A MetHb é a forma oxidada da Hb, cujo Fe2+ da porção heme está 

oxidado ao estado férrico (Fe3+) e, por isso, não consegue se ligar ao oxigênio 

(O2). Além de não se ligar ao O2, há uma mudança alostérica na porção heme da 

hemoglobina parcialmente oxidada, que aumenta sua afinidade pelo 

O2promovendo a liberação insuficiente do O2
 para os tecidos (HAYMOND et al., 

2005). 

A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio depende de fatores como 

temperatura, pH, pCO2 e presença de disemoglobinas como a carboxi-

hemoglobina (CoHb), sulfemoglobina (SHb) e a MetHb, que geralmente são 

minoritárias. Quando há metemoglobina em excesso, levando ao 

desenvolvimento de sinais clínicos, há o quadro de metemoglobinemia. 

(NASCIMENTO et al., 2008). 

 

 

2.7 Achados clínicos 

 

Os animais podem ser assintomáticos e morrer de forma súbita. Nos 

sintomáticos, as alterações clínicas podem ser detectadas em até 14 horas após 

a ingestão do nitrato e podem ser discretos e/ou surgir de forma súbita 

(RADOSTITIS et al., 2007).  

De acordo com MEDEIROS et al. (2003) e SEZER et al., (2011) os 

sinais clínicos caracterizaram-se por dispnéia com posição ortopneica, ranger de 

dentes, anorexia, apatia ou hiperexcitabilidade, tremores musculares, contrações 

abdominais, salivação, corrimento nasal, andar cambaleante, mucosas cianóticas, 

olhar assustado, pêlos arrepiados e, finalmente, decúbito. Alguns animais 

apresentavam timpanismo após permanecerem em decúbito. O curso clínico pode 
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variar de 2 a 9 horas e depois de estar em decúbito a morte pode ocorrer em 

aproximadamente 30 minutos. 

Nas intoxicações crônicas pode haver a diminuição do desempenho 

dos animais quanto a produção de leite e carne. As fêmeas podem apresentam 

abortos, decorrentes da falta de oxigenação do feto, lesões uterinas e problemas 

nos ovários. Os animais podem apresentar diminuição de função da tireóide, e na 

produção de compostos como a vitamina A e o beta caroteno (SEZER et al., 

2011).  

Valores fisiológicos de MetHb variam de 1 a 5% para os bovinos 

(JONCK, 2010), sendo que valores superiores já são considerados característicos 

de metemoglobinemia (MetHba). A hipóxia e anóxia teciduais provocadas pela 

MetHba são consequência não só da diminuição da Hb livre para transportar O2 

(anemia relativa), mas também da dificuldade de liberação de O2 para os tecidos 

(UDEH et al., 2001; NASCIMENTO et al., 2008).  

Os bovinos não demonstram sinais clínicos com valores entre 15 a 

40% de MetHb, sendo que elevações acima de 40% são capazes de ocasionar 

alteração na coloração das mucosas tornando-as achocolatadas. O sinal clínico 

evidente de MetHba aparece principalmente com valores de 50-60% e o óbito 

pode ocorrer com níveis de 60 - 80% de MetHb (RADOSTITIS et al., 2007; 

NASCIMENTO et al., 2008; AL-QUADAH et al., 2009; JONCK, 2010). 

 

 

2.8 Diagnóstico 

 

 O diagnóstico realiza-se pelo histórico (tipo de alimentação, presença 

de fonte de nitrato, alterações clínicas identificadas no rebanho), exame físico e 

exames complementares (hemograma e bioquímicas sanguíneas, 

hemogasometria, metemoglobina, a prova da difenilamina e o exame 

anatomopatológico). O diagnóstico terapêutico também é válido podendo ser 

confirmado pela rápida resposta do animal ao tratamento (RADOSTITIS et al., 

2007; JONCK, 2010).   

 

2.8.1 Diagnóstico ante mortem 
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2.8.1.1 Hemograma e bioquímicas sanguíneas 

 

 CARVER & PFANDER (1974) não encontraram diferença significativa 

nos valores de hemoglobina, triiodotironina (T3) e albumina de bovinos que 

receberam 0, 1, 2, 3 e 5% de nitrato de potássio associado ou não a quantidades 

iguais de ureia.   

 SEZER et al. (2011) relataram que vacas intoxicadas naturalmente por 

nitrato (769,9 ppm na água e silagem/pastagem) apresentaram no hemograma 

diminuição no número de hemácias, elevação de hematócrito, tendência a 

leucocitose e aumento dos valores de metemoglobina. Além disso, identificaram 

elevação dos níveis de AST, ALP e CK, comprovando que a intoxicação crônica 

por nitrato pode induzir lesões sistêmicas, provavelmente devido à lesões 

oxidativas pelo uso intensivo do oxigênio pelas vias metabólicas. 

 SILVA et al. (2012) trabalhando com bovinos submetidos a ensaio 

experimental com nitrato de cálcio em duas diferente doses (7,28 e 10,32% de 

nitrato de cálcio na matéria seca da dieta) e com produto convencional ou 

protegido identificaram somente valores de hemácias e hemoglobinas próximos 

aos valores mínimos de referência. 

 EL-ZAIAT et al. (2014) observaram em experimento com ovinos que 

receberam diferentes fontes e concentrações de nitrato, que o grupo II que 

recebeu 60,83% de nitrato encapsulado na matéria seca e o grupo III alimentado 

com 60,83% de nitrato encapsulado na matéria seca e 2,96% de óleo de castanha 

de caju, tiveram elevações nos valores de hemoglobina quando comparados ao 

grupo controle. 

 

 

 2.8.1.2 Hemogasometria convencional 

  

Nos aparelhos de gasometria convencionais, a pressão parcial de 

oxigênio arterial (PaO2) aferida é correlacionada matematicamente com um valor 

de saturação da hemoglobina (SaO2), em função do pH e de uma curva de 
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dissociação da hemoglobina padronizada. Dessa forma, o exame de 

hemogasometria arterial não é ideal como parâmetro de avaliação da capacidade 

carreadora de O2 nas intoxicações por nitrato, já que a saturação da Hb nos 

aparelhos de gasometria é estimada e não aferida. Assim, nos portadores de 

MetHba os valores são imprecisos (HAYMOND et al., 2005; NASCIMENTO et al., 

2008). 

 

 

2.8.1.3 Prova da difenilamina 

 

 A prova da difenilamina pode ser realizada para a detecção de nitrato e 

nitrito em amostras de capim, fluidos corpóreos, soro, urina e fluidos oculares 

(RIET-ALVARIZA, 1993; JONCK, 2010). A técnica consiste na obtenção de três 

gotas de extrato vegetal ou de fluido corpóreo, obtidas por pressão manual. As 

gotas são colocadas sobre uma lâmina de vidro, e sobre estas é adicionada uma 

gota de solução de difenilamina a 1% em ácido sulfúrico. A reação é então 

observada por alguns segundos. A reação é considerada positiva quando em 

menos de 10 segundos se forma uma coloração azul intensa (RADOSTITIS et al., 

2007; JONCK, 2010). 

 MEDEIROS et al. (2003) detectaram por meio do teste da difenilamina, 

presença de elevadas concentrações de nitrato no sangue de bovinos intoxicados 

naturalmente por nitrato e em forragem de Pennisetum purpureum (capim 

elefante) e Echinochloa polystachya  (capim mandante). 

 AL-QUADAH et al. (2009) confirmaram elevados valores de 

nitrato/nitrito, por meio do teste da difenilamina, na água e na alfafa fornecida a 

animais que apresentaram intoxicação por nitrato.  

 JONCK (2010) em surto natural e experimental de bovinos que 

morreram após ingestão de aveia e azevém utilizou o teste da difenilamina em 

amostras dessas forragens e detectaram resultado positivo em todas. 

 

 

2.8.1.4 Metemoglobina 
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A determinação de valores MetHb é um exame complementar 

importante que pode indicar uma situação incompatível com a vida, e cuja 

presença em níveis elevados na corrente sanguínea impede o transporte de 

oxigênio dos pulmões aos tecidos periféricos, causando hipóxia e cianose 

(CAMARGO et al., 2007). Historicamente a primeira técnica descrita foi a de 

EVELYN & MALLOY (1938) por meio da fotometria, que foi posteriormente 

adaptada por HEGESH et al. (1970) utilizando leitura em espectrofotômetro e 

atualmente por NAOUM et al. (2004) que também utiliza este aparelho mas não 

faz uso dos sais de cianeto. Técnicas como a de SATO (2005) que possuem 

pequenas modificações na metodologia quando comparada a HEGESH et al. 

(1970), também é utilizada (EL-ZAIAT et al., 2014). De acordo com CAMARGO et 

al. (2007) essas técnicas possuem eficácias semelhantes. 

LEWIS (1951) analisarou o metabolismo ruminal do nitrato em ovinos, 

fornecendo 25 ou 10 gramas de nitrato de potássio por inoculação ruminal ou 2 

gramas de nitrato de potássio por via intravenosa, e observou valores próximos a 

60% de metemoglobina. 

JAINUDEEN et al. (1964) forneceram a novilhas prenhes 0, 0,4 e 0,7 g 

de nitrato por quilo de peso corporal, e detectaram valores médios de MetHb de 

4,6%; 25% e 44%, respectivamente. Porém, todos os animais foram 

assintomáticos. 

BURROWS et al. (1987), por meio de inoculação ruminal, 

administraram a 12 bovinos a dose de 3g de nitrato de sódio/kg de peso corporal  

e avaliaram os efeitos de sua associação com três diferentes doses de milho (0, 

1,6 e 3,2 kg de milho). Constataram que nos tratamentos que receberam menores 

doses de milho as concentrações de MetHb ultrapassaram 50% 

aproximadamente oito horas após a administração do nitrato de sódio.  

NOLAN et al. (2010) submeteram 18 ovelhas a um período de 

adaptação de 18 dias à dieta com nitrato de potássio. Durante a adaptação 

observaram valores de MetHb menores que 2,8% e os animais foram 

assintomáticos.  

VAN ZIJDERVELD et al. (2010) forneceram para 20 ovelhas dieta com 

2,6% de nitrato na matéria seca. Os valores de MetHb foram inferiores a 2% em 
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18 animais e apenas dois apresentaram quadro de MetHba (7% e 3%). Os 

animais foram assintomáticos, não necessitando estabelecer tratamento. 

VAN ZIJDERVELD et al. (2011) realizaram protocolo experimental 

utilizando 8,8% de nitrato de cálcio na matéria seca em dietas para vacas 

leiteiras. Essa inclusão foi considerada alta, porém o valor máximo de MetHb 

aferido foi de 15,3% e os animais foram assintomáticos. A quantidade de nitrato 

fornecida foi adequada para aquele grupo de animais. 

SEZER et al. (2011) identificaram surto de aborto em um rebanho de 

vacas com suspeita de intoxicação crônica por nitrato. Os valores de MetHb de 

1,65% a 4,25% foram considerados elevados quando comparados aos outros dois 

grupos do mesmo rebanho (vacas saudáveis e vacas prenhes). 

SILVA et al. (2012) forneceram experimentalmente duas diferentes 

doses de nitrato de cálcio, com ou sem encapsulamento, por inoculação ruminal, 

fracionada em sete diferentes momentos. Os animais que receberam dose de 

15% do nitrogênio da dieta fornecido por nitrato de cálcio não apresentaram 

quadro de intoxicação e tiveram valor máximo de 8,97% de MetHb. Enquanto que 

os animal que receberam dose de 30% apresentaram 49,47% de MetHb (com 

produto convencional) morreu sem manifestar sinais clínicos graves. 

PEREIRA et al. (2013) confinaram 120 bovinos da raça Nelore e 

forneceram dieta com 3% de nitrato na matéria seca. Os resultados da MetHb 

realizados no período de adaptação foram inferiores a 2%. Durante o experimento 

de 84 dias foi possível observar efeito quadrático da inclusão de nitrato 

encapsulado na dieta sobre os valores médios de metemoglobina no sangue dos 

animais sendo 0.62%, 0.98%, 1.54%, e 1.45% para níveis de 0,1%, 2% e 3% 

respectivamente.  

EL-ZAIAT et al. (2014) observaram em experimento com 18 ovinos 

divididos em três grupos (GI: controle, GII: 4,51% de nitrato encapsulado na 

matéria seca e GIII: 4,51% de nitrato encapsulado na matéria seca e 2,96% de 

óleo de castanha de caju) valores médios de metemoglobina de 1,08% e não 

houve diferença estatística entre os grupos. 

 

 

2.8.1.5 Detecção de nitrato e nitrito 
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 A detecção do nitrato e do nitrito podem ser realizada tanto no sangue 

(AL-QUADAH et al., 2010, El-ZAYAT et al., 2010) quanto no fluido ruminal 

(LEWIS, 1951; CHUAN WANG, GARCIA-RIVERA & BURRIS, 1961; BURROWS 

et al., 1987), na água (CAMPBELL, DAVIS & MYHR, 1954; AL-QUADAH et al., 

2010) e na dieta (JONCK et al., 2013) fornecida aos animais e na urina (EL-

ZAYAT, 2013). 

 Pode ser uma técnica interessante quando se deseja realmente saber 

como está o metabolismo do nitrato e sua conversão em nitrito e a real absorção 

desses ions pela corrente sanguínea (CHUAN WANG, 1961). 

 LEWIS (1951) realizou toxicose experimental em ovinos e realizaram 

dosagem de nitrato e nitrito no liquido ruminal por meio de técnica descrita pela 

AOAC (1947) e conseguiram traçar o real metabolismo do nitrato até seu produto 

final, amônia e correlacionar esses valores com os de MetHb. 

 CHUAN WANG (1961) acompanharam propriedades com morte súbita 

em três lotes de bovinos que recebiam dietas diferentes, porém a mesma fonte de 

água. Dosaram valores de nitrato na água e encontraram índices elevados 

(20,7gramas/litro). Para comprovação da suspeita clinica, induziram 

experimentalmente toxicose com essa água e observaram os mesmo sinais nos 

bovinos. 

 JONCK et al. (2013) realizaram por meio de destilação a vapor 

quantificação de valores de NO3 e NO2 em amostras de pastagens de 

propriedades que apresentavam morte em bovinos com sintomatologia 

semelhante a de toxicose por nitrato. Encontraram valores elevados (0,30 a 

3,36%) na maioria das amostras e puderam compreender o surto. 

 EL-ZAYAT et al. (2013) realizaram dosagem de nitrato por meio de 

eletrodo ion seletivo, e nitrito com uso de kits colorimétricos, em sangue e fluido 

ruminal de ovinos que receberam fonte de nitrato de cálcio encapsulado ou 

convencional. Encontraram valores de 36,33mM de nitrato no sangue, 2,14mM na 

urina e 2,40mM de nitrito no sangue. Observaram que todos os valores foram 

maiores que os do grupo controle, mas não foi identificado quadro de intoxicação.  
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2.8.2 Diagnostico post-mortem 

 

A necropsia de ruminantes intoxicados por nitrato deve ser realizada 

com intervalo inferior a cinco horas porque a metemoglobina volta a ser 

hemoglobina, fazendo com que desapareça a coloração escura do sangue, da 

carcaça e da musculatura, dificultando o diagnóstico (VALLI, 1992; JONCK 2010; 

TOKARNIA et al., 2011). 

MEDEIROS et al. (2003) relataram três surtos naturais de intoxicação 

por nitrato/nitrito mas não foram identificadas lesões macroscópicas e nem 

histopatológicas. JONCK (2010) observaram no exame macroscópico de 

amostras de pulmão e encéfalo, coloração amarronzada  

TOKARNIA et al. (2011) descreveram que a carcaça recém-aberta 

exala um cheiro forte de gases nitrosos. Os principais achados macroscópicos 

descritos são sangue com coloração escura, também denominada como “cor de 

chocolate”, e com baixa coagulação. As principais alterações foram coloração 

vermelho intensa dos músculos cardíacos e esqueléticos (cor de cereja), 

hemorragias no epicárdio e a parede dos pré-estômagos e os pulmões podem 

estar congestos e apresentar hemorragias nas serosas e mucosas (RADOSTITIS 

et al., 2007; JONCK, 2010; TOKARNIA et al., 2011). 

SILVA et al. (2012) administraram, via fístula ruminal, 819 gramas de 

nitrato de cálcio. Após óbito do bovino, observaram sangue de difícil coagulação e 

coloração marrom clara no pulmão, coração e encéfalo. Nenhuma alteração 

microscópica foi encontrada, o que de acordo com a literatura é comum 

(CARRIGAN & GARDNER, 1982; RADOSTITIS et al., 2007; JONCK et al., 2010; 

TOKARNIA et al., 2011). 

 

 

2.9 Prognóstico 

 

 O prognóstico é reservado haja vista que o animal pode morrer sem 

apresentar sinais clínicos específicos (MEDEIROS et al., 2003; JONCK, 2010). 
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2.10 Tratamento 

 

 No paciente com MetHba a decisão terapêutica deve ser inicialmente 

conduzida quanto a gravidade do quadro clínico, tendo o valor sanguíneo da 

MetHb importância secundária na conduta terapêutica (NASCIMENTO et al., 

2008).  

 O tratamento terapêutico recomendado é a administração de azul de 

metileno caracterizado como uma tiazina com propriedades anti-séptica e 

oxidante dose-dependente. Durante a metabolização, o sistema enzimático 

alternativo (NADPH metemoglobina redutase) torna-se fundamental na redução 

da MetHb. O azul de metileno ativa a NADPH metemoglobina redutase, que reduz 

o azul de metileno a leucoazul de metileno. O leucoazul de metileno é o 

subproduto metabólico que transforma a MetHb em hemoglobina reduzida já que 

reduz o ferro da hemoglobina do estado ferroso da hemoglobina do estado ferroso 

(NASCIMENTO et al., 2008; CORTAZZO & LICHTMAN, 2013).  

 VAN DIJK et al. (1983) em fornecimento de nitrato de potássio pela 

fistula ruminal realizou tratamento de bovinos que apresentaram quadro de 

intoxicação com 1 mg/kg por via endovenosa de azul de metinelo e os animais se 

recuperaram.  

 BURROWS (1987) tratou bovinos que apresentaram incoordenação 

após receberem experimentalmente nitrato de potássio por meio da fistula 

ruminal. A dose foi de 1 grama de azul de metileno diluído em 50mL de água 

destilada por via endovenosa e o animal apresentou recuperação 30 minutos 

após. 

 JONCK (2010) em seu estudo experimental utilizou azul de metileno a 

1% na dose de 2mg/kg por via endovenosa em um bovino que manifestou 

sintomatologia clínica de metemoglobinemia. Cerca de dez minutos após o 

tratamento o bovino apresentou-se em estado de alerta, manteve-se em pé por 

aproximadamente 10 horas e voltou a se alimentar no dia seguinte ao protocolo.  

 SILVA et al. (2012) forneceram experimentalmente 819 gramas de 

nitrato de cálcio a um bovino por inoculação ruminal. Os principais sinais clínicos 

observados foram dificuldade respiratória e tremores musculares na região da 

fossa paralombar, sangue marrom, mucosas oculares cianóticas e ataxia e o valor 
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de MetHb foi de 47,05%. A terapêutica foi com azul de metileno na dose única de 

2mg/Kg por via endovenosa e o quadro foi revertido. Após uma hora o animal 

apresentou 4,07% de MetHb e alimentava-se normalmente. 

 A utilização de ácido ascórbico também é relatada como um possível 

antídoto das intoxicações por nitrato, porém VAN DIJK et al. (1983) não obtiveram 

melhora de quadro clínico em bovinos intoxicados experimentalmente com nitrato 

de cálcio. ALLEN et al. (2012) utilizaram ácido ascórbico na reversão de quadro 

de metemoglobinemia em humanos e obteve diminuição dos valores de MetHb. 

  

 

2.11 Controle e prevenção 

 

 Não deixar que os animais tenham acesso a pastagens vedadas logo 

após ocorrência das primeiras chuvas precedidas por um longo período de seca 

já que, alguns relatos ocorreram logo após essas situações. O motivo é que 

quando chove após períodos de seca as plantas crescem rapidamente 

absorvendo níveis altamente tóxicos de nitratos (MEDEIROS et al., 2003; 

RADOSTITIS et al., 2007; JONCK, 2010). 

 Caso a fonte de nitrato seja fornecida aos animais, preconiza-se fazer a 

adaptação dos mesmos antes de fornecer a quantidade total na dieta (LENG, 

2008; NOLAN et al., 2010; VAN ZIJDERVELD et al., 2010; LENG& PRESTON, 

2010; INTHAPANYA et al., 2011; VAN ZIJDERVELD et al., 2011). Além disso, 

segundo RADOSTITIS et al. (2007) e LENG & PRESTON (2010) fornecer dietas 

ricas em carboidratos associadas a fontes de nitrato levam a diminuição dos 

riscos de intoxicação. 

 Fazer adubação com fertilizantes em quantidades adequadas e com 

esterco que tenha sido fermentado adequadamente (MEDEIROS et al., 2003; 

RADOSTITIS et al., 2007) evitando que haja excesso de nitrogênio disponível o 

que pode favorecer acúmulo excessivo de nitrato nas plantas. Além disso, 

excesso de N aumenta a lixiviação de N-NO3 que pode contaminar lençóis 

freáticos. 

 Forragens que são conhecidas por possuírem naturalmente altas 

concentrações de nitrato podem ser colhidas e armazenadas como silagem, já 
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que esse processo pode reduzir o teor de nitrato destas plantas forrageiras, em 

até 50%. Além disso, no processo de corte das plantas pelas ensiladeiras a altura 

de corte pode ser importante, já que quanto menos caule for incorporado, menor 

quantidade de nitrato haverá (KAHN & LINE, 2008). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral  

 

O objetivo com este estudo foi avaliar os efeitos de fontes protegida e 

desprotegida de nitrato de cálcio nos parâmetros clínicos e laboratoriais em 

bovinos. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar exame físico dos animais (frequência cardíaca, frequência 

respiratória, temperatura corporal, coloração das mucosas e nível de 

consciência); 

 

 Identificar alterações nos hemogramas, fibrinogênio e proteína plasmática, 

nas bioquímicas sanguíneas (glicose, aspartato aminotransferase, gama 

glutamiltransferase, creatinaquinase, bilirrubinas, uréia, creatinina) e na 

concentração de metemoglobina; 

 

  Avaliar alterações no pH ruminal e na contagem de protozoários ruminais 

ciliados; 

 

  Dosar valores de nitrito e nitrato em amostras de sangue e fluido ruminal; 

 

 Avaliar a dosagem mais segura da fonte de nitrato; 

 

 Avaliar a eficácia do tratamento de animais intoxicados com o uso do azul 

de metileno. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todos os procedimentos realizados seguiram as normas e princípios 

éticos de experimentação animal estabelecido pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da Universidade Federal de Goiás com protocolo nº 240/11. 

 

 

4.1 Distribuição dos grupos experimentais  

 

Foram utilizados cinco bovinos fistulados, da raça Nelore, machos e 

castrados, com peso corporal médio de 500 kg, mantidos durante todo o período 

experimental em baias individuais com cochos individuais de água e comida. O 

experimento foi realizado no Confinamento Experimental de Bovinos de Corte 

(CEBC) da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, 

cidade de Goiânia, Brasil. 

 

 

4.2 Delineamento experimental 

 

O experimento consistiu de 75 dias dividido em cinco períodos de 15 

dias. Em cada período os primeiros 13 dias foram utilizados para adaptação às 

dieta (Fase 1) seguidos de dois dias de coletas (Fase 2).  

O delineamento experimental utilizado foi o quadrado latino 5x5, onde 

todos os animais passaram por todos os grupos experimentais sendo estes 

divididos da seguinte forma: sem adição de nitrato na dieta (G1); 1,82% de nitrato 

de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento na matéria seca da dieta 

fornecendo 15% do nitrogênio (G2); 3,64% de nitrato de cálcio e amônio 

decahidratado sem encapsulamento na matéria seca da dieta fornecendo 30% do 

nitrogênio (G3); 2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com 

encapsulamento na matéria seca da dieta fornecendo 15% do nitrogênio (G4); 

5,16% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento na 

matéria seca da dieta fornecendo 30% do nitrogênio (G5).  
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Na Fase 1 os bovinos ingeriram dietas isoprotéicas e isoenergéticas 

(tabela 1) por um período de 13 dias, enquanto na Fase 2, os animais receberam 

o produto a base de nitrato de cálcio desencapsulado ou encapsulado, por meio 

da inoculação ruminal, conforme os grupos experimentais pré-estabelecidos.  

As fontes de nitrato com encapsulamento são protegidas por patente 

internacional e produzidas pela GRASP Ind. & Com. LTDA (Curitiba, PR, Brasil). 

 

TABELA 1 - Ingredientes (%) e composição química (%) das dietas oferecidas aos 

bovinos da raça Nelore durante a Fase 2 no Confinamento 

Experimental de Bovinos de Corte da EVZ/UFG, Goiânia. 

Ingredientes 
Tratamentos 

G1 G2 G3 G4 G5 

Silagem de sorgo 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Bagaço de cana in 

natura 
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Milho moído 30,18 32,98 35,77 32,33 34,47 

Farelo de soja 18,57 13,72 8,87 13,84 9,12 

Mistura mineral 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Nitrato de cálcio - 1,82 3,64 - - 

Sulfato de 

magnésio 
- 0,23 0,47 - - 

Nitrato de cálcio 

encapsulado1 
- - - 2,58 5,16 

Composição 

química calculada 
     

Matéria seca 55,92 55,88 55,83 55,90 55,88 

Proteína bruta 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

FDN 43,27 42,93 42,59 42,85 42,43 

NDT 66,28 64,77 63,27 64,30 62,32 

1/
As doses do Nitrato de Cálcio encapsulado dos tratamentos G4 e G5 são equivalentes, em 

quantidade de Nitrogênio, às doses do produto não encapsulado nos tratamentos G2 e G3, 
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respectivamente. 
2/
Para estimativa da composição química das dietas foram utilizados os valores 

tabelados da composição química do alimento segundo VALADARES FILHO et al. (2010) 

 

A quantidade de nitrato de cálcio que cada bovino recebeu foi estabelecida 

a partir do cálculo de consumo da matéria seca durante Fase 1, conforme Tabela 

2. 

 

TABELA 2.- Percentual de nitrato de cálcio em relação ao consumo de matéria 

seca medido pela pesagem da dieta nos momentos 0, 3, 6, 9 e 12 

horas após o fornecimento aos bovinos da raça Nelore durante 

período de adaptação no Confinamento Experimental de Bovinos de 

Corte da EVZ/UFG 

Pesagem do alimento (horas) Quantidade de produto (%) 

0 31,30 

3 21,05 

6 21,05 

9 13,30 

12 13,30 

Total 100 

 

Os animais foram colocados em tronco de contenção para a realização 

de exame físico. Em seguida, foram obtidas amostras de sangue para a 

realização de hemograma, fibrinogênio, proteína plasmática, metemoglobina, 

nitrato, nitrito, bioquímicas sanguíneas, além de fluido ruminal para aferir pH, 

contagem de protozoários e quantificação do nitrito e nitrato (quadro 1). 
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QUADRO 1. Momentos em que foram realizados exames físicos, colheitas de 

amostras de sangue e de fluido ruminal dos bovinos dos cinco grupos 

experimentais suplementados com nitrato de cálcio. 

Amostra Avaliação Momento (h) 

  Exame Físico 0, 3, 6, 9, 12,18, 24 e 30 

 

 

Sangue 

 

 

Hemograma 0, 6, 12, 18, 24 e 30 

Bioquímica sérica 0, 6, 12, 18, 24 e 30 

Metemoglobina, Nitrato, Nitrito 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 e 30 

Fluido ruminal 

 

 

pH 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 e 30 

Nitrito e nitrato 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 e 30 

Contagem de protozoários 0, 6, 12, 18, 24 e 30 

 

 

4.3 Avaliações físicas 

 

Os exames físicos (frequência respiratória e cardíaca, temperatura 

retal, coloração de mucosa ocular e nível de consciência) foram realizados em 

brete de contenção de acordo com metodologia proposta por DIRKSEN et al. 

(1993). 

 

 

4.4 Local das análises laboratoriais 

 

As análises hematológicas foram efetuadas no Laboratório Multiusuário 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA) da EVZ/UFG. As 

análises bioquímicas de fibrinogênio, proteínas plasmáticas, glicose, aspartato 

aminotranferase (AST), gama glutamiltransferase (GGT), creatina quinase (CK), 

bilirrubina total (BT), bilirrubina conjugada (BC), bilirrubina não conjugada (BNC), 

ureia e creatinina, além das avaliações do fluido ruminal (pH, contagem e 
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classificação de protozoários, nitrato, nitrito) e de nitrato e nitrito no sangue foram 

processadas no Laboratório de Toxicologia do HV/EVZ/UFG.  

As avaliações de metemoglobina (MetHb) foram realizadas no NEPET - 

Núcleo de Estudos e Pesquisas Tóxico-Farmacológicas, da Faculdade de 

Farmácia da UFG. 

 

 

4.5 Análises laboratoriais 

 

As amostras sanguíneas foram colhidas por venopunção da jugular em 

diversos tubos vacutainer® (Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda., Brasil) de 

5mL, com anticoagulante EDTA para realização de hemograma, fibrinogênio, 

proteína e dosagem de metemoglobina. Após a coleta, os tubos foram 

imediatamente conservados a temperatura entre 4 a 6 °C e as amostras foram 

processadas no prazo máximo de 6 horas.  

Os hemogramas foram realizados em analisador automático de células 

sanguíneas (modelo DC VET 2800 MINDRAY®). Por meio deste foi possível 

determinar os valores de contagem total de hemácias, hemoglobina e a contagem 

total de leucócitos. A contagem diferencial de leucócitos foi realizada em 100 

células em esfregaços sanguíneos corados com o corante de Leishman®.  

O fibrinogênio foi avaliado pela técnica de precipitação no tubo de 

microhematócrito a 56ºC e a proteína plasmática diretamente por refratometria 

(JAIN, 1993). 

A dosagem de MetHb foi realizada de acordo com a técnica de 

HEGESH et al. (1970) com leitura em espectrofotômetro (Bioespectro® modelo 

SP 220). 

Para a realização das análises bioquímicas foram colhidos 20 mL de 

sangue por punção da veia jugular em dois tubos vacutainer® (Becton Dickinson 

Ind. Cirúrgicas Ltda., Brasil) sem anticoagulante. Um tubo vacutainer® de 5mL 

com anticoagulante citrato foi colhido por venopunção da veia jugular para 

determinação da glicose. Nos dois tubos destinados à obtenção de soro foi 

utilizado papel alumínio para proteger a amostra contra a luminosidade. Após a 

retração do coágulo, os tubos foram centrifugados por dez minutos a 4000 rpm e 
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o soro foi separado por aspiração, dividido em alíquotas, armazenados em 

Eppendorf® sendo que um foi imediatamente congelado a -20°C e o outro 

utilizada para as dosagens bioquímicas imediatamente. 

As análises bioquímicas no soro foram determinadas mediante a 

utilização de reagentes comerciais Labtest®. Para a leitura das reações, foi 

empregado analisador bioquímico semi-automático (espectrofotômetro) marca 

Bioplus®, modelo Bio-2000 IL – A.   

A glicose foi determinada pelo método cinético em tempo fixo. A 

atividade da AST pelo método ultravioleta otimizado sem piridoxal fosfato; a GGT 

pelo método cinético utilizando-se como substrato glutamil-p-nitroanilida. A CK foi 

determinada pelo método cinético em tempo fixo. As concentrações de bilirrubina 

total e conjugada pelo método colorimétrico direto (Jendrassik-Grof) e a bilirrubina 

não conjugada foi obtida pelo cálculo da diferença entre a bilirrubina total e a 

conjugada. A concentração dos níveis de ureia foi avaliada pelo método 

enzimático colorimétrico, por reação de biureto e a creatinina pelo método 

cinético, por reação com picrato alcalina.  

O pH ruminal foi avaliado a partir de amostras do fluido ruminal (50 mL) 

que eram colhidas manualmente, através da cânula ruminal. De cada tempo de 

amostragem, o pH foi determinado com potenciômetro digital de bancada (Phtek 

modelo PHS-3B), calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0.  

Para contagem dos protozoários foi utilizada a técnica descrita por 

DEHORITY (1977) e fator de correção de 1,6 que foi multiplicado pelo valor médio 

da contagem dos campos conforme MANELLA & LOURENÇO (2004).  

 As análises do nitrato e do nitrito no fluido ruminal e no sangue foram 

realizadas utilizando a metodologia de colorimetria por meio de kits comerciais de 

Nitrato (Merck MerckoquantNitratetest, Cat. No 1.09713.0001, Merck KGaA, 

Darmstadt, Germany) e Nitrito (Merck MerckoquantNitritetest, Cat. No. 

1.14776.0001, Merck KGaA, Darmstadt, Germany). Nesta determinação, os 

valores encontrados eram referentes à concentração de nitrogênio (N) que faz 

parte do nitrato (N-NO3) ou do nitrito (N-NO2). Para converter essas avaliações 

utilizou-se da metodologia proposta por JONCK (2010). Para nitrato (NO3), após a 

análise multiplica-se o valor encontrado por 4,43 e para nitrito (NO2) por 3,28. O 

peso molecular do nitrato é 62, do nitrito é 46 e do nitrogênio é 14. Dessa forma 
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para cada 14 ppm de nitrogênio tem-se 62 ppm de nitrato e 46 ppm de nitrito. 

Para cada 1ppm de N temos 4,43 de nitrato e 3,28 de nitrito. 

 

 

4.6 Análises estatísticas 

 

O delineamento experimental foi em Quadrado Latino 5x5 (cinco 

animais, cinco períodos, cinco tratamentos). Os resultados da temperatura retal, 

frequência cardíaca e respiratória, do hemograma, do fibrinogênio plasmático, da 

proteína plasmática, das bioquímicas, da metemoglobina, nitrato e nitrito no fluido 

ruminal e no sangue e do pHruminal foram submetidos à análise descritiva, 

constituída pelo cálculo das médias aritméticas, dos desvios-padrão e coeficiente 

de variação.  

Os dados foram analisados pelo software R (The R Development Core 

Team, 2010) em que utilizou o teste Tukey adotando-se grau de significância de 

5% (SAMPAIO, 1998). Entretanto, no G3 o bovino apresentou quadro de 

intoxicação aguda grave, necessitando receber tratamento com o antídoto azul de 

metileno 2% por via endovenosa. Dessa forma, os dados pós-tratamento do 

animal a partir do T18 horas foram retirados da análise estatística e estimados por 

meio do software R.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Os valores de referência para os parâmetros clínicos (parâmetros de 

temperatura retal, frequência cardíaca e respiratória) e laboratoriais (eritrograma, 

leucograma, fibrinogênio, proteína plasmática, glicose, AST, GGT, CK, BT, BC, 

BNC, ureia, creatinina, pH ruminal, contagem de protozoários ciliados ruminais, 

nitrato e nitrito no fluido ruminal e no sangue e MetHb) foram estabelecidos a 

partir da média e desvio padrão obtidos no momento T0 da fase 1 do grupo 

G1(anexos). 

 
 
5.1 Exame físico  
 

Nas avaliações da temperatura retal, frequência cardíaca e respiratória 

notou-se que todos os valores médios dos grupos experimentais estavam dentro 

dos parâmetros de referência. Não houve diferença entre os grupos 

(P>0,05)(tabela 3). 

 Os bovinos dos grupos G2 e G4 foram assintomáticos. Os animais do 

grupo G5 apresentaram mucosas levemente amarronzadas a partir do momento 

T9 persistindo até o T18 com as mesmas tonalidades e voltando a coloração 

normal ao T24. Não foi possível observar mudança de coloração no sangue desse 

grupo. Somente no grupo G3 identificaram-se mucosas amarronzadas a partir do 

T6, evoluindo para marrom “cor de chocolate” ao T9 e ficando cianóticas ao T12. 

Outros sinais também identificados foram persistência de padrão respiratório 

abdominal e ataxia. O sangue começou a ficar com tonalidade “cor de chocolate” 

a partir do T9. Um animal deste grupo necessitou receber tratamento com azul de 

metileno 2% por via endovenosa para reverter o quadro de intoxicação.   

 

 

5.2 Parâmetros hematológicos 

 

 No eritrograma os valores de hemoglobina foram elevados nos 

seguintes grupos e momentos: grupo G2 em T30 e G4 em T24. Identificou-se 
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redução do volume globular nesses mesmos grupos e momentos. Notou-se 

normalidade na concentração das hemácias em todos os grupos. Os valores de 

VCM e CHCM estavam dentro dos valores médios de referência. Nos referidos 

parâmetros não houve diferença entre os grupos (P>0,05) (tabela 4). 

Os valores de leucócitos totais estavam acima da normalidade nos 

grupos G2 e G3 somente no momento T18. Neutrofilia foi identificada nos 

seguintes momentos e grupos: G2 em T24; G3 de T3 a T30; G4 de T18 a T24; G5 

de T6 a T30. Linfocitose foi observada no grupo G2 no momento T6 e linfopenia 

no grupo G3 dos momentos T18 a T30. Notou-se eosinofilia no grupo G2 somente 

no momento T18. No contagem de leucócitos totais e no diferencial de leucócitos 

não foi observada diferença entre os grupos (P>0,05) (tabela 5). 

Nos valores médios de fibrinogênio e proteína plasmática não houve 

diferença quanto aos valores de referência. Além disso, não foi encontrada 

diferença estatística entre os grupos (P>0,05) (tabela 6). 

 

 

5.3Análises bioquímicas 

 

 Os valores médios de glicose estavam aumentados nos grupos G2 e 

G4 nos momentos T16 e T18 a T30. Notou-se aumento do referido parâmetro nos 

grupos G3 e G5 nos momentos T6 e de T12 a T30. O grupo G3 diferiu dos 

demais (P< 0,05) apresentando maiores médias. Houve diferença significativa 

entre os tempos em T12 e T18 (P< 0,05) (tabela 7). 

Na avaliação dos valores de AST houve aumento nos grupos G3 e G5 

nos momentos T12 e T18. Com relação às enzimas GGT e CK não houve 

diferença quanto aos valores de referência. Não foi encontrada diferença 

estatística entre os grupos (P>0,05) (tabela 8). 

 Nas avaliações das médias de bilirrubina total, conjugada e não 

conjugada os valores mantiveram-se dentro dos limites de normalidade, exceto no 

grupo G3 no momento T18. A bilirrubina total apresentou diferença significativa 

(P<0,05) dos grupos G3 com G5 e G2 e os grupos G1, G4, G5 e G2 foram 

semelhantes. A bilirrubina conjugada e não conjugada não apresentaram 

diferença significativa (P>0,05) (tabela 9). 
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 Notou-se aumento da ureia somente no grupo G3 no momento T18. 

Não foi encontrada diferença estatística entre os grupos (P>0,05). Já para a 

creatinina o grupo G3 apresentou apenas em T12 elevação nos valores 

comparando com os valores de referência. Não foi encontrada diferença 

estatística entre os grupos (P>0,05) (tabela 10). 

 

 

5.4 Constituintes ruminais 

 

Todos os grupos apresentaram valores de pH dentro da normalidade. 

Todos os grupos diferiram (P<0,05) do grupo G1 exceto o G4. Houve diferença 

estatística no tempo T12 (P<0,05) (tabela 11). 

Não houve diferença quanto aos valores de referência para a contagem 

total de protozoários. Não foi encontrada diferença estatística entre os grupos 

(P>0,05) (tabela 12).  

 

5.5 Nitrato e nitrito no fluido ruminal e no sangue 

 

Nas avaliações de nitrato no fluido ruminal houve valores elevados nos 

seguintes grupos e momentos: G2 em T18; G3 em T6, T9, T12 e T30; G5 de T3 a 

T12. Com relação ao nitrito as alterações foram observadas no grupo G2 em T6 a 

T30; T9, T12, T18 e T24; G3 de T3 a T18; G4 em T6 até T24 e G5 de T3 até T30. 

Não houve diferença estatística entre os grupos para nenhum dos dois 

parâmetros. Notou-se diferença entres os tempos para o nitrato nos tempos T6 e 

T12 e para o nitrito em T9 e T12 (tabela 13).  

Nas avaliações de nitrato no sangue os grupos apresentaram valores 

médios acima dos de referência nos seguintes momentos: G2 de T3 até T18; G3 

e G5 de T3 à T30 e G4 em T3, T6 e T9. Notou-se diferença significativa nos 

grupos G3 com os demais.  

Para os valores de nitrito no sangue todos os grupos apresentaram 

valores médios acima dos de referência em todos os momentos. Houve diferença 

significativa somente do grupo G3 com os demais. Notou-se diferença entre os 

tempos T9, T12, T18 e T24 (tabela 14). 
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5.6 Metemoglobina 

 

Os resultados de metemoglobina de todos os grupos foram detectados 

acima dos valores de referência (G1) obedecendo a seguinte ordem decrescente: 

G3 (25,45%), G5 (15,45%), G4 (2,15%) e G2 (1,94%). Todos os grupos 

apresentaram metemoglobinemia a partir do momento T3, exceto G2 que foi no 

momento T6. Notou-se semelhança entre G3 e G5, mas diferiram do grupo G2, 

G4 e G1, que foram semelhantes entre si. O grupo G3 foi semelhante somente ao 

G5 nos momentos T9, T12, T24 e T30, mas diferente dos demais grupos (G4, G2 

e G1). G5 foi semelhante a G2, G4 e G1 nos momentos T9 e T30, mas diferente 

dos referidos grupos em T12 e T18. Os grupos G2, G3 e G1 foram semelhantes 

de T9 até T30 (tabela 15).  
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6. DISCUSSÃO 

 

Não foram observadas alterações significativas nos parâmetros de 

temperatura retal, frequência cardíaca e respiratória nos bovinos da presente 

pesquisa, mas nos grupos g3 e g5 a partir do momento 9 horas os animais 

apresentaram padrão respiratório abdominal e taquipnéia.  JONCK et al. (2013) 

relataram taquicardia e taquipnéia em dois bovinos do total de sete intoxicados 

experimentalmente com feno de azevém (2,33% nitrato /Kg/MS) e de aveia (2% 

de nitrato/Kg/MS). Alterações clínicas semelhantes foram descritas por 

JAINUDEEN et al. (1964) ao induzir toxicose por nitrato ao fornecer doses 

variadas (440-600 mg de nitrato de sódio/kg/P.V) para novilhas.  

As alterações de coloração de mucosas e sangue, dificuldade de 

locomoção e respiração abdominal identificadas nos bovinos dos grupos G3 e G5 

também foram observadas em outros protocolos experimentais (JAINUDEEN et 

al., 1964; BURROWS et al., 1987; JACKOVÁ et al., 1999; JONCK, 2010; SILVA et 

al., 2012), bem como em surtos (MAYO et al., 1895; MEDEIROS et al., 2003; 

OZMEN et al., 2003; BOURKE, 2007; JONCK et al., 2009; McKENZIE et al., 2009; 

JONCK, 2010) ocasionados por nitrato/nitrito. Acredita-se que somente os 

animais dos grupos G3 e G5 foram sintomáticos porque foram as maiores doses 

de nitrato administrado. 

O protocolo de intoxicação estabelecido não ocasionou alterações 

significativas no eritrograma dos animais, porém JAINUDEEN et al. (1964) 

descreveram elevações das concentrações das hemácias, hematócrito e 

hemoglobina em animais que receberam 660 mg de íon nitrato/kg/P.V durante 

150 dias. SEZER et al. (2012) também relataram aumentos dos valores das 

hemácias e redução de hematócrito entre os grupos que ingeriram pastagem com 

elevados níveis de nitrato durante um ano. As elevações relatadas podem ser 

resultantes de intoxicação crônica devido à resposta da medula quanto à 

produção desses compostos (JAINUDEEN et al., 1954).  

Os resultados do leucograma foram inespecíficos e pontuais, exceto do 

grupo G3 no momento T18 caracterizado por neutrofilia e linfopenia devido a 

mobilização marginal dos leucócitos, principalmente neutrófilos indicando 

leucograma por estresse (RADOSTITIS et al., 2007).  
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Os resultados obtidos da avaliação do fibrinog nio plasmático de todos 

os bovinos indicaram  ue o nitrato não foi capaz de provocar uma resposta 

inflamatória nos animais  OL     A PA   et al., 2 12). O fibrinog nio plasmático 

associado com os parâmetros leucocitários são utilizados pelos clínicos para 

detectar e monitorar processos inflamatórios (MEYER et al., 1995).  

Os valores médios de proteína total apresentaram-se dentro dos 

valores de referência excluindo processo inflamatório. De acordo com AMORIM et 

al. (2003), os valores da referida variável podem estar elevados quando há 

resposta inflamatória à injúria das células musculares esqueléticas ou dos 

hepatócitos, podendo ser utilizada associada ao fibrinogênio como marcador de 

inflamação.  

Provavelmente o curto período experimental de 30 horas não foi 

suficiente para promover alteraç es nas variáveis hematológicas por ue após 2  

a  6 horas da in  ria tecidual, a concentração plasmática do fibrinog nio aumenta, 

precedido pelo aumento da gamaglobulina (SUTTON & HOBMAN, 1975). 

Segundo JAIN (199 ), o n vel de fibrinog nio plasmático é o melhor indicador de 

doença inflamatória nos bovinos, sendo superior   avaliação do  uadro 

leucocitário.  

A manutenção das variáveis hematológicos dentro dos parâmetros 

fisiológicos indicaram que o delineamento experimental em quadrado latino e os 

intervalos de 13 dias de adaptação (Fase 1) foram suficientes para garantir que 

não houvesse influência de efeitos residuais sobre essas comparações. Para 

SANCHES & ZOCCHI (2010) o delineamento em quadrado latino garante que 

possíveis efeitos residuais não exerçam influencia sobre a comparação de efeitos 

dos tratamentos. 

As alterações constatadas em relação à glicose, podem ter ocorrido 

devido ao aumento da glicogenólise hepática, em resposta a liberação de 

epinefrina e pela estimulação da gliconeogênese exercida pelo cortisol, 

ocasionado nas situações de estresse (Bennet et al. 1989). Essa situação pode 

ter ocorrido prioritariamente no grupo G3 porque os animais receberam a maior 

dose do composto de nitrato desencapsulado e, consequentemente, sua 

metabolização desencadeou alterações clínicas. 
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Analisando os resultados dos testes de função hepática (bilirrubinas, 

AST, GGT) realizados na presente pesquisa não foi possível detectar qualquer 

tipo de disfunção hepática, sendo que as alterações notadas foram inespecíficas 

e isoladas. Para LIMA & FIORAVANTI (2010) os exames de função hepática são 

fundamentais na rotina clínica, ajudam no estabelecimento do tipo de disfunção 

hepática e devem ser avaliados em conjunto porque, isoladamente, podem ser 

identificados em processos patológicos de outros sistemas não associados com 

doença hepática.  

As mensurações da atividade sérica das enzimas CK e AST diferem 

dos resultados descritos por SEZER et al. (2012), que ao relataram surto de forma 

crônica constataram aumento nos valores das referidas enzimas devido o 

potencial oxidativo do nitrato de causar peroxidação lipídica hepática, o que pode 

provocar alteração nas enzimas hepáticas e musculares. 

Os resultados da ureia indicaram que a dieta fornecida proporcionou 

aporte energético e proteico suficiente aos bovinos porque é um produto de 

excreção do metabolismo do nitrogênio (LIMA & FIORAVANTI, 2010).   

Na dosagem de creatinina constatou-se elevação discreta e pontual, 

sendo insignificante as alterações para justificar a possibilidade de que o nitrato 

tenha causado um comprometimento da filtração glomerular, que surge com a 

lesão de 60% a 75% dos néfrons (MORAIS et al., 2000). 

A análise das concentrações do pH ruminal, do nitrato e nitrito ruminal 

e sanguíneo, bem como da metemoglobinemia, foram parâmetros importantes 

para avaliação dos efeitos do metabolismo dos produtos testados porque de 

acordo com LEWIS (1951), CAMPBELL (1954) e LENG ( 2008) a conversão do 

nitrato até amônia é influenciada pelo pH e pelos microrganismos ruminais. 

A manutenção dos valores de pH ruminal em níveis semelhantes nos 

grupos que receberam fonte de nitrato também foram descritos em outros 

protocolos experimentais com bovinos (NOLAN et al. 2010; EL-ZAYAT et al. 

2014). No período experimental de 30 horas, embora os valores do G1 tenham 

sido menores que os demais grupos, acredita-se que a fonte de nitrato não foi 

capaz de promover alteração de pH significativas e pode ter ajudado a regular os 

níveis de nitrogênio ruminal (NOLAN et al., 2010).  
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A administração do nitrato de cálcio intraruminal, independente do 

grupo experimental, não proporcionou alteração na contagem dos protozoários 

ruminais corroborando com NOLAN et al. (2010), VAN ZIJDERVELD et al. (2010) 

e LI et al. (2012). Esses resultados associado com a manutenção do pH ruminal 

dentro dos valores de normalidade indicaram que a saúde ruminal foi preservada. 

Com relação aos valores médios da concentração de nitrato e nitrito no 

fluido ruminal observa-se que o comportamento da produção desses íons foi 

semelhante, o que pode ter ocorrido por uma gradual elevação das bactérias 

redutoras de nitrato e nitrito conforme também relataram VAN ZIJDERVELD et al. 

(2010).  

No grupo G3 notou-se que a relação grupo/tempo correspondeu ao 

tempo necessário para ocorrer o metabolismo da dose fornecida de nitrato 

corroborando com LEWIS (1951) e BURROWS et al. (1987). Para os referidos 

autores a metabolização do nitrato e a elevação de nitrito ocorrem de três a seis 

horas após o início do fornecimento de uma fonte de nitrato. 

Apesar de não ter sido observada diferença significativa de 

nitrato/nitrito no fluido, o grupo G3 diferiu dos demais quanto à detecção desses 

íons no sangue. Justifica-se pelo fato de ter sido o grupo que recebeu maior dose 

de nitrato desencapsulado proporcionando quantidades significativas de 

nitrato/nitrito para que fossem absorvidas diretamente do rúmen para a corrente 

sanguínea (WANG, GARCIA-RIVERA & BURRIS 1961). 

Comportamentos semelhantes quanto ao pico do nitrito no fluido e no 

sangue foram observados no grupo G3 e relatados por LEWIS (1951). O referido 

comportamento pode ter ocorrido já que a formação inicial do nitrito ocorre no 

rúmen, depois no sangue conforme afirmaram PFANDER et al. (1957). 

As maiores doses de nitrato fornecidas aos grupos G3 e G5 

acarretaram em elevados valores de metemoglobina após seis horas. Elevação 

semelhante foi descrita por LEWIS (1951) e pode ocorrer porque certa 

concentração de nitrito pode ter acumulado no rúmen, aumentado a concentração 

na corrente sanguínea e criado condições para uma severa metemoglobinemia. 

 Nas doses mais baixas o encapsulamento do produto não interferiu 

nos resultados de metemoglobina, inclusive não apresentando diferença quanto 

ao grupo controle, mesmo a adição de nitrato tendo sido realizada diretamente no 
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rúmen. Para LEWIS (1951) essa metodologia é importante quando se quer obter 

informações especificas sobre a redução do nitrato no rúmen, a sua passagem e 

a de nitrito para o sangue (LEWIS, 1951; EL-ZAYAT et al. 2014).  

Apesar de não ter sido notada diferença de concentração de MetHb 

entre G3 e G5 (P>0,05), o grupo G3 teve um animal sintomático. Provavelmente 

isso ocorreu devido ao pico observado de nitrito no fluido em T9 e de nitrito no 

sangue em T12. A fonte de nitrato encapsulada pode ter minimizado a 

solubilidade do nitrato resultando em uma liberação mais lenta do composto no 

rúmen corroborando com EL-ZAYAT et al. (2011) que afirmaram que as 

liberações lentas de produtos de nitrato protegido no rúmen podem causar a 

adaptação da microflora ruminal aumentado a sua capacidade de reduzir o 

acúmulo de nitrito, diminuindo o potencial tóxico do mesmo. 

 Independente do grupo avaliado os resultados de metemoglobina 

encontrados foram inferiores a 30%, sendo considerado baixo quando se 

comparados aos estudos realizados por CAMPBELL (1954), LEWIS (1961), 

WANG, GARCIA-RIVERA & BURRIS (1961) e BURROWS et al. (1987), que 

encontram valores próximos a 65%. O fracionamento da dose pode ter favorecido 

uma adaptação adequada das bactérias redutoras de nitrato/nitrito. 

 Embora a literatura seja contraditória em relação aos valores de MetHb 

que possam ser prejudiciais aos animais, neste experimento a concentração que 

desencadeou sintomatologia foi semelhante aos citados por BRUNING-FANN & 

KANEENE (1993) e NAGY et al. (1997), que perceberam alterações clínicas 

quando os animais possuiam entre 15% e 30% de MetHb.  

Os resultados dos valores de MetHb no grupo G3 confirmaram que o 

momento da decisão terapêutica, baseada nas alterações clínicas foi 

imprescindível para evitar o óbito do animal. Apesar de EL-HUSSEINE & 

AZAROV (2010) afirmarem que uma vez diagnosticada a metemoglobinemia o 

tratamento deva ser prontamente realizado, os grupos G2 e G4 apresentaram 

metemoglobinemia, permaneceram assintomáticos e não necessitaram de 

tratamento. Isso pode ter ocorrido devido ao organismo ser capaz de reverter o 

quadro quando as concentrações de MetHb são baixas (NASCIMENTO et al. 

2008). 
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O protocolo terapêutico realizado em dois bovinos do grupo G3 que 

apresentaram elevada metemoglobina constituiu na administração de azul de 

metileno na dose de 2 mg/kg de peso corporal diluído em 500 mL de solução 

fisiológica 0,09% por via endovenosa. De acordo com RADOSTITIS et al. (2007), 

NASCIMENTO et al. (2008) e EL-HUSSEINE & AZAROV (2010) a resposta do 

azul de metileno é rápida e em poucos minutos as mucosas retornam à coloração 

normal, fato também observado no animal sintomático da presente pesquisa.  

O azul de metileno é uma tiazina com propriedade anti-séptica e 

oxidante dose-dependente (NASCIMENTO et al., 2008) que combina-se com a 

enzima metemoglobina redutase que por redução converte a metemoglobina em 

hemoglobina (VAN DIJK et al., 1983). Seu uso é descrito como o antídoto 

específico para intoxicação por nitrito (VAN DIJK et al., 1983; BURROWS et al., 

1987; RADOSTITS et al., 2007; NASCIMENTO et al., 2008; JONCK, 2010) e foi 

eficaz neste experimento. Além da melhora do quadro clínico notaram-se 

reduções nas concentrações do nitrito no fluido ruminal e do nitrito e 

metemoglobina no sangue, não sendo necessário repetir o protocolo. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

As alterações nos exames hematológicos e bioquímicos foram 

inespecíficas e pontuais, enquanto que a metemoglobinemia foi detectada em 

todos os animais. 

O exame de metemoglobina mostrou ser mais adequado, mas requer 

reagentes de difícil aquisição, alguns controlados pelo exército e que podem 

provocar reações adversas aos manipuladores.  

A dose de nitrato de cálcio e amônio de 1,82% (G2) sem 

encapsulamento e a dose de 2,58% (G4) com produto encapsulado tiveram 

resultados clínicos e laboratoriais semelhantes, não justificando o processamento 

da fonte de nitrato. 

A dose de nitrato de cálcio de amônio de 3,64% sem encapsulamento 

ocasionou sinais clínicos severos necessitando a intervenção terapêutica com 

azul de metileno. 

A dose de 5,16% de nitrato de cálcio com encapsulamento foi eficiente 

na prevenção da toxicose de nitrato/nitrito, porém novas pesquisas devem ser 

realizadas para comprovar seu custo/benefício.  

A terapêutica com azul de metileno foi eficaz proporcionando reduções 

nos níveis de nitrato, nitrito e metemoglobinemia. 
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ANEXOS 1  
 
 
TABELA 3 - Médias ajustadas da frequência cardíaca (FC), respiratória (FC) e 

temperatura retal aferidas nas fases 1 e 2 do protocolo de 
intoxicação experimental por nitrato de cálcio e amônio 
decahidratado em bovinos da raça Nelore divididos em cinco 
grupos, realizado no Confinamento Experimental de Bovinos de 
Corte da EVZ/UFG/Goiânia 

 

Variável Fase Tempo 
Grupos    

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5  

FC 
(bpm) 

 

1 T0 48,4 47,4 49,2 49,6 48  48,52 

0,6083 

 

2 T3 46 42,2 42,8 45,8 45,2  44,40
a
  

 T6 
T9 

T12 

47,60 
48,80 

50 

42,2         
44 

47,6 

47,4 
45,8 

51,87 

48 
47 

48,6 

45,6 
46,8 
48,4 

 46,16
a
 

46,48
a
 

49,49
a
 

 

 T18 48,8 47,8 51,87 49,2 48,6  49,25
a
  

 T24 43 42,6 48,7 43,4 44  44,34
a
  

 T30 46,2 48 43,73 44,4 47,6  45,98
a
  

 Média 47,20
A 

45,05
A 

47,46
A
 46,62

A
 46,60

A
     

FR 
(bpm) 

 

1 T0 27 27,2 31,4 30,3 27,2  28,62 

0,2458 

 

2 T3 26,8 26,2
A
 27,6 30 24,4  26,92ª

 
 

 T6 
T9 

T12 

29 
30,6 
28,2 

25,6 
27 

26,8 

28,4 
27,8 
28,8 

28 
27,4 
27,8 

27,8 
28,6 
27,4 

 27,76ª 
28,28

a 

27,96
a  

 T18 28,8 25,2 29,8 25,4 25,4  26,73ª
 

 

 T24 24,6 27 27,4 25,6 24,8  25,92ª
 

 

 T30 24,8 27,4 26 25,8 25,4  25,86ª
 

 

 Média 27,22
A 

26,55
A
 28,35

A
 27,52

A
 26,37

A
     

T°C 
 

1 T0 37,84 37,9 37,67 38 38,36  37,65ª   

2 T3 38,56 38,57 38,47 38,3 38,45  38,56ª 

0,6922 

 

 T6 
T9 

T12 

38,8 
39,1 
38,9 

38,7 
39,04 
38,87 

38,9 
39,07 
38,75 

38,7 
39,18 
38,9 

38,83 
38,97 
38,96 

 38,87
a
 

39,11
a
 

38,91ª 
 

 T18 38,4 38,36 38,07 38,48 36,44  37,96ª  

 T24 38,14 38 38,21 38 37,96  38,08ª  

 T30 38,52 38,74 38,55 38,78 38,74  38,66ª  

 Média 38,54
A 

38,50
A 

38,53
A
 38,56

A
 38,29

A
     

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos 
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os tempos  
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem 

encapsulamento; G3:3,64% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; 

G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato 

de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento. 
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TABELA 4 - Médias ajustadas dos valores de hemoglobina (Hb), volume globular 
(VG), hemácias (Hem), VCM e CHCM aferidas nas fases 1 e 2 do 
protocolo de intoxicação experimental por nitrato de cálcio e amônio 
decahidratado nos bovinos  da raça Nelore divididos em cinco 
grupos, realizado no Confinamento Experimental de Bovinos de 
Corte da EVZ/UFG/Goiânia 

Variável Fase Tempo 
Grupos    

M G T  
G1 G2 G3 G4 G5  

Hb 
(g/dL) 

 

1 T0 10,86 10,92 11,02 10,82 11,36  10,99 

0,7653 

  

2 T6 10,2 9,96 10,07 10,46 9,90  10,24
a 

  

 T12 
T18 
T24 

10,44 
10,04 
10,3 

10,02 
10,62 
10,52 

10,31 
11,0 
11,0 

9,80 
10,46 
14,92 

10,26 
10,48 
10,54 

 10,18
a
 

10,53
a 

11,46
a 0,6106  

 T30 9,82 14,46 10,44 9,82 10,38  10,98
a 

  

 Média 10,16
A 

11,11
A 

10,73
A
 11,09

A
 10,31

A
      

Variável Fase Tempo 
Grupos    

M G T  
G1 G2 G3 G4 G5  

Vg (%) 
 

1 T0 35,98 35,5 36,26 35 37,02  35,95    

2 T6 33,48 32,9 34,96 34,78 32  33,62
a 

   

 T12 
T18 
T24 

34,48 
32,92 
34,72 

32,7 
34,36 
35,26 

34,10 
36,12 
37,60 

32,18 
34,46 
28,98 

33,38 
35,82 
34,96 

 33,36
a 

34,71
a 

34,30
a 0,3108 

0,2558 
 

 

 T30 33,02 29,02 33,5 33,16 33,74  32,48
a 

   

 Média 33,72
A 

32,84
A 

35,25
A
 32,69

A
 33,98

A
      

Variável Fase Tempo 
Grupos    

M 
G 
 

T 
 

G1 G2 G3 G4 G5  

Hem 
(x10

6
/mm

3
 

 

1 T0 7,31 7,27 7,58 7,30 7,55  7,40    

2 T6 6,91 6,83 7,30 7,17 6,59  6,96
a
    

 T12 
T18 
T24 

7,04 
6,79 
7,10 

7,20 
7,05 
7,31 

7,07 
7,51 
7,82 

6,73 
7,15 
7,02 

6,87 
7,31 
7,19 

 6,98
a
 

7,16
a
 

7,29
a
 

0,1820 0,0513  

 T30 6,84 7,02 7,10 6,95 7,18  7,02
a
    

 Média 6,94
A 

7,08
A
       

 
7,03

A
 7,00

A
 7,03

A
      

VCM 
(%) 

 

1 T0 49,08 48,94 49,38 48,10 48,94  48,89    

2 T6 48,62 48,34 48,00 48,72 48,78  48,49
a 

   

 T12 
T18 
T24 

49,04 
48,84 
49,04 

48,32 
48,98 
48,52 

48,22 
48,39 
48,06 

48,20 
48,30 
48,18 

49,06 
49,46 
49,32 

 48,57
a
 

48,79
a 

48,62
a 

0,3889   

 T30 48,46 47,43 47,43 47,86 48,36  47,91
a 

   

 Média 48,80
A
 48,22

A 
48,02

A
 48,25

A
 48,99

A
      

CHCM 
(%) 

1 T0 31,00 30,88 31,10 30,82 30,84  30,93    

2 T6 30,44 30,04 30,62 30,14 31,94  30,64
a 

   

 T12 
T18 
T24 

30,38 
30,36 
29,64 

30,64 
30,86 
29,82 

30,60 
30,59 
37,60 

30,42 
30,56 
30,00 

30,64 
29,30 
29,92 

 30,54
a 

30,33
a 

31,40
a 

0,8595 0,1244  

 T30 29,78 30,32 30,74 29,54 29,92  30,06
a 

   

 Média 30,12
A 

30,33
A 

30,36
A
 30,13

A
 30,34

A
      

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) entre os tempos 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; G3:3,64% 
de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado 
com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento 
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TABELA 5 - Médias ajustadas de leucócitos totais (LE), neutrófilos segmentados 
(SG), linfócitos (LF), eosinófilos (EO) e monócitos (MO) aferidas nas 
fases 1 e 2 do protocolo de intoxicação experimental por nitrato de 
cálcio e amônio decahidratado nos bovinos da raça Nelore divididos 
em cinco grupos, realizado no Confinamento Experimental de 
Bovinos de Corte da EVZ/UFG/Goiânia 

 

Variável Fase Tempo 
Grupos    

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5  

LE 
(x10

3
/mm

3
) 

 

1 T0 9,680 11,510 10,570 9,990 10,260  10,402   

2 T6 10,560 11,160 10,800 10,410 11,030  10,792
a
   

 T12 
T18 
T24 

10,210 
10,410 
10,260 

10,320 
11,200 
10,940 

10,360 
11,600 
10,799 

10,500 
10,740 
10,610 

10,630 
11,060 
10,920 

 10,404
a
 

11,002
a
 

10,705
a
 

0,8137  

 T30 10,030 10,410 10,866 10,760 10,310  10,468
a
   

 Média 10,294
A
 10,806

A
 10,878

A
 10,604

A
 10,790

A
  M G T 

SG 
(x10

3
/mm

3
) 

 

1 T0 1,927 2,189 2,897 1,836 2,821  2,334   

2 T6 2,474 2,661 3,148 2,463 2,975  2,744
a
   

 T12 
T18 
T24 

3,035 
3,733 
2,957 

2,635 
2,789 
3,158 

3,229 
5,141 
5,181 

2,944 
3,397 
3,653 

3,197 
3,738 
3,568 

 3,008
a
 

3,760
a
 

3,703
a
 

0,1422 0,0001 

 T30 2,444 2,182 4,354 3,405 3,049  3,087
a
   

 Média 2,928
A
 2,685

A
 4,211

A
 3,172

A
 3,305

A
  M G T 

LF 
(x10

3
/mm

3
) 

 

1 T0 6,834 8,540 6,828 7,168 6,540  7,182   

2 T6 7,386 7,675 6,787 7,019 7,230  7,219
a
   

 T12 
T18 
T24 

6,321 
5,977 
6,514 

6,844 
7,393 
6,825 

6,376 
5,746 
5,110 

6,618 
6,582 
6,066 

6,917 
6,461 
6,514 

 6,615
a
 

6,432
a
 

6,206
a
 

0,2082 0 

 T30 6,809 7,303 5,907 6,425 6,378  6,564
a
   

 Média 6,601
A
 7,208

A
 5,985

A
 6,542

A
 6,700

A
  M G T 

EO 
(x10

3
/mm

3
) 

1 T0 487 389,2 450,8 420,2 520,6  453,2   

2 T6 262 428 379 566 269  380,8
a
   

 T12 
T18 
T24 

510 
372 
368 

508 
762 
522 

400 
411 
137 

442 
490 
448 

173 
411 
399 

 406,6
a
 

489,2
a
 

374,8
a
 

0,2177 0,1846 

 T30 304 539 175 489 257  352,8
a
   

 Média 363,6
A
 544.92

A
 300,4

A
 487,28

A
 301,96

A
  M G T 

MN 
(x10

3
/mm

3
) 

1 T0 409 487 393 528 377  438,8   

2 T6 438 395 483 360 555  446
a
   

 T12 
T18 
T24 

319 
326 
419 

332 
291 
433 

353 
384 
419 

494 
269 
441 

341 
449 
416 

 368
a
 

344
a
 

426
a
 

0,2158 0,0740 

 T30 472 384 445 422 624  469
a
   

 Média 395
A
 367

A
 417

A
 397

A
 477

A
     

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) entre os tempos 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; G3:3,64% 

de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado 

com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento 
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TABELA 6 - Médias ajustadas de fibrinogênio (FIB) e proteína plasmática (PP) 
aferidas nas fases 1 e 2 do protocolo de intoxicação experimental 
por nitrato de cálcio e amônio decahidratado nos bovinos da raça 
Nelore divididos em cinco grupos, realizado no Confinamento 
Experimental de Bovinos de Corte da EVZ/UFG/Goiânia 

 

Variável Fase Tempo 
Grupos    

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5  

FIB 
(g/dL) 

 

1 T0 280 400 280 320 280  312   

 T6 280 320 280 240 280  280
a
   

2 T12 
T18 
T24 

320 
240 
320 

280 
280 
280 

320 
240 
240 

320 
240 
400 

280 
280 
400 

 304
a
 

256
a
 

328
a
 

0,8460 0,1690 

 T30 280 280 200 280 320  272
a
   

 Média 288
A
 312

A
 330

A
 296

A
 312

A
     

PP 
(g/dL) 

 

1 T0 7,36 7,44 7,20 7,36 7,32  7,34   

2 T6 7,20 7,16 7,00 7,12 6,80  7,05
a
   

 T12 
T18 
T24 

7,44 
7,24 
7,28 

7,28 
7,40 
7,36 

6,80 
6,66 
7,22 

7,24 
7,52 
7,48 

7,28 
7,12 
7,20 

 7,20
a
 

7,18
a
 

7,30
a
 

0,4440 0,0772 

 T30 7,12 7,20 6,95 7,16 7,20  7,12
a
   

 Média 7,25
A
 7,28

A
 6,93

A
 7,30

A
 7,12

A
     

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos 
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os tempos 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem 

encapsulamento; G3:3,64% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; 

G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato 

de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento  
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TABELA 7 - Médias ajustadas de glicose (GLI) aferidas nas fases 1 e 2 do 
protocolo de intoxicação experimental por nitrato de cálcio e amônio 
decahidratado nos bovinos da raça Nelore divididos em cinco grupos, 
realizado no Confinamento Experimental de Bovinos de Corte da 
EVZ/UFG/Goiânia 

 

Variável Fase Tempo 
Grupos    

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5  

GLI 
(mg/dL) 

 

1 T0 59,43 67,18 68,33 66,63 64,39  65,19   

2 T6 63,86 68,88 68,77 65,26 66,47  66,65
a
   

 T12 
T18 
T24 

52,46 
67,84 
67,93 

61,79 
69,24 
63,28 

89,97 
129,33 
66,67 

59,91 
69,93 
68,67 

68,62 
77,47 
70,79 

 65,95
a
 

67,47
b
 

67,71
a
 

0,0003 0,0311 

 T30 64,52 64,99 77,33 65,07 66,64  67,71
a
   

 Média 63,32
B
 65,63

B
 85,81

A
 65,77

B
 70,00

B
     

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos 
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os tempos 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem 
encapsulamento; G3:3,64% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; 
G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato 
de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento 
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TABELA 8 - Médias ajustadas de AST, GGT e CK aferidas nas fases 1 e 2 do 
protocolo de intoxicação experimental por nitrato de cálcio e amônio 
decahidratado nos bovinos da raça Nelore divididos em cinco 
grupos, realizado no Confinamento Experimental de Bovinos de 
Corte da EVZ/UFG/Goiânia 

 

Variável Fase Tempo 
Grupos    

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5  

AST 
(U/dL) 

 

1 T0 63,63 61,34 62,48 61,54 67,82  63,36   

2 T6 60,39 59,34 65,78 60,49 60,42  61,28
a
   

 T12 
T18 
T24 

69,93 
69,98 
69,88 

   59,33 
67,98 
68,88 

80,46 
86,72 
69,84 

64,19 
74,22 
67,79 

75,81 
77,27 
72,87 

 69,94
a
 

75,23
a
 

69,85
a
 

0,2770  

 T30 66,89 59,43 73,58 66,74 72,92  67,91
a
   

 Média 67,41
A
 62,99

A
 75,27

A
 66,68

A
 75,27

A
     

GGT 
(U/L) 

 

1 T0 20,65 18,36 20,65 21,93 19,38  20,19   

2 T6 21,42 21,16 21,93 20,91 20,91  21,26
a
   

 T12 
T18 
T24 

22,95 
21,67 
21,42 

20,65 
19,63 
19,89 

22,69 
16,37 
19,00 

22,44 
21,67 
20,65 

23,71 
20,14 
21,67 

 22,49
a
 

19,90
a
 

20,53
a
 

0,4363 0,2829 

 T30 20,91 21,42 19,43 23,20 27,03  22,40
a
   

 Média 21,67
A
 20,55

A
 19,89

A
 21,77

A
 22,69

A
     

CK 
(U/L) 

 

1 T0 165,05 145,45 111,45 106,54 150,30  135,75   

2 T6 116,34 111,56 135,88 135,76 174,50  134,81
a
   

 T12 
T18 
T24 

111,54 
169,68 
145,31 

130,88 
160,20 
111,35 

131,02 
291,01 
183,66 

121,08 
135,62 
271,76 

131,02 
169,54 
121,23 

 130,90
a
 

185,21
a
 

166,66
a
 

0,576 0,066 

 T30 97,02 179,57 208,00 87,10 140,57  142,45
a
   

 Média 127,96
A
 138,71

A
 189,91

A
 150,26

A
 189,91

A
     

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos tempos 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem 
encapsulamento; G3:3,64% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; 
G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato 
de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento 
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TABELA 9 - Médias ajustadas de bilirrubina total (BT), bilirrubina conjugada (BC) e 
bilirrubina não conjugada (BNC) aferidas nas fases 1 e 2 do 
protocolo de intoxicação experimental por nitrato de cálcio e amônio 
decahidratado nos bovinos da raça Nelore divididos em cinco 
grupos, realizado no Confinamento Experimental de Bovinos de 
Corte da EVZ/UFG/Goiânia 

 
 

Variável Fase Tempo 
Grupos    

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5  

BT 
(mg/dL) 

 

1 T0 0,43 0,51 0,40 0,49 0,52  0,47    

2 T6 0,54 0,49 0,54 0,53 0,58  0,54
a
    

 T12 
T18 
T24 

0,47 
0,52 
0,39 

0,47 
0,37 
0,43 

0,53 
0,69 
0,42 

0,48 
0,47 
0,45 

0,46 
0,36 
0,39 

 0,48
a
   

0,48
a
 

0,41
a
  

0,0410 0,0523 

 T30 0,46 0,40 0,46 0,43 0,38  0,42
a
    

 Média 0,47
AB

 0,43
B
 0,52

A
 0,47

AB
 0,43

B
     

BC 
(mg/dL) 

 

1 T0 0,07 0,11 0,11 0,10 0,07  0,09   

2 T6 0,12 0,13 0,09 0,09 0,10  0,01
a
   

 T12 
T18 
T24 

0,17 
0,12 
0,05 

0,09 
0,11 
0,07 

0,05 
0,14 
0,09 

0,11 
0,06 
0,09 

0,05 
0,07 
0,06 

 0,11
a
 

0,10
a
 

0,07
a
 

0,0865 0,1497 

 T30 0,08 0,09 0,09 0,07 0,09  0,09
a
   

 Média 0,11
A
 0,10

A
 0,10

A
 0,08

A
 0,07

A
     

BNC 
(mg/dL) 

 

1 T0 0,35 0,40 0,29 0,38 0,45  0,37
a
   

2 T6 0,41 0,36 0,44 0,43 0,48  0,43
a
   

 T12 
T18 
T24 

0,29 
0,40 
0,34 

0,36 
0,26 
0,35 

0,40 
0,54 
0,32 

0,36 
0,41 
0,35 

0,40 
0,28 
0,33 

 0,37
a
 

0,38
a
 

0,34
a
 

0,0997 0,2491 

 T30 0,37 0,31 0,36 0,35 0,28  0,33
a
   

 Média 0,36
A
 0,33

A
 0,41

A
 0,38

A
 0,36

A
     

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os tempos 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem 
encapsulamento; G3:3,64% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; 
G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato 
de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento 
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TABELA 10 - Médias ajustadas de ureia, e creatinina (Creat) aferidas nas fases 1 
e 2 do protocolo de intoxicação experimental por nitrato de cálcio e 
amônio decahidratado nos bovinos da raça Nelore divididos em cinco 
grupos, realizado no Confinamento Experimental de Bovinos de 
Corte da EVZ/UFG/Goiânia 

  

Variável Fase Tempo 
Grupos    

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5  

Ureia 
(mg/dL) 

 

1 T0 51,84 45,40 48,94 46,52 46,82  47,90   

2 T6 55,76 46,98 53,00 51,88 51,36  51,79
a
   

 T12 
T18 
T24 

46,62 
47,36 
46,28 

57,56 
54,56 
43,86 

55,44 
60,34 
53,84 

49,66 
52,02 
46,12 

57,36 
51,14 
48,78 

 53,32
a
 

53,08
a
 

47,77
a
 

0,2152  

 T30 43,20 43,74 46,18 40,34 48,84  44,46
a
   

 Média 47,84
A
 49,34

A
 53,76

A
 48,00

A
 51,49

A
     

Creat 
(mg/dL) 

 

1 T0 1,58 1,54 1,56 1,53 1,54  1,55   

2 T6 1,73 1,76 1,75 1,71 1,76  1,74
a
   

 T12 
T18 
T24 

1,78 
1,72 
1,61 

1,85 
1,79 
1,73 

1,81 
1,82 
1,67 

1,80 
1,74 
1,66 

2,07 
1,78 
1,75 

 1,86
a
 

1,77
a
 

1,68
a
 

0,2644  

 T30 1,77 1,81 1,75 1,70 1,80  1,76
a
   

 Média 1,72
A
 1,79

A
 1,76

A
 1,72

A
 1,83

A
     

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os tempos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos experimentais 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem 

encapsulamento; G3:3,64% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; 

G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato 

de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento 
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TABELA 11 - Médias ajustadas de pH ruminal aferidas nas fases 1 e 2 do 
protocolo de intoxicação experimental por nitrato de cálcio e amônio 
decahidratado nos bovinos da raça Nelore divididos em cinco grupos, 
realizado no Confinamento Experimental de Bovinos de Corte da 
EVZ/UFG/Goiânia 

 

Variável Fase Tempo 
Grupos   

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5 

  Ph 

1 T0 7,14 7,22 7,14 7,17 7,22 7,17   

2 T3 6,83 7,11
 
 6,92 7,06 7,01 6,98

a 
  

 T6 
T9 

T12 

6,93 
6,77 
6,48 

7,22 
7,17 
7,18 

6,96 
7,01 
7,01 

7,12 
7,0 

6,97 

7,03 
7,04 
7,05 

7,05
a 

7,00
a 

6,94
b 

0,0049 0,0005 

 T18 6,93 7,08 7,18 7,08 7,33 7,12
a 

  

 T24 7,14 7,00 7,34 7,17 7,30 7,19
a 

  

 T30 7,05 6,81 7,12 6,91 7,11 7,00
a 

  

 Média 6,88
B 

7,08
A 

7,08
A
 7,04

B
 7,08

A
    

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os tempos 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem 
encapsulamento; G3:3,64% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; 
G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato 
de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento 



69 
 

 

 

TABELA 12 - Médias ajustadas de contagem total de protozoários (Cont. Protz) 
aferidos nas fases 1 e 2 do protocolo de intoxicação experimental 
por nitrato de cálcio e amônio decahidratado nos bovinos da raça 
Nelore divididos em cinco grupos, realizado no Confinamento 
Experimental de Bovinos de Corte da EVZ/UFG/Goiânia 

 

Variável Fase Tempo 
Grupos   

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5 

Cont. 
Protz. 

 

1 T0 1,504 1,552 1,399 1,467 1,515 
 

  

2 T6 1,525 1,555 1,491 1,577 1,422 15,144
a
   

 T12 
T18 
T24 

1,357 
1,268 
1,332 

1,280 
1,147 
1,435 

856,1 
752,0 
699,8 

1,210 
1,073 
1,311 

1,291 
1,220 
1,448 

12,625
a 

11,680
a
 

13,525
a 

0,6320  

 T30 1,276 978,7 444,9 1,180 1,097 13,380
a 

  

  Média 1400
A
 1365

A
 1221

A
 1311

A
 1336

A
    

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os tempos 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem 

encapsulamento; G3:3,64% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; 

G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato 

de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento 
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TABELA 13 - Médias ajustadas de nitrato e nitrito no fluido ruminal aferidas nas 
fases 1 e 2 do protocolo de intoxicação experimental por nitrato de 
cálcio e amônio decahidratado nos bovinos da raça Nelore 
divididos em cinco grupos, realizado no Confinamento Experimental 
de Bovinos de Corte da EVZ/UFG/Goiânia 

 

Nitrato 
fluido 

Fase Tempo 
Grupos   

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5 

 T0 0,13 0,13 0,09 0,09 0,13 0,11   

2 T3 0,04 0,13 0,18 0,04 0,22 0,12
a   

 T6 0,13 0,18 1,20 0,13 0,84 0,50
b   

 T9 0,18 0,18 0,35 0,09 0,27 0,21
a 0,130 0,015 

 T12 0,18 0,13 1,15 0,18 0,22 0,37
b   

 T18 0,13 0,22 0,18 0,09 0,18 0,16
a
   

 T24 0,04 0,18 0,04 0,13 0,18 0,12
a
   

 T30 0,18 0,13 0,44 0,13 0,09 0,19
a
   

 Média 0,13
A 

0,16
A
 
 

0,45
A
  0,11

A
  0,27

A
     

Nitrito 
fluido 

1 T0 0,07 0,03 0,16 0,03 0,10  0,08   

2 T3 0,10 0,10 0,79 0,07 0,13  0,24ª
   

 T6 0,13 0,16 1,74 0,16 0,23  0,49ª
   

 T9 0,13 0,20 6,76 0,13 0,33  1,51
b 0,106 0,0001 

 T12 0,13 0,16 1,97 0,30 0,36  0,58ª
   

 T18 0,16 0,16 1,48 0,33 0,30  0,49ª   

 T24 0,13 0,16 0,10 0,16 0,36  0,18ª   

 T30 0,10 0,13 0,10 0,10 0,13  0,11ª   

 Média 0,12
A 

0,14
A 

1,64
A
 0,16

A
 0,24

A
     

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos 
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os tempos 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem 
encapsulamento; G3:3,64% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; 
G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato 
de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento 
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TABELA 14 - Médias ajustadas de nitrato e nitrito no sangue aferidas nas fases 1 
e 2 do protocolo de intoxicação experimental por nitrato de cálcio e 
amônio decahidratado nos bovinos da raça Nelore divididos em 
cinco grupos, realizado no Confinamento Experimental de Bovinos 
de Corte da EVZ/UFG/Goiânia 

 

Variável Fase Tempo 
Grupos   

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5 

Nitrato  
Sangue  

(mg) 

1 T0 
3,16 1,86 2,08 1,42 1,86 1,98   

2 T3 1,99 18,52 35,44 11,08 18,69 17,14
a
   

 T6 2,39 17,23 49,53 17,99 29,99 23,43
a
   

 T9 1,77 21,18 47,80 19,18 32,21 24,45
a
 <0,05 0,020 

 T12 2,61 19,00 218,75 15,46 27,51 21,22
a
   

 T18 2,35 22,19 31,41 17,37 27,33 20,16
a
   

 T24 1,99 15,64 28,26 15,90 21,62 16,66
a
   

 T30 1,90 13,42 24,72 11,39 17,19 13,73
a
   

 Média 3,52
B
 16,13

B
 54,75

A
 13,72

B
 22,05

B
    

Nitrito  
Sangue 

(mg) 

1 T0 
1,38 0,07 0,13 0,23 0,69 0,15   

2 T3 0,85 4,89 8,89 4,72 11,18 6,10
a
   

 T6 0,43 15,74 54,15 21,81 26,63 23,75
a
   

 T9 1,54 49,13 99,42 28,27 42,57 44,18
b
 0,001 <.0001 

 T12 0,69 36,08 114,83 34,57 39,92 45,23
b
   

 T18 0,30 24,27 125,26 25,12 50,22 45,03
b
   

 T24 0,75 18,56
 
 69,18 12,99 23,98 25,09

b
   

 T30 0,10 8,92 45,03 14,24 13,32 16,33
a
   

 Média 0,10
B
 8,92

B
 45,03

A
 14,24

B
 13,32

B
    

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os tempos 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem 
encapsulamento; G3:3,64% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; 
G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato 
de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento 

 
 
 
TABELA 15 - Médias ajustadas de metemoglobina (MetHb) aferidas nas fases 1 e 

2 do protocolo de intoxicação experimental por nitrato de cálcio e 
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amônio decahidratado nos bovinos da raça Nelore divididos em 
cinco grupos, realizado no Confinamento Experimental de Bovinos 
de Corte da EVZ/UFG/Goiânia 

 

1 Fase Tempo 
Grupos    

M G T 
G1 G2 G3 G4 G5  

MetHb 
(%) 

1 T0 0,50
a
 0,38

a
 2,2

a
 0,80

a
 0,38

a
  0,85   

2 T3 0,99 0,54 0,99 0,83 1,31  0,93
 

  

 T6 
T9 

T12 

0,53 
0,54

b
 

0,74
b
 

2,37 
2,0

b
 

2,93
b
 

2,79 
21,21

a
 

31,87
a
 

1,90 
1,36

b
 

2,07
b
 

2,44 
16,73

ab
 

23,16
a
 

 2,01
 

8,37 
12,15

 

<,0001 <,0001 

 T18 0,47
c
 2,94

c
 53,7

a
 2,76

c
 31,29

b
  18,23

 
  

 T24 0,39
c
 1,57

bc
 37,64

a
 4,77

bc
 18,80

ab
  12,63

 
  

 T30 0,50
b
 1,24

b
 29,95

a
 1,36

b
 14,29

ab
  9,47

 
  

 Média 0,59
A 

1,94
A 

25,45
B
 2,15

A
 15,43

B
     

M= Médias; G= Média do Grupo T= média nos tempos  
Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os grupos 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na linha indica diferença significativa (p<0,05) 
entre os tempos 
G1:sem adição de nitrato na dieta; G2:1,82% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem 
encapsulamento; G3:3,64% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado sem encapsulamento; 
G4;2,58% de nitrato de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento; G5:5,16% de nitrato 
de cálcio e amônio decahidratado com encapsulamento  
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GRÁFICO 1 – Valores de dosagem de nitrato (NO3) e nitrito (NO2) no fluido 

ruminal e no sangue dos bovinos do grupo G1 submetidos a 

intoxicação experimental com nitrato de cálcio e amônio 

decahidratado no Confinamento Experimental de Bovinos de 

Corte, EVZ/UFG, Goiânia, 2014. 
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GRÁFICO 2 – Valores de dosagem de nitrato (NO3) e nitrito (NO2) no fluido 

ruminal e no sangue dos bovinos do grupo G2 submetidos a 

intoxicação experimental com 1,82% de nitrato de cálcio e amônio 

decahidratado no Confinamento Experimental de Bovinos de 

Corte, EVZ/UFG, Goiânia, 2014. 
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GRÁFICO 3 – Valores de dosagem de nitrato (NO3) e nitrito (NO2) no fluido 

ruminal e no sangue dos bovinos do grupo G3 submetidos a 

intoxicação experimental com 3,64 % de nitrato de cálcio e 

amônio decahidratado no Confinamento Experimental de Bovinos 

de Corte, EVZ/UFG, Goiânia, 2014. 
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GRÁFICO 4 – Valores de dosagem de nitrato (NO3) e nitrito (NO2) no fluido 

ruminal e no sangue dos bovinos do grupo G4 submetidos a 

intoxicação experimental com 2,58 % de nitrato de cálcio e 

amônio decahidratado no Confinamento Experimental de Bovinos 

de Corte, EVZ/UFG, Goiânia, 2014. 
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GRÁFICO 5 – Valores de dosagem de nitrato (NO3) e nitrito (NO2) no fluido 

ruminal e no sangue dos bovinos do grupo G5 submetidos a 

intoxicação experimental com 5,16% de nitrato de cálcio e amônio 

decahidratado no Confinamento Experimental de Bovinos de 

Corte, EVZ/UFG, Goiânia, 2014. 
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GRÁFICO 6 – Valores de dosagem de metemoglobina (MetHb) no sangue dos 

bovinos dos cinco grupos submetidos a intoxicação experimental 

com diferentes concentrações de nitrato de cálcio e amônio 

decahidratado no Confinamento Experimental de Bovinos de 

Corte, EVZ/UFG, Goiânia, 2014. 
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ANEXOS 3 

 

Valores de Referência  
 

 
 
 
 
 
 

Parâmetros avaliados Unidade 
 

Grupo Controle 

T0  

Média Desvio Padrão 
Coeficiente de 

Variação 

FC 48,4 6,65 13,75 Bpm 

FR 27 4,94 18,33 Rpm 

Temperatura 37,83 0,66 1,76 C 

Proteína Total 7,36 0,62 8,46 g/dL 

Glicose 59,43 3,60 6,07 mg/dL 

Aspartato aminotranferase 63,63 10,74 16,88 U/L 

Gama glutamiltransferase 20,65 6,4 30,98 U/L 

Creatina quinase 165,05 210,49 127,52 U/L 

Bilirrubina Total 0,07 0,049 64,86 mg/dL 

Ureia 51,84 6,89 13,28 mg/dL 

Creatinina 1,58 0,30 19,09 mg/dL 

pH Ruminal 7,14 0,29 4,11 g/dL 

Nitrato sangue 2,15 0,34 15,70 Mg 

Nitrito Sangue 0,66 0,50 76,67 Mg 

Nitrato Fluido 0,13 0,06 43,35 Mg 

Nitrito Fluido 0,12 0,03 25,27 Mg 

Protozoários 1.504.000 

 

275242,4386 

 

18,30 Protz/mL 

     


