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Durante este trabalho... 

As dificuldades não foram poucas... 

Os desafios foram muitos... 

Os obstáculos, muitas vezes, pareciam intransponíveis. 

Muitas vezes nos sentimos só, e, assim, o estivemos... 

O desânimo quis contagiar, porém, a garra e a tenacidade foram mais 

fortes, sobrepondo esse sentimento, fazendo-nos seguir a 

caminhada, apesar da sinuosidade do caminho. 

Agora, ao olharmos para trás, a sensação do dever cumprido se faz 

presente e podemos constatar que as noites de sono perdidas, as 

viagens e visitas realizadas; o cansaço dos encontros, os longos 

tempos de leitura, digitação, discussão; a ansiedade em querer fazer 

e a angústia de muitas vezes não o conseguir, por problemas 

estruturais; não foram em vão. 

Aqui estamos, como sobreviventes de uma longa batalha, porém, 

muito mais fortes e hábeis, com coragem suficiente para mudar a 

nossa postura, apesar de todos os percalços... 

 

Como dizia Antoine Saint Exupèry em sua obra prima “O Pequeno 

Príncipe”: 

 

“Foi o tempo que perdeste com a tua rosa, que fez a 

tua rosa tão importante.” 
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passadas, próximas ou longínquas; causa única de todas as 
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sua razão de ser e a fonte inesgotável de suas forças e de suas 
inspirações. Afinal, não existe um construtor mais perfeito 
que Ele e que seu único filho, Jesus Cristo. Nada nos é 
possível se não for de sua vontade. 
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RESUMO 

 
GONÇALVES, A. P. Uso de uréia de liberação lenta em suplementos protéico-
energéticos fornecidos a bovinos recebendo forragens de baixa qualidade. [Slow release 
urea in proteic-energetic supplements fed to beef cattle receiving low quality forage.]. 2006. 
82 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2006. 
 

Os efeitos da substituição da uréia tradicional por uréia de liberação lenta (ULL) e de dois 

níveis de nitrogênio não-protéico (NNP) na fração proteína bruta (PB) em suplementos 

oferecidos a 0,6% do peso vivo (PV) de novilhos Nelore alimentados ad libitum com feno de 

Brachiaria brizantha foram avaliados. Foram utilizados oito animais com 374,40kg (± 42Kg) 

de PV, dotados de cânulas ruminais, em um delineamento Quadrado Latino 4 x 4 replicado, 

cujos períodos foram compostos por cinco dias de adaptação dos animais às dietas e 7 dias de 

coletas de amostras. Os suplementos foram confeccionados de forma a conterem 40% (0; 50 

ou 100% de uréia de liberação lenta em substituição à uréia tradicional) ou 80% da PB como 

fonte de NNP (100% de uréia de liberação lenta). Os dados foram analisados utilizando-se 

contrastes ortogonais para avaliar os efeitos de substituição da uréia tradicional e de 

percentagem da PB oriunda de fonte de NNP. Quando houve efeitos significativos de 

substituição da uréia, foi utilizada análise de regressão polinomial. Para o estudo dos 

parâmetros de fermentação ruminal, foi considerado adicionalmente o delineamento em 

parcelas sub-divididas, a fim de se avaliar a interação entre tratamentos e tempo de coleta. A 

substituição da uréia tradicional não teve efeitos sobre o consumo de matéria seca e matéria 

seca digestível. O aumento na percentagem de NNP na fração proteína bruta dos suplementos 

diminuiu a digestibilidade da matéria seca e o consumo de matéria seca digestível em 

percentagem do peso vivo e em gramas por quilo de peso metabólico. A digestibilidade da 

proteína bruta foi maior, à medida que ULL foi inclusa no suplemento, porém nenhum efeito 

foi verificado sobre a digestibilidade da, fibra em detergente ácido (FDA) e neutro (FDN), 

carboidratos não-fibrosos (CNF) e matéria orgânica (MO). O suplemento com 80% da PB 

como NNP oriundo de ULL diminuiu a digestibilidade das frações PB, FDA e FDN. A 

substituição de uréia tradicional por ULL diminuiu linearmente a concentração total de 

ácidos graxos voláteis no rúmen, mas não afetou as concentrações de ácidos acético, 

propiônico e butírico, assim como a relação acético:propiônico. O aumento de 40% para 80% 

da PB como fonte de NNP aumentou a concentração de ácido acético e diminuiu a 

concentração de ácido butírico, sendo que não foi verificado nenhum efeito sobre as 



 

 

concentrações de AGVs totais e de ácido propiônico e na relação acético:propiônico. O pH e 

as concentrações de nitrogênio amoniacal ruminal não foram afetados pela inclusão de ULL 

ou pelos níveis de NNP do suplemento. A substituição de uréia tradicional por uréia de 

liberação lenta apresentou poucos efeitos no padrão de fermentação ruminal e na 

disponibilidade dos nutrientes de dietas à base de forragem de baixa qualidade. O aumento no 

teor de NNP da PB dietética pode comprometer a disponibilidade de nutrientes de bovinos 

alimentados com forragens. 

 

Palavras-chave: Fermentação ruminal. Nitrogênio não-protéico. Proteína. Ruminantes. Uréia 

encapsulada. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

GONÇALVES, A. P. Slow-release urea in proteic-energetic supplements fed to beef 
cattle receiving low quality forage. [Uso de uréia de liberação lenta em suplementos 
protéico-energéticos fornecidos a bovinos recebendo forragens de baixa qualidade]. 2006. 82 
f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2006. 
 

The effects of traditional urea replacement for slow-release urea (SRU) and of two levels of 

non-protein nitrogen (NPN) in crude protein (CP) fraction of supplements fed at 0.6% of 

body weight (BW) to Nellore steers consuming Brachiaria brizantha hay (ad libitum) were 

evaluated. Eight animals, with 374,40kg (± 42Kg) of BW and fitted with rumen cannulas 

were used in a replicated 4 x 4 Latin Square design, composed by 5-day adjustment-periods 

and 12-day sampling periods. Supplements were prepared with the purpose to contain: 40% 

(0; 50 and 100% of SRU replacing traditional urea) or 80% of CP as a NPN source (100% of 

SRU). Data were analyzed using ortogonal contrasts in order to evaluate the effects of 

traditional urea replacement and NPN levels. Polynomial regression was used when effects of 

urea replacement levels were significant. To ruminal fermentation parameters evaluation, 

additional split-plot design was considered to assess treatments and time for sampling 

interaction. Replacement of traditional urea for SRU had no effects on dry matter and 

digestible dry matter intakes. Increasing NPN percentage of CP fraction decreased dry matter 

digestibility and digestible dry matter intakes as percentage of BW and in grams per kilogram 

of metabolic weight (MW). Crude protein digestibility was increased as SRU was included in 

the supplement, but had no effect on acid (ADF) and neutral detergent fiber (NDF), ether 

extract (EE), non-fiber carbohydrates (NFC) and organic matter (OM) digestibility. 

Supplement with 80% of CP as SRU NPN decreased CP, ADF and NDF digestibility. 

Replacement of urea for SRU decreased linearly ruminal total volatile fatty acids (VFA) 

concentration, but had no effect on acetic, propionic and butyric acids concentration, as well 

as acetic to propionic ratio. Increasing 40% to 80% of CP as NPN source increased acetic 

acid and decreased butyric concentrations. Ruminal pH and amnoniacal nitrogen 

concentration were not affected by SRU inclusion or NPN levels. Replacement of traditional 

urea for slow-release urea showed few effects on rumen fermentation patterns and on 

nutrients availability of low quality forage based diets. Increasing NPN percentage of diet CP 

fraction may compromise nutrients availability of cattle fed forage. 
 

Key-Words: Encapsulated Urea. Non-Protein Nitrogen. Protein. Ruminal fermentation. 
Ruminants.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Atualmente, as principais metas da bovinocultura são aumentar a capacidade de 

conversão de nutrientes de origem vegetal em proteína animal para consumo humano, reduzir 

os custos na produção e diminuir a produção de resíduos para o ambiente. Tanto a qualidade 

como a combinação dos nutrientes da dieta dos animais deve ser capaz de atender às 

exigências nutricionais dos mesmos. Desta forma, a eficiência de conversão será melhorada e 

o potencial genético do animal mais bem aproveitado (MANELLA, 2004). 

A digestão dos ruminantes envolve constante atividade simbiótica dos 

microrganismos ruminais com o hospedeiro, que são altamente susceptíveis às alterações do 

meio, afetando não só a extensão da degradação dos componentes dos alimentos, mas 

também as quantidades e as proporções dos produtos resultantes da ação destes. 

A deficiência de proteína degradável no rúmen (PDR) resulta no baixo teor de 

nitrogênio amoniacal (N-NH3), sendo esse o principal fator limitante para digestão da fibra 

devido à menor atividade bacteriana (SATTER; SLYTER, 1974; HOOVER; STOKES, 

1991). Segundo Church (1990), a maioria das bactérias é capaz de usar o N-NH3 como única 

fonte de nitrogênio e, portanto, a dieta deve conter concentrações adequadas no rúmen para a 

ótima atividade microbiana.   

A uréia é uma importante fonte de PDR, conhecida como Nitrogênio Não-Protéico 

(NNP) e a sua alta densidade de equivalente protéico permite redução nos custos de dietas. 

Entretanto, a sua rápida solubilização implica em perdas de nitrogênio (N) o que causa 

redução na eficiência microbiana e riscos de intoxicação. 

O NNP inclui qualquer componente que contenha N, mas não na forma polipeptídica 

das proteínas. A uréia é uma fonte de NNP de baixo custo utilizada na alimentação de 

ruminantes, uma vez que é hidrolisada em nitrogênio amoniacal no rúmen e pode ser 
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incorporada pelos microorganismos ruminais e transformada em aminoácidos e proteínas 

bacterianas, que são posteriormente utilizadas pelo animal. O NNP é utilizado nas dietas de 

bovinos de corte e de leite como alternativa menos onerosa de proteínas pré-formadas de 

origem vegetal, tais como soja e semente de algodão, ou de origem animal, como farinha de 

peixe e farinha de sangue. 

Um dos fatores a ser considerado na utilização da uréia é que a quantidade que esta 

pode ser utilizada é limitada, devido à sua rápida hidrólise em nitrogênio amoniacal no 

rúmen. Se esta hidrólise ocorrer numa velocidade muito maior do que a capacidade de 

assimilação do nitrogênio amoniacal pelas bactérias ruminais, haverá acúmulo e escape de 

nitrogênio amoniacal do rúmen (SATTER; ROFFLER, 1975). Portanto, a uréia só pode ser 

utilizada como fonte de nitrogênio quando houver disponibilidade de um suprimento 

adequado de carboidrato de fermentação imediata para a síntese de proteína bacteriana. 

Nos últimos anos, a busca dos nutricionistas tem sido o controle de liberação do N 

oriundo da uréia, a fim de permitir maior sincronização com a degradabilidade dos 

carboidratos, permitindo maior aproveitamento pelas bactérias ruminais. Isto levaria à maior 

eficiência na síntese e fluxo de proteína microbiana, reduzindo a necessidade de fontes 

protéicas verdadeiras. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da inclusão de diferentes 

teores de NNP bem como o uso de uréia de liberação lenta em diferentes níveis de 

substituição à uréia tradicional sobre o consumo, a digestibilidade e o padrão de fermentação 

ruminal em novilhos Nelore alimentados com dieta baseada em forragem de baixa qualidade 

e suplementação protéico-energética. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Neste item será descrito a revisão de literatura referente ao presente trabalho. 

 

 

3.1 EFICIÊNCIA MICROBIANA E FISIOLOGIA RUMINAL 

 

 

A eficiência de síntese de proteína microbiana no rúmen depende dos efeitos da 

fermentação ruminal sobre a degradação e sincronização dos componentes dos alimentos e 

sobre a síntese de compostos a serem utilizados pelo hospedeiro através da absorção ruminal 

e intestinal (HOOVER; STOKES, 1991). Isto determina a melhor ou pior capacidade de 

conversão do alimento em produto animal (carne e leite). 

O valor nutritivo, associado às informações da composição química dos alimentos, 

também é dado pela disponibilidade dos nutrientes para fermentação microbiana 

determinando a eficiência da mesma. A eficiência de digestão dos alimentos no rúmen e a 

capacidade de transformação dos nutrientes em proteína de alta qualidade ocorrem em função 

da disponibilidade de energia e nitrogênio no rúmen para ótima atividade microbiana 

(RUSSELL et al., 1992). 

A associação entre a composição química e o potencial de degradação dos alimentos 

vai determinar o maior ou menor crescimento microbiano e produção de ácidos graxos 

voláteis no rúmen, que são as principais fontes de proteína e energia para bovinos, 

respectivamente (CHURCH, 1990). 

Nos últimos anos, modelos para estimativas de exigência de proteína são os que mais 



 

 

25

vem recebendo alterações. Na edição do National Research Council (NRC, 1984), as 

exigências eram representadas na forma de proteína bruta (PB). No ano seguinte, foi lançada 

pela NRC (1985) a edição sobre a Utilização do Nitrogênio em Ruminantes (“Nitrogen 

Usage in Ruminants”). O nível 2 do sistema de Cornell Net Carbohydrate and Protein 

System- CNCPS (FOX et al., 2000) integrou as taxas de degradação das diferentes frações de 

carboidratos e proteína na síntese de proteína microbiana, fermentação ruminal e fluxo de 

nutrientes para absorção intestinal. A proteína é fracionada em: fração A (fração solúvel-

nitrogênio não-protéico, NNP); fração B1 (fração solúvel rapidamente degradada no rúmen); 

fração B2 (fração solúvel, com taxa de degradação intermediária no rúmen); fração B3 (fração 

insolúvel lentamente degradada no rúmen); e a fração C (fração que é indigestível durante a 

sua permanência no trato gastrintestinal). O nível 2 aplicou não só o conceito da proteína 

metabolizável (proteína microbiana + proteína não-degradável no rúmen) que chega ao 

duodeno, mas a qualidade desta proteína em função do perfil dos aminoácidos. 

Segundo Satter e Slyter (1974), níveis de nitrogênio amoniacal ruminal entre 2 e 5 

mg/dl não restringem a digestão da matéria orgânica da dieta. Leng (1990) definiu que, para 

condições tropicais, o nível mínimo de concentração de nitrogênio amoniacal no fluido 

ruminal seria de 10 mg/dl. 

Chase Jr e Hibberd (1987) observaram valores muito próximos e abaixo do mínimo 

exigido por Satter e Slyter (1974), trabalhando com animais recebendo forragem com 4,2% 

de PB. O valor apresentado pelos animais do tratamento controle (sem suplemento) foi de 2,2 

mg/dl, enquanto que a inclusão de 1, 2 e 3 kg de milho à dieta como suplemento energético 

provocou a redução na concentração de nitrogênio amoniacal para 1,12; 0,88 e 0,61 mg/dl, 

respectivamente (CHASE Jr; HIBBERD 1987). Nesse experimento, os picos de nitrogênio 

amoniacal ocorreram 3 horas após a alimentação dos animais. 

Bactérias celulolíticas usam praticamente apenas nitrogênio amoniacal como fonte de 
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nitrogênio e sua capacidade fermentativa é consideravelmente menor na ausência de N-NH3, 

uma vez que sua capacidade de usar N na forma de aminoácidos e peptídeos é bastante 

reduzida. As bactérias amilolíticas crescem mais rapidamente utilizando cerca de 60% de 

peptídeos e aminoácidos e 34 % de nitrogênio amoniacal como fontes de N para seu 

crescimento (RUSSELL et al., 1992). Além disso, as bactérias que degradam amido, pectina 

ou açúcares são capazes de continuar a degradação do substrato mesmo quando N é limitante 

(TEDESCHI; FOX; RUSSELL, 2000). Para esses autores, as bactérias que degradam fibra 

não são capazes de degradar substrato quando N é limitante. Esse fenômeno é conhecido 

como “energy spilling” ou gasto inútil de energia.  

Para a otimização da produção de proteína microbiana é necessária a sincronização 

entre a disponibilidade de energia e compostos nitrogenados no ambiente ruminal 

(RUSSELL et al, 1992; FIRKINS, 1996). Os microrganismos são dependes do ATP 

(adenosina tri fosfato) que é a energia proveniente da fermentação dos carboidratos para que 

ocorra a biosíntese de proteína microbiana. Em contrapartida, os peptídeos e aminoácidos 

passam a ser utilizados como fontes de energia, ocorrendo acúmulo de nitrogênio amoniacal 

no meio (RUSSELL et al., 1992). Dessa forma, a concentração de N-NH3 é dependente da 

degradabilidade da fonte protéica, da disponibilidade de carboidratos e do equilíbrio entre sua 

produção e utilização pelos microrganismos (SATTER; ROFFLER, 1979; NOCEK; 

RUSSELL, 1988). 

Os trabalhos realizados nos últimos anos têm demonstrado que a taxa e a quantidade 

de nutrientes degradados no rúmen podem ter grande impacto nos produtos finais da 

fermentação ruminal e, conseqüentemente, no desempenho animal. Com isso, nutricionistas 

buscam balancear dietas que sincronizem a degradação da proteína com a dos carboidratos. 

Quando a taxa de degradação de proteína exceder a de carboidratos, grandes quantidades de 

nitrogênio podem ser perdidas na forma de nitrogênio amoniacal. A degradação dos 
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nutrientes é determinada pela competição entre taxa de degradação e passagem, e o 

conhecimento de ambas é necessário para estimar as quantidades de energia e de compostos 

nitrogenados disponíveis no rúmen (RUSSELL et al., 1992).  

Bodine, Purvis e Cox (2001a) estudaram o efeito de suplementos a base de grãos e de 

fibra de alta digestibilidade (casca de soja + farelo de trigo) sobre a concentração de 

nitrogênio amoniacal no fluído ruminal de animais recebendo feno com 5,2% de PB. Em 

geral, os níveis de nitrogênio amoniacal estiveram baixos e os autores não encontraram efeito 

do tipo de suplemento, embora a suplementação tenha elevado à concentração de nitrogênio 

amoniacal no rúmen.  

Sanson; Clanton e Rush (1990) avaliaram níveis de fornecimento de milho e um 

suplemento protéico sobre a concentração de nitrogênio amoniacal no líquido ruminal de 

animais consumindo feno com baixa concentração de PB na matéria seca. O uso do 

suplemento protéico e também dos dois níveis de milho elevou a concentração de nitrogênio 

amoniacal em relação à concentração obtida nas amostras de líquido ruminal, colhidas dos 

animais que não foram suplementados. Ressalta-se que, nesse experimento, as concentrações 

de nitrogênio amoniacal no líquido ruminal de animais suplementados estiveram dentro da 

amplitude de 2 a 5 mg/dl, fato não observado para os animais não-suplementados. Quando 

foram avaliadas as concentrações ao longo do tempo, demonstraram-se valores mais 

elevados, no período de 1 a 7 horas, após a suplementação. 

Tedeschi; Fox e Russell (2000) concluíram que a inclusão no modelo CNCPS do 

balanço de nitrogênio no rúmen melhorou as estimativas para ganho de peso e consumo de 

matéria seca de bovinos de corte.  Dessa forma, é de suma importância à busca por 

informações sobre as características dos alimentos em diferentes condições alimentares para, 

assim, estimar com maior precisão o balanço de N ruminal e prever o consumo e o 

desempenho dos animais. 
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A cinética de degradação de carboidratos e proteínas varia amplamente de acordo 

com o alimento, sua composição e arranjo estrutural, além do método de processamento 

(NRC, 2001). A extensão da degradação protéica no rúmen é determinada pela atividade 

proteolítica microbiana, taxa de reciclagem no rúmen e oportunidade de acesso do 

microorganismo ao nutriente, determinada pela permanência do alimento no rúmen (NRC, 

1985).   

Entretanto, apenas aumentando a suplementação dietética com carboidrato não- 

estrutural (CNE), não estará garantido o aumento da produção de proteína bacteriana, nem a 

eficiência da síntese protéica bacteriana ou a utilização melhorada da uréia (STERN; 

CALSAMIGLIA e ENDRES, 1994). Em contrapartida, concentrações dietéticas maiores de 

CNE aumentaram a utilização de nitrogênio amoniacal ruminal na síntese de proteínas 

bacterianas (HOOVES e STOKES, 1991). Esses resultados indicam que o metabolismo 

microbiano ruminal é complexo e exige maior conhecimento da velocidade e alcance da 

digestão de carboidratos e do fornecimento de nitrogênio amoniacal, para garantir um 

crescimento bacteriano eficiente no rúmen. 

Detmann et al. (2001) avaliaram a concentração de nitrogênio amoniacal no líquido 

ruminal de bovinos recebendo suplementação em pastagens de capim braquiária (Brachiaria 

decumbens) sob lotação contínua e com alta disponibilidade de forragem, sem impedir o 

pastejo seletivo durante o período das águas. Foram utilizados dois tipos de suplementos, 

milho + farelo de soja (MFS) e farelo de trigo + farelo de soja (TFS), fornecidos em dois 

níveis, 1 e 2 kg de suplemento por animal por dia, constituindo em quatro tratamentos 

(MFS1, MFS2, TFS1 e TFS2), comparados ao grupo controle, sem suplementação. Houve 

efeito significativo (P<0,01) da concentração de nitrogênio amoniacal para suplemento, 

tempo e interação tempo x coleta, ao serem avaliados líquidos ruminais coletados às 0, 2, 4 e 
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6 horas após a suplementação. O uso de TFS2 resultou em níveis mais elevados de nitrogênio 

amoniacal nos tempos 2, 4 e 6 horas após a suplementação, enquanto MS1 não se diferenciou 

do controle em todos os tempos avaliados. Os outros tratamentos não diferiram dos demais 

no tempo 0 e apresentaram valores intermediários às 2, 4 e 6 horas após a suplementação. As 

concentrações de nitrogênio amoniacal sempre estiveram acima de 5 mg/dl para todos os 

tratamentos e horários amostrados. Apenas os tratamentos controle e MFS1 não atingiram 10 

mg/dl como foi sugerido por Leng (1990). Ressalta-se que os maiores valores foram obtidos 

pelo uso de 2 kg dia-1 de farelo de trigo + farelo de soja, às 2 horas (20,1 mg/dl) e às 4 horas 

(22,2 mg/dl) após o fornecimento do suplemento. O grupo controle apresentou concentrações 

de nitrogênio amoniacal no líquido ruminal variando de 6,6 a 7,8 mg/dl. Detmann et al. 

(2001) responsabilizaram a maior degradação da proteína do farelo de trigo pela 

concentração mais elevada de nitrogênio amoniacal no líquido ruminal, principalmente no 

tratamento com 2 kg de suplemento, que propiciou maior ingestão de PB pelos animais e, 

conseqüentemente, maior proporção de proteína degradável no rúmen.  

Elevação na concentração de nitrogênio amoniacal ruminal foi obtida por Mathis et al. 

(2000), à medida que se elevou o nível de proteína degradável no rúmen de 0 para 0,124% do 

PV dos animais, fornecida via suplemento, para novilhos estabulados recebendo feno de 

capim bermuda (Cynodon dactylon) com 8,2% de PB na matéria seca. Del Curto et al. (1990) 

observaram efeito do nível de proteína no suplemento (sorgo + farelo de soja) sobre a 

concentração de nitrogênio amoniacal ruminal às 3, 6 e 9 horas após a suplementação 

(P<0,10), para animais recebendo feno com concentração de PB semelhante à apresentada 

pelo volumoso utilizado por Mathis et al. (2000). Entretanto, essas diferenças não ocorreram 

às 0 e 12 horas após a suplementação. 

Segundo Stokes et al. (1991), níveis adequados de proteína degradável e de 

carboidratos não-estruturais aumentam a eficiência microbiana, melhoram a digestão dos 
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alimentos, aumentam a produção de ácidos graxos voláteis melhorando, assim, a síntese de 

proteína microbiana. 

A digestão ruminal da fibra depende da manutenção do pH ruminal, a faixa de pH 

para garantir uma ótima fermentação ruminal da parede celular dos alimentos seria de 6,6 a 

7,0. A digestão da fibra é extremamente reduzida quando o pH do fluido ruminal for inferior 

a 6,2, e mínima, quando os valores apresentados forem inferiores a 6,0 (DIXON; 

STOCKDALE, 1999). Redução na ingestão de forragem associada ao fornecimento de grãos 

ricos em amido ocorre em função da redução do pH a valores inferiores a 6,5, ou através do 

efeito direto do carboidrato sobre a microbiota ruminal (HOOVER, 1986; YOKOYAMA; 

JONHSON, 1988; CARDOSO, 1996). Analisando o trato digestivo total, dietas com altos 

níveis de amido degradável no rúmen indicaram redução na digestibilidade dos carboidratos 

estruturais. No rúmen, a digestão de FDN e FDA reduziu em média 14,1% quando fontes de 

maior degradabilidade que o amido foram utilizadas (NUSSIO, 1997). Outro efeito marcante 

do pH na fermentação ruminal seria sobre as perdas de nitrogênio amoniacal, que são mais 

elevadas quando há condição de acidez ruminal, ocasionadas pela redução na taxa de 

degradação da fibra (HOOVER, 1986).  

Quando a produção de ácidos graxos voláteis é mais rápida que sua absorção, há 

redução no pH, porém a secreção salivar auxilia a manter o pH (DIXON e STOCKDALE 

1999). A quantidade de saliva secretada depende da característica física da forragem, mas 

varia amplamente entre animais (FRANKLIN; WINCH e MaCLEOD, 1981). Forragens 

imaturas, particularmente as leguminosas, apresentam alguma capacidade tamponante 

(DIXON e STOCKDALE, 1999). 

Vários trabalhos analisaram o efeito do fornecimento de fontes energéticas e protéicas 

em suplementos para pastagens sobre o pH ruminal. O uso de três fontes de carboidratos 

(glicose, amido e fibra) em dois níveis (0,15 e 0,30% do PV) associados a dois níveis de 
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proteína degradável no rúmen (0,031 e 0,122% do PV) influenciou os valores médios de pH 

ruminal de bovinos recebendo feno de baixo valor nutritivo (5,7% de PB). Várias interações 

ocorreram, entretanto, os valores apresentados pelos animais suplementados situaram-se 

entre 6,4 e 6,7, provavelmente, causando efeito mínimo sobre a digestão de fibras (HELDT et 

al. 1999a). Olson et al. (1999) variaram as quantidades de amido (0; 0,15 e 0,30% do PV) 

associadas a alterações nas quantidades de proteína degradável no rúmen (0,03; 0,06; 0,09 e 

0,12% do PV) e observaram reduções lineares no pH ruminal para os níveis de amido e 

proteína degradável no rúmen, refletindo em aumento na atividade da fermentação ruminal. 

Entretanto, em nenhum dos tratamentos propostos o pH observado foi inferior a 6,2, o que 

evitaria a depressão na digestibilidade da fibra. Houve efeito linear do nível de amido no 

suplemento sobre a digestão da parede celular. Caton e Dhuyvetter (1997) sugeriram que a 

depressão do pH ruminal, nem sempre, explica totalmente as reduções na ingestão e digestão, 

observadas constantemente em dietas de gado de corte à base de forragem e suplementadas 

com grãos. 

Através de processo anaeróbio, microorganismos ruminais fazem a digestão parcial de 

açúcares liberando ácidos graxos voláteis, que são ácidos orgânicos de cadeia reduzida e 

voláteis sob alta temperatura (ALLEN, 1997). A temperatura ruminal é insuficiente para 

permitir a volatilização desses compostos, mantendo todos em solução no líquido ruminal até 

o momento da absorção.  

Os AGVs são absorvidos por difusão através da parede ruminal e participam do 

metabolismo energético dos animais como principais fontes de energia (VAN SOEST, 1994).  

São utilizados de diferentes formas após sua absorção. O ácido acético é utilizado em parte 

como fonte de energia pela parede ruminal e em parte na corrente sanguínea, que segue para 

o fígado e demais tecidos do organismo, onde é utilizado como fonte de energia ou precursor 

de gordura (BERGMAN, 1990). O propionato, em grande parte, é levado ao fígado pelos 
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hepatócitos para atender à gluconeogênese, portanto, é o principal precursor de glucose nos 

ruminantes (HUNTINGTON; PRIOR, BRITTON, 1981; AMARAL et al., 1990). O ácido 

butírico é praticamente todo utilizado como fonte de energia para a parede ruminal; apenas 

10% do total absorvido chegam até o fígado, onde é utilizado na síntese de ácidos graxos de 

cadeia longa, corpos cetônicos e CO2. A disponibilidade de butirato para os outros tecidos é 

muito limitada, porém, é utilizado para a síntese de gordura no tecido adiposo e glândula 

mamária (BERGMAN, 1990). 

O aumento na degradação de amido causa aumento na concentração total de ácidos 

graxos voláteis, de acordo com Chen et al. (1994) e Simas (1995). A floculação estimula o 

aumento na concentração de AGVs total, principalmente pelo aumento no nível de 

propionato, reduzindo a proporção acetato: propionato (THEURER; HUBER e DELGADO-

ELORDUY, 1996).  

Del Curto et al. (1990) avaliaram a suplementação protéica de novilhos consumindo 

forragem com 8 a 9% de PB na MS, e observaram reduções lineares na relação acetato: 

propionato de 5,07 para 4,90 e aumento na proporção molar de propionato de 14,75 para 

15,05 mol 100 mol-1, quando níveis crescentes de proteína foram adicionados na dieta, 

através do fornecimento de 0,5% do PV dos animais, em suplementos contendo sorgo 

processado fisicamente + farelo de soja, com 13, 25 e 39% de PB na MS. A alteração da 

relação acetato: propionato ocorreu em função do aumento linear do ácido propiônico, uma 

vez que as proporções molares de ácido acético permaneceram inalteradas com a 

suplementação.  

Hess et al. (1996) compararam duas fontes de energia em suplementos para bovinos 

de corte em pastejo sobre forragem de bom valor nutricional e não observaram diferenças 

para as proporções molares de acetato e propionato, para a relação acetato:propionato ou para 

a concentração total de AGVs. Entretanto, quando os autores compararam o efeito do uso dos 
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suplementos contra o tratamento sem suplementação, os níveis de acetato foram reduzidos 

acompanhados de elevação na proporção de propionato, causando redução na relação acetato: 

propionato, além do aumento na concentração de AGVs total, justificando o melhor 

desempenho dos animais suplementados comparados ao controle. 

 

Heldt et al. (1999b) observaram incremento na concentração de AGVs totais com o 

uso de suplementos para animais recebendo feno de gramíneas de baixo valor nutritivo. 

Houve efeito positivo do nível de proteína degradável no rúmen, que foi justificado pela 

baixa concentração de PB na matéria seca da forragem, o que limitou a digestão ruminal. 

Nesse mesmo trabalho, o incremento dos níveis de carboidratos nos suplementos não 

apresentou resposta positiva, entretanto, diferenças evidentes ocorreram quando as fontes de 

carboidratos (CHO) foram comparadas. O uso de fontes de fibra de alta qualidade nos 

suplementos aumentou ligeiramente a concentração total de AGVs, quando comparada à 

glucose como fonte de CHO. Do mesmo modo, o uso de amido induziu ao aumento na 

concentração total de AGVs quando comparado aos suplementos com outras fontes de CHO.  

Heldt et al. (1999b) observaram reduções nas proporções de acetato, à medida que os 

níveis de PDR e CHO aumentaram nos suplementos. Houve também redução na proporção 

molar do acetato quando se utilizou glucose, em vez de fibra de alta qualidade nos 

suplementos. As proporções de butirato foram elevadas pelo uso de suplementos, 

principalmente quando o nível de CHO foi elevado. O nível de proteína degradável no rúmen 

não demonstrou efeito sobre a proporção molar de ácido butírico. Nos suplementos sem a 

presença de amido, o uso de glucose elevou a proporção de butirato comparado ao 

suplemento à base de fibra. Da mesma forma, o uso de outras fontes de CHO (glucose ou 

fibra) demonstrou maiores proporções de butirato quando comparadas ao uso de amido como 

fonte de CHO nos suplementos. O aumento na proporção de butirato coincidiu com redução 
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na proporção de acetato, e isso foi consistente com o fato de ambos terem o Acetil-CoA 

como precursor comum (HELDT et al. 1999a) e a utilização de PDR elevou as proporções de 

isobutirato, isovalerato e valerato. Köster et al. (1996) também observaram elevações nas 

proporções de ácidos graxos voláteis de cadeia ramificada com o uso de níveis crescentes de 

PDR em suplementos. Os níveis de propionato foram elevados quando se comparou o 

controle contra os suplementados, porém sem efeito do nível de PDR ou do tipo de CHO 

utilizado nos suplementos (HELDT et al. 1999a). 

O uso de níveis crescentes de amido e PDR foram avaliados por Olson et al. (1999) 

em experimentos utilizando feno de gramíneas de baixo valor nutritivo. Os níveis de amido 

nos suplementos foram de 0; 0,15 e 0,30% PV e os níveis de PDR foram de 0; 0,03; 0,06; 

0,09 e 0,12% do PV. Níveis crescentes de amido provocaram elevação nas proporções de 

propionato e butirato, acompanhada de redução na proporção de acetato, enquanto que o 

incremento do nível de PDR causou elevação nas proporções de AGVs de cadeia ramificada. 

De maneira geral, o uso de suplementos elevou a concentração ruminal de AGVs no líquido 

ruminal, em relação aos valores observados em animais não-suplementados, demonstrando 

que a suplementação estimula a atividade de fermentação dos microorganismos ruminais. A 

concentração de AGVs totais foi elevada quando o nível de PDR nos suplementos foi 

aumentada, enquanto que a adição de amido aos suplementos não promoveu incrementos na 

concentração de AGVs totais, demonstrando que o fator limitante na fermentação ruminal de 

forragens de baixo valor nutritivo é o teor de proteína bruta. 

Bodine; Purvis e Cox (2000b) avaliaram o uso de três tipos de suplementos 

(protéico/energético, energético e protéico) na dieta de bovinos pastejando forragem de 

médio valor nutritivo (7,36% de PB). Não houve efeito da suplementação sobre a 

concentração de AGVs totais no rúmen. Entretanto, o uso de milho nos suplementos 

protéico/energético e energético reduziu a proporção molar de acetato e aumentou a 
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proporção molar de propionato (P<0,05), resultando na redução da relação 

acetato:propionato, quando comparado aos tratamentos sem suplemento e com PDR (farelo 

de soja). 

 

 

 

3.2 URÉIA NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL 

 

 

A uréia é a fonte de nitrogênio não-protéica (NNP) mais utilizada na substituição de 

fontes de proteína verdadeira. Uma vez no rúmen, ela é solubilizada e degradada pela urease 

microbiana à nitrogênio amoniacal. Na presença de energia disponível, ela será utilizada 

pelos microorganismos do rúmen para produção de proteína e multiplicação microbiana 

(RODRIGUES, 2003). Entretanto, a uréia apresenta rápida solubilização, sendo que 30 a 

40% do N são perdidos, não acontecendo ótima sincronização. 

Zeoula et al. (1999) observaram que fontes de N de alta degradabilidade (uréia e 

farelo de canola) proporcionaram maiores degradabilidades da MS, da PB e do amido. Esses 

resultados demonstram que ocorreram condições adequadas para o desenvolvimento dos 

microorganismos e conseqüente fermentação ruminal. 

Queiroz et al. (1998a,b) forneceram suplementos contendo uréia e farelo de algodão 

como fontes de N, para bovinos que consumiam palhada de milho. Os autores observaram 

que o suplemento contendo uréia e farelo de algodão proporcionou aumento na concentração 

de NH3 e influenciou a taxa de degradação da MS e FDN. Verificou-se que os animais 

suplementados consumiram mais alimento em relação ao peso vivo (% PV), do que os 

animais controle (que consumiram somente mistura mineral). 
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Huber et al (1967), observaram decréscimos que ocorreram quando forneceram de 21 

a 23% do N da dieta, enquanto não houve efeito na produção de leite quando a uréia 

respondeu por 11% do N. As digestibilidades da MS, fibra e extrativo não-nitrogenado não 

foram alterados com adição de uréia.  

Broderick, Craig e Ricker (1993) não observaram alterações na produção de leite 

quando substituíram fontes de proteína verdadeira por uréia. Entretanto, Santos, Juchem e 

Imaizumi (2001), ao incluírem 1% em de uréia na dieta total de vacas leiteiras em 

substituição parcial ao farelo de soja, observaram redução da produção de leite. 

Os microorganismos utilizarão corretamente NH3 quando houver aporte adequado de 

energia. Portanto, devem-se fornecer fontes (protéicas e energéticas) que tenham sincronia na 

degradação, pois, caso contrário, além de ocorrerem perdas de nitrogênio amoniacal pelo 

excesso de sua liberação, a produção microbiana será reduzida e a degradação do alimento 

diminuirá (RUSSELL et al., 1992). Isto irá acarretar sobrecarga de N-amoniacal no fígado e 

gasto maior de energia para a excreção da uréia, além de risco de intoxicação (NEWBOLD e 

RUST, 1992; GABARRA, 2001,). Este processo metabólico é indesejável, pois exige o uso 

de energia que poderia ser utilizada para a produção microbiana, uma vez que a síntese de 

uma molécula de uréia apresenta balanço negativo de 1 ATP (BRODY, 1993). Esta uréia 

permanece na circulação podendo até ser excretada via urina, voltar ao rúmen via saliva ou 

ser excretada no leite. 

 

 

3.3 URÉIA DE LIBERAÇÃO LENTA 

 

 

Nos últimos 30 anos, inúmeras tecnologias foram desenvolvidas para sincronizar a 
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liberação de NNP com a degradação de carboidratos no rúmen, para maximizar a eficiência 

microbiana. Muitas destas tecnologias visaram o controle da liberação de NNP a partir da 

uréia, que incluem: amiréia (BARTLEY; DEYOE, 1975), uréias tratadas com formaldeído 

(PROKOP; KLOPFENSTEIN, 1977), proteção com gordura (FORERO; OWENS e LUSBY, 

2001), proteção com biureto (LÖEST et al., 2001), uréia líquida e cloreto de Ca (CASS; 

RICHARDSON, 1994) e uréia encapsulada por polímero (GALLO et al., 2003).  

A efetividade de liberação desses produtos varia muito pouco a quantidade de NNP, 

limitando a incorporação na proteína microbiana, ou liberação muito elevada de NNP, 

resultando em altos níveis de NNP (AKAY et al., 2004). 

Trabalhos conduzidos na década de 70 (HELMER; BARTLEY e DEYOE, 1970; 

HELMER et al., 1970) testaram um produto resultante da extrusão da uréia com amido, a 

amiréia, e observaram liberação ruminal de N mais lenta. Entretanto, diversos trabalhos não 

mostraram benefícios em relação à utilização de uréia tradicional (CARMO, 2001; 

SALMAN, 1997; SILVA, 1994).  

Segundo Akay et al. (2004), a uréia encapsulada com polímero confere tempo de 

degradação da uréia de até 16 h, sendo a sua solubilização lenta e constante. Os autores 

avaliaram a utilização in situ do nitrogênio da uréia encapsulada (Optigen) comparando 

com a uréia comum e com a soja em grãos. A degradação in situ da uréia de liberação lenta 

seguiu padrão mais semelhante ao da soja do que ao da uréia. A uréia de liberação lenta teve 

velocidade intermediária de utilização durante as primeiras 16 h de fermentação ruminal, 

seguida de velocidade mais lenta de utilização de 16 a 30 h. Esse padrão de utilização em 

duas fases assemelhou-se ao observado para a soja. 

Em avaliações com fermentadores in vitro, o uso de uréia encapsulada permitiu maior 

síntese de proteína bacteriana e utilização mais rápida de nutrientes em relação à dieta 

controle, aumentando a utilização de FDA, FDN, e MO, em 16,6; 6,8; 4,0 e 8,0%, 
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respectivamente (AKAY et al., 2004). Ruiz et al. (2002) observaram maior utilização de MS, 

N e FDN mediante adição de uréia de liberação lenta à dieta de vacas leiteiras em lactação. 

Entretanto, Owens e Zinn (1988) relataram que compostos com liberação controlada de 

nitrogênio, tais como amiréia, biureto, certos materiais de cobertura e a maioria dos 

complexos de uréia com formaldeído ou melaço, auxiliaram a evitar a toxicidade do 

nitrogênio amoniacal, mas não afetaram a utilização de nutrientes. 

Akay et al. (2004) descreveram a avaliação de desempenho com 220 vacas leiteiras 

recebendo dieta controle e outra com uréia de liberação lenta. A dieta com uréia de liberação 

controlada foi reformulada, retirando-se parte da proteína verdadeira, porém mantendo-se as 

dietas isoprotéicas e isoenergéticas. As vacas recebendo a dieta reformulada apresentaram 

incremento de 9%, aproximadamente, na produção de leite, e segundo os autores, esse 

incremento ocorreu devido à melhor utilização da uréia encapsulada como fonte de 

nitrogênio, e isso aumentou a eficiência do rúmen em relação à uréia e à soja. 

Em um segundo experimento com 240 vacas, Akay et al. (2004) observaram que as 

vacas recebendo dietas formuladas com uréia de liberação controlada apresentaram redução 

de 0,89 kg no consumo de MS. Houve aumento no teor de gordura do leite, sem alterar sua 

produção, o que conferiu maior eficiência de conversão para as vacas recebendo a uréia 

encapsulada.  

Por outro lado, Gallo et al. (2003) compararam a produção de leite e excreção de N 

por vacas recebendo dietas com diferentes níveis de PB com ou sem uréia protegida. Não foi 

verificada diferença na excreção de N na urina e na produção de leite.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Neste item serão descritas as etapas da realização do experimento. 

 

 

4.1 ANIMAIS E INSTALAÇÕES  

 

 

O trabalho foi conduzido nas dependências da Agência Paulista de Tecnologia dos 

Agronegócios - Departamento de Descentralização do Desenvolvimento – Pólo Regional de 

Andradina, município de Andradina, SP. O experimento teve início aos 11 de Junho de 2005 

e findou aos 23 de Julho de 2005. O galpão utilizado possuía oito gaiolas apropriadas para 

estudos de metabolismo, sendo dotadas de comedouro e bebedouro individuais.   

Foram utilizados oito bovinos Nelore machos e castrados, portadores de fistulas 

ruminais, que possuíam em média 374,40kg (± 42Kg) de peso vivo ao início do experimento. 

 

 

4.2 TRATAMENTOS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

O delineamento experimental utilizado para designar as unidades experimentais aos 

tratamentos foi Quadrado Latino replicado (dois quadrados 4x4, contemporâneos), 

totalizando 32 unidades experimentais com oito unidades experimentais por tratamento. Os 

tratamentos foram quatro: 
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40 NNP 0 ULL- 40% da PB como NNP oriundo de 0% de ULL e 100% uréia comum 

40 NNP 50 ULL - 40% da PB como NNP oriundo de 50% de uréia de liberação lenta e 50% 

de uréia comum. 

40 NNP 100 ULL - 40% da PB como NNP oriundo de 100% de uréia de liberação lenta e 

0% de uréia comum. 

80 NNP 100 ULL - 80% da PB como NNP oriundo de 100% de uréia de liberação lenta. 

 

A uréia de liberação lenta Optigen® (Alltech, Inc.) é pelletizada e recoberta por um 

polímero biodegradável. Trata-se de uma fonte altamente concentrada de nitrogênio. 

Os animais foram alimentados duas vezes ao dia, às 8:00h e às 16:00h. Receberam 

feno moído de Brachiaria brizantha (ad libitum) e suplementação concentrada em 0,6% do 

peso vivo (PV). Os suplementos e o feno eram pesados e misturados no cocho para então os 

animais terem acesso à alimentação. A composição bromatológica do feno e suplementos 

utilizados no experimento é apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Composição percentual dos suplementos e do feno de Brachiaria brizantha 

utilizados no experimento 
Table 1 - Percentual composition of the supplements and of Brachiaria brizantha hay used in the experiment 

 
Tratamentos 

Treatments 

Ingredientes 
Ingredients 

40 NNP 
0 ULL 
40 NPN 
0  SRU 

40 NNP 
50 ULL 
40 NPN 
50 SRU 

40 NNP 
100 ULL 
40 NPN 
100 SRU 

80 NNP 
100 ULL 
80 NPN 
100 SRU 

Feno de Brachiaria 
 brizantha 

Brachiaria brizantha  
hay 

Milho, grão 
Ground corn 36,2 36,2 36,2 81,7 - 
Soja, farelo 
Soybean meal 48,0 48,0 48,0 5,0 - 
Uréia 
Urea 5,80 2,9 - - - 
Uréia de liberação 
lenta 
Slow release urea 

- 2,9 5,80 11,3 - 

Milho, gérmen 
(Refinazil) 
Corn gluten meal 

8,0 8,0 8,0 - - 

Mistura Mineral 
Mineral misture 2,0 2,0 2,0 2,0 - 
Total 
Total 100 100 100 100 - 

Nutrientes1 

Nutrients      

MS (%) 
DM (%) 88,21 88,33 88,59 88,08 90,70 

MM (%) 
Ash (%) 3,88 4,30 3,59 2,89 4,76 

PB (%) 
CP (%) 49,03 49,84 55,22 42,16 5,22 

FDA (%) 
ADF (%) 7,35 7,25 7,20 3,88 42,65 

FDN (%) 
NDF (%) 14,04 14,29 13,32 10,89 77,57 

EE (%) 
EE (%) 2,74 2,59 2,55 3,29 1,03 

1MS = matéria seca; MM = matéria mineral; PB = proteína bruta; FDA = fibra em detergente ácido; FDN = 
fibra em detergente neutro; EE = extrato etéreo. 
1DM = dry matter; CP = crude protein; ADF = acid detergent fiber; NDF = neutral detergent fiber; EE = 
ether extract. 
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4.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

 

O período experimental total foi composto por quatro sub-períodos de 12 dias cada, 

sendo estes divididos em cinco de adaptação dos animais e sete de coletas. 

 

4.3.1 Avaliação do consumo voluntário de alimento 

 

 

A partir do sexto dia os animais tiveram a ingestão de MS avaliadas (pesagem do 

oferecido e sobras) por 7 dias, sendo que os ajustes para o consumo foram feitos diariamente 

para que se houvesse, no mínimo, 5 % de sobras.  

 

 

4.3.2 Digestibilidade in vivo 

 

 

Após a adaptação, do sexto ao décimo primeiro dia, foram feitas as coletas de fezes 

para determinar a digestibilidade in vivo. As fezes totais foram coletadas uma vez ao dia em 

caixas coletoras posicionadas atrás das gaiolas. Após pesagem do material coletado, 10% das 

fezes foram condicionadas em sacos plásticos e colocadas em freezer a –20°C. Durante esse 

período amostras do oferecido (feno e concentrado) foram coletadas diariamente, juntadas e 

armazenadas sob refrigeração para posterior análise.  

Ao final do experimento, as amostras de fezes e do oferecido foram homogeneizadas 
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e compostas por animal/período, secas em estufa de ventilação forçada a 60°C por 72 h e, em 

seguida, moídas para posterior análise laboratorial. 

A percentagem de nutrientes digestíveis totais (NDT) foi calculada pela fórmula: 

NDT = PBD + FDND + ENND + (EED x 2,25) 

Sendo: 

PBD = proteína bruta digestível; 

FDND = fibra em detergente neutro digestível; 

ENND = extrativo não-nitrogenado digestível; 

EED = extrato etéreo digestível. 

O extrativo não-nitrogenado foi calculado da seguinte forma: 

ENN = 100 – (PB + EE + MM + FDN). 

 

4.3.3 Colheita de Líquido Ruminal 

 

 

No sexto dia de cada sub-período experimental, foram realizadas colheitas de líquido 

ruminal nos tempos de 0, 2, 4, 6, 8 e 10 horas após a alimentação da manhã. Para tal, cerca de 

500 gramos de conteúdo ruminal foram colhidos manualmente em cinco pontos diferentes do 

rúmen e peneirados em fralda de pano dobrada, formando dupla camada. 

O pH do líquido ruminal foi imediatamente aferido, após a colheita e filtragem, com 

potenciômetro digital portátil.  

Cerca de 5 ml de líquido ruminal foram acondicionados em 2 tubos de ensaio e, 

imediatamente, congelados. Um dos tubos foi destinado às avaliações de ácidos graxos 

voláteis e outro para nitrogênio amoniacal. 

Nessas colheitas os animais eram alimentados apenas no período da manhã, pois 
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assim, no dia seguinte, estariam em jejum completo para se submeterem à pesagem.  

 

 

4.4 ANÁLISES LABORATORIAIS 

 

 

Neste item será discutido como as análises laboratoriais foram realizadas. 

4.4.1 Análises Bromatológicas 

 

 

Amostras dos alimentos e das fezes foram analisadas para a determinação da matéria 

seca a 65ªC, proteína bruta (PB) pelo método micro-Kjeldahl, EE e MM (AOAC, 1990), fibra 

em detergente neutro (FDN), fibra detergente em ácido e lignina (VAN SOEST; 

ROBERTSON e LEWIS, 1981). Para a análise de FDN foi omitido o sulfito de sódio, mas 

adicionada a α-amilase. As análises bromatológicas foram feitas no Laboratório de Nutrição 

Animal e Bromatologia Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP) da Faculdade 

de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), Campus de 

Pirassununga. 

 

 

4.4.2 Determinação de Ácidos Graxos Voláteis 

 

 

Uma alíquota de, aproximadamente, 100 ml de líquido ruminal foi centrifugada a 

3.500 rpm por 15 minutos; 1 ml do sobrenadante foi colocado em tubo de ensaio contendo 
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0,2 ml de ácido fórmico P.A., sendo armazenado à -20ºC até o momento da análise. 

A determinação de ácidos graxos voláteis foi feita, em duplicata, por cromatografia 

gasosa.  

Todas as análises foram realizadas no laboratório de análises bromatológicas do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP) da Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), Campus de Pirassununga. 

 

 

4.4.3 Determinação do Nitrogênio Amoniacal 

 

 

 O princípio da técnica para a determinação do nitrogênio amoniacal envolve a 

reação da nitrogênio amoniacal com hipoclorito e fenol na presença de catalizador 

(nitroprussiato de sódio) para formar indofenol (reação de Berthelot). A concentração da N 

amoniacal é diretamente proporcional à absorbância de indofenoL, medida por colorimetria.  

Na preparação das amostras para determinação das concentrações de N amoniacal no 

líquido ruminal, foram colocados 2 ml de fluido ruminal em tubos de ensaios contendo 1 ml 

de ácido sulfúrico 1 N e armazenados sob refrigeração até a realização das análises.  

As soluções padrões utilizadas foram de 0; 1; 2; 4; 8; 16 e 32 mg/dL de nitrogênio 

amoniacal.  

Foram utilizadas alíquotas de 40 µl de amostra e padrão incubado em banho-maria a 

37°C por 10 minutos, juntamente com 2,5 ml de reagente fenol e 2,0 ml de reagente 

hipoclorito.  

As avaliações de N amoniacal ruminal foram realizadas no Laboratório de Nutrição 

Animal e Bromatologia do Departamento de Nutrição e Produção Animal da FMVZ-USP, 
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Campus Pirassununga. 

 

 

4.4.4 Colheita de Sangue e Análise Nitrogênio-Uréico no Soro 

 

 

No 10º dia de cada período, foi feita a colheita de sangue nos tempos 0, 2, 4, 6, 8 e 10 

horas após a alimentação matutina. A colheita foi feita por meio de punção da veia jugular, 

da qual se retirou 5 ml de sangue de cada animal. 

Os tubos foram centrifugados até que houvesse formação do soro que, posteriormente, 

foi coletado e acondicionado em tubos com tampa e, imediatamente, congelados. As 

determinações foram feitas pelo Kit comercial Labor Lab. 

 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados foram avaliados quanto à normalidade dos resíduos e homogeneidade de 

variância. Foram utilizados contrastes ortogonais para a avaliação dos efeitos de substituição 

de uréia tradicional por uréia de liberação lenta e de níveis de NNP na PB da dieta. Quando 

se verificou efeito significativo de níveis de substituição de uréia tradicional, foi realizada 

análise de regressão polinomial para verificar o comportamento da resposta em linear ou 

desvio da linearidade. Para isso foi utilizado o procedimento GLM do software estatístico 

SAS (SAS, 1999). 

Para as variáveis AGVs totais, ácidos acético, propiônico e butírico, relação 
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acético:propiônico, N amoniacal e pH foi considerado adicionalmente um delineamento em 

parcelas sub-divididas para a avaliação dos efeitos de tempo de coleta após a alimentação e 

da interação tempo x tratamentos. Quando a interação foi significativa, os dados foram 

submetidos à análise dentro de cada tempo. 

Os efeitos foram considerados significativos a probabilidade menor que 5%, exceto 

quando especificado. 

 

Na Tabela 2 são apresentados os contrastes ortogonais para efeitos de ULL e de doses 

de NNP. 

Tabela 2 - Contrastes ortogonais para efeitos de níveis de ULL e de doses de NNP 
Table 2 - Ortogonal contrasts for levels of slow release urea and dosis of NPN 

 
Tratamentos 

Treatments 

Efeito 
Effects 

40 NNP 
 0 ULL 
40 NPN  
 0 SRU 

40 NNP  
0 ULL 
40 NPN 
 50 SRU 

40 NNP  
100 ULL 

40 NPN  
 100 SRU 

80 NNP 
 100 ULL 

80 NPN 
 100 SRU 

Linear 
Linear -1 0 +1 0 

Desvio 
Deviation 

1 -2 1 0 

Dose 
Dose 

-1 -1 -1 3 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste item será discutido o consumo de matéria seca obtido com os tratamentos, e a 

digestibilidade das frações obtidas a partir da MS com os tratamentos. 

 

 

5.1 CONSUMO E DIGESTIBILIDADE  

 

 

As médias, coeficientes de variação e probabilidades para consumo de matéria seca e 

matéria seca digestível em quilos por dia, em percentagem do peso vivo e em gramas por 

quilo de peso metabólico são apresentados na tabela 3. 
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Tabela 3 - Consumo de matéria seca obtido com os tratamentos1 

Table 3 -  Dry matter intake obtained with treatments1 

 
Tratamentos 

Treatments 
  

 
40 NNP 
0 ULL 

40 NNP 
50 ULL 

40 NNP 
100 ULL 

80 NNP 
100 ULL 

 Probabilidades 
Probabilities 

Variável 
Variable 

40 NPN 
0 SRU 

40 NPN 
50 SRU 

40 NPN 
100 RU 

80 NPN 
100 SRU 

C.V. 
C.V.

Lin. 
Lin. 

Des. 
Dev. 

Dose 
Dose

CMS 
DMI 6,67 7,07 6,85 6,57 15,34 0,5605 0,2490 0,2219 
CMSD 
DDMI 4,56 4,88 4,85 4,34 16,06 0,2508 0,4266 0,0529 
CMSPV 
BWDMI 1,77 1,82 1,83 1,71 12,65 0,5320 0,8019 0,2136 
CMSPM 
MWDMI 78,00 80,87 80,57 75,63 12,83 0,5233 0,6476 0,2091 
CMSDPV 
BWDDMI 1,21 1,26 1,29 1,13 13,71 0,2532 0,9219 0,0496 
CMSDPM 
MWDDMI 53,30 55,82 56,95 50,11 13,85 0,2416 0,7924 0,0474 
DMS 
DMD 68,47 69,09 70,75 66,31 5,82 0,1182 0,6716 0,0130 

1CMS: consumo de matéria seca (kg/ animal/dia), CMSD: consumo de matéria seca digestível 
(Kg/animal/dia), CMSPV: consumo de matéria seca em função do peso vivo (%), CMSPM: consumo de 
matéria seca em gramas por kg de peso vivo metabólico (g/kg de PV0,75), CMSDPV: consumo de matéria seca 
digestível em função do peso vivo (%), CMSDPM: consumo de matéria seca digestível em gramas por kg de 
peso vivo metabólico (g/kg de PV0,75), MSD: matéria seca digestível (kg/ animal/dia), CV: coeficiente de 
variação (%), Prob: probabilidades estatísticas, Lin.: efeito linear, Des.: efeito de desvio de linearidade, Dose: 
efeito de nível de NNP na PB, ULL.: uréia de liberação lenta. 
1DMI: dry matter intake (kg/animal/day), DDMI: digestible dry matter intake (kg/animal/day), BWDMI: dry 
matter intake in percentage of body weight (%), MWDMI : dry matter intake in grams per kilogram of 
metabolic weight (g/kg of BW0.75), BWDDMI: digestible dry matter intake in percentage of body weight (%), 
MWDDMI: digestible dry matter intake in grams per kilogram of metabolic weight (g/kg of BW0.75), DDM: 
digestible dry matter intake (% DM), CV: coefficient of variation, Prob.: statistical probability, Lin.: 
probability of linear effect, Dev.: probability of linearity deviation effect, Dose: probability of NPN level in 
the diet CP, SRU: slow release urea, NPN, non-protein nitrogen. 

 
 

Não houve efeito da substituição da uréia tradicional pela ULL sobre nenhuma das 

variáveis estudadas. As médias para CMS, CMSD, CMSPV, CMSPM, CMSDPV, CMSDPM 

e DMS foram 6,79 (Kg/animal/dia); 4,66 (Kg/animal/dia); 1,78 (%); 78,77 (g/kg de PV0,75); 

1,21 (%); 54,05 (g/kg de PV0,75) e 68,66 (kg/ animal/dia), respectivamente (Tabela 3). Pode-

se inferir dessa maneira que a substituição da uréia tradicional por uma de liberação 

controlada não afetou a percentagem de matéria seca digestível da dieta, assim como o 

consumo de alimentos por bovinos. Dessa forma, nas condições representadas por este 

estudo, a uréia de liberação controlada é um produto que pode ser oferecido, sem que haja 
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prejuízos na ingestão de nutrientes, sendo seu uso condicionado ao custo. 

Valinote et al. (2005) avaliaram o efeito de substituição de 82% da uréia tradicional 

por ULL em dietas de bubalinos, sendo as digestibilidades da matéria seca de 70,22 e 72,25, 

respectivamente (P=0,116). Os autores descreveram diferença significativa (P= 0,023) para 

degradabilidade in situ da MS da cana-de-açúcar nas taxas de passagem a 2%/h, favoráveis à 

ULL.  

Trabalhando com 240 vacas leiteiras, Akay et al. (2004) observaram que os animais, 

recebendo dietas formuladas com uréia de liberação controlada, apresentaram redução no 

consumo de MS de 0,89 (kg/ animal/dia), fato discordante dos resultados aqui apresentados. 

Naquele trabalho, apesar do efeito depressor sobre o consumo, houve aumento no teor de 

gordura do leite, sem alterar a produção, o que conferiu maior eficiência de conversão. 

Verificou-se que não houve efeito de dose de NNP sobre o consumo de matéria seca 

em quilos, em percentagem do peso vivo o do consumo de matéria seca digestível em quilos 

por dia (p>0,05). Entretanto, verificou-se que com o aumento na percentagem de NNP na PB 

do suplemento, houve uma diminuição significativa no consumo de matéria seca digestível 

quando expressa em percentagem do peso vivo e peso metabólico (p<0,05), devido 

principalmente a uma diminuição na digestibilidade da matéria seca da dieta (p<0,05).  

Rennó et al. (2005) avaliaram o efeito de níveis crescentes de inclusão de ULL na 

dieta sobre o consumo de nutrientes por novilhos Zebu e cruzados com a raça holandesa, 

alimentados com ração com relação volumoso:concentrado de 50:50. Com o aumento na 

inclusão de uréia em 0; 1,31; 2,62 e 3,93%, a concentração de NNP na dieta variou de 10,9 a 

50,2%. Os autores não verificaram efeitos sobre o consumo de matéria seca e de nenhum dos 

nutrientes da dieta em quilos por dia ou em percentagem do peso vivo, concordando com os 

resultados aqui apresentados. Entretanto, Silva et al. (2001) verificaram que o aumento da 

inclusão de uréia na dieta de vacas lactantes de 0; 0,7; 1,4 e 2,1% reduziu linearmente o 
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consumo de MS, MO, FDN, PB, EE, CHO totais e NDT. 

Na tabela 4 são apresentados os coeficientes de digestibilidade da matéria mineral, 

proteína bruta, fibra em detergente ácido e neutro, carboidratos não-estruturais, matéria 

orgânica e os nutrientes digestíveis totais, além dos coeficientes de variação e as 

probabilidades, em função dos tratamentos. 

 
Tabela 4 - Digestibilidade das frações obtidas a partir da MS com os tratamentos1 

  Table 4 - Digestibility of dry matter fractions obtained with treatments1 

 
Tratamentos 

Treatments 
  

 
40 NNP 
0 ULL 

40 NNP 
50 ULL 

40 NNP 
100 ULL 

80 NNP 
100 ULL 

 Probabilidades 
Probabilities 

Variável 
Variable 

40 NPN 
0 SRU 

40 NPN 
50 SRU 

40 NPN 
100 RU 

80 NPN 
100 SRU 

C.V. 
C.V.

Lin. 
Lin. 

Des. 
Dev. 

Dose 
Dose

CDPB 
CCPD 79,68 79,45 82,53 75,86 4,51 0,0243 0,1163 0,0001 
CDFDA 
CADFD 66,72 67,95 68,68 64,73 7,05 0,2407 0,8622 0,0320 
CDFDN 
CNDFD 67,31 68,59 69,42 65,20 6,51 0,2184 0,8766 0,0275 
CDEE 
CEED 36,65 35,18 40,18 38,62 25,63 0,2682 0,2430 0,6170 
CDCNF2 
CNFCD 70,10 68,90 70,29 68,37 6,18 0,8855 0,2819 0,2226 
CDMO 
COMD 66,30 67,15 68,15 64,63 6,31 0,2445 0,9578 0,0546 
NDT 
TDN 66,94 67,31 69,12 65,03 5,60 0,1131 0,5319 0,0187 

1CDPB: coeficiente de digestibilidade da proteína bruta (%), CDFDA: coeficiente de digestibilidade da fibra 
em detergente ácido (%), CFDND: coeficiente de digestibilidade da fibra em detergente neutro (%), CDEE: 
coeficiente de digestibilidade do extrato etéreo (%) CDCNF: coeficiente de digestibilidade dos carboidratos 
não-fibrosos (%), CDMOD: coeficiente de digestibilidade de matéria orgânica (%), NDT: nutrientes 
digestíveis totais (%),CV: coeficiente de variação (%), Prob: probabilidades estatísticas, Lin.: efeito linear, 
Des.: efeito de desvio de linearidade, Dose: efeito de nível de NNP na PB. 
2CNF = 100 – (%PB + %EE + %MM + %FDN). 
1 CCPD: coefficient of crude protein digestibility (%), CADFD: coefficient of acid detergent fiber 
digestibility (%), CNDFD: coefficient of neutral detergent fiber digestibility (%), CEED: coefficient of ether 
extract digestibility (%), CNFCD: coefficient of non-fiber carbohydrate digestibility (%), COMD: coefficient 
of organic matter digestibility, TDN: total digestible nutrients (%),CV: coefficient of variation, Lin.: 
probability of linear effect, Dev.: probability of linearity deviation effect, Dose: probability of NPN level in 
the diet CP, ULL: slow release urea, NPN, non-protein nitrogen. 
2NFC = 100 – (%CP + %EE + %Ash + %NDF). 

 

Não houve efeito significativo da substituição de uréia pela ULL sobre o coeficiente 

de digestibilidade da FDA, FDN, EE, CNF, MO ou sobre a percentagem de nutrientes 

digestíveis totais (Tabela 4).  
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Valinote et al. (2005) também não encontraram diferenças significantes nas 

digestibilidades do FDN e FDA. Com o uso de ULL, entretanto, verificou-se no presente 

experimento aumento linear da digestibilidade da proteína bruta com o aumento na 

substituição da uréia pela ULL (P=0,0243).  

A inclusão de ULL em substituição à uréia tradicional não afetou o NDT, resultado 

corroborado por Valinote et al. (2005). 

Os resultados de digestibilidade com relação ao aumento na participação da uréia de 

liberação lenta também não estão de acordo com as observações de Akay et al. (2004) que, 

por meio de avaliações com fermentadores in vitro, verificaram que o uso de uréia 

encapsulada permitiu maior síntese de proteína bacteriana e utilização mais rápida de 

nutrientes em relação à dieta controle, aumentando a utilização de FDA, FDN, CHO total e 

MO, nas quantidades de 16,6; 6,8; 4,0 e 8,0%, respectivamente, em relação ao grupo 

controle.  

Por outro lado, Owens e Zinn (1988) relataram que compostos com liberação 

controlada de nitrogênio, tais como amiréia, biureto, certos materiais de cobertura e a maioria 

dos complexos de uréia com formaldeído ou melaço, auxiliaram a evitar a toxicidade da 

nitrogênio amoniacal, mas não afetou a utilização de nutrientes, o que está de acordo com os 

resultados aqui apresentados. 

A dose de NNP em relação à PB não influenciou os coeficientes de digestibilidade de 

extrato etéreo e carboidratos não-fibrosos. Contudo, foi observado que o tratamento que 

recebeu 80% de NNP obteve menores digestibilidades para as frações proteína bruta, FDA e 

FDN (P<0,05) e tendência de menor digestibilidade da MO da dieta (P=0,0546). A 

percentagem de NDT da dieta também apresentou decréscimo com o aumento na 

percentagem de NNP, provavelmente pela diminuição da digestibilidade da fibra dietética. 

Silva, Valadares e Valadares Filho et al. (2001), trabalhando com vacas lactantes e 
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avaliando a inclusão de níveis crescentes de uréia na dieta, também não verificaram efeitos 

sobre a digestibilidade aparente da MS, MO, PB, CHO totais e FDN, havendo efeito 

quadrático sobre a digestibilidade do EE. 

Broderick, Craig e Ricker (1993) não observaram alterações na produção de leite, 

quando substituíram fontes de proteína verdadeira por uréia. Entretanto, Santos, Juchem e 

Imaizumi (2001), ao incluírem 1% de uréia na dieta total de vacas leiteiras em substituição 

parcial ao farelo de soja, observaram redução da produção de leite. Tal fato poderia ser 

explicado pela diminuição na digestibilidade de algumas frações da dieta, verificada no 

presente estudo e, conseqüentemente, no aporte de energia para o animal, o que levaria ao 

decréscimo na produção de leite. 

Marchesin, Herling e Cerqueira (2006) estudaram o desempenho de bovinos Nelore 

em pastagem de B. brizantha durante o período da seca recebendo suplemento mineral ou 

protéico com 30% de uréia , 15% de farelo de algodão e 45% de mistura mineral, sendo que a 

uréia foi substituída por 25, 65 ou 100% de uréia encapsulada. Segundo os autores, o nível 

ótimo de substituição foi de 25%, apresentando ganhos de peso cerca de 41% maiores que os 

obtidos pelos animais que receberam suplemento proteinado. Ao aumentar os níveis da ULL 

no suplemento, o desempenho foi reduzido, pois, segundo os autores, pode ter ocorrido 

limitação de nitrogênio prontamente solúvel na dieta. 
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5.2 FERMENTAÇÃO RUMINAL E N URÉICO PLASMÁTICO 

 

Neste item será discutido sobre a fermentação ruminal e o nitrogênio uréico 

plasmático do presente trabalho. 

 

5.2.1 Determinação dos ácidos Graxos Voláteis 

 

Tabela 5 – Parâmetros médios de fermentação ruminal e nitrogênio uréico plasmático obtidos 
com os tratamentos  

Table 5 – Medium parameters of ruminal fermentation and plasmatic urea nitrogen obtained with treatments 
 Tratamentos 

Treatments 
 Probabilidades 

Probabilities 

 
40 NNP 
0 ULL 

40 NNP 
50 ULL 

40 NNP 
100 ULL 

80 NNP 
100 ULL 

 Tratamentos 
Treatments 

 

Variável 
Variable 

40 NPN 
0 SRU 

40 NPN 
50 SRU 

40 NPN 
100 RU 

80 NPN 
100 SRU 

C.V. 
C.V.

Lin. 
Lin.

Des. 
Dev. 

Dose 
Dose

T*Tr. 
T*Tr.  

AGVT (mM) 
TVFA (mM) 

97,39 95,60 88,79 92,20 12,64 0,0146 0,6424 0,3904 0,2548 

Acetato (%M) 
Acetate (%M) 

74,30 74,45 74,56 75,30 2,43 0,5752 0,9553 0,0349 0,1633 

Prop. (%M) 
Prop. (%M) 

17,17 17,25 17,02 16,79 8,02 0,7297 0,6919 0,3187 0,0082 

Butir. (%M) 
Butyrate (%M) 

8,53 8,30 8,42 7,91 9,14 0,6882 0,4895 0,0429 0,0132 

Relação A:P 
A:P Ratio 

4,35 4,34 4,40 4,54 9,60 0,7358 0,7556 0,1033 0,0180 

pH 
pH 

6,41 6,47 6,56 6,54 5,12 0,0709 0,8109 0,3201 0,1973 

N-NH3 (mg/dl) 
N-NH3 (mg/dl) 

14,85 15,52 12,42 13,93 57,96 0,1337 0,1770 0,7946 0,1284 

NUP (mg/dl) 
PUN (mg/dl) 

22,45 20,03 21,05 21,43 21,24 0,0022 0,0006 0,5343 0,5696 

1AGV.: concentração total de ácidos graxos voláteis (mM); C2: acético (% molar); C3: propiônico (% molar); C4: 
butírico (% molar); A/P: relação acético:propiônico; N-NH3: nitrogênio amoniacal (mg/dL); NUP: nitrogênio uréico 
plasmático (mg/dL); T*Tr.: probabilidade para efeito de interação entre tratamento e tempo. 
VFA: total volatile fatty acids concentration (mM); C2: acetic (molar %); C3: propionic (molar %); C4: butyric (molar 
%); C2/C3: acetic:propionic ratio; NH3-N: ammoniacal nitrogen (mg/dL); PUN: plasmatic urea nitrogen (mg/dL); CV: 
coefficient of variation (%); Treat: probability for treatment effect; Treat*Time: probability for treatment and time 
interaction effect. CV: coefficient of variation, Lin.: probability of linear effect, Dev.: probability of linearity deviation 
effect, Dose: probability of NPN level in the diet CP, ULL: slow release urea, NPN: non-protein nitrogen. 
 

 

Não houve interação entre tempo e tratamento para AGVs totais. A concentração de 

AGVs totais apresentou comportamento quadrático (P=0,0303) em função do tempo após a 

alimentação, sendo verificado pico próximo às 4 horas de alimentação (Figura 1).  
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Figura 1 – Ácidos graxos voláteis totais em função do nível de uréia de liberação lenta (ULL) 
em substituição à uréia nos diferentes tempos de colheita 

Figure 1 – Total volatile fatty acids related to traditional urea replacement for slow release 
urea (ULL) in different sampling time 

 
 
Existiu uma tendência de efeito de tratamentos sobre a variável AGV totais (P= 

0,0146). A média de concentração de ácidos graxos voláteis totais dos tratamentos foi de 93,5 

mM/ml. Houve efeito linear negativo da substituição de uréia pela ULL, apresentando 

diminuição de 97,9 para 95,6 e para 88,79 mM/ml, com a substituição de 0, 50 e 100 de 

uréia, respectivamente. 

A percentagem de NNP na proteína bruta não influenciou a concentração de AGVs 

totais no rúmen, sendo que o comportamento em função do tempo está apresentado na Figura 

2. 
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Figura 2 – Ácidos graxos voláteis totais em função do nível de NNP na PB do suplemento nos 
diferentes tempos de colheita 

Figure 2 – Total volatile fatty acids related to the level of NPN in the dietary CP fraction and 
sampling time. 

 
 

Quanto à concentração de ácido acético ruminal, não se verificou interação entre 

tempo de coleta e tratamentos, assim como efeito de níveis de ULL. A média de proporção 

molar daquele ácido foi de 74,65 % molar. 

A concentração de ácido acético apresentou comportamento cúbico em função do 

tempo da colheita apresentando pouca variação no período após a alimentação (Figura 3). 
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Figura 3 – Proporção molar de ácido acético ruminal em função do nível de uréia de liberação 
lenta (ULL) em substituição à uréia e do tempo de coleta 

Figure 3 –Molar proportion on ruminal acetic acid related to traditional urea replacement for 
slow release urea (ULL) and sampling time 

 
 
A concentração ruminal deste ácido aumentou com o acréscimo da 

percentagem de NNP na PB de 40 para 80%, como observado na Figura 4. 
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Figura 4 – Proporção molar de ácido acético ruminal em função do nível de NNP na PB do 
suplemento 

Figure 4 – Molar proportion of ruminal acetic acid related to the level of NPN in the dietary 
CP fraction. 
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Para a variável concentração ruminal de ácido propiônico, os tratamentos 

interagiram significativamente com o tempo. Entretanto, ao se estudar os efeitos de 

tratamento dentro de cada tempo, não foram possíveis demonstrar efeitos tanto da 

percentagem de substituição de uréia pela ULL, quanto para os níveis de NNP na PB 

do concentrado. A média da % molar de ácido propiônico ruminal foi de 17,06. O 

comportamento desta variável no tempo após alimentação é representado em função 

dos níveis de ULL e de NNP na PB da dieta, pelas figuras 5 e 6, respectivamente. Foi 

verificado efeito cúbico do tempo sobre esta característica. 
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Figura 5 – Proporção molar de ácido propiônico ruminal em função do nível de uréia de 
liberação lenta (ULL) em substituição à uréia 

Figure 5 – Molar proportion on ruminal propionic acid related to traditional urea 
replacement for slow release urea (ULL) 
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Figura 6 – Proporção molar de ácido propiônico ruminal em função do nível de NNP na PB do 
suplemento 

Figure 6 – Molar proportion of ruminal propionic acid related to the level of NPN in the 
dietary CP fraction 

 
 

Quanto à % molar de ácido butírico no líquido ruminal, os tratamentos 

também interagiram significativamente com o tempo. Entretanto, ao se estudar os 

efeitos de tratamento dentro de cada tempo, não foi possível demonstrar efeito da 

percentagem de substituição de uréia pela ULL. Entretanto, verificaram-se menores 

concentrações desse ácido para o nível de 80% de NNP na PB da dieta quando 

comparado à dieta com 40% de NNP. A média da % molar de ácido butírico ruminal 

foi de 8,29. 

O comportamento desta variável no tempo após alimentação é representado 

em função dos níveis de ULL e de NNP na PB da dieta, pelas figuras 7 e 8, 

respectivamente. Houve efeito cúbico do tempo sobre a concentração deste ácido. 
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Figura 7 – Proporção molar de ácido butírico ruminal em função do nível de uréia de liberação 
lenta (ULL) em substituição à uréia 

Figure 7 – Molar proportion of ruminal butyric acid related to traditional urea replacement 
for slow release urea (ULL) 
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Figura 8 – Proporção molar de ácido butírico ruminal em função do nível de NNP na PB do 
suplemento 

Figure 8 – Molar proportion of ruminal butyric acid related to the level of NPN  in the dietary 
CP fraction 

 
 

O comportamento da relação dos ácidos acético e propiônico (A:P) no tempo 

após a alimentação, em função dos níveis de ULL e de NNP na PB da dieta, é 

apresentado nas Figura 9 e 10, respectivamente. 
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Figura 9 – Relação acético:propiônico (A:P) em função do nível de uréia de liberação lenta 
(ULL) em substituição à uréia 

Figure 9 – Acetic to propionic ratio (A:P) related to traditional urea replacement for slow 
release urea (ULL) 
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Figura 10 – Relação acético: propiônico (A:P) em função do nível de NNP na PB do 
suplemento 

Figure 10 – Acetic to propionic ratio (A:P)  related to the level of NPN the dietary CP 
fraction 
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Houve interação entre tempo e tratamentos para a relação entre acético:propiônico 

(A:P). Ao se estudar, os efeitos de tratamento dentro de cada tempo, não foi possível 

demonstrar efeitos de níveis de substituição de uréia pela ULL e de níveis de NNP na PB da 

dieta. A relação A:P apresentou comportamento cúbico em função do tempo após a 

alimentação. A média de relação A:P foi de 4,41. 

Carmo (2001), avaliando a substituição parcial da proteína do farelo de soja por 

amiréia e uréia em dietas para vacas da raça Holandesa no período seco, não verificou efeitos 

das fontes de N sobre a concentração ruminal dos AGVs totais, assim como para os ácidos 

acético, butírico e propiônico, bem como para a relação acético:propiônico, o que concorda 

em parte com os resultados encontrados no presente trabalho. 

 

 

5.2.2 pH Ruminal 

 

 

O comportamento do pH ruminal no tempo após a alimentação, em função dos 

níveis de ULL e de NNP na PB da dieta, é apresentado nas figuras 11 e 12, 

respectivamente. 
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Figura 11 – Comportamento do pH ruminal em função do nível de uréia de 
liberação lenta (ULL) em substituição à uréia 

Figure 11 – pH ruminal pattern related to traditional urea replacement for slow release urea 
(ULL) 
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Figura 12 – Comportamento do pH ruminal em função do nível de NNP na PB do suplemento 
Figure 12 – Ruminal pH pattern related to the level of NPN in the dietary CP fraction 
 

 

 

Não foi observado efeitos de níveis de ULL ou de NNP na PB, assim como interação 

entre tempo de coleta e tratamentos. A média de pH ruminal encontrada foi de 6,5. Este 

parâmetro apresentou comportamento cúbico em função do tempo, após o fornecimento da 

alimentação. 
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Carmo (2001), avaliando o efeito da substituição parcial da proteína do farelo de soja 

por amiréia ou uréia em dietas para vacas da raça Holandesa no período seco, verificou 

diminuição do pH ruminal com o uso de amiréia quando comparados aos tratamentos com 

uréia ou farelo de soja, não havendo diferenças entre estes dois últimos tratamentos. 

Uma mudança no padrão de pH ruminal com a diferença na percentagem de uréia ou 

ULL e de NNP na PB da dieta não seria esperada frente a ausência de efeitos dos tratamentos 

no padrão de fermentação ruminal, verificado pela igualdade entre os tratamentos quanto ao 

perfil ruminal dos ácidos graxos voláteis.  

Ressalta-se que o pH ruminal esteve sempre em valores acima do considerado 

limitante para o crescimento das bactérias celulolíticas que é de 6,2. Assim, infere-se que os 

suplementos utilizados e mesmo o uso de uréia de liberação lenta não interfeririam no pH 

ruminal, de forma a limitar a digestão da fibra dietética, ainda mais em condições em que 

bovinos são mantidos em sistema da pastejo. 

 

 

5.2.3 Nitrogênio Amoniacal Ruminal 

 

 

O comportamento da concentração de nitrogênio amoniacal ruminal no tempo 

após a alimentação, em função dos níveis de ULL e de NNP na PB da dieta, é 

apresentado nas figuras 13 e 14, respectivamente. 
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Figura 13 – Concentração de nitrogênio amoniacal ruminal em função do nível 
de uréia de liberação lenta (ULL) em substituição à uréia 

Figure 13 – Ruminal ammoniacal nitrogen concentration related to traditional urea 
replacement for slow release urea (ULL) 
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Figura 14 – Concentração de nitrogênio amoniacal ruminal em função do nível de NNP na PB 
do suplemento 

Figure 14 – Ruminal ammoniacal nitrogen concentration related to the level of NPN in the 
dietary CP fraction 
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A substituição de uréia pela ULL e os níveis de NNP na PB da dieta não afetaram a 

concentração de nitrogênio amoniacal no rúmen, assim como não houve interação entra 

tratamentos e tempo de coleta. A concentração de nitrogênio amoniacal apresentou efeito 

cúbico em função do tempo após o fornecimento da alimentação. A concentração média de 

nitrogênio amoniacal ruminal foi de 14,18 mg/dl. 

Oliveira Júnior et al. (2004), avaliando a substituição total do farelo de soja por uréia 

ou amiréia em dietas com 20% de cana-de-açúcar como fonte de volumoso, verificaram 

maiores concentração de nitrogênio amoniacal ruminal com o tratamento uréia (21,1 mg/dl), 

quando comparado ao tratamento com farelo de soja (14,7 mg/dl). Os autores também 

notaram que o tratamento com a uréia “protegida” (amiréia) não se diferenciou do tratamento 

com uréia, concordando com os resultados do presente estudo. A concentração de nitrogênio 

amoniacal ruminal neste estudo para o tratamento com farelo de soja foi semelhante ao valor 

médio encontrado no presente trabalho de 14,18 mg/dl. 

Carmo (2001), ao estudar o efeito da substituição parcial da proteína do farelo de soja 

por amiréia ou uréia em dietas para vacas da raça Holandesa no período seco, verificou 

maiores concentrações de nitrogênio amoniacal nas dietas que continham uréia ou amiréia, 

não havendo diferenças entre estes dois últimos, discordando com os resultados aqui 

apresentados. 

Segundo Satter e Slyter (1974), níveis de nitrogênio amoniacal ruminal entre 2 e 5 

mg/ dL não restringem a digestão da matéria orgânica da dieta. Leng (1990) definiu que, para 

condições tropicais, o nível mínimo de concentração de nitrogênio amoniacal no fluido 

ruminal seria de 10 mg/dL. Sendo assim, a concentração média de nitrogênio amoniacal 

ruminal no presente estudo foi de 14,18 mg/dl, não sendo limitante em nenhum dos 

tratamentos. 

Bactérias celulolíticas usam praticamente apenas nitrogênio amoniacal como fonte de 
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nitrogênio e sua capacidade fermentativas são consideravelmente menor na ausência de N-

NH3, uma vez que sua capacidade de usar N na forma de aminoácidos e peptídeos é bastante 

reduzida. As bactérias amilolíticas crescem mais rapidamente utilizando cerca de 60% de 

peptídeos e aminoácidos e 34 % de nitrogênio amoniacal como fontes de N para seu 

crescimento (RUSSELL et al., 1992).  

A concentração de amônia no líquido ruminal depende da taxa de degradação da 

proteína e da sua eficiência de utilização pelas bactérias no rúmen. Segundo Manella (2004), 

ao avaliar dietas isoprotéicas com diferentes níveis de energia, as concentrações de nitrogênio 

amoniacal ruminal foram menores quando a energia na dieta foi maior (P<0,05), que, 

segundo o autor, foi devido à maior oferta de carboidratos, favorecendo a utilização do N-

amoniacal pelas bactérias ruminais.  

Neste trabalho eram esperados comportamentos diferentes quanto à concentração de 

nitrogênio amoniacal ruminal frente à substituição da uréia tradicional pela uréia de liberação 

lenta, uma vez que se considera que a transformação da uréia tradicional em nitrogênio 

amoniacal acontece quase que instantaneamente no rúmen, devido à sua solubilidade. 

Entretanto, isto provavelmente não ocorreu pelo fato das dietas terem sido balanceadas de 

forma a apresentar o mesmo teor de proteína degradável no rúmen e, no caso, elevado teor de 

carboidratos solúveis no concentrado. 

Tal situação pode ter sido a mesma quando da comparação de diferentes níveis de 

NNP na PB da dieta, uma vez que se esperava aumento, ou ainda, maiores picos inicias após 

a alimentação, da concentração de nitrogênio amoniacal ruminal. Porém, ao comparar as 

curva de nitrogênio amoniacal ruminal entre os níveis de 80% de NNP versus 40%, sendo 

que o primeiro era todo com ULL, o pico de N-amoniacal demorou a acontecer, ainda que 

não estatisticamente significativo. Entretanto, entre os tempos de 2 e 8 horas após a 

alimentação, os valores de nitrogênio amoniacal ruminal permaneceram sempre acima de 15 
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mg/dl, sendo indicativo da liberação lenta da uréia encapsulada.  

Outro fator a ser considerado é que a dieta com 80% de NNP na forma de ULL foi 

formulada sem a presença de farelo de gérmen de milho e com redução do farelo de soja, 

pois, de acordo com Manella (2004), estes ingredientes apresentam alta solubilidade da 

proteína, o que pode ter afetado as concentrações de nitrogênio amoniacal ruminal nos 

tempos iniciais.  

Tikofsky e Harrison (2006) estudaram em simulador ruminal de fermentação contínua 

com dois níveis de NNP 50 e 125% , sendo as fontes uréia ou ULL. Segundo os autores, não 

foi observado diferenças entre dose e fonte de NNP para nitrogênio amoniacal ruminal. Os 

autores relataram importante efeito para produção de N bacteriano (g de N/dia, P= 0,080) e 

eficiência de bacteriana (g de N bacteriana/kg de MS digestível total, P= 0,071) na ordem de 

44,5 e 26,5 % superiores quando usada a ULL, respectivamente. 

Ferreira, Oliveira e Orsni et al. (2005) compararam os níveis de nitrogênio amoniacal 

no rúmen de vacas recebendo suplemento mineral e feno de Brachiaria, adicionados de 7 

g/kg de MS ingerida de ULL ou uréia. Segundo os autores, não houve diferença nas 

concentrações de nitrogênio amoniacal no rúmen entre os tratamentos uréia e ULL até 1,5 

hora após a alimentação. Entretanto, nos tempos subseqüentes, as concentrações médias de 

nitrogênio amoniacal no rúmen foram superiores ao tratamento controle e uréia. De acordo 

com os autores, isto mostra a eficácia do polímero em controlar a liberação do nitrogênio. Por 

outro lado, ao avaliarem as concentrações séricas de N plasmático no tratamento com uréia, 

estas foram superiores ao grupo controle e ao grupo que recebeu ULL, entre 0,5 até 3,5 horas 

pós-alimentação, que mostra o risco de intoxicação com o uso da uréia. 

Verificou-se no presente trabalho, que o teor de nitrogênio amoniacal ruminal está 

dentro da faixa considerada pela literatura como mínima para o crescimento microbiano, 

apresentando média de 14,18 mg/ml.  
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5.2.4 Nitrogênio uréico plasmático  

O comportamento da concentração de N uréico plasmático após a alimentação, em 

função dos níveis de ULL e de NNP na PB da dieta, é apresentado nas figuras 15 e 16, 

respectivamente. 
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Figura 15 – Concentração de nitrogênio uréico plasmático em função do nível de uréia de 
liberação lenta (ULL) em substituição à uréia e do tempo de coleta 

Figure 15 – Plasma ureic N concentration related to traditional urea replacement for slow 
release urea (ULL)  
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 Figura 16 – Concentração nitrogênio uréico plasmático em função do nível de NNP na PB do 
suplemento 

Figure 16 – Plasma urea N concentration related to the level of NPN in the dietary CP 
fraction 

 
 
 
 
Nos tratamentos que testaram a substituição de uréia comum por ULL, observou-se 

desvio da linearidade (P=0,0006) em relação ao NUP. Não houve efeito significativo 

(P=0,5343) de dose de ULL.  

De acordo com Carroll et al. (1988) e Jordan et al. (1983), dietas com alta proteína 

são associadas com o aumento do NUP. Neste presente experimento, houve desvio da 

linearidade no comportamento da resposta do NUP em relação ao nível de substituição da 

uréia comum pela ULL. Observou-se que a menor concentração de NUP deu-se ao nível de 

50% de substituição da uréia comum pela ULL.  

  Há sabidamente um pico de liberação de NUP, aproximadamente 4 a 6 horas após a 

alimentação (revisado por Butler, 1998). Contudo, no presente experimento, como não houve 

a interação entre tempos de colheita e tratamentos, não se estudou o comportamento da 

resposta do NUP dentro dos tempos. Observa-se, na figura 16, que há tendência a um 

comportamento constante de NUP conforme o passar do tempo após a alimentação. Isto pode 
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ser explicado por Butler (1998), que afirmou haver pouca oscilação de NUP durante o dia 

(entre 0,02 e 0,03 mg/dl). Porém, essa flutuação dar-se-ia com menor intensidade em animais 

alimentados com dieta total misturada do que em animais alimentados com volumoso e 

concentrado separadamente, segundo Gustafsson e Palmquist (1993). Apesar de ter se 

oferecido aos animais os dois alimentos (feno e suplemento) juntos, houve uma 

homogeneização manual dos alimentos, que poderia proporcionar aos animais um processo de 

escolha (Forbes, 1995) e, por conseqüência, diferentes dinâmicas de ingestão.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A substituição de uréia tradicional por uréia de liberação lenta melhora a 

digestibilidade aparente da proteína bruta, mas resulta em poucos efeitos sobre o padrão de 

fermentação ruminal em bovinos submetidos a dietas à base de forragem de baixa qualidade. 

O aumento no teor de NNP com base na PB dietética pode comprometer a eficiência de 

utilização dos nutrientes em bovinos alimentados com forragens.  
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