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- proteína não degradável no rúmen

PV

- peso vivo

R2

- coeficiente de determinação

SUBSTITUIÇÃO DO FARELO DE SOJA POR URÉIA OU AMIRÉIA EM
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BALANÇO DE NITROGÊNIO, PARÂMETROS RUMINAIS E SANGUÍNEOS; II.
DESEMPENHO E III. AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE DIGESTIBILIDADE
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RESUMO

Com o objetivo de avaliar a substituição de uma fonte de proteína
verdadeira (farelo de soja; dieta deficiente em PDR), por uréia ou amiréia (A150S - fonte de nitrogênio não protéico de suposta liberação gradativa de
nitrogênio; dietas adequadas em PDR), foram realizados três experimentos.
Experimento I: Seis machos da raça Nelore, não castrados, com peso médio
inicial de 420 kg, foram utilizados em quadrado latino 3x3 duplicado, avaliandose: a digestibilidade, o balanço de nitrogênio, parâmetros ruminais e
sanguíneos (capítulo 3); a estimativa da digestibilidade no trato gastrintestinal
utilizando indicadores externo e internos comparados com colheita total de
fezes (capítulo 6). O volumoso utilizado foi o BIN (20% da MS). A digestibilidade
da MS, MO, CNF, EE, PB e o NDT não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos.
A digestibilidade da FDA e FDN foram superiores (P<0,05) nos tratamentos
uréia e amiréia. Não houve efeito de tratamento e da interação tratamento x
horários (P>0,05) nos valores de pH, AGV total, acetato, propionato, butirato e
relação acetato:propionato do fluido ruminal. A concentração de nitrogênio

xxiii

amoniacal no fluido ruminal foi superior (P<0,05) no tratamento com uréia,
comparado ao tratamento com farelo de soja, sendo similar aos dois, o
tratamento com amiréia. O tratamento com amiréia apresentou maior (P<0,05)
perda de N na urina. A retenção de N e o valor biológico da proteína foram
superiores (P<0,05) para o tratamento com uréia, comparado aos demais. A
concentração de nitrogênio uréico no plasma e a concentração de glicose
plasmática foram similares (P>0,05) entre os tratamentos. A estimativa da
digestibilidade utilizando o óxido de cromo apresentou resultados similares
(P>0,05) à colheita total de fezes. O mesmo foi observado com a lignina no
tratamento deficiente em PDR (FS), mas nos de uréia e amiréia, os coeficientes
de digestibilidade foram subestimados (P<0,05). A FDNi subestimou (P<0,05) a
estimativa da digestibilidade em todas as frações independente do tratamento.
A fluorescência de raios-X demonstrou ser uma técnica promissora de análise
do cromo (capítulo 6). Experimento II: oitenta e um machos não castrados em
crescimento foram utilizados em um delineamento experimental de blocos ao
acaso com três tratamentos, tendo três animais por baia e nove baias por
tratamento, com a mesma dieta anterior, para avaliar o desempenho dos
animais (capítulo 4). O tratamento FS apresentou menor consumo e ganho de
peso (P<0,01) e pior (P<0,01) conversão alimentar. Os tratamentos uréia e A150S não diferiram (P>0,05) entre si. Experimento III: realizou-se outro
experimento de desempenho similar ao anterior, utilizando-se apenas outro
volumoso (45% de BTPV e 5% de BIN) e os animais estavam na fase de
terminação (capitulo 5). O tratamento FS apresentou maior (P<0,01) consumo e
ganho de peso e melhor conversão alimentar do que os tratamentos uréia e A150S. Os tratamentos uréia e A-150S não diferiram (P>0,05) entre si. A amiréia
promoveu resultados similares a uréia convencional no consumo dos nutrientes,
digestibilidade, parâmetros ruminais e sanguíneos e no desempenho de
bovinos de corte confinados.

REPLACEMENT OF SOYBEAN MEAL BY UREA OR STAREA IN BEEF
CATTLE DIET: I. DIGESTIBILITY, NITROGEN BALANCE, RUMINAL AND
BLOOD PARAMETERS; II. PERFORMANCE AND III. EVALUATION OF
DIGESTIBILITY MARKERS

Author: REINALDO CUNHA DE OLIVEIRA JUNIOR
Adviser: Prof. Dr. ALEXANDRE VAZ PIRES

SUMMARY

Experiment I: Six Nellore bulls, with 420 kg of body weight, were
used to evaluate the replacement of a true protein source (soybean meal-SBM),
in an inadequate RDP diet, by urea or starea (non protein nitrogen source
supposedly of slow N release), being the last two N sources in an adequate
RDP diet. Sugar cane bagasse in natura (BIN) was the only source of diet
forage (20% of DM). This trial evaluated: digestibility, ruminal parameters,
ruminal ammonia, blood parameters and N balance (chapter 3); total tract
digestibility estimated by using internal and external markers compared to total
feces collection (chapter 6). DM, OM, NFC, EE, CP and TDN digestibilities (%)
did not differ (P>0.05) among treatments. ADF and NDF digestibilities (%) were
higher (P<0.05) for urea and starea treatments. There was no treatment or
treatment X time effect (P>0.05) on pH, total VFA, acetate, propionate, butirate
and acetate:propionate ratio. Ruminal ammonia N concentration was greater
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(P<0.05) for urea compared to soybean meal and starea was similar to both.
Starea treatment had the higher (P>0.05) urinary N loss. N retention (g/d and %
of ingested) and protein biological value (N retention, % of N digestible) were
higher (P<0.05) for urea treatment. Plasma urea nitrogen and glucose
concentrations were similar (P>0.05) among treatment (chapter 3). The
digestibility estimated by using cromium oxide was similar (P>0.05) to that of
using total feces collection. Lignin used as an internal marker resulted in similar
pattern as feces collection when the diet contained soybean meal (RDP deficient
diet), however, when the diet N was urea or starea, the digestibility coefficients
were underestimated (P<0.05). The NDFi underestimated (P<0.05) the
digestibility of all portion independent of treatment. X-ray fluorescence showed
be a promising technique for cromium determination (chapter 6). Experiment II:
Eighty-one growing intact males were used in a totally random block design,
with three treatments (three animals/pen and nine pens/treatment) to evaluate
beef cattle performance in feedlot (chapter 4). Diets were the same used in Exp.
I. DM intake, ADG and feed conversion were 6.56, 7.18 and 6.97 kg/day; 0.889,
1.114 and 1.088 kg/day and 7.3, 6.5 and 6.7 kg DM/kg gain, for SBM, urea and
starea, respectively. SBM treatment had the smaller (P<0.01) DM intake, ADG
and feed conversion. Urea and starea treatment were similar (P>0.05).
Experiment III: Another performance trial was done (chapter 5), similar to Exp.
II, differing only by the forage portion of the diet (45% hidrolized sugar cane
bagasse-BTPV and 5% bagasse in natura–BIN) for finishing cattle. DM intake,
ADG and feed conversion were 8.99, 7.43 and 7.69 kg/day; 0.983, 0.368 and
0.404 kg/day and 9.56, 20.14 and 19.54 kg DM/kg gain for SBM, urea and
starea treatments, respectively. SBM had the higher (P<0.01) DM intake and
ADG and better feed conversion compared to urea and starea. Urea and starea
treatments were similar (P>0.05). Starea showed similar results to urea.

1 INTRODUÇÃO

Vários estudos vêm sendo realizados na tentativa de se avaliar
os efeitos da manipulação da nutrição protéica, devido à sua importância no
metabolismo e desempenho de bovinos. Ênfase tem sido dada a estudos sobre
o teor de proteína bruta da dieta, degradabilidade ruminal das fontes protéicas e
mais recentemente, o balanço de aminoácidos essenciais das fontes protéicas.
O modelo de proteína metabolizável proposto no NRC (1996)
divide as estimativas das exigências protéicas em proteína degradável no
rúmen (PDR), a qual deve suprir as exigências dos microrganismos ruminais e
proteína não degradável no rúmen (PNDR), a qual deve complementar a
proteína microbiana que chega no intestino. Esse modelo foi um avanço, pois
sabe-se que é de fundamental importância a síntese de proteína microbiana e,
para que esta ocorra, é necessário que se tenha PDR, em quantidade e
qualidade (NH3, peptídeos e aminoácidos; Russell et al., 1992) para ter-se a
máxima eficiência. As exigências de proteína do NRC (1996) geralmente são
superiores a do NRC (1984) devido, principalmente, ao componente microbiano
(PDR).
As bactérias fermentadoras de fibras utilizam amônia como fonte
preferencial de N, sendo estas altamente prejudicadas quando há deficiência de
nitrogênio no rúmen, levando a um menor desaparecimento da fibra, diminuindo
a taxa de passagem e, conseqüentemente, diminuindo o consumo de matéria
seca (Russell et al., 1983, 1992 e Tedeschi et al., 2000). Esta amônia pode ser
fornecida via uréia, embora, apresente uma alta solubilidade no rúmen,
limitando o seu uso. Uma maneira de melhorar esse problema é o emprego de
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complexos de liberação lenta de uréia (Owens & Zinn, 1988), como a amiréia,
melhorando o fornecimento de amônia no rúmen aumentando a síntese de
proteína microbiana, o consumo de matéria seca, a digestibilidade da fibra e por
tanto proporcionando maior consumo de energia pelo animal, além de reduzir
problemas com toxidez (Bartley & Deyoe, 1975).
A união do grão de cereal e uréia em condições apropriadas de
calor, pressão e umidade, por um determinado tempo (que é utilizado no
processo de fabricação da amiréia), resulta em uma combinação da uréia com o
grão de amido. Neste processo, o grão é gelatinizado e com isso, aumenta sua
acessibilidade às enzimas do conteúdo ruminal, aumentando sua degradação
ruminal e tornando-a mais próxima (sincronizando) da taxa de liberação de
amônia pela uréia.
Com a gelatinização do amido, observa-se aumento na proporção
de ácido propiônico e uma redução na proporção de ácido acético, sendo a
produção total de ácidos graxos voláteis totais aumentada e a concentração de
amônia ruminal reduzida (Wilson & Woods, 1966; 1967 e Mendes Junior, 1999),
podendo promover uma maior síntese de proteína microbiana quando se utiliza
amiréia (amido gelatinizado) (Helmer et al., 1970b e Barr et al., 1975).
Alguns autores comparando uréia e amiréia na retenção de
nitrogênio utilizando borregos, observaram maior retenção de nitrogênio no
tratamento com amiréia (Shiehzadeh & Harbers, 1974), no tratamento com
uréia (Silva et al., 1994) ou não observaram diferenças (Salman et al., 1997).
Em vacas lactantes, Teller et al. (1982) e Teller & Godeau (1986) não
observaram diferenças no balanço de nitrogênio. Esses resultados não seguem
uma mesma lógica (falta consistência), não permitindo uma conclusão do
assunto.
Faltam trabalhos que avaliem o balanço de nitrogênio em
bovinos, pois a amiréia apresenta uma fonte de amido com alta taxa de
degradação e uma suposta liberação mais lenta de amônia. Com isso, é de se
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esperar maior síntese de proteína microbiana, a qual apresenta alto valor
biológico, e portanto, maior retenção de nitrogênio.
As concentrações de uréia sanguínea têm sido utilizadas para
monitorar o consumo de proteína dietética (teor e degradabilidade ruminal)
próximo às exigências do animal, já que o consumo excessivo de proteína pode
afetar o desempenho reprodutivo do animal, aumentando sua exigência em
energia ou ainda, o custo da ração (Broderick & Clayton, 1997). Sendo assim, é
importante avaliar a uréia sanguínea quando utiliza fontes protéicas com
diferentes degadabilidades ruminais.
Alguns experimentos têm demonstrado que não há diferença na
concentração ruminal de amônia quando compara amiréia com uma mistura de
uréia mais grão extrusado (Helmer et al., 1970b e Stiles et al., 1975a). Neste
sentido, Bartley et al. (1976) observaram uma correlação significativa (r=-0,22)
entre grau de gelatinização do amido e amônia ruminal.
Utilizando

novilhos

em

terminação,

Stiles

et

al.

(1975a)

observaram menor concentração de amônia ruminal no tratamento com amiréia
quando comparada a uma mistura uréia mais sorgo moído grosso (quebrado),
após sete dias de alimentação. A amiréia proporcionou valores que não
diferiram da mistura uréia mais sorgo moído fino ou sorgo extrusado. Com isso,
torna-se necessário avaliar melhor as supostas vantagens da amiréia quanto a
sua liberação gradativa de amônia, promovendo uma redução na amônia
ruminal e uma “proteção de cocho”, reduzindo os possíveis riscos de
intoxicação dos animais.
O uso de dietas de alto teor de concentrado fornecido ad libitum é
prática comum na indústria de gado de corte norte-americana (Preston, 1998).
No Brasil, as dietas de animais em confinamento são tradicionalmente
balanceadas com altas proporções de volumosos. Em épocas de preços
vantajosos de concentrados, dietas de alto teor de concentrado têm se tornado
viáveis economicamente, já que o ganho de peso é mais rápido, havendo
redução no custo de mão-de-obra e tornando a atividade mais rentável. Neste
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tipo de dieta, a fonte de volumoso entra apenas com a função de estimular a
ruminação e salivação, bem como formar uma malha de fibra no rúmen,
aumentando o tempo de permanência do alimento. Este efeito é obtido pela
chamada fibra íntegra (Bulle, 2000). Neste contexto, o bagaço de cana-deaçúcar in natura vem demonstrando ser uma fonte de fibra interessante
(Henrique et al., 1999 e Bulle et al. 2002a).
O bagaço tratado sob pressão e vapor, quando utilizado em
dietas para confinamentos, tem proporcionado desempenhos satisfatórios
(Lanna & Boin, 1990; Nussio et al., 1990; Santos, 1991; Nussio, 1993 e Rabelo,
2002). No entanto, para se ter condições ruminais adequadas é necessário
adicionar uma fonte de fibra íntegra, como o bagaço in natura (Nussio, 1993 e
Rabelo, 2002) ou ponta de cana picada (Hausknecht, 1996).
Várias substâncias são sugeridas como indicador de fluxo, porém,
nenhuma delas é perfeita, mas apresentam características suficientemente
adequadas para fornecer dados significativos. Por esta razão, a procura de
indicadores ideais constitui um dos assuntos de grande interesse na pesquisa
de técnicas que facilitem estudos de nutrição animal.
A busca de métodos mais simples para a determinação da
digestibilidade conduziu ao emprego dos indicadores ou marcadores que
podem proporcionar uma série de informações, incluindo: a quantidade
consumida de alimento ou nutriente específico; a taxa de passagem da digesta
através de todo ou parte do trato digestivo e a digestibilidade de todo alimento
ou de nutrientes específicos (Oliveira et al., 1991).
A digestibilidade in vivo é influenciada por efeitos associativos,
nível de consumo, taxa de passagem e interações destes fatores e, por isso,
freqüentemente é difícil imitar essas condições in vitro (Conchran et al., 1986).
Nessas condições, a estimativa da digestibilidade intermediada por indicadores
pode ser desejável (Van Soest, 1994). Constituintes naturais da dieta que
apresentam baixa digestibilidade têm sido utilizados como indicadores. Os
indicadores internos apresentam a vantagem de já estarem presentes no
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alimento e, de modo geral, permanecem distribuídos na digesta durante o
processo de digestão e excreção (Piaggio et al., 1991).
Os objetivos do presente trabalho foram comparar o efeito da
substituição de uma fonte de proteína verdadeira (farelo de soja), por uréia ou
amiréia (fonte de nitrogênio não protéico de suposta liberação gradativa de
nitrogênio) em bovinos de corte: na digestibilidade, balanço de nitrogênio,
parâmetros ruminais e sanguíneos (capítulo 3); no desempenho sendo o BIN a
única fonte de volumoso (20% da MS; capítulos 4); no desempenho utilizando o
BTPV (45%) e o BIN (5% da MS) como volumosos (capítulos 5) e; na estimativa
da digestibilidade no trato gastrintestinal utilizando indicadores externo e
internos comparados à colheita total de fezes (capítulo 6).

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Exigências de proteína para gado de corte

A proteína tem um papel fundamental na nutrição de ruminantes,
sendo sua essencialidade não apenas pelo fornecimento de aminoácidos para o
animal, mas também como fonte de nitrogênio para síntese de proteína
microbiana. Com base nesse conhecimento, a proteína bruta (PB) da dieta deve
ser composta de duas frações: uma degradável no rúmen (PDR) e outra de
proteína não degradável no rúmen (PNDR). As proporções dessas duas frações
vão depender do valor energético da ração e da exigência total de proteína pelo
animal.
O NRC (1984) calcula a exigência de proteína pelo método
fatorial, onde considera quatro fatores: nitrogênio (N) metabólico fecal, proteína
líquida depositada no ganho e as perdas de N endógeno na urina e por
descamação. A exigência de proteína bruta da dieta é calculada e corrigida
para digestibilidade verdadeira (90%) e absorção de aminoácidos (66%). Estas
estimativas foram alteradas no NRC (1996), onde as exigências de proteína
foram divididas em exigência animal e exigência dos microganismos ruminais.
Isso foi um avanço, pois sabe-se que é de fundamental importância a síntese
de proteína microbiana e, para que esta ocorra, é necessário que se tenha
proteína degradável no rúmen (PDR) em quantidade e qualidade (amônia NH3, peptídeo e aminoácidos), com o objetivo de atingir a máxima eficiência
(Russell et al., 1992). As exigências de proteína do NRC (1996) geralmente são
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superiores as do NRC (1984) devido, principalmente, ao componente
microbiano (PDR).
O NRC (1996) calcula a exigência de proteína degradável no
rúmen em função da produção estimada de proteína microbiana, sendo a
produção de proteína microbiana 13% dos nutrientes digestíveis totais (NDT) (1
kg de PB microbiana (PBM) = 1 kg PDR). Por outro lado, Zinn & Shen (1998)
comentaram que este método de calcular a exigência de PDR é conservadora,
porque o fluxo de N microbiano só reduz quando a PDR é menor que 70 a 80%
do fluxo de N bacteriano para o intestino, recomendando um mínimo de 100 g
de proteína degradável no rúmen por kg de matéria orgânica (MO) digestível
(0,7 a 0,8 kg PDR = 1 kg PBM).
O valor de 13% do NDT para estimar a produção de proteína
microbiana é um valor médio para a maioria das dietas, entretanto, estava
implícito que esta recomendação não é apropriada para animais consumindo
forragem de baixa qualidade ou dieta com concentrados extremamente altos
(NRC, 1996 e Mathis et al., 2000).
Mathis et al. (2000), comparando diferentes porcentagens de
PDR em três forragens de baixa qualidade: Cynodon spp (8,2% de PB e 71%
de fibra detergente neutro - FDN), Bromus spp (5,9% de PB e 65% de FDN) e
feno de sorgo forrageiro (4,3% de PB e 60% de FDN), observaram que a
porcentagem de PDR, em função da MO digestível para maximizar o consumo
de MO digestível, foi 8,2% para Cynodon spp, 9,8% para Bromus spp e 12,8%
para o sorgo forrageiro (maior teor testado). Os autores apontam para a
reciclagem de N um importante fator que deve ser considerado, contribuindo
para o "pool" de N degradado no rúmen, razão pela qual, a quantidade de PDR
consumida para alcançar o máximo consumo de forragem e digestibilidade
variou de 8 a 13% do total de MO digestível.
Thiago & Silva (2001) sugeriram que animais consumindo
pastagens com uma composição química igual a 5% de PB e 51% de NDT, é
necessário o equivalente a 11,8% do NDT consumido em proteína degradável
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no rúmen, valor inferior ao recomendado pelo NRC (1996), provavelmente
devido a baixa concentração energética da dieta.
Foi considerado no NRC (1996) nível 1 que a reciclagem de N é
igual às perdas de N no rúmen, quando as exigências de PDR (13% do NDT)
são satisfeitas, ressaltando que isto não é valido para dietas com teor de
concentrado extremamente altos ou com forragens de baixa qualidade.
A quantidade de N reciclado em ruminantes pode ser
influenciada por vários fatores da dieta, tais como: consumo de matéria seca
(Sarraseca et al., 1998), consumo de carboidratos rapidamente fermentáveis
(Huntington, 1989 e Theurer et al., 2002), teor de concentrado na dieta
(Huntington et al., 1996), teor de N na dieta (Bunting et al., 1987; Ferrell et al.,
2001 e Archibeque et al., 2001), fonte suplementar de N (Ferrell et al., 2001) e
quantidade de PNDR que chega ao intestino (Van Soest, 1994).
A reciclagem de N é de importância substancial para a economia
de N em ruminantes alimentados com dietas contendo altos teores de grãos,
podendo ser mais importante quando a dieta apresenta baixa concentração de
N. Uma quantidade significativa e variável de N reciclado é o maior problema
para a estimativa da exigência de N na dieta para o animal (Ferrell et al., 2001).
Theurer et al., (2002) observaram que a transferência de
nitrogênio uréico para o “portal-drained viscera” (PDV) foi 40% superior
(P<0,07) com milho floculado em relação ao laminado, em bovinos de corte. Os
autores sugerem que o aumento da reciclagem de N para o rúmen pode
promover uma maior síntese de proteína microbiana.
Mizwicki et al. (1980) avaliaram o efeito da liberação lenta de
amônia sobre a digestibilidade ruminal da matéria seca e a retenção de
nitrogênio utilizando taxas de liberação de amônia contínua (3,5 g uréia/h, por
24 h), moderada (14,2 g uréia/h, por 6 h) e rápida (85,0 g de uréia, em 1 h)
comparadas ao controle (sem uréia). Os autores observaram que a liberação
contínua e o controle promoveram uma concentração molar de amônia ruminal
estável (12,8 e 1,6 mg/dL, respectivamente). A liberação moderada e rápida
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teve picos de 6,5 e 1,5 h após a alimentação (37,1 e 41,8 mg/dL,
respectivamente). A digestibilidade da matéria seca foi superior com a
suplementação de uréia comparada ao controle, mas não foi observado efeito
(P>0,05) entre as taxas de liberação de amônia sobre a digestibilidade da
matéria seca, pH ruminal, balanço de nitrogênio e síntese de proteína
microbiana. Os autores sugeriram que a reciclagem de nitrogênio pode ter sido
adequada para manter a digestibilidade ruminal e o crescimento microbiano.
Não estando os dados de acordo com a teoria em que a liberação lenta de
amônia promove benefícios metabólicos.
Tedeschi (2001), suplementando bovinos de corte com uréia e
Optigen® (fonte de NNP de suposta liberação gradativa de N) ou combinações
de ambas, em uma dieta com ato teor de forragem (mais de 95% de silagem de
milho) ou em outra com alta proporção de concentrado (mais de 85%), sendo
as duas deficientes em PDR, não observou alterações no desempenho de
bovinos de corte confinados em crescimento ou terminação.
Observa-se com dados demonstrados anteriormente, que o
sistema de reciclagem de nitrogênio no rúmen se adapta facilmente à rapidez
da liberação de amônia pelas fontes de nitrogênio não protéico, desde que as
concentrações não atinjam níveis tóxicos (Owens & Zinn, 1988).
Ruminantes

consumindo

forragem

de

baixa

qualidade

apresentam habilidade de manter desempenhos aceitáveis quando não são
suplementados diariamente, ou são 12, 24 ou 48 horas (Hunt et al., 1989); a
cada 1 ou 3 vezes por semana (Huston et al., 1999); ou a cada 3 ou 6 dias
(Bohnert et al., 2002), comparados com a suplementação diária. Essa
habilidade pode ser devido à capacidade do ruminante em conservar N por um
período prolongado, alterando a permeabilidade do trato gastrintestinal ao N
uréico e/ou a regulação renal da excreção de uréia e mantendo o N
eficientemente entre períodos de suplementação (Bohnert et al., 2002).
Pode-se verificar, com base nos dados citados anteriormente,
que as estimativas de exigências protéicas, principalmente a PDR, serão
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efetivamente atendidas com uma melhor compreensão da reciclagem de N e da
possível habilidade dos ruminantes em conservá-lo.
Polan (1992) comentou que a estimativa de produção de proteína
bacteriana no NRC é em função da energia líquida de lactação (ELL) ou NDT
consumido, ambos com um R2 = 0,77. Isto implica que 77% da produção de
proteína microbiana é explicada pelo NDT, tendo uma variação inexplicada de
23%. Dois fatores da dieta podem contribuir para estas variações inexplicáveis:
1) a proteína solúvel pode ser inadequada para suportar o máximo metabolismo
microbiano; 2) gordura adicionada à dieta. A gordura entra no cálculo do NDT,
mas não é utilizada no rúmen como fonte de energia, não contribuindo para a
produção de proteína microbiana.
As recomendações do NRC (1996) propõem equações empíricas
para estimar o fluxo de proteína microbiana proveniente do rúmen e
apresentam algumas limitações: 1) o crescimento microbiano é em função do
NDT e não dos carboidratos disponíveis no rúmen; 2) o crescimento microbiano
é constante; 3) a relação fundamental entre produção microbiana e exigência
energética dos microrganismos são ignoradas; 4) a população microbiana não é
dividida de acordo com a atividade metabólica e exigência nitrogenada; 5) a
taxa de fermentação dos carboidratos não é integrada com a taxa de
degradação da proteína e 6) a degradação dos alimentos é fixa, não alterando
com o consumo e taxa de passagem. O “Cornell Net Carbohydrate and Protein
System” (CNCPS) tem um sub-modelo ruminal que inclui todos esses fatores
(Russell et al., 1992; Sniffen et al., 1992 e Fox et al., 1992).
Alguns fatores podem alterar a recomendação do teor de
proteína na dieta de animais em confinamentos segundo Galyean, (1996), tais
como: 1) lotes muito grandes (100 ou mais animais) com grandes variações no
tamanho dos animais implica em nivelar a exigência de proteína pelos animais
menores, a fim de não limitar o seu desempenho; 2) a mistura e a distribuição
dos alimentos também podem afetar o teor de proteína da dieta (um teor maior
de proteína poderia compensar as variações ocorridas no dia a dia); 3) fatores
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de manejo que contribuem para redução no consumo de matéria seca (CMS)
(ex.: grãos extensivamente processados e ionóforos), necessitando de uma
porcentagem superior de proteína na formulação, para que as exigências do
animal (g/d) não sejam alteradas; 4) efeitos do programa de implantes,
particularmente

aqueles

baseados

em

combinações

de

estrógenos

e

androgênicos (acetato de trembolona), aumentando o crescimento protéico
(músculo) diário. Este efeito é evidenciado principalmente no início da fase de
terminação quando o crescimento protéico (músculo) é rápido, coincidindo com
a fase inicial do implante. Assim, o teor de proteína pode ser reduzido no final
do período de terminação sem afetar o desempenho, mas nunca menor que
10%; 5) efeito de tamponamento da amônia no rúmen.
Huntington et al. (2001) observaram que o implante de Synovex
S® (Fort Dodge Animal Healt, For Dodge, IA) interagiu com o consumo de PB,
aumentando o ganho de peso vivo (GPV) e reduzindo a excreção de uréia,
especialmente em situações de alto consumo protéico.
Em dieta com deficiência de proteína degradável, há casos em
que a energia metabolizável (EM) é o primeiro nutriente limitante. A limitação de
N também causa uma superestimação da EM disponível para ganho, pois reduz
a digestibilidade dos carboidratos fibrosos (CF). Entretanto, a superestimação
mais comum é a de proteína metabolizável (PM) disponível para ganho
(Tedeschi et al., 2000). As bactérias fermentadoras de carboidratos não fibrosos
(CNF) utilizam 66% do N proveniente de peptídeos ou aminoácidos e 34%
proveniente da amônia. Quando os peptídeos e aminoácidos não são
disponíveis em quantidade, todo N é proveniente da amônia (Russell et al.,
1992).
No modelo de Cornell (CNCPS) a produção de bactérias
fermentadoras de CNF aumenta em 18,7% quando a relação peptídeo para
CNF aumenta de 0 a 14% no fluido ruminal. Já as bactérias fermentadoras de
CF utilizam amônia como única fonte de N, sendo estas altamente prejudicadas
quando há deficiência de N no rúmen, levando a um menor desaparecimento de
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CF, diminuindo a taxa de passagem e, conseqüentemente, diminuindo o
consumo (Figura 1; Russell et al., 1983, 1992 e Tedeschi et al., 2000).
Em animais alimentados com dietas de alto teor de grãos (CNF),
é de se esperar que a síntese e eficiência de proteína microbiana aumentem
quando há suplementação com fontes de proteína verdadeira. Entretanto, uma
fonte de proteína verdadeira de baixa degradabilidade diminui a disponibilidade
de AA e peptídeos para os microrganismos. A uréia, em contraste com uma
fonte de proteína verdadeira, proporciona rápida disponibilidade de N,
aumentando a síntese e eficiência da proteína microbiana (Griswold et al., 1996
e Devant et al., 2001).
Dietas com alto teor de concentrado e alta concentração de milho
têm demonstrado que os peptídeos (e/ou aminoácidos) do milho devem
proporcionar uma máxima síntese e eficiência de proteína microbiana (Milton et
al., 1997b; Fu et al., 2001 e Knaus et al., 2001). Nessas dietas, Knaus et al.
(2001) propõem que a uréia pode ser utilizada eficientemente como a única
fonte suplementar de N para suprir a exigência de PDR. Os mesmos autores
demonstraram ser eficiente o uso do modelo do NRC (1996) para formular
dietas, promovendo uma eficiente utilização de N para animais em crescimento,
evitando uma superalimentação com proteína e um retorno desnecessário de N
para o ambiente (poluição ambiental).
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Energia disponível
para PBM

Proteína degradável
no rúmen

Ajuste no crescimento
microbiano

Balanço ruminal de
nitrogênio

sim

Balanço de
N<0
não

Ajuste na degradação de CF e
PBM pela deficiência de N

Produção
microbiana

Degradação ruminal de CHO e
proteína

Escape ruminal de CHO e proteína

Digestibilidade intestinal e nutrientes
digestiveis totais (NDT)

Figura 1 - Processo de ajuste da produção de proteína microbiana e da
degradação ruminal de carboidratos fibrosos por uma deficiência
ruminal de nitrogênio (adap. Tedeschi et al., 2000).

2.2 Resposta microbiana à degradação ruminal de nitrogênio

Muitas pesquisas (citadas previamente) sugerem que o máximo
benefício da suplementação protéica é observado quando se utiliza fontes que
podem ser degradadas extensivamente no rúmen (por exemplo: farelo de soja,
uréia, ou combinações de ambas), atendendo as exigências de PDR.
As dietas com grãos altamente processados que provêm grandes
quantidades de MO fermentavél podem aumentar a exigência microbiana por
PDR. Com a PDR limitada, diminui síntese protéica, a produção total de energia
(AGV) e, em última instância, o desempenho animal, pode ser afetado
(Galyean, 1996). O aumento ruminal da digestão de amido no trato total foi
observado por Milton et al. (1997b) com adições de uréia em dietas de animais
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em terminação com alto teor grão, evidenciando a redução na produção de
energia (AGV) com a PDR limitada.
Limitações em PDR para os microrganismos parece ser mais
crítico com dietas com alta proporção de grãos altamente processados (por
exemplo: floculado), dietas tipicamente americanas. O milho de alta umidade é
uma exceção a esta generalização. Secrist et al. (1995) observaram efeitos
adversos quando os teores de PB na dieta excederam 12% com dietas com
milho de alta umidade, provavelmente devido a grandes quantidades de N na
forma não protéica.
Cooper et al. (2002), utilizando animais em terminação com uma
dieta basicamente de milho (82% da MS), observaram que a exigências em
PDR é dependente do processamento do grão. Os autores observaram que
para milho laminado, a exigência em PDR é de 6,3% da MS, para milho de alta
umidade 10,0% da MS e para milho floculado 9,5% da MS.
Assumindo que dietas altamente fermentecíveis estão com PDR
limitada para os microrganismos, o sistema de PM do NRC (1996) estima as
exigências de proteína com mais precisão do que o NRC (1984), o qual utiliza o
sistema fatorial, não considerando diretamente as exigências microbianas, as
quais geralmente não eram satisfeitas, quando se utiliza o NRC (1984).
A produção de proteína microbiana (g de N) é calculada pelo
produto da quantidade de substrato fermentado no rúmen (kg de carboidratos CHO) multiplicada pela eficiência microbiana (g de N/kg de CHO fermentado).
Se for assumido que a relação típica entre N microbiano sintetizado e MO
verdadeiramente fermentada no rúmen é de 25 g/kg em dietas de animais em
terminação com grãos altamente processados (Devant et al., 2001) e que o N
deve ser provido totalmente na forma de PDR com uma digestibilidade
verdadeira da MO de 60%, a PB da dieta na forma de PDR deve ser de
aproximadamente 9,4%, ficando evidente a necessidade de altos teres de PDR
nessas dietas e, considerando o milho o principal ingrediente, baixa PDR (30%
da PB), conseqüentemente o teor de PB da dieta torna-se elevado.
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2.3 Fontes protéicas

Os alimentos mais comuns na alimentação de bovinos de corte
no Brasil são citados na Tabela 1. Pode-se observar que a proteína bacteriana
e farinha de peixe são as que apresentam o melhor perfil de aminoácidos
quando comparado ao do tecido animal. Ambas apresentam uma pequena
deficiência de histidina. O farelo de soja e o de algodão apresentam um bom
perfil de AA, demonstrando apenas uma leve deficiência em metionina. O milho
(resíduo proteinoso do seu processamento e o grão), sorgo e a polpa cítrica são
mais deficientes em lisina.
Greenwood & Titgemeyer (2000) observaram que o primeiro
aminoácido limitante em uma dieta à base de soja (casca) foi a metionina,
estando de acordo com os dados apresentados para soja (farelo) na Tabela 1.
Segundo Santos (1997), a combinação de fontes ricas em
proteína "bypass", na tentativa de obter uma proteína melhor balanceada em
aminoácidos essenciais, tem sido sugerida por diversos nutricionistas. É preciso
que fique claro que, ao combinar, por exemplo, farinha de sangue (alta em lisina
e baixa em metionina) com resíduo proteinoso do processamento do milho
(baixo em lisina e alto em metionina) não se obtém uma mistura alta nos dois
aminoácidos, mas sim média, a qual é normalmente inferior à proteína
microbiana e muitas vezes similar ao farelo de soja.
Em uma revisão sobre a utilização de proteína "bypass" para
vacas em lactação, Santos (1998) observaram que a suplementação com
fontes "bypass" aumentava numericamente a passagem de proteína dietética
(proteína total - proteína microbiana) para o intestino pela suplementação de
proteína "bypass", mas diminuía a passagem de proteína microbiana para o
intestino delgado, sugerindo que a inclusão de fontes ricas em PNDR na dieta
resulta

em

limitação

de

frações

nitrogenadas

(amônia,

peptídeos

e

aminoácidos) para a síntese de proteína microbiana no rúmen, ficando a
passagem de proteína total (proteína microbiana + proteína dietética) para o
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intestino praticamente constante, quando a proteína "bypass" substituiu o farelo
de soja (Tabela 2).

Tabela 1. Avaliação química relativa das fontes protéicas em relação à
proteína do tecido1.
Aminoácidos2

Fontes3
Met

Lis

Arg

Thr

Leu

Ile

Val

His

Phe

Trp

Bactérias

100

100

100

100

100

100

100

81

100

100

Farinha de peixe

100

100

100

100

100

100

100

93

100

100

Farelo de soja

51

84

100

90

100

100

100

100

100

100

Farelo de algodão

73

68

100

89

89

100

100

100

100

100

F. de carne e ossos

43

88

100

65

81

86

91

58

86

100

F. de sangue

47

100

100

100

100

48

100

100

100

100

F. de pena

25

40

100

100

100

100

100

38

100

100

Caroço de algodão

32

60

100

88

94

100

100

100

100

100

Resíduo P.P.M.

100

19

96

75

100

100

100

99

100

76

Milho grão moído

57

26

55

72

100

95

93

83

100

76

Sorgo grão moído

46

38

100

84

100

100

100

92

100

100

Polpa cítrica

76

58

100

81

69

95

100

76

79

100

1

Cálculo: (% de AA na proteína do alimento / % de AA na proteína do tecido) x 100. O escore de 100 foi o máximo
permitido. Concentrações de AA retiradas de Fox et al., (2000).
2
Met=metionina; Lis=lisina; Arg=arginina; Thr=treonina; Leu=Leucina; Ile=isoleucina ; Val=valina; Phe=felinalanina;
Trp=triptofano;
3
F.=farinha; Resíduo P.P.M.=resíduo proteinoso do processamento do milho.

A suplementação de proteína "bypass" não teve efeito positivo na
passagem de aminoácidos essenciais (AAE) para o intestino na maioria dos
trabalhos analisados, devido à proteína microbiana apresentar qualidade
superior a maioria das fontes protéicas ricas em "bypass" em termos do balanço
de AAE, resultando em desempenho inferior com fontes ricas em PNDR quando
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comparado ao farelo de soja. Outra possível explicação seria a baixa
digestibilidade das fontes de PNDR no intestino delgado (Schwab, 1994) ou que
as dietas usadas como tratamento controle já estavam adequadas em PNDR
(NRC, 1985).

Tabela 2. Metabolismo do farelo de soja (FS) e fontes ricas em proteína não
degradável no rúmen (PNDR) para vacas em lactação.
Itens1

FS

PNDR

FS - PNDR

19,4

18,8

0,6

Nitrogênio microbiano, g/d

275,0

234,0

41,0

Passagem de NNANM, g/d

217,0

268,0

-51,0

NNA, g/d

492,0

502,0

-10,0

AAE, g/d

1163,0

1216,0

-53,0

Lisina, g/d

163,0

172,0

-9,0

Metionina, g/d

48,0

46,0

2,0

CMS, kg/d

1

CMS=consumo de matéria seca; NNANM=nitrogênio não amoniacal e não microbiano; NNA=nitrogênio não
amoniacal; AAE=aminoácidos essenciais;
Adap. Santos (1998).

Neste sentido, Klemesrud et al. (2000c), avaliando uma dieta
com alta proporção de milho (45% de resíduo fibroso do processamento do
milho (wet corn gluten feed); 22,5% de milho de alta umidade; 20% de milho
laminado a seco; 5% de silagem de milho; 5% de feno de alfafa; 2,5% de
suplemento mineral e vitamínico; tendo 11,9% de PB), com suplementação de
lisina (0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 e 12 g/d) e metionina (3,6 g/d), em animais com 237
kg de peso vivo, observaram um aumento no ganho de peso nos animais que
estavam recebendo suplementação com lisina nos primeiros 56 dias (com uma
análise não linear, estimaram uma resposta máxima com 2,56 g/d de lisina com
um ganho de 260 g/d a mais que o controle), sendo este período o de maior
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exigência de proteína metabolizável e maior deposição de proteína. No período
todo (161 dias) não houve diferença significativa no ganho de peso vivo (GPV),
embora tenha ocorrido uma diferença numérica (200 g/d) para o tratamento
com suplementação de lisina. Não houve efeito da suplementação com
metionina no ganho de peso, indicando que dietas ricas em milho não são
deficientes em metionina. No entanto, a resposta no ganho sugere que a lisina
seja o primeiro aminoácido limitante em novilhos terminados com dietas
contendo grandes quantidades de proteína de milho, o que pode ser visto na
Tabela 1.
Estudos de Klemesrud et al. (2000ac) mostraram que dietas
formuladas com valores próximos de PNDR podem resultar em desempenhos
completamente diferentes devido ao impacto da qualidade da fonte protéica em
termos de balanço de AAE. Isso mostra claramente que o fator qualidade da
fonte protéica em termos de balanço de aminoácidos é muito importante,
devendo este também ser observado e não apenas o fator degradabilidade
simplesmente.
Os dados de Klemesrud et al. (2000c) indicam que dietas de
animais em terminação com alto teor de grão, principalmente milho, que contém
proteína de baixa degradabilidade ruminal (60% de PNDR; NRC, 1996),
apresentam uma baixa possibilidade de resposta à suplementação com PNDR
e/ou aminoácidos protegidos, pois o animal terá um excesso de PM, uma vez
que não se pode deixar de suplementar com PDR para atender as exigência
dos microrganismos ruminais (NRC, 1985; Galyean, 1996 e NRC, 1996).
Respostas a suplementação com PNDR e/ou AA protegidos pode ser mais
plausíveis em animais mais jovens, os quais apresentam uma maior exigência
de PM.
Em animais jovens, Klemesrud et al. (2000a) avaliaram uma
dieta suplementada com uréia ou com farinha de carne e ossos, sendo na
última adicionado metionina protegida (0; 0,45; 0,9; 1,35; 3,0 e 6,0 g/d) em
animais com peso inicial de 251 kg. Em outro experimento, os autores
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utilizaram uma dieta suplementada com uréia ou resíduo proteinoso do
processamento do milho (Corn gluten meal) adicionando a essa última lisina
protegida (0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8 e 10 g/d) em animais com peso inicial de 210 kg.
Os autores observaram que a suplementação com metionina ou lisina
aumentou o GPV de novilhos alimentados com farinha de carne e ossos e
resíduo proteinoso do processamento do milho, respectivamente (P<0,10), em
uma análise não linear para maximizar o GPV, obtendo 2,9 g/d de metionina e
0,9 g/d para lisina.
Zinn & Owens (1993) observaram um melhor desempenho em
animais jovens, quando adicionaram 2% de proteína de baixa degradabilidade
ruminal (mistura em partes iguais de farinha de sangue, osso e pena) a uma
dieta controle (12,2%). Os autores sugerem que os aminoácidos arginina,
histidina, leucina, metionina e fenilalanina podem ser os mais limitantes, em
dietas baseadas em milho (floculado) para novilhos em crescimento.
Em animais jovens (rápido crescimento) a proteína microbiana
não é suficiente para atender as exigências de proteína do animal, sendo
necessário uma fonte de PNDR para completar a proteína microbiana. A
determinação das exigências em aminoácidos e a formulação da dieta para
aminoácidos podem aumentar o GPV e a eficiência de utilização da proteína
(Klemesrud et al., 1997). Essa afirmação está de acordo com os dados de Zinn
& Owens (1993) e Klemesrud et al. (2000b). Entretanto, Klemesrud et al.
(2000a) ressaltaram que, quando se formula dietas para ruminantes levando-se
em consideração as exigências em aminoácidos metabolizáveis, deve ser
considerada a quantidade não degradável e a digestibilidade de cada
aminoácido.
A farinha de peixe, como demonstrado na Tabela 1, é uma boa
fonte de aminoácidos essenciais, embora o seu uso seja limitado no Brasil
devido a falta de uma farinha de peixe de qualidade, sendo necessário a
importação, o que inviabiliza economicamente o seu uso.

20

Zinn & Shen (1998), utilizando dietas com alto teor de grão (80%
de milho floculado) com três fontes de proteína, uréia, farelo de soja e farinha
de peixe em três teores (1,5, 3,0 e 4,5% da MS) em novilhos cruzados (PI de
231 kg), verificaram um aumento linear no ganho de peso vivo (GPV) com o
aumento da farinha de peixe (Tabela 3), demonstrando que o aumento de AAE
provindos da farinha de peixe melhorou a utilização da energia, embora não
diferiu do GPV do farelo de soja, mas foi menor que o GPV da uréia. Portanto,
embora a farinha de peixe tenha aumentado o fluxo de AAE para o duodeno,
não proporcionou um melhor desempenho. A maior produção de proteína
microbiana no tratamento com uréia e farelo de soja, proporcionou um melhor
perfil de aminoácido e principalmente uma maior fermentação ruminal,
aumentando o aporte energético (maior produção de ácidos graxos voláteis AGV) para o animal.

Tabela 3. Efeito da fonte nitrogenada no metabolismo e desempenho dos animais.
Farinha de peixe, %

Itens1
Uréia

1,5

3,0

4,0

FS2

GPV kg/d bc

1,69

1,41

1,56

1,62

1,56

CMS k/g d

7,49

6,66

6,9

6,9

6,98

CMS/ganho b

4,43

4,69

4,43

4,27

4,48

N microbiano, g/d bd

88,6

61,6

69,4

73,9

78,0

PB, %

11,0

9,7

10,7

11,6

11,0

PNDR, %

4,0

4,5

5,1

5,9

4,7

1

GPV=ganho de peso vivo; CMS=consumo de matéria seca; N=nitrogênio; PB=proteína bruta; PNDR=proteína não
degradável no rúmen;
2
FS= farelo de soja;
b
Efeito linear da FP, P<0,05; c FP vs uréia, P<0,10; d FP vs FS, P<0,05;
Adap. Zinn & Shen (1998).
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Galyean (1996) citou seis consultores americanos, responsáveis
pelo programa de nutrição de 3,6 milhões de cabeça por ano, e todos
preconizam

que

proteína

"bypass"

pode

ser

importante

em

algumas

circunstâncias, mas que as informações disponíveis são insuficientes para
permitir o uso deste fator na formulação de dietas.
Com a finalidade de reduzir custo e aumentar o desempenho
animal, pode-se utilizar uréia como fonte de nitrogênio no rúmen. Revendo
dados da literatura, Chalupa (1968) sugeriu que a suplementação com uréia é
consistentemente eficiente quando não ultrapassa 1/3 do nitrogênio total ou 1%
da matéria seca total da dieta. Healy et al. (1995) utilizaram dietas com milho
floculado com 13% de PB e a suplementação com proteína proveniente de
diferentes combinações de farelo de soja e uréia (100:0; 67:33; 33:67; 0:100). O
GPV apresentou efeito quadrático, sendo o maior ganho de peso vivo com
67:33 e a maior eficiência alimentar (ganho/CMS) com a proporção de 33:67.
Devant et al. (2001) compararam dietas isonitrogenadas (13,7%)
com farelo de soja e uma mistura de resíduo proteinoso do processamento do
milho (corn gluten meal) mais farinha de peixe, com e sem uréia. Quando foi
adicionado uréia, a eficiência (g/kg de MO verdadeiramente digerida) e a
produção de proteína microbiana aumentaram, independente das fontes de
proteína verdadeira. Com isso, pode-se verificar que a utilização de uréia é
benéfica, principalmente quando associada a uma fonte de proteína verdadeira,
aumentando a eficiência da síntese microbiana em dietas com alto teor de
concentrado.
Teores de substituição da proteína verdadeira pelo NNP (uréia)
em até 40% da necessidade de proteína degradável no rúmen (PDR),
aparentemente, não afetam o desempenho animal. Entretanto, o uso de
suplementos com apenas NNP, como fonte de nitrogênio, não tem resultado em
desempenhos consistentes (Thiago & Silva, 2001).
Utilizando forragens de baixa qualidade, Köster et al. (2002)
recomendaram inclusão de uréia no suplemento de 20 a 40% da PDR. Bohnert
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et al. (2002) sugeriram que 40 a 80% da proteína pode estar na forma de PDR,
sem que o desempenho seja prejudicado.
A suplementação de forragens de alta qualidade deve ser com
uma fonte de proteína verdadeira de baixa degradabilidade preferencialmente,
podendo utilizar uma pequena parcela de NNP (uréia) até um máximo de 25%
da exigência de proteína degradável no rúmen (Thiago & Silva, 2001). Isso
demonstra que a quantidade da PDR proveniente da uréia vai depender da
dieta (componentes protéicos, NDT) para que o desempenho não seja
prejudicado.
Com base nos dados citados anteriormente, pode-se concluir
que o rúmen é o principal fornecedor de proteína de alta qualidade (PBM) e,
sendo assim, devemos maximizar a fermentação ruminal e produção de
proteína microbiana. Para isso, deve-se: 1) fornecer um volumoso de alta
qualidade para maximizar o CMS da dieta; 2) otimizar a degradabilidade ruminal
do amido presente nos cereais, aumentando o suprimento de energia para os
microrganismos do rúmen; 3) suprir os microrganismos ruminais com
quantidades adequadas de PDR, a fim de fornecer amônia, aminoácidos e
peptídeos para a síntese de proteína microbiana; 4) quando da inclusão na
dieta de fontes ricas em PNDR para complementar a proteína microbiana, devese usar fontes ricas em AAE e bem balanceadas (Santos, 1997).
Sistemas que consideram a exigência de aminoácido individual e
estima o fluxo duodenal, como CNCPS, é mais provável de sucesso na nutrição
protéica do que sistemas que consideram apenas PDR e PNDR. Embora, seja
difícil de determinar o perfil de aminoácidos da PNDR que chega ao duodeno,
devido às diferenças no perfil de aminoácidos da PNDR e da proteína original
do alimento, os quais geralmente não são conhecidos e a composição dos
aminoácidos da proteína microbiana que também não é constante (Hoover &
Webster, 1996).
Mais estudos são necessários para estimar com maior acurácia o
fluxo de aminoácidos para o duodeno, pois a exigência do animal é em
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aminoácidos essenciais absorvidos e não em proteína bruta. Estes estudos
devem abordar o teor de proteína bruta da dieta, bem como as frações PDR e
PNDR e também a quantidade e o perfil de aminoácidos que chegam ao
duodeno, pois a nutrição protéica adequada para maximizar o ganho engloba
todos estes fatores simultaneamente.

2.4 Amiréia como fonte de proteína para ruminantes

2.4.1 Definição

Amiréia (Starea em inglês), como o próprio nome já sugere, é
uma associação de amido (starch) mais uréia (urea). É produzida pela mistura
de grãos finamente moídos (milho, sorgo, cevada, trigo, etc.), ou qualquer fonte
de amido, com uma fonte de nitrogênio não protéico, como a uréia. Em alguns
casos, adiciona-se uma fonte suplementar de enxofre (Bartley & Deyoe, 1975).
O material é processado e passa por um cozimento-extrusão sob condições de
umidade, temperatura e pressão, as quais causam a gelatinização do amido.

2.4.2 Fatores que podem alterar a qualidade da amiréia

Geralmente, não é observado o procedimento de fabricação do
produto, já que várias fábricas produzem este produto com procedimentos
diferentes e, muitas vezes, são titulados com o mesmo nome (amiréia ou uréia
protegida), o que pode levar a uma comparação de produtos de qualidades
diferentes (Bartley et al., 1973; Shiehzadeh & Harbers, 1974 e Bartley & Deyoe,
1975).
Dados

na

literatura

apontam

diferenças

entre

produtos

principalmente nas concentrações de nitrogênio não protéico (Deyoe et al.,
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1968; Helmer et al., 1970b; Shiehzadeh & Harbers, 1974; Barr et al., 1975; Lee
et al., 1975; Stiles et al., 1975b; Wright & Totusek, 1975; Maia et al., 1987;
Feitosa et al., 2000 e Ezequiel et al., 2000), encontrando valores de equivalente
protéico de 23 a 150%. As fontes de amido podem alterar a qualidade do
produto (Shiehzadeh & Harbers, 1974; Barr et al., 1975; Stiles et al., 1975b e
Teixeira et al., 1999), como o grau de gelatinização do amido (Shiehzadeh &
Harbers, 1974; Barr et al., 1975 e Stiles et al., 1975a), a forma física da amiréia
(Teixeira et al., 1999; Carmo et al., 1999; Feitosa et al., 2000 e Ezequiel et al.,
2000) e a relação enxofre:nitrogênio (Thompson et al., 1972).

2.4.3 Amiréia X Uréia

Os microrganismos ruminais são capazes de sintetizar proteína
microbiana a partir de amônia e esqueleto carbônico, sendo o nitrogênio não
protéico uma das fontes de amônia para os microrganismos. Neste contexto, se
insere a amiréia e a uréia como fontes de nitrogênio não protéico. Uma fonte de
nitrogênio não protéico tem a vantagem de geralmente ser mais barata que uma
fonte de proteína verdadeira na mesma quantidade de nitrogênio.
A fonte de nitrogênio não protéico mais utilizada (uréia) apresenta
uma rápida liberação de amônia no rúmen, acima da capacidade dos
microrganismos em utilizá-la, sendo parte absorvida pela parede ruminal, que
será convertida em uréia. Mesmo ocorrendo um aproveitamento (reciclagem) da
uréia pelo rúmen via parede ruminal ou saliva, a transformação de amônia em
uréia no fígado resulta em gasto de energia, o qual pode ser evitado caso toda
amônia seja utilizada pelos microrganismos ruminais. Uma parte do nitrogênio
absorvido que não é reciclado, será excretado através da urina pelo animal.
O fígado gasta três ATP para converter (ciclo da uréia) uma
molécula de amônia em uréia. Em outros tecidos (rins, músculo, cérebro), o
ácido glutâmico reage com a amônia para formar a glutamina com gasto de um

25

ATP. A fonte imediata de ácido glutâmico e o alfa-ceto-glutamato esta
conversão tem um gasto de um ATP, sendo este um composto intermediário do
ciclo do ácido cítrico, o qual é a chave da geração de energia para o animal.
Sendo alta a demanda de alfa-ceto-glutamato o ciclo do ácido cítrico pode ser
comprometido, prejudicando o status energético do animal. A excreção de um
grama de N na urina gasta 5,45 kcal (Blaxter, 1962).
Zinn & Owens (1993) sugeriram que o excesso de proteína
“bypass” pode promover uma demanda adicional de Arginina para a
desintoxicação de amônia, podendo limitar o crescimento e o desempenho
animal.
A suplementação com NNP, além de fornecer amônia para
síntese de proteína microbiana (principalmente em bactérias, mas também de
maneira mais reduzida em protozoários e fungos) e a menor custo (kg de N),
apresenta outras vantagens: 1) cria uma ação tamponante no rúmen, de modo
a manter o pH em uma faixa mais adequada para a digestão da celulose; 2)
altera o hábito alimentar no sentido de refeições mais freqüentes, resultando em
um possível incremento na eficiência energética da dieta (Huber, 1994).
Uma fonte de nitrogênio não protéico com uma liberação lenta de
amônia teria vantagens de aumentar a disponibilidade de amônia para síntese
microbiana e reduzir problemas com toxidez. Com base nestes conhecimentos,
no final da década de 60, pesquisadores americanos iniciaram pesquisas com
amiréia. No Brasil, há trabalhos no início da década de 90 até os dias de hoje.
A seguir, serão apresentados dados de pesquisas onde foi comparado amiréia
com uréia.
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2.4.3.1 Na concentração de amônia ruminal e síntese de proteína
microbiana

Helmer et al. (1970b) realizaram três experimentos in vitro com
sete comparações entre amiréias com várias concentrações protéicas e a uréia.
Estes autores observaram que a concentração ruminal de amônia foi menor
para o tratamento com amiréia nas sete comparações, com uréia mais milho
moído. Entretanto, quando utilizaram uréia mais milho extrusado (submetido ao
mesmo procedimento utilizado na fabricação da amiréia) nas sete comparações
não verificaram diferenças em seis e, em apenas uma, a amiréia apresentou
valores menores.
Os mesmos autores realizaram três comparações (in vitro) entre
uréia mais milho extrusado versus uréia mais milho moído e nas três, a uréia
mais milho extrusado apresentou valores menores na concentração de amônia
ruminal. As concentrações de nitrogênio bacteriano apresentaram basicamente
os mesmos resultados obtidos nas concentrações de amônia ruminal, sendo
superior para amiréia quando comparado com uréia mais milho moído e igual
quando se utilizou uréia mais milho extrusado. Esta última, por sua vez,
apresentou valores superiores aos da uréia mais milho moído.
Helmer et al. (1970b), avaliando a produção de proteína
microbiana (in vitro) entre amiréia e uréia, observaram que a amiréia
apresentou valores superiores nas duas avaliações quando comparada a uréia
mais milho moído e não diferiu nas duas comparações com uréia mais milho
extrusado. A uréia mais milho extrusado produziu mais proteína microbiana que
a mistura uréia mais milho moído, ou seja, estes resultados foram semelhantes
aos de amônia ruminal e concentração de nitrogênio bacteriano.
Em um trabalho de pesquisa in vitro, Barr et al. (1975)
observaram que a síntese de proteína microbiana no tratamento com amiréia
(45S, milho) não diferiu da mistura uréia mais milho extrusado e ambos foram
superiores à mistura uréia mais milho moído. Utilizando amiréia (70S, sorgo)
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com três procedimentos de fabricação, todos proporcionaram uma maior
síntese de proteína microbiana comparado à mistura uréia mais sorgo moído,
mas não utilizaram sorgo extrusado nesta comparação.
Utilizando

novilhos

em

terminação,

Stiles

et

al.

(1975a)

observaram (Exp. 1) uma menor concentração de amônia ruminal no tratamento
com amiréia quando comparada a uma mistura uréia mais sorgo moído grosso
(quebrado), após sete dias de alimentação. A amiréia proporcionou valores que
não diferiram da mistura uréia mais sorgo moído fino ou sorgo extrusado. Já em
outra avaliação (Exp. 2), a concentração de amônia não diferiu entre amiréia e
sorgo moído grosso (quebrado), mas o tratamento com amiréia produziu mais
proteína bacteriana.
Os dados apresentados acima estão de acordo Smith (1979), o
qual salientou a importância do fornecimento controlado de uma fonte de
energia para estimular a síntese eficiente de proteína microbiana, afirmando
que a manipulação adequada da fonte de energia poderia incrementar mais o
uso de NNP do que a modificação do padrão de liberação de amônia.
Utilizando a raspa de mandioca como fonte de amido para
produzir amiréia com quatro teores de equivalente protéico (24; 29; 39 e 44%),
Maia et al. (1987) observaram 2,5 vezes mais produção de proteína microbiana
in vitro, quando se utilizou amiréia comparada com uma mistura de uréia mais
raspa de mandioca integral na mesma equivalência protéica, porém, não
apresentaram análise estatística no trabalho.
Thompson et al. (1972), comparando fontes nitrogenadas para
novilhos em crescimento, com silagem de milho ad libitum e 0,45 kg.animal-1.d-1
de suplemento com 45% de PB, observaram que a amiréia promoveu uma
concentração de amônia ruminal igual à uréia até três horas após a
alimentação. A partir deste horário, a amiréia apresentou valores menores.
Contrariando estes dados, Schmidt et al. (1973), utilizando novilhos em
terminação com uma dieta basicamente concentrada e restrita (90% do
consumo ad libitum), não observaram diferenças na concentração ruminal até
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3,5 horas após alimentação e, posteriormente a este horário, a amiréia
permaneceu com valores superiores à uréia.
Por outro lado, Shiehzadeh & Harbers (1974), utilizando borregos
(peso inicial de 35 kg) para avaliar o uso de amiréia (44 e 70% de equivalente
protéico) e uma mistura de mesmo equivalente protéico de uréia mais sorgo
moído, não encontraram diferenças na concentração de amônia ruminal.

2.4.3.2 Amiréia e processamento de grãos

A união do grão de cereal e uréia em condições apropriadas de
calor, pressão e umidade, por um determinado tempo (que é utilizado no
processo de fabricação da amiréia), resulta em uma combinação da uréia com o
grânulo de amido. Neste processo, o grão é gelatinizado e com isso, aumenta
sua acessibilidade às enzimas do conteúdo ruminal, aumentando sua
degradação ruminal e tornando-a mais próxima da liberação de amônia pela
uréia.
Com o aumento do grau de gelatinização do milho, observa-se
um aumento na proporção de ácido propiônico e uma redução na proporção de
ácido acético, sendo a produção total de ácidos graxos voláteis totais
aumentada e a concentração de amônia ruminal reduzida (Wilson & Woods,
1966 e 1967), podendo promover uma maior síntese de proteína microbiana,
tanto com amiréia (amido gelatinizado) como com a uréia mais grão
gelatinizado (Helmer et al., 1970b e Barr et al., 1975).
Alguns experimentos têm demonstrado que não há diferença na
concentração ruminal de amônia quando se compara amiréia com uma mistura
de uréia mais grão extrusado (gelatinizado) (Helmer et al., 1970b e Stiles, et al.,
1975a). Grãos que passam pelo processo de floculação, aumentando sua taxa
de degradação, diminui a concentração ruminal de amônia, tanto para sorgo
(Simas, 1995) ou milho (Mendes Junior, 1999). Neste sentido, Bartley et al.
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(1976) observaram uma correlação significativa (r=-0,22) entre grau de
gelatinização do amido e amônia ruminal.
Roffler & Satter (1975) observaram que a concentração ruminal
de amônia é função (R2=0,92) do teor de NDT e PB da dieta: N-NH3, mg/dL =
38,73 – 3,04xPB + 0,171xCP2 – 0,49xNDT + 0,0024xNDT2. O processamento
do grão (extrusão) aumenta o seu NDT (NRC, 2001) e conseqüentemente,
reduz a concentração de amônia no rúmen.
Tudo isso pode ser um indicativo de que a menor concentração
de amônia ruminal e uma maior síntese de proteína microbiana (in vitro),
quando se utiliza amiréia, seria devido ao processamento do grão (aumento da
fermentação ruminal do amido no rúmen) e não, devido à redução da
intensidade de liberação de amônia proveniente da uréia. Outro aspecto que
ajuda esta teoria são os melhores resultados com amiréia com menor
proporção de uréia (Deyoe et al., 1968 e Shiehzadeh & Harbers, 1974).
Portanto, são necessários mais estudos (in vivo) para esclarecer estas dúvidas,
porém, não foram encontrados trabalhos de produção (leite ou carne)
comparando amiréia e uréia mais grão extrusado.

2.4.3.2.1 Processamento físico da amiréia

Teixeira et al. (1999) utilizaram várias formas físicas da amiréia
(integral, quebrada e moída) e fontes de amido (milho e raspa de mandioca),
contendo 45% de equivalente protéico e observaram que a moagem da amiréia
45S formada pelo amido do milho, quando comparada com a forma quebrada e
inteira (pellet de aproximadamente 1 cm de diâmetro), promoveu um aumento
da degradabilidade potencial e na taxa de degradação da matéria seca. Quando
a fonte de amido foi a raspa de mandioca, observaram um aumento somente
para

a

degradabilidade

potencial

da

materia

seca.

Independente

do

processamento físico utilizado, a degradabilidade efetiva da matéria seca
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apresentou valores maiores para amiréia formada com raspa de mandioca. Por
outro lado, o processamento físico (inteiro, quebrado e moído) não afetou a
degradabilidade efetiva da proteína bruta da amiréia.
Observando os dados demonstrados por Teixeira et al. (1999),
pode-se verificar que 80% da proteína ou equivalente protéico da amiréia é
proveniente da uréia. Considerando a fração solúvel da proteína do milho de
8% e 100% a da uréia (NRC, 1996), obtém-se 82% do nitrogênio total da
amiréia na forma solúvel. A média da fração solúvel das três formas físicas da
amiréia formada por milho foi de 81,5%, valor muito próximo da fração solúvel
estimada (82%), demonstrando que a amiréia 45S não diminuiu a taxa de
liberação de nitrogênio (amônia), sendo esta similar a uma mistura milho mais
uréia.
Feitosa et al. (2000), avaliando a degradabilidade da matéria seca
e proteína bruta (N total) de quatro amiréias (amiréia moída com 20% de uréia,
amiréia na forma de pellet com 20, 25 e 30% de uréia), observaram que a
amiréia moída (20% de uréia), quando comparada com a amiréia na forma de
pellet apresentou uma maior degradabilidade, sendo que a amiréia moída
apresentou 23% a mais de proteína bruta prontamente solúvel do que na forma
de pellet, com o mesmo teor de uréia. Considerando a fração solúvel da
proteína do milho de 8% e 100% a da uréia (NRC, 1996), obtém-se 89% do
nitrogênio total da amiréia na forma solúvel. A amiréia moída apresentou 93%,
valor muito próximo do estimado (89%), indicando que a amiréia na forma
moída não diminuiu a taxa de liberação de nitrogênio.
A amiréia (45S) na forma de pellet proporciona uma fração
solúvel de aproximadamente 10% menor, quando comparada com a forma
moída, produzida com milho ou raspa de mandioca (Teixeira et al., 1999). A
amiréia (63% de equivalente protéico) com um maior teor de uréia (20%),
quando moída, apresenta aproximadamente 23% mais nitrogênio solúvel,
quando comparada à peletizada (Feitosa et al., 2000).
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Estudando a degradabilidade da amiréia moída a 2 mm, Silva
(1999) observou que a degradabilidade efetiva (5,0%/h) foi apenas sete
unidades percentuais superior quando comparada à fração solúvel (“a”) da
amiréia (84,7 e 77,2%, respectivamente), demonstrando que a quase totalidade
do nitrogênio da amiréia está na forma solúvel.
Carmo et al. (1999), avaliando a degradabilidade da proteína
bruta (N total) da amiréia contendo 25% de uréia com diferentes granulometrias
(pellet, quebrados ao meio e quebrados em quatro partes iguais), observaram
valores de 86,8% e 58,0% para a fração solúvel (“a”) para a forma quebrada e
pellet, respectivamente. A fração “b” do nitrogênio do pellet quebrado em quatro
e do pellet inteiro foram 8,7 e 37,0%, respectivamente; mostrando que o N na
amiréia quebrada em quatro foi mais solúvel que degradável, sugerindo que
amiréia quebrada em quatro teve o N totalmente solúvel em um tempo muito
curto e a forma inteira liberou o N mais gradativamente. O pellet quebrado em
dois apresentou comportamento intermediário entre o pellet inteiro e aquele
quebrado em quatro partes. Os autores concluíram que a amiréia deve ser
fornecida sem qualquer processo de quebra ou moagem, pois se consegue um
melhor efeito da liberação modulada da amiréia.
No mesmo sentido, Ezequiel et al. (2000), utilizando amiréia com
diferentes teores de uréia (20, 25 e 30%), nas formas moídas e pellet,
verificaram que a solubilidade protéica do pellet foi diminuída em 32,5% (93,14
e 62,85%) em relação a forma moída. No entanto, Valadares Filho et al. (1990)
observaram uma menor fração solúvel da amiréia moída quando comparada a
uma mistura de uréia mais milho moído sem extrusão (0,619 e 0,884,
respectivamente).
Estes dados levam a concluir que o processamento físico da
amiréia (quebra ou moagem) altera a fração solúvel da proteína (liberação de
nitrogênio), tornando a fração solúvel da proteína da amiréia muito próxima de
uma mistura de uréia mais milho sem extrusão. Isso leva a hipótese de que a
moagem de 2 mm, utilizada nos alimentos avaliados no procedimento in situ,
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poderá aumentar a fração solúvel (“a”) da amiréia e, mesmo o procedimento de
lavagem extensiva, manual em água corrente ou em máquinas, poderá destruir
o grânulo de amido que envolve a uréia, o que superestimaria a fração solúvel,
principalmente a fração nitrogenada.
Alguns dos benefícios sugeridos para amiréia é que ela
apresenta uma liberação lenta de nitrogênio no rúmen. Como visto
anteriormente, isto não ocorre se a amiréia estiver na forma moída ou de pellet
quebrado e esta alta solubilidade pode levar o animal a uma intoxicação com
amônia, dependendo da quantidade de amiréia na dieta. A amiréia na forma de
pellet diminui um pouco a solubilidade do nitrogênio, mas esta ainda é bem
elevada quando comparada a fontes de proteína verdadeira, sendo necessário
trabalhos de desempenho para verificar os possíveis benefícios desta técnica.
Além disso, a amiréia na forma de pellet pode apresentar segregação nas
misturas, dificultando a sua utilização.

2.4.3.3 Na toxidez por amônia

Uma das vantagens apontada pela indústria da amiréia é ser
menos tóxica que misturas de grão mais uréia. Bartley et al., citados por Bartley
& Deyoe (1975), conduziram estudos toxicológicos com amiréia e outras fontes
de nitrogênio não protéico em aproximadamente 300 animais. Todos os animais
utilizados não estavam recebendo uréia por sete dias e foram submetidos a
jejum por 15 horas antes do início dos testes. Os animais recebiam a uréia via
cânula ruminal numa proporção de 50 g de uréia (matéria seca) por 100 kg de
peso vivo. Foram colhidas amostras de sangue na jugular antes e em intervalos
de 30 minutos após o recebimento da uréia e observaram que a concentração
de amônia no sangue e o pH ruminal foram altamente correlacionados (r =
0,976; r = 0,916, respectivamente) com a toxidez e o N-uréia no plasma não foi
correlacionado (r = -0,19) com a toxidez segundo Bartley et al. (1976). Quando
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o pH ruminal excedeu 7,6, os autores verificaram a ocorrência de toxidez clínica
em mais de 50% dos animais. Para a surpresa dos pesquisadores, a
concentração de amônia ruminal não foi relacionada com a toxidez (r = - 0,064
baseado em 244 tentativas de toxidez).
É aparente que o animal pode tolerar uma concentração alta de
amônia no rúmen proveniente da uréia se o pH ruminal não ultrapassar 7,2. Isto
é explicado devido à absorção de amônia ser aumentada notadamente quando
pH ruminal excede 7,2. O pH médio em 125 testes onde aconteceu toxidez foi
de 7,4 (Bartley et al., citados por Bartley & Deyoe, 1975). Zinn (1994) comentou
que no pH ruminal de 6,0 somente 0,16% da amônia está na forma não
ionizada (absorvível), sugerindo um tratamento com 2,5 a 5 litros de ácido
acético a 5% via oral para animais intoxicados.
Neste experimento (Bartley et al., citados por Bartley & Deyoe,
1975), misturas de grãos moídos mais uréia e amiréia pouco processada eram
freqüentemente tóxicas, enquanto que a amiréia de alta qualidade (amido com
alto grau de gelatinização) não era tóxica. Houve uma relação inversa, porém
não perfeita, entre grau de processamento do amido e toxidez.
O amido mais processado (danificado) também resulta em um
produto mais fermentescível e reduz o pH ruminal e a velocidade de absorção
de amônia, bem como a concentração de amônia ruminal devido a maior
síntese de proteína microbiana, ou seja, são os efeitos citados acima que
reduzem a toxidez por amônia proveniente da amiréia e não, devido à sua
suposta liberação mais lenta de amônia.
A estrutura da uréia pode influenciar na toxidez, pois quando
cristalina, o material é mais tóxico. Uréia em estrutura cristalina nativa é
provavelmente mais prontamente disponível ao ataque pela uréase bacteriana
do que outras estruturas (amorfas) (Behnke et al., citados por Bartley & Deyoe,
1975). Para que se tenha uma uréia em estrutura não cristalina (ao microscópio
eletrônico), são necessários dois fatores: 1) uma menor quantidade de uréia na
amiréia e 2) o amido tem que apresentar um alto grau de gelatinização
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(processamento) para envolver a uréia. Estas duas condições são almejadas
em uma amiréia de alta qualidade, mas indiretamente está se aumentando
grãos altamente fermentescíveis para o animal.
A redução da taxa de formação de amônia por meios de oferta
em quantidades pequenas e freqüentes, modificação química ou inibição da
atividade da uréase, podem promover uma redução no perigo de toxidez por
amônia. Entretanto, não há melhoria na utilização do nitrogênio. A maioria das
tentativas que foram feitas para demonstrar tal melhoria, na realidade, falharam.
Parece

mais

sensato

controlar

toxidez

por

uréia

e

assegurar

uma

disponibilidade adequada conjuntamente com a energia (sincronismo) do que
substituir a uréia por outra fonte mais cara (Smith, citado por Bartley & Deyoe,
1975 e Owens & Zinn, 1988).
Mizwicki et al. (1980), avaliando o efeito da liberação lenta de
amônia (slow-release), concluíram que ainda precisa ser provada a teoria em
que a liberação lenta de amônia promove benefícios metabólicos, sendo a
prevenção da toxidez a única vantagem de compostos com taxas de liberação
lenta de amônia. O mesmo foi observado por Owens et al. (1980) e Tedeschi
(2001).
Outro fator a ser considerado na toxidez de animais por amônia é
a adaptação dos animais. Segundo Stiles et al. (1975a) novilhos não adaptados
apresentavam sintomas de toxidez por uréia quando estavam recebendo 60 g
de uréia por 100 kg de peso vivo e quando adaptados, necessitavam de 108 g
por 100 kg de peso vivo. considerando um animal de 350 kg de peso vivo
consumindo 2% do peso vivo (7,0 kg MS/d) e recebendo 100 g de uréia por 100
kg peso vivo (350 g/d), teria aproximadamente 5% de uréia na ração total e
14% de proteína bruta na dieta provindos só da uréia, o que já estaria acima
das exigências de animais em crescimento ou terminação. Como pode ser
visto, são raras as situações onde necessitaria utilizar esta quantidade de uréia
(100 g de uréia por 100 kg peso vivo). Para animais adaptados, a quantidade de
uréia máxima necessária na ração total está longe de dosagens tóxicas.
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2.4.3.4 Na retenção de nitrogênio

Shiehzadeh & Harbers (1974), utilizando borregos em terminação,
com três fontes nitrogenadas: amiréia (sorgo como fonte de amido) com dois
teores de equivalente protéico (40 e 70%) e uma mistura de uréia e sorgo
moído, observaram uma maior retenção de nitrogênio nos tratamentos com
amiréia. Entretanto, Silva et al. (1994) observaram uma maior retenção de
nitrogênio para o tratamento com uréia quando comparado a amiréia (50S),
também utilizando borregos. Salman et al. (1997) não observaram diferenças
no balanço de nitrogênio entre uréia e amiréia (30S) quando alimentaram
borregos. Em vacas lactantes, Teller et al. (1982) e Teller & Godeau (1986) não
observaram diferenças no balanço de nitrogênio. Entretanto, Teller & Godeau
(1986) também observaram uma maior quantidade de nitrogênio excretada no
leite no tratamento com amiréia comparado a uréia.
Os dados supra citados não seguem uma mesma lógica (falta
consistência), não permitindo uma conclusão do assunto. Faltam trabalhos que
avaliem o balaço de nitrogênio em bovinos de corte, bem como a necessidade
de determinações da síntese de proteína microbiana, pois a amiréia apresenta
uma fonte de amido com alta taxa de degradação e uma suposta liberação mais
lenta de amônia. Com isso, é de se esperar uma maior síntese de proteína
microbiana, a qual apresenta alto valor biológico, portanto, uma maior retenção
de nitrogênio.
Embora os poucos dados não sejam conclusivos, estes indicam
que os efeitos da amiréia não estão sendo suficientes para aumentar a retenção
de nitrogênio. Outro fator a considerar, é o procedimento de fabricação da
amiréia. Shiehzadeh & Harbers (1974) observaram uma maior retenção de
nitrogênio em amiréia com fonte de amido (sorgo ou batata) submetidos a um
maior grau de gelatinização.
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2.4.3.5 No consumo de matéria seca e desempenho

Não foram observadas alterações no consumo de matéria seca,
ganho de peso vivo e conversão alimentar em seis experimentos totalizando
oito comparações entre amiréia e uréia (Thompson et al., 1972; Schmidt et al.,
1973; Seixas et al., 1999 e Teixeira et al., 2000) em novilhos em crescimento ou
acabamento. É importante salientar que, dentro destas oito comparações, em
apenas duas os animais estavam submetidos a dietas que proporcionaram
ganhos de peso diário menores que 1,0 kg.animal-1.d-1. O mesmo foi observado
no ganho de peso diário em animais sob pastejo segundo Teixeira et al., (1998):
264,9; 244,1 g.animal-1.d-1 e Oliveira (2001a): 435,0; 419,0 g.animal-1.d-1,
quando utilizaram suplemento com uréia ou amiréia, respectivamente.
Revendo dez anos de pesquisa com amiréia, Bartley & Deyoe
(1975) sumarizaram diversos trabalhos totalizando 12 comparações de ganho
de peso diário em novilhos em terminação, recebendo uréia ou amiréia. Os
autores observaram que, em nenhuma das avaliações ocorreram diferenças,
sendo que as médias de todas as comparações foram iguais (1,25 kg.animal1

.d-1) para uréia e amiréia. Teixeira et al. (1999) não verificaram alterações entre

amiréia e uréia na biometria do trato gastrointestinal e características de
carcaças em bovinos em crescimento.
Em dois trabalhos, Shiehzadeh & Harbers, (1974) e Ezequiel et
al., (2001a) não observaram diferenças no consumo de matéria seca e no
ganho de peso vivo em borregos alimentados com uréia ou amiréia. Silva et al.
(1994) e Salman et al. (1997) em três comparações, avaliaram apenas o
consumo de matéria seca e também não observaram alterações quando
alimentaram borregos com uréia ou amiréia.
Jones et al. (1975), Teller et al. (1982), Teller & Godeau (1986) e
Carmo (2001) não observaram alterações na produção de leite corrigida ou não
para o teor de gordura em vacas lactantes alimentadas com uréia ou amiréia.
Roman-Ponce et al. (1975) observaram uma produção de leite superior para
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amiréia, mas a produção de leite corrigida para gordura não foi alterada,
embora, tivessem observado uma redução no consumo de matéria seca no
tratamento com uréia, talvez devido à alta quantidade de uréia na ração total,
que era de 1,7%.
Stiles et al., (1975b) também observaram um maior consumo de
concentrado em vacas lactantes recebendo amiréia quando comparado a uréia.
Isso ocorreu possivelmente devido ao fornecimento do concentrado ser
separado do volumoso (limitado em 1% do PV) e não em uma mistura total.
Helmer et al. (1970a) observaram uma maior produção de leite
quando utilizaram amiréia e uma mesma produção de gordura entre uréia e
amiréia. No entanto, neste experimento, a quantidade de volumoso era limitada
(o qual não diferiu entre os tratamentos), mas o consumo de concentrado foi
bem menor para o tratamento com uréia (12,8 e 7,6 kg.animal-1.d-1). Isto
ocorreu provavelmente devido ao alto teor de uréia no concentrado (próximo de
2,8%) associado ao baixo teor de equivalente protéico da amiréia utilizada
(23%), demonstrando que havia muito grão processado na dieta proveniente da
amiréia. Confirmando isto, Deyoe et al. (1968) observaram que a amiréia com
24 e 34% de equivalente protéico são superiores a amiréia 44%. No mesmo
sentido, Helmer et al. (1970b) concluíram que teores de 34 e 39% de
equivalente protéico foram mais eficientes que 44%. Já em cabras lactantes,
Fernandes et al. (2001) não verificaram diferenças no consumo de matéria seca
e produção de leite com uréia ou amiréia (com 150% de equivalente protéico).
Totalizando todas as 22 comparações entre uréia e amiréia em
bovinos em crescimento ou terminação, pode-se observar que dificilmente a
amiréia poderá apresentar uma melhora no desempenho (ganho diário) dos
animais quando substitui a uréia.
Os primeiros trabalhos in vitro apontavam vantagens para
amiréia, como menor concentração de amônia ruminal, daí uma menor toxidez;
maior concentração de nitrogênio bacteriano e maior síntese de proteína
microbiana; no entanto, quando foi testado diretamente nos animais (in vivo),
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estes efeitos não promoveram um melhor desempenho nos animais. A técnica
in vitro, muito utilizada e adequada em algumas situações, exige precauções ao
extrapolar seus resultados para o desempenho dos animais.
Isto poderia indicar que estudos de digestão in vitro com dietas
contendo nitrogênio de alta solubilidade ou degradabilidade deveriam ser
associados ao conhecimento da taxa de passagem e, conseqüentemente, do
tempo de permanência no rúmen que as mesmas proporcionam. Vale lembrar
que o ritmo de degradação varia com o tipo de alimento e, nas condições in
vivo, grande parte do nitrogênio amoniacal é absorvido pela parede ruminal,
ficando indisponível para os microrganismos, pelo menos temporariamente, a
par do processo de reciclagem de nitrogênio. Nas condições in vitro, poder-seia estar otimizando a disponibilidade de nitrogênio amoniacal durante grande
parte do período de fermentação, o que maximizaria a digestão ruminal
(Ezequiel et al., 2001b).

2.4.4 Amiréia X Proteína verdadeira

2.4.4.1 Na concentração de amônia ruminal e síntese de proteína
microbiana

Edwards & Bartlley (1979) realizaram dois experimentos in vitro,
comparando farelo de soja e amiréia em dietas com cinco teores de proteína
(17; 20; 23; 27 e 30%), sendo que no segundo experimento, foi substituído o
sorgo moído por sorgo extrusado (cozido), na mesma quantidade que foi
fornecido via amiréia, e também foi retirado o tratamento com 30% de proteína.
No primeiro experimento, nas cinco comparações, a amiréia apresentou valores
na concentração ruminal de amônia superiores ao farelo de soja e em quatro
destas, ocorreu um aumento na síntese de proteína microbiana no tratamento
com amiréia e somente a com 17% não diferiu. No segundo experimento, nas
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quatro comparações (teores), a concentração de amônia ruminal foi superior
para a amiréia e em duas destas (23 e 27%), os autores observaram uma maior
síntese de proteína microbiana no tratamento com amiréia.
Observando a média da concentração ruminal de amônia no
primeiro experimento e tirando o tratamento de 30% que não estava presente
no segundo experimento, o primeiro apresenta: 37,0 e 10,2 mg/100 ml e no
segundo: 36,1 e 4,1 mg/100 ml para amiréia e farelo de soja, respectivamente.
Observa-se que, embora tenha ocorrido uma redução de 2,4% na concentração
de amônia na dieta com amiréia, no tratamento com farelo de soja esta redução
foi de 59,8%, quando foi utilizado sorgo extrusado (Exp. 2). A síntese de
proteína microbiana aumentou 35,6% e 51,9% para amiréia e farelo de soja,
respectivamente, quando foi utilizado sorgo extrusado (Exp. 2).
Foi demonstrado que, embora tenha aumentado a síntese de
proteína microbiana da dieta com amiréia no segundo experimento, o aumento
no tratamento com farelo de soja foi muito superior, bem como a redução na
concentração de amônia ruminal, quando utilizaram sorgo extrusado, indicando
que o processamento do amido por si só reduz a concentração de amônia
ruminal e aumenta a síntese de proteína microbiana.
Helmer et al. (1970b) não observaram diferenças na produção de
proteína microbiana, quando compararam amiréia e farelo de soja em dois
experimentos de digestibilidade in vitro, com os ingredientes puros (Exp. 1) ou
adicionados de milho até atingir 16% de proteína.
Os trabalhos revisados têm demonstrado que nas primeiras horas
após alimentação, a concentração de amônia ruminal (in vivo) é superior para
as dietas com amiréia quando comparadas às com farelo de soja em novilhos.
Thompson et al. (1972) observaram concentrações de amônia ruminal na dieta
com amiréia superior até 3,0 horas e Schmidt et al. (1973) até 5,5 horas; em
borregos, Shiehzadeh & Harbers (1974) observaram até 1,0 hora para amiréia
com sorgo de alto grau de gelatinização, até 3,0 horas para sorgo de baixo grau
de gelatinização e batata de alto grau de gelatinização, e até 4,0 horas para
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batata de baixo grau de gelatinização; em vacas lactantes, Roman-Ponce et al.
(1975) observaram até 2 horas (último horário avaliado) e Carmo (2001)
observou que de 4 a 6 horas após alimentação, a concentração de amônia
ruminal foi superior para amiréia comparado ao farelo de soja.

2.4.4.2 No consumo de matéria seca e desempenho

O consumo de matéria seca não foi alterado entre animais
alimentados com amiréia ou farelo de soja em três experimentos, totalizando
quatro comparações em novilhos (Thompson et al., 1972; Schmidt et al., 1973 e
Teixeira et al., 2000), em dois experimentos com três comparações em
borregos (Silva et al., 1994 e Shiehzadeh & Harbers, 1974), em três
experimentos perfazendo quatro comparações em vacas lactantes (Helmer et
al., 1970a; Randel et al., 1975 e Roman-Ponce et al., 1975) e em um
experimento com cabras lactantes (Fernandes et al., 2001). Todas as 12
comparações com animais de diferentes finalidades e categorias, não foram
observadas diferenças no consumo de matéria seca, entre amiréia e farelo de
soja.
Nos trabalhos revisados, apenas um (Morril & Dayton, 1974)
apresentou diferença no consumo de matéria seca em bezerras (de sete a 12
semanas de idade), sendo o consumo superior nos tratamentos com farelo de
soja, tanto na dieta com 15 ou 19% de proteína bruta, sendo o mesmo
observado para o ganho de peso vivo. O resultado deste experimento
demonstra que animais muito jovens (sete semanas) apresentam uma baixa
capacidade de utilização de alguns nutrientes (ex. NNP), associado a uma
maior exigência de proteína metabolizável, favorecendo os tratamentos com
proteína verdadeira de alta qualidade (farelo de soja).
Os ganhos de peso vivo em bovinos não foram alterados em três
comparações (Thompson et al., 1972 e Teixeira et al., 2000) entre amiréia e
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farelo de soja e em apenas uma, foi superior para o farelo de soja (Schmidt et
al., 1973). Shiehzadeh & Harbers (1974), utilizando borregos, não observaram
diferenças entre amiréia e farelo de soja.
Em uma revisão sobre amiréia, Bartley & Deyoe (1975),
sumarizaram diversos trabalhos totalizando 12 comparações de ganho de peso
diário em novilhos em terminação suplementados com amiréia ou proteína
verdadeira, não observaram alterações em nenhuma das avaliações, sendo que
as médias de todas as comparações sumarizadas foram 1,27 e 1,28 kg.animal1

.d-1 para amiréia e proteína verdadeira, respectivamente.
Trabalhos

demonstraram

que

resultados

compararam

semelhantes

amiréia

aos

com

e

farelo

farelo

de

de

algodão

soja,

não

apresentando diferenças no consumo de matéria seca ou ganho de peso vivo
em novilhos (Seixas et al., 1999) ou em borregos (Salman et al., 1997 e
Ezequiel et al., 2001a).
Com isso, pode-se verificar que em 16 comparações com bovinos
e três com borregos, não houve diferenças no ganho de peso e em apenas
duas (Schmidt et al., 1973 e Morril & Dayton, 1974) a fonte de proteína
verdadeira foi superior a amiréia. Isso mostra que a amiréia proporciona
desempenhos semelhantes à proteína verdadeira, ou ligeiramente inferior e o
seu uso será dependente da dieta (ex. degradabilidade da proteína). Como
mencionado anteriormente, na maioria das vezes, será mais econômico utilizar
uréia, a qual proporciona desempenhos semelhantes na mesma equivalência
protéica.
Em vacas lactantes, Helmer et al. (1970a), Roman-Ponce et al.
(1975), Stiles et al. (1975b), Jones et al. (1975), Teller et al. (1982) e Carmo
(2001) não observaram diferenças na produção de leite entre os tratamentos
com amiréia ou farelo de soja. Randel et al. (1975), trabalhando com dois teores
de proteína (10 e 12%) e dois teores de amiréia (1,9 e 0,95% de equivalente
uréia na ração total) e comparando-os ao farelo de soja, observaram uma
redução na produção de leite no menor teor de proteína (10%) e porcentagem
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de proteína do leite no tratamento com amiréia, sendo as demais variáveis
iguais dentro de cada porcentagem de proteína. Dentro dos teores de proteína,
a produção de leite corrigida para gordura não diferiu entre os tratamentos.
Fernandes et al. (2001), trabalhando com cabras lactantes, não observaram
diferenças na produção de leite, entre amiréia (150S) e farelo de soja.

2.5 Bagaço de cana-de-açúcar in natura em dietas com alto teor de
concentrado
O bagaço de cana-de-açúcar in natura (BIN) é o resíduo de maior
volume da agroindústria brasileira, sendo que cada tonelada de cana moída
produz cerca de 250-300 kg de bagaço e parte deste material (75 a 100%) é
utilizado na própria usina como fonte energética, porém, até 25% deste material
pode ser usado para outros fins, tais como na alimentação de ruminantes. Sua
baixa densidade, aliado a um reduzido valor comercial, limita seu transporte a
longas distâncias (Burgi, 1985).
O uso de dietas de alto teor de concentrado fornecido ad libitum é
prática comum na indústria de gado de corte norte-americana (Preston, 1998).
No

Brasil,

as

dietas

de

bovinos

em

confinamento

são

tradicionalmente balanceadas com alta proporção de volumosos. Em épocas de
preços vantajosos de concentrados, dietas com alto teor de concentrado têm se
tornado viáveis economicamente, já que o ganho de peso é mais rápido,
havendo redução no custo de mão-de-obra e tornando a atividade mais
rentável. Neste tipo de dieta, a fonte de volumoso entra apenas com a função
de estimular a ruminação e salivação, bem como formar uma malha de fibra no
rúmen, aumentando o tempo de permanência do alimento. Este efeito é obtido
pela chamada fibra íntegra (Bulle, 2000).
Woody et al. (1983), estudando o efeito do teor de concentrado
nas dietas de bovinos em acabamento, observaram que animais alimentados
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com dietas com alta proporção de concentrado (90%) ganharam 7% mais peso
e apresentaram exigências alimentares 16% menor por unidade de ganho do
que animais alimentados com 70% de concentrado.
O bagaço in natura é rico em constituintes de parede celular, ou
seja, é uma fonte de fibra interessante para dietas de confinamentos. A fibra é
um componente da dieta de ruminantes, com finalidade nutritiva e de estimular
a mastigação e motilidade ruminal (fibra efetiva). Com a mastigação, ocorre a
produção de saliva, que tem poder tamponante natural e que irá neutralizar os
ácidos produzidos na fermentação, mantendo assim, um ambiente ruminal
estável (Allen, 1997) e, conseqüentemente, um animal saudável, com boa
produção e longevidade. Para que isto ocorra, é necessário que a fibra da dieta,
seja fornecida em quantidade e qualidade adequada para o animal (Eastridge,
1997).
Thiago et al. (1983), estudando a substituição de BIN em dietas de
novilhos em engorda, demonstraram que a inclusão de BIN em teores
superiores a 40% da MS em substituição a ponta de cana prejudicou o
desempenho dos animais, sugerindo como máximo 20% da MS.
Estudando o BIN como fonte de fibra efetiva Henrique et al.,
(1999) concluíram que o BIN pode ser utilizado como única fonte de fibra em
dietas com alta proporção de grãos (88%).
Bulle et al. (2002a), utilizando tourinhos de dois tipos genéticos,
resultado do cruzamento de vacas Caracu x Nelore com pais Guelbvieh ou pais
Shorthorn, sendo o BIN a única fonte de fibra íntegra na dieta nos teores de 9,
15 e 21% da matéria seca. Concluíram que dietas com 15% de BIN
apresentaram ganhos superiores aos teores de 9% e 21% de BIN. Entretanto,
não houve diferença na eficiência alimentar, provavelmente, em função da
queda no consumo da dieta de maior teor de concentrado, sugerindo que em
dietas com alta proporção de concentrado e de teores de bagaço in natura de
apenas 9% podem ser utilizados.
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Os teores (9; 15 e 21%) de BIN não alteraram a composição do
ganho, provavelmente, porque todas as dietas apresentavam altas proporções
de concentrados e da conseqüente pequena diferença no ganho de peso entre
os tratamentos (Bulle et al. 2002b).
Dietas com alta proporção de concentrado, onde o BIN entra
apenas para fornecer fibra efetiva, são raros os trabalhos com este objetivo.
Portanto, são necessárias mais informações para o seu uso racional, permitindo
o máximo desempenho e lucratividade, mantendo a saúde do animal.

3 SUBSTITUIÇÃO TOTAL DO FARELO DE SOJA POR URÉIA OU AMIRÉIA,
EM DIETAS COM ALTO TEOR DE CONCENTRADO, SOBRE A
DIGESTIBILIDADE DOS NUTRIENTES, BALANÇO DE
NITROGÊNIO, PARÂMETROS RUMINAIS E
SANGUÍNEOS EM BOVINOS DE CORTE

Resumo

Seis machos da raça Nelore, não castrados, com peso médio
inicial de 420 kg, foram utilizados em um delineamento de quadrado latino 3x3
duplicado, para avaliar a substituição de uma fonte de proteína verdadeira
(farelo de soja - dieta deficiente em PDR), por uréia ou amiréia (fonte de
nitrogênio não protéico de suposta liberação gradativa de nitrogênio - dietas
adequada em PDR). Foram avaliados: a digestibilidade dos nutrientes, o
balanço de nitrogênio, parâmetros ruminais e sanguíneos, degradabilidade in
situ do farelo de soja e da amiréia e a “proteção de cocho” da amiréia. Os
tratamentos foram: 1) farelo de soja (FS); 2) uréia e 3) amiréia (A-150S). As
dietas foram isoprotéicas (13,0%), utilizando-se o bagaço de cana-de-açúcar in
natura (BIN) como única fonte de volumoso (20% da MS). O tratamento FS
promoveu um menor (P<0,05) consumo de MS, MO, FDA, FDN e NDT e
também um menor (P<0,05) consumo digestível (kg/d) da MS, MO, FDN e FDA,
comparado aos tratamentos com uréia e amiréia. Os tratamentos uréia e
amiréia apresentaram resultados similares (P>0,05). A digestibilidade da MS,
MO, CNF, EE, PB e o NDT não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos. As
digestibilidades da FDA e FDN foram superiores (P<0,05) nos tratamentos uréia
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e amiréia. Não houve efeito de tratamento e da interação tratamento x horários
(P>0,05) nos valores de pH, AGV total, acetato, propionato, butirato e relação
acetato:propionato do fluido ruminal. A concentração de nitrogênio amoniacal
no fluido ruminal foi superior (P<0,05) no tratamento com uréia, comparado ao
tratamento com farelo de soja, sendo que o tratamento com amiréia não diferiu
dos demais. Observou-se uma maior (P<0,05) concentração molar do valerato,
isobutírato, isovalerato no tratamento com farelo de soja, não havendo
diferença (P>0,05) entre os tratamentos com uréia e amiréia O tratamento com
amiréia apresentou uma maior (P<0,05) perda de N urinário. A retenção de N
(g/d e % do consumido) e o valor biológico da proteína (N retido, % do N
absorvido) foram superiores (P<0,05) para o tratamento com uréia, comparado
aos demais. A concentração de nitrogênio uréico no plasma e a concentração
de glicose plasmática foram similares (P>0,05) entre os tratamentos. O
nitrogênio da amiréia estava quase todo (88,2%) na forma prontamente solúvel
em água (fração “a”) e não apresentou “proteção de cocho”. A substituição total
de farelo de soja por uréia ou amiréia, ajustando a PDR na dieta de bovinos de
corte, demonstrou ser viável, com possíveis ganhos em desempenho. A amiréia
não apresentou vantagens em relação à uréia na forma convencional.

TOTAL REPLACEMENT OF SOYBEAN MEAL BY UREA OR STAREA, IN
HIGH GRAIN DIETS, ON NUTRIENT DIGESTIBILITY, NITROGEN BALANCE,
RUMINAL AND BLOOD PARAMETERS IN BEEF CATTLE

Summary
Six Nellore bulls, with 420 kg of initial body weight, were used to
evaluate the effects of replacing a true protein source (soybean meal - SBM) of
high biological value, in a RDP deficient diet, by urea or starea (a supposedly
slow release nonprotein nitrogen source), both in a RDP adjusted diets, on
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nutrient digestibility, nitrogen balance, in situ degradability of soybean meal and
starea and “feeder protection” of starea, ruminal and blood parameters in beef
cattle. In natura sugarcane bagasse was the only source of forage (20% of DM).
SBM treatment reduced (P<0.05) DM, OM, ADF, NDF and TDN intake and also
decreased (P<0.05) DM, OM, NDF and ADF digestibilities (kg/d) compared with
urea and starea treatments. There was no difference between urea and starea
treatments. There were no differences (P>0.05) in DM, OM, NFC, EE, PB and
TDN apparent digestibility (%) among treatments. ADF and NDF digestibilities
(%) were higher (P<0.05) for urea and starea treatments. There was no
treatment effect and interaction treatment x time (P>0.05) for pH values, total
rumen VFA molar concentration and acetate, propionate, butyrate and
acetate:propionate ratio. The molar concentration of valerate, isobutyrate,
isovalerate and branched-chain FA were higher (P<0.05) for SBM treatment.
There were no differences (P>0.05) between urea and starea. Starea had higher
(P<0.05) loss of urinary N. N retention (g/d and % of consumed) and protein
biological value were higher (P<0.05) for urea treatment, compared to the
others; there was no difference on plasma urea-N and glucose concentration
(P>0.05) among treatments. Starea N was 88,2% water soluble (a) and showed
no “feeder protection”. Total replacement of SBM by urea or starea, adjusting
RDP for growing beef cattle, had no detrimental effect, with possible
performance improvement. Starea showed no advantage compared to
conventional urea.

3.1 Introdução
O modelo de proteína metabolizável proposto no NRC (1996)
divide as estimativas das exigências protéicas em proteína degradável no
rúmen (PDR), a qual deve suprir as exigências dos microrganismos ruminais e
proteína não degradável no rúmen (PNDR), a qual deve complementar a
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proteína microbiana que chega no intestino. Isto foi um avanço, pois sabe-se
que é de fundamental importância a síntese de proteína microbiana e, para que
esta ocorra, é necessário que se tenha PDR, em quantidade e qualidade (NH3,
peptídeo e aminoácidos; Russell et al., 1992) afim de atingir a máxima
eficiência. As exigências de proteína do NRC (1996) geralmente são superiores
a do NRC (1984) devido, principalmente, ao componente microbiano (PDR).
As bactérias fermentadoras de fibras utilizam amônia como única
fonte de N, sendo estas altamente prejudicadas quando há deficiência de
nitrogênio no rúmen, levando a um menor desaparecimento da fibra, diminuindo
a taxa de passagem e, conseqüentemente, diminuindo o consumo de matéria
seca (Russell et al., 1983, 1992 e Tedeschi et al., 2000). Esta amônia pode ser
fornecida via uréia, embora, apresente uma alta solubilidade no rúmen,
limitando o seu uso. Uma maneira de melhorar esse problema é o emprego de
complexos de liberação lenta de uréia (Owens & Zinn, 1988), como a amiréia,
melhorando o fornecimento de amônia no rúmen e aumentando a síntese de
proteína microbiana, o consumo de matéria seca, a digestibilidade da fibra e um
maior consumo de energia pelo animal, além de reduzir problemas com toxidez
(Bartley & Deyoe, 1975).
A gelatinização do amido realizada no procedimento da
fabricação da amiréia pode promover um aumento na proporção de ácido
propiônico e uma redução na proporção de ácido acético, sendo a produção
total de ácidos graxos voláteis totais aumentada e a concentração de amônia
ruminal reduzida com o aumento da gelatinização do amido (Wilson & Woods,
1966 e 1967 e Mendes Junior, 1999).
Comparações entre uréia e amiréia na retenção de nitrogênio em
borregos (Shiehzadeh & Harbers, 1974; Silva et al., 1994 e Salman et al., 1997)
ou em vacas lactantes (Teller et al., 1982 e Teller & Godeau 1986) tem
apresentado resultados diversos, não permitindo uma conclusão sobre o
assunto. Faltam trabalhos que avaliem o balanço de nitrogênio em bovinos de
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corte, pois a amiréia apresenta uma fonte de amido com alta taxa de
degradação e uma suposta liberação mais lenta de amônia.
Dietas com alta proporção de concentrado, onde o BIN entra
apenas para fornecer fibra efetiva, são raros os trabalhos com este objetivo
(Henrique et al., 1999). Portanto, são necessárias mais informações para o seu
uso racional, permitindo o máximo desempenho e lucratividade, mantendo a
saúde do animal.
O objetivo do presente trabalho foi comparar a substituição total
de uma fonte de proteína verdadeira (farelo de soja), em uma dieta deficiente
em PDR, por uréia ou amiréia (fonte de nitrogênio não protéico de suposta
liberação gradativa de nitrogênio), ambas em uma dieta adequada em PDR,
utilizando o BIN como única fonte de volumoso (20% da MS), sobre a
digestibilidade dos nutrientes, o balanço de nitrogênio, parâmetros ruminais e
sanguíneos de bovinos de corte confinados, a degradabilidade in situ do farelo
de soja e da amiréia e a “proteção de cocho” da amiréia.

3.2 Material e métodos

3.2.1 Animais e instalações experimentais

Foram utilizados seis garrotes mestiços da raça Nelore com
cânula no rúmen e duodeno proximal, com peso médio inicial de 420 kg,
distribuídos em um quadrado latino 3x3 duplicado.
O experimento foi conduzido nas instalações experimentais de
bovinos do Departamento de Zootecnia ESALQ-USP. Os animais foram
alojados em baias individuais cobertas, do tipo “tie stall” (1x2,2m), providas de
bebedouros automáticos e cocho para alimentação. O período experimental foi
realizado durante o período de fevereiro a abril de 2001.
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3.2.2 Tratamentos

Os animais foram alimentados com dietas contendo bagaço de
cana-de-açúcar in natura (BIN) como volumoso (20%) e 80% de concentrado
(Tabela 4), sendo que os tratamentos experimentais foram feitos pela
substituição da fonte de proteína verdadeira (farelo de soja), em uma dieta
deficiente em PDR, por uréia ou amiréia (fonte de nitrogênio não protéico de
suposta liberação gradativa de nitrogênio), sendo as duas fontes utilizadas em
uma dieta adequada em PDR.
As fontes de uréia utilizadas foram: a uréia (adubo convencional)
e a uréia extrusada, utilizando-se o milho como a fonte de amido (Amiréia
150S®, Pajoara indústria e comércio, Campo Grande, MS).
Os tratamentos (Tabela 4) foram formulados para resultarem em
dietas isoprotéicas e isoenergéticas, utilizando o programa do NRC (1996) de
bovinos de corte.
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Tabela 4. Composição em ingredientes e composição química das dietas
(% da MS).
Tratamentos

Ingredientes
FS

Uréia

A-150S

Bagaço in natura (BIN)

20,5

20,5

20,5

Milho moído

27,5

33,2

30,9

Polpa cítrica

33,1

41,0

41,0

Farelo de soja (FS)

16,5

-

-

Uréia

-

2,46

-

Amiréia (A-150S)

-

-

4,78

1,37

1,37

1,37

-

0,41

0,41

1,09

1,09

1,09

MS (% da matéria natural)

73,4

74,3

71,4

Proteína bruta

13,4

13,2

13,2

Fibra em detergente neutro

28,5

28,5

28,3

Fibra em detergente ácido

23,8

24,2

24,1

Carboidratos não fibrosos2

50,1

50,4

51,0

Matéria mineral

4,3

3,8

3,8

Extrato etéreo

3,7

4,1

3,7

Lignina

4,3

4,6

4,5

Mistura mineral1
Cloreto de potássio
Bicarbonato de sódio
Composição química

1

Composição no tratamento FS (farelo de soja)= NNP=1,74%; Ca=0,012%; P=4%; S=2,7%; Cb=750
ppm; I=40 ppm; Mn=1500 ppm; Se=10 ppm; Zn=2250 ppm; vit.A=300000 UI/kg; vit.D3=20000 UI/kg;
Vit.E=3500 UI/kg; Rumensin=2%. Tratamento uréia e A-150S (amiréia)=NNP=4,35%; Ca=0,012%;
P=10%; S=7,1%; Mg=2,0%; Cb=750 ppm; I=40 ppm; Mn=1500 ppm; Se=10 ppm; Zn=2250 ppm;
vit.A=300000 UI/kg; vit.D3=20000 UI/kg; Vit.E=3500 UI/kg; Rumensin=2%;
2
CNF = 100 – (FDN + PB + EE + MM).

Os

concentrados

foram

misturados

previamente

em

um

misturador horizontal (marca Lucato, capacidade de 250 kg). Na hora do
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fornecimento da alimentação, o BIN e o concentrado, nas suas respectivas
proporções, foram misturados manualmente e fornecidos como ração completa
duas vezes ao dia (6 e 18 horas).

3.2.3 Período experimental

O período experimental teve duração de 84 dias, sendo os
primeiros 30 dias destinados ao processo de adaptação dos animais às
instalações e às dietas experimentais; e o restante do período, foi segmentado
em três sub-períodos de 18 dias, sendo destinado os 14 primeiros dias dos
sub-períodos para adaptação dos animais às novas dietas e os quatro últimos
dias para colheita de dados e amostras.

3.2.3.1 Colheita de dados referentes ao consumo de matéria seca

Os dados de consumo de MS por animal por dia foram obtidos
através da diferença entre a quantidade de MS fornecida e a da sobra. As
amostras das dietas fornecidas e das sobras do 150 ao 180 dia foram
amostradas uma vez por dia e compostas por animal dentro de cada subperíodo.
As amostras foram conservadas congeladas a -10ºC até serem
descongeladas e secas em estufas com ventilação forçada (55ºC) por 72 horas
e posteriormente, por 12 horas a 105oC para determinação de matéria seca, de
acordo com Silva (1990).
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3.2.3.2 Colheita de amostras para determinação da digestibilidade
aparente no trato digestivo total

Foram realizadas colheitas das amostras de fezes, da porção
final do reto, nos quatro últimos dias de cada sub-período à cada oito horas,
adiantando duas horas por dia, de maneira que se obtivesse uma amostra a
cada duas horas no intervalo de 24 horas depois do término dos quatro dias de
colheita.
As

amostras

foram

compostas

por

animal

e

período,

0

acondicionadas em sacos plásticos e congeladas a –10 C. Posteriormente,
estas amostras foram descongeladas homogenizadas e amostrado uma porção
de 200 g do material. Essa porção foi seca em estufa com ventilação forçada
(550C) por 72 horas e moídas em moinhos do tipo Wiley (Marconi, Piracicaba,
SP) primeiramente em peneira com crivos de 2 mm e após em peneira com
crivos de 1 mm. Posteriormente, esta amostra voltou a estufa, por 12 horas a
105oC para determinação de matéria seca de acordo com Silva (1990).
Para determinação do cromo utilizou-se a metodologia de
fluorescência de raios X, no laboratório de Instrumentação Nuclear do Centro
de Energia Nuclear na Agricultura, CENA-USP, descrita por Korndorfer et al.
(2001).
As amostras de oferecido, sobras e fezes foram conservadas
congeladas a –10oC, para posterior determinação de matéria seca (MS),
nitrogênio (N), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA),
lignina, extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM). A digestibilidade dos
nutrientes foi calculada da seguinte maneira:

Digestibilidade (D) do nutriente (%)

D = 100 –

100 x % do marcador no alimento x % do nutriente nas fezes
% do marcador nas fezes
% do nutriente no alimento

.
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3.2.3.3 Colheita de amostras para determinação da digestibilidade
aparente no rúmen e intestinos

Inicialmente, a digestibilidade aparente no rúmen e intestinos
seria determinada através da utilização do óxido de cromo (Cr2O3), como
marcador externo de indigestibilidade, sendo esse fornecido no rúmen duas
vezes ao dia (5,0 g/dose a cada 12 horas), via cânula ruminal, iniciando dez
dias antes do término das colheitas de cada período.
As amostras do conteúdo duodenal foram colhidas a cada quatro
horas, com o horário inicial avançado de uma hora, em cada dia de cada
período. Após a colheita das amostras, estas foram compostas por animal e
por período, congeladas a –100C, visando a sua conservação, para posterior
secagem em estufa com ventilação forçada (550C) por 72 horas e moídas em
moinhos do tipo Wiley (Marconi, Piracicaba, SP) primeiramente em peneira
com crivos de 2 mm e posteriormente em peneira com crivos de 1 mm, para
determinação de lignina, cromo, N, EE, FDN, FDA, MS e MM.
A

digestibilidade

no

rúmen

seria

calculada

através

da

concentração dos nutrientes e do marcador externo de indigestibilidade no
alimento consumido e no conteúdo duodenal. No entanto, os resultados
apresentados pelas análises não foram satisfatórios e condizentes com a
literatura, não sendo possível determinar a causas dos problemas da
recuperação de cromo e conseqüente impedimento da determinação da
digestibilidade aparente no rúmen e intestinos. A análise de cromo utilizada foi
por fluorescência de raios X, no laboratório de Instrumentação Nuclear do
Centro de Energia Nuclear na Agricultura, CENA-USP, descrita por Korndorfer
et al. (2001).
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3.2.3.4 Análise bromatológica das dietas, sobras e fezes

As amostras do alimento oferecido, sobras e fezes foram secas
em estufas com ventilação forçada à temperatura de 55°C por 72 horas e
moídas em moinhos tipo Wiley (Marconi, Piracicaba, SP) primeiramente em
peneira com crivos de 2 mm e após em peneira com crivos de 1 mm.
Posteriormente, esta amostra voltou a estufa por 12 horas a 105oC para
determinação de matéria seca de acordo com Silva (1990); MM, EE e N de
acordo com AOAC (1990); FDN e FDA de acordo com o método de Van Soest
et al. (1991), não seqüencial, utilizando amilase e sulfito de sódio nas
determinações de FDN e lignina de acordo com Goering & Van Soest, (1970).
O EE nas fezes foi determinado com éter de petróleo adicionado de 10% de
ácido acético, para liberar os ácidos graxos (Mattos & Palmquist, 1974). A MO
foi obtida pela subtração da MM da MS. Os carboidratos não fibrosos (CNF)
pela fórmula: 100 – (FDN + PB + EE + MM).

3.2.3.5 Colheita de amostras para determinação do balanço de nitrogênio

3.2.3.5.1 Colheita de amostras da urina
A colheita total de urina foi realizada durante 48 horas (150 e 160
dias), em todos os sub-períodos, sendo colhida a cada 24 horas (Valadares et
al., 1997b). Foram utilizados funis (napa) fixados por alças elásticas no dorso
dos animais (Valadares et al., 1997a). A urina foi conduzida por intermédio de
mangueira de borracha até um saco plástico contendo 200 mL de solução de
ácido sulfúrico a 30%, mantendo o pH final da urina sempre menor que 3,0.
Após a pesagem e homogeneização da urina, ela foi filtrada em gaze cirúrgica,
colhendo aproximadamente 30 mL, sendo colocada em frascos de vidro com
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tampa e armazenado a –10oC para posterior análise (Chen & Gomes, 1992). O
nitrogênio da urina foi analisado no macro Kjeldahl segundo a AOAC (1990).

3.2.3.6 Colheita de conteúdo ruminal para determinação de ácidos
graxos voláteis (AGV), nitrogênio amoniacal (N-NH3) e pH ruminal

As amostras de conteúdo ruminal foram colhidas no último dia de
colheita de cada sub-período (décimo oitavo dia), com intervalos de duas horas
entre cada colheita. Os horários de colheita foram determinados obedecendo
aos horários da alimentação, sendo que a hora zero foi antes do fornecimento
da dieta pela manhã e 2, 4, 6, 8, e 10 horas após o fornecimento da dieta.
As amostras de conteúdo ruminal foram colhidas de quatro
pontos diferentes da cavidade e depois filtrada em duas camadas de tecido de
algodão (fraldas), obtendo–se desta forma, aproximadamente 200 mL de fluido
ruminal filtrado, que foram utilizados para determinação imediata do pH de cada
amostra. Esses valores foram determinados através de leitura em peagômetro
digital (Digimed, modelo TE-902).
Após a determinação do pH foram retiradas duas alíquotas de 25
mL do fluido ruminal, acrescentando 1,25 mL de solução 6 N de ácido clorídrico
e conservando-as congeladas a –10oC para posterior determinação de AGV e
N-NH3.
Após o descongelamento, as amostras foram centrifugadas a
11.000 g a 4ºC, durante 20 minutos, sendo uma alíquota utilizada para
determinação dos AGV de acordo com Palmiquist & Conrad (1971), utilizando
um cromatógrafo líquido gasoso, CLG (Hewlett Packard 5890, series II)
equipado com HP integretor (Jewlett – Pacard Company, Avondale, PA). A
temperatura do injetor, detector e coluna foram: 150, 190 e 115ºC,
respectivamente.
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A análise de N-NH3 foi realizada segundo o método calorimétrico
descrito por Chaney & Marbach (1962) e adaptado para ser usado em placas
de microtítulo e posterior leitura em aparelho do tipo “ELISA READER”
(absorvância de 550 nanômetros), o qual apresenta os resultados em mg/dL.

3.2.3.7 Colheita de sangue para determinação de glicose e nitrogênio
uréico no plasma

As amostras de sangue foram colhidas no último dia de colheita
de cada sub-período (décimo oitavo dia). As amostras de sangue foram
colhidas na veia coccigena, em tubos "vacuntainer" contendo oxalato de
potássio (anti-coagulante) e fluoreto de sódio (anti-glicolítico).
Os horários de colheita para determinação de nitrogênio uréico
no plasma foram determinados obedecendo o horário da alimentação, sendo
que a hora zero foi antes do fornecimento da dieta pela manhã e 2, 4, 6, 8 e 10
horas após o fornecimento da dieta.
Foi utilizado apenas o horário das 4 horas após a alimentação
para determinação de glicose no plasma. As amostras foram centrifugadas a
4.000 g por 20 minutos à temperatura de 4oC para separação do plasma
sanguíneo, o qual foi acondicionado em tubos do tipo “ependorf” e armazenado
a -100C para posterior análise.
O nitrogênio uréico no plasma foi determinado através do método
enzimático colorimétrico (“Kit” Labtest Diagnóstico SA, Lagoa Santa, MG),
multiplicando-se o valor obtido por 0,45 (uréia contém 45% de N) para obter o
nitrogênio uréico. A concentração plasmática de glicose foi determinada
utilizando um método enzimático colorimétrico (“Kit” Laborlab Produtos para
Laboratórios LTDA, Guarulhos, SP).
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3.2.4 Degradabilidade in situ

Foram utilizados os mesmos animais dos tratamentos FS e A150S (quatro). Os animais foram alimentados com ração completa (Tabela 4;
tratamentos de FS e A-150S). O arraçoamento foi realizado duas vezes ao dia
(6 e 18 horas).
Para determinação da degradabilidade in situ as amostras do
farelo de soja e amiréia (em torno de 6,0 g) foram moídas em peneira com
crivos de 2 mm, pesadas e colocadas nos sacos de poliéster de 10x15cm com
porosidade média de 45 µm. Foram introduzidos no rúmen de cada animal
quatro sacos de cada alimento por horário, todos em um mesmo horário (logo
após a alimentação) e retirados gradativamente, respeitando os seguintes
horários: 0, 2, 4, 8, 12, 24, 48 e 72 horas após a incubação ruminal.
Após a retirada do rúmen, todos os sacos foram imersos em água
gelada por 10 minutos. Depois do choque térmico, os sacos foram lavados em
água corrente por 5 minutos, juntamente com aqueles contendo amostras não
incubadas (hora zero - para determinação da fração solúvel) e foram secos em
estufa de circulação e remoção de ar forçada a 55oC por 72 horas.
Os resíduos obtidos foram pesados e moídos em peneiras com
crivos de 1 mm para análise de PB segundo metodologia descrita na AOAC
(1990), sendo misturado os resíduos de dois sacos (animal/horário) para a
realização da análise. A determinação de PB na amiréia foi só até o horário de
8 horas e do farelo de soja até 48 horas; após estes horários, não havia
resíduos suficientes.
Cada animal estava recebendo a mesma fonte protéica que foi
colocada nos sacos de poliéster. Os dados das amostras incubadas foram
processados utilizando o “software Fit Curve” desenvolvido pelo Rowett
Research Institute, Aberdeen, Escócia, que fornece, dentre outras informações,
os parâmetros do modelo de degradabilidade ruminal de Ørskov & McDonald
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(1979). A degradabilidade potencial in situ da matéria seca (MS) e proteína
bruta (PB) foram calculadas de acordo com a equação:
dg = a + b (1 – e –ct)
Onde:
dg = a degradabilidade estimada;
a = fração rapidamente solúvel em água;
b = fração insolúvel em água, mas potencialmente degradável;
c = taxa de degradação da fração b;
e = logaritmo natural e;
a + b = potencial de degradabilidade.

A degradabilidade efetiva da matéria seca (MS) e proteína bruta
(PB) foram calculadas pela equação de Ørskov & McDonald (1979):

p = a + bc/c+k.
Onde:
k é a taxa de passagem.

Para o cálculo da digestibilidade efetiva deve-se considerar a taxa
de passagem dos alimentos pelo rúmen. O ARC (1994) sugere valores de 2, 5 e
8%/h para consumo menor, igual e maior que a mantença, respectivamente.

3.2.5 Simulação da “proteção de cocho” da amiréia

Em uma condição onde o cocho de alimentação está sujeito a
represar água proveniente de chuva, tem sido sugerido pela indústria que a
amiréia apresenta vantagem sobre a uréia em termos de “proteção de cocho”,
ou seja, ela impede a solubilização imediata da uréia (constituinte da amiréia),
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reduzindo os possíveis riscos de intoxicação dos animais, quando estes
ingerem a água presente no cocho. O objetivo desta simulação foi avaliar esta
possível “proteção de cocho”.
Foram pesadas quatro porções de 20 g de amiréia, as quais
foram colocadas uma em cada Becker (600 mL). Também foi pesado 10 g de
uréia (a mesma quantidade de uréia presente em 20 g de amiréia 150S®),
colocada em um Becker e foi adicionado, simultaneamente, 200 mL de água
destilada (220C) em todos os Beckers, iniciando a contagem do tempo. Após 40
mim (T0), a uréia foi totalmente solubilizada, ou seja, não havia mais grânulos
de uréia no fundo do Becker. Neste instante, foi filtrado o conteúdo de dois
Beckers (repetições 1 e 2) e imediatamente iniciou-se a análise de nitrogênio no
líquido no macro Kjeldahl segundo a AOAC (1990).
Após 2 horas (T2), o mesmo procedimento descrito acima foi
realizado para os outros dois Beckers restantes. Foi analisado o nitrogênio da
amiréia in natura no mesmo procedimento anterior, possibilitando o cálculo da
proporção do nitrogênio total que era prontamente solúvel em água, sem que
fosse feito uma lavagem como no procedimento in situ. Em momento algum, o
conteúdo do Becker foi agitado, simulando uma condição natural de água
(chuva) no cocho com amiréia.

3.2.6 Delineamento experimental e análise estatística

O experimento foi conduzido em um delineamento experimental
quadrado latino 3 X 3 duplicado (seis animais e três tratamentos), adotando-se
para análise estatística o procedimento GLM do programa estatístico SAS
(1988). O quadro de análise de variância está apresentado no Quadro 1. Foi
utilizado o seguinte modelo estatístico:
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Yijk = M + Qi + A j + P k + FNl + E ijlk
Onde:
M = Média geral
Qi = Efeito de quadrado
Aj = Efeito de animal
Pk = Efeito de período
FNl = Efeito das fontes nitrogenadas
Eijkl = Efeito aleatório

Causa de variação

Graus de liberdade

Animal

5

Período

2

Tratamento

2

Quadrado

1

Resíduo

7

Total

17

Quadro 1- Esquema da análise da variância para consumo, digestibilidade dos
nutrientes, balanço de nitrogênio e glicose plasmática.

As variáveis pH, AGV, N-NH3 e N-uréico foram analisadas
estatisticamente

como

parcelas

subdivididas

no

tempo

e

analisadas

estatisticamente pelo PROC MIXED, que define as variáveis fixas e aleatórias
para execução da análise. Os efeitos de tratamento, animal e período foram
testados com relação às parcelas. A interação horário de colheita x tratamentos
foi testada com relação às sub-parcelas. O quadro da análise de variância está
demonstrado no Quadro 2.
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Considerou-se 5% (P<0,05) como nível de significância e até
10% como tendência (P<0,10) para a probabilidade do teste F na análise da
variância. Para as variáveis que obtiveram respostas significativas, utilizou-se o
teste Tukey e o comando LSMEANS/PDIFF para verificar as diferenças entre os
tratamentos para as diversas variáveis. As médias das tabelas foram obtidas
pelo comando LSMEANS (ajuste pelos quadrados mínimos) para as parcelas e
sub-parcelas.

Causa de variação

Graus de liberdade

Animal

5

Período

2

Tratamento

2

Quadrado

1

Resíduo A

7

Parcelas

17

Horário de colheita

5

Tratamento

2

Horário de colheita x tratamento

10

Resíduo B

91

Sub-parcelas

108

Quadro 2- Esquema da análise de variância para pH, AGV, N-NH3 e Nuréico.
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3.3 Resultados e discussão

3.3.1 Consumo e digestibilidade dos nutrientes no trato digestivo total

3.3.1.1 Matéria seca e matéria orgânica

Os dados de consumo e digestibilidade aparente da matéria seca
e matéria orgânica no trato digestivo total estão apresentados na Tabela 5.
O tratamento com farelo de soja apresentou menor (P<0,05)
consumo de matéria seca em relação aos com nitrogênio não protéico (uréia e
amiréia). O menor consumo de matéria seca no tratamento com farelo de soja
possivelmente ocorreu devido a menor fração de proteína degradável no rúmen.
Alterações no consumo ocorrem quando a quantidade de proteína
dietética não é suficiente para produzir quantidade adequada de amônia
ruminal, sendo importante conhecer as frações protéicas da proteína da dieta
(Ørskov, 1988). Segundo os modelos NRC (1996) e CNCPS (Fox et al., 2000) o
balanço de nitrogênio no rúmen ficou negativo no tratamento com farelo de
soja.
As bactérias fermentadoras de carboidratos fibrosos utilizam
amônia como única fonte de nitrogênio, sendo estas altamente prejudicadas
quando ocorre uma deficiência de nitrogênio degradável no rúmen, levando a
um menor desaparecimento dos carboidratos fibrosos, diminuindo assim, a taxa
de passagem e, conseqüentemente, o consumo de matéria seca (Russel et al.,
1992 e Tedeschi et al., 2000).
Alguns autores (Thompson et al., 1972; Schmidt et al., 1973;
Seixas et al., 1999 e Teixeira et al., 2000), utilizando novilhos em crescimento,
observaram resultados similares aos encontrados neste experimento, no
tocante ao consumo de matéria seca, quando compararam amiréia e uréia. Por
outro lado, não verificaram alterações no consumo de matéria seca quando
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avaliaram fontes de nitrogênio não protéico (uréia e amiréia) com farelo de soja
(Thompson et al., 1972; Schmidt et al., 1973 e Teixeira et al., 2000) ou farelo de
algodão (Seixas et al., 1999).

Tabela 5. Consumo e digestibilidade aparente da matéria seca e matéria
orgânica no trato digestivo total em bovinos de corte suplementados
com fontes nitrogenadas.
Tratamentos2

1

Itens

FS

Uréia

EPM3

P4

A-150S

Matéria seca
Consumo, kg/d

5,85b

7,55a

7,55a

0,42

0,0473

CMSD, kg/d

3,93b

5,75a

5,76a

0,38

0,0479

DATT, %

67,1

76,1

76,3

1,47

0,1158

Matéria orgânica
Consumo, kg/d

5,52b

7,13a

7,12a

0,38

0,0436

b

a

a

CMOD, kg/d

3,91

5,59

5,61

0,39

0,0442

DATT, %

70,8

78,4

78,8

1,29

0,1161

a,b=Letras diferentes nas linhas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias
foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
CMSD=consumo de matéria seca digestível; DATT=digestibilidade aparente no trato digestivo total;
CMOD=consumo de matéria orgânica digestível;
2
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
3
EPM=Erro padrão da média;
4
P=Probabilidade de haver efeito significativo entre tratamentos.

Stiles et al. (1970) sugeriram que a extrusão provoca a
incorporação da uréia na estrutura do amido, promovendo uma melhor
aceitabilidade do concentrado. Neste sentido, Salman et al. (1997) sugeriram
que amiréia pode aumentar a aceitação da uréia das rações por parte dos
animais, não ocorrendo isto no atual experimento, onde o consumo de matéria
seca do tratamento com uréia e amiréia foram similares.
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A digestibilidade aparente da matéria seca em porcentagem não
diferiu entre os tratamentos (P>0,05). O menor consumo e numericamente a
menor porcentagem de digestibilidade da matéria seca no tratamento com
farelo de soja, proporcionou um menor (P<0,05) consumo de matéria seca
digestível (kg/d; Tabela 5).
Resultados semelhantes na digestibilidade aparente da matéria
seca no trato digestivo total foram observados por Silva et al. (1994) em ovinos
(independente do teor de palha de arroz, 50 ou 70%) e por Jones et al. (1975),
Teller et al. (1982) e Carmo (2001) em vacas leiteiras. Todos os autores
utilizaram as mesmas fontes nitrogenadas do atual experimento.
Silva et al. (2002) não observaram diferenças também na
digestibilidade da MS e MO, quando utilizaram farelo de soja (que possui
proteína de média degradabilidade); amiréia (fonte de NNP) e farinha de
subprodutos

de

abatedouro

avícola

(fonte

de

proteína

de

baixa

degradabilidade), em novilhos confinados.
Ezequiel et al. (2001b), em um estudo de digestibilidade in vitro,
verificaram uma maior digestibilidade da matéria seca no tratamento com uréia,
quando comparado a amiréia e farelo de algodão (72,7; 69,8 e 70,5%,
respectivamente), discordando dos resultados do atual experimento, embora os
valores absolutos sejam próximos aos observados neste. Utilizando os mesmos
tratamentos do experimento anterior (Ezequiel et al., 2001b), Salman et al.
(1997) observaram um coeficiente de digestibilidade da MS superior para o
tratamento com amiréia em ovinos.
Shiehzadeh & Harbers (1974) suplementaram ovinos com farelo
de soja e amiréia com sorgo e batata como fonte de amido, ambas com baixo e
alto grau de gelatinização do amido, e observaram apenas uma redução na
digestibilidade da MS no tratamento com amiréia formada por batata com baixo
grau de gelatinização. As demais dietas foram semelhantes.
A matéria orgânica apresentou comportamento muito semelhante
ao da MS, onde a digestibilidade aparente em porcentagem não diferiu entre os
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tratamentos (P>0,05). Um menor (P<0,05) consumo de matéria orgânica
digestível (kg/d) no tratamento com farelo de soja foi observado, uma vez que
este apresentou um menor (P<0,05) consumo de matéria orgânica total. Dados
semelhantes da digestibilidade aparente da matéria orgânica foram obtidos por
Silva et al. (1994) quando suplementaram ovinos com amiréia, uréia e farelo de
soja.
Os resultados da digestibilidade aparente da MO no trato
digestivo total do atual experimento está de acordo com os de Milton et al.
(1997a) em novilhos e Ferrell et al. (2001) em ovinos, quando suplementaram
dietas de alta proporção de grãos com farelo de soja comparado a uréia.
Contudo, discordam dos de Knaus et al. (2001), onde observaram uma maior
digestibilidade da MO no tratamento com farelo de soja, quando comparado a
uréia (75,4 e 71,5%, respectivamente), em uma dieta de alto teor de grãos.

3.3.1.2 Fibra detergente neutro e Fibra detergente ácido

Os dados de consumo e digestibilidade aparente da Fibra
detergente neutro (FDN) e Fibra detergente ácido (FDA) no trato digestivo total
estão apresentados na Tabela 6.
As dietas foram isofibrosas (Tabela 4), porém, devido a redução
no consumo de MS no tratamento FS (Tabela 5), promoveu uma redução
(P<0,05) no consumo de fibra (FDN e FDA) neste tratamento.
A digestibilidade aparente em porcentagem da FDN foi inferior
(P<0,05) no tratamento com farelo de soja, onde se obteve 15,6 e 14,9
unidades percentuais (23,2% e 22,4%) inferiores aos tratamentos com uréia e
amiréia, respectivamente (Tabela 6). Esta menor digestibilidade da FDN no
tratamento com farelo de soja (deficiente em PDR) pode ter sido devido à falta
de amônia ruminal, prejudicando as bactérias fermentadoras de fibra, as quais
utilizam amônia como única fonte de nitrogênio e, por conseguinte, a redução

67

da digestibilidade da fibra reduzindo a taxa de passagem e, conseqüentemente,
o consumo de MS (Russel et al., 1992 e Tedeschi et al., 2000). Isso foi
observado neste experimento (Tabela 5) apenas no tratamento com farelo de
soja.
Silva et al. (2002), utilizando fontes nitrogenadas (farelo de soja,
amiréia e farinha de subprodutos de abatedouro avícola) em novilhos
confinados, não observaram diferenças na digestibilidade da FDN e FDA,
discordando dos resultados do atual experimento.

Tabela 6. Consumo e digestibilidade aparente da fibra detergente neutro
(FDN) e fibra detergente ácido (FDA) no trato digestivo total em
bovinos de corte suplementados com fontes nitrogenadas.
Tratamentos2

1

Itens

FS

Uréia

A-150S

EPM3

P4

Fibra detergente neutro
Consumo, kg/d

2,16b

3,07a

3,03a

0,11

0,0014

CFDND, kg/d

1,11b

2,06a

2,01a

0,10

0,0014

DATT, %

51,6 b

67,2 a

66,5 a

1,82

0,0209

Fibra detergente ácido
Consumo, kg/d

1,60b

2,30a

2,28a

0,09

0,0022

CFDAD, kg/d

0,92b

1,64a

1,62a

0,08

0,0023

DATT, %

57,6 b

71,4 a

71,0 a

1,60

0,0283

a,b=Letras diferentes nas linhas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias
foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
CFDND=consumo de fibra detergente neutro digestível; DATT=digestibilidade aparente no trato digestivo total;
CFDAD=consumo de fibra detergente ácido digestível;
2
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
3
EPM=Erro padrão da média;
4
P=Probabilidade de haver efeito significativo entre tratamentos.

Trabalhando com vacas leiteiras, Carmo (2001) observou
resultados diferentes aos do atual experimento, quando se utilizou os mesmos
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tratamentos e não foi observado alterações na digestibilidade da FDN.
Discordou-se também dos dados apresentados por Ezequiel et al. (2001a),
onde a uréia apresentou uma menor digestibilidade da FDN, quando
comparado

ao

farelo

de

algodão

e

amiréia

(39,6;

50,0

e

55,7%,

respectivamente), porém trabalhando com ovinos.
A digestibilidade aparente (em porcentagem) da FDA foi reduzida
(P<0,05) no tratamento com farelo de soja (deficiente em PDR), onde se obteve
13,8 e 13,4 unidades percentuais (19,3% e 18,9%) inferiores aos tratamentos
com uréia e amiréia, respectivamente (Tabela 6). Entretanto, Jones et al. (1974)
e Carmo (2001) não observaram diferença na digestibilidade da FDA em vacas
leiteiras, sob os mesmos tratamentos. Já Ezequiel et al. (2001b) observaram
uma maior digestibilidade in vitro da FDA para o tratamento com uréia quando
comparado ao farelo de algodão e amiréia.
Dietas com alta proporção de grãos, quando suplementadas com
farelo de soja ou uréia (Knaus et al., 2001), não apresentaram diferença na
digestibilidade da FDN (46,7 e 37,4%, respectivamente) e FDA (54,5 e 45,7%,
respectivamente),

discordando

dos

resultados

observados

no

atual

experimento. Os mesmos autores observaram uma maior porcentagem de
digestibilidade da FDA em relação a FDN, embora os valores sejam
numericamente inferiores aos aqui observados.

3.3.1.3 Carboidratos não fibrosos e Proteína bruta

Os dados de consumo e digestibilidade aparente dos carboidratos
não fibrosos (CNF) e proteína bruta (PB) no trato digestivo total estão
apresentados na Tabela 7.
São raros os trabalhos que avaliam a digestibilidade dos CNF em
bovinos de corte suplementados com farelo de soja, uréia e amiréia. Porém, no
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presente experimento, não foram observadas alterações entre os coeficientes
de digestibilidade aparente no trato digestivo total dos CNF (P>0,10).
Resultado similar foi obtido por Silva et al. (1994) na
digestibilidade do extrativo não nitrogenado (ENN), quando utilizaram uréia,
amiréia e farelo de soja em ovinos.

Tabela 7. Consumo e digestibilidade aparente dos carboidratos não fibrosos
(CNF) e proteína bruta (PB) no trato digestivo total em bovinos de
corte suplementados com fontes nitrogenadas.
Tratamentos2

Itens1
FS

Uréia

EPM3

P4

A-150S

Carboidratos não fibrosos5
Consumo, kg/d

2,51

3,01

3,07

0,24

0,3640

CCNFD, kg/d

2,22

2,72

2,75

0,24

0,4231

DATT, %

88,6

90,4

89,4

1,20

0,6135

Proteína bruta
Consumo, kg/d

0,79

1,00

0,99

0,07

0,1244

CPBD, kg/d

0,61d

0,84c

0,83c

0,07

0,0929

DATT, %

76,8 d

84,1 c

83,7 c

1,16

0,0518

c,d=Letras diferentes nas linhas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,10); as médias
foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
CCNFD=consumo de carboidratos fibrosos digestíveis; DATT=digestibilidade aparente no trato digestivo total;
CPBD=consumo de proteína bruta digestível;
2
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
3
EPM=Erro padrão da média;
4
P=Probabilidade de haver efeito significativo entre tratamentos;
5
CNF=100 – (FDN + MM + PB + EE).

Discordando destes resultados, Knaus et al. (2001) observaram
uma redução na digestibilidade dos carboidratos não estruturais (CNE), quando
suplementaram novilhos com uréia comparado-os aos suplementados com
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farelo de soja (88,8 e 94,0%, respectivamente), os quais receberam dietas com
alto teor de grãos, demonstrando que o valor da digestibilidade dos CNE das
dietas contendo uréia foi semelhante aos observados neste experimento.
A digestibilidade aparente no trato digestivo total da PB não
diferiu (P>0,05) entre os tratamentos, apresentou apenas uma tendência
(P<0,10) de uma maior digestibilidade (% e kg/d) nos tratamentos com
nitrogênio não protéico (uréia e amiréia).
Resultados similares aos da digestibilidade da PB foram
observados por Jones et al. (1975), Teller et al. (1982) e Carmo (2001) todos
em vacas leiteiras e Silva et al. (1994) em ovinos, quando utilizaram as mesmas
fontes nitrogenadas do atual experimento.
Salman et al. (1997) também não observaram diferenças na
digestibilidade da PB em ovinos suplementados com uréia, amiréia e farelo de
algodão, mas, Ezequiel et al. (2001b), utilizando dietas idênticas ao
experimento

anterior

(Salman

et

al.,

1997),

observaram

uma

maior

digestibilidade in vitro no tratamento com uréia.
Knaus et al. (2001) utilizando novilhos e Ferrell et al. (2001)
utilizando ovinos, ambos experimentos com dietas de alto teor de grãos
suplementados com uréia e farelo de soja, não observaram diferenças na
digestibilidade da PB.
O mesmo foi observado em ovinos por Shiehzadeh & Harbers
(1974), em bovinos jovens por Morrill & Dayton (1974) e em novilhos confinados
por Silva et al. (2002), quando compararam farelo de soja e amiréia.
Observando esses resultados citados acima pode-se inferir que dificilmente
obtém-se alterações na DATT da PB quando se utiliza FS, uréia ou amiréia,
confirmando os resultados do atual experimento (Tabela 7).
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3.3.1.4 Nutrientes digestíveis totais e Extrato etéreo

Os dados de consumo e digestibilidade aparente do Extrato
etéreo (EE) no trato digestivo total e os valores dos Nutrientes digestíveis totais
(NDT) estão apresentados na Tabela 8.
A suplementação com fontes nitrogenadas não diferiu o
coeficiente de digestibilidade aparente do EE (P>0,10), talvez devido ao baixo
teor de EE nas dietas (Tabela 4), o qual ficou diluído na gordura fecal
endógena. No entanto, Silva et al. (1994) observaram um coeficiente de
digestibilidade do EE menor no tratamento com farelo de soja, quando
comparado a uréia e amiréia, em ovinos. São raros os trabalhos que avaliam a
digestibilidade do EE em bovinos de corte suplementados com farelo de soja,
uréia e amiréia.
Houve uma redução (P<0,05) no consumo (kg/d) de NDT no
tratamento com farelo de soja, mas a porcentagem de NDT, bem como a ELm e
ELg (Mcal/kg) não diferiram (P>0,10) entre os tratamentos, demonstrando que a
concentração energética das dietas foram semelhantes.
O menor consumo de NDT no tratamento com farelo de soja é,
provavelmente, devido ao menor consumo de MS (Tabela 5), já que as dietas
apresentavam concentrações energéticas similares (Tabela 8). Utilizando o
consumo de NDT corrigido (covariável) pelo consumo de MS (6,6; 6,7 e 6,7 kg/d
para os tratamentos farelo de soja, uréia e amiréia, respectivamente) não houve
efeito (P>0,05), reforçando o indicativo de que o principal fator foi o consumo de
MS.
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Tabela 8. Consumo e digestibilidade aparente do Extrato etéreo (EE) no
trato digestivo total e os valores dos Nutrientes digestíveis totais
(NDT)

em

bovinos

de

corte

suplementados

com

fontes

nitrogenadas.
Tratamentos2

Itens1
FS

Uréia

EPM3

P4

A-150S

Extrato etéreo
Consumo, kg/d

0,14

0,18

0,17

0.01

0,2373

CEED, kg/d

0,09

0,13

0,13

0,01

0,1709

DATT, %

66,1

73,8

76,1

2,05

0,2726

Nutrientes digestíveis totais5
Consumo, kg/d

4,43b

6,20a

6,20a

0,37

0,0468

NDT, %

75,8

82,2

82,2

1,37

0,1218

ELm, Mcal/kg

1,81

2,00

2,00

0,04

0,1258

ELg, Mcal/kg

1,18

1,35

1,35

0,04

0,2039

a,b=Letras diferentes nas linhas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias
foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
CEED=consumo de extrato etéreo digestível; DATT=digestibilidade aparente no trato digestível total.
ELm=energia líquida de manutenção; ELg=energia líquida de ganho; calculados segundo Garrentt, (1980) citado
pelo NRC (1996);
2
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
3
EPM=Erro padrão da média;
4
P=Probabilidade de haver efeito significativo entre tratamentos;
5
NDT=PBD + EED x 2,25 + FDND + CNFD.

Ezequiel et al. (2001a) observaram resultados similares no
coeficiente de digestibilidade da energia em ovinos alimentados com farelo de
algodão, uréia e amiréia (64,4; 63,0 e 67,7%, respectivamente). Os valores são
menores aos do atual experimento, talvez, devido ao maior teor de volumoso
(63%) ou a espécie animal. Entretanto, Ferrell et al. (2001), utilizando dietas
com alto teor de concentrado (95%) na alimentação de ovinos, observaram um
maior coeficiente de digestibilidade aparente da energia para o tratamento com
farelo de soja comparado a uréia (83,7 e 80,9%, respectivamente), embora o
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consumo de energia (kcal/d) não diferiu entre farelo de soja e uréia (4,5 e 4,1
kcal/d, respectivamente).

3.3.2 Parâmetros ruminais

3.3.2.1 pH do fluido ruminal

Os valores de pH no fluido ruminal para os tratamentos nos vários
horários de colheita estão apresentados na Tabela 9 e Figura 2.
Não houve efeito de tratamento e da interação tratamento x
horários (P>0,05) nos valores de pH do fluido ruminal, tendo apenas um efeito
de horários (P<0,05). A variação do pH durante o dia seguiu a curva de
fermentação padrão (Figura 2), apresentando valores inferiores (P<0,05 para
FS e Uréia; P<0,10 para amiréia) duas horas após o fornecimento das rações,
quando ocorre uma fermentação intensa de carboidratos rapidamente
fermentescíveis, promovendo uma grande produção de ácidos e queda do pH,
o qual vai aumentando até atingir o valor máximo no momento do fornecimento
(hora zero) das rações. Os valores de pH estão de acordo com Owens &
Goetsch (1988), os quais sugeriram que o pH alcança os menores valores entre
meia hora e quatro horas após a alimentação.
Os resultados do presente experimento são similares aos de
Thompson et al. (1972), quando suplementaram novilhos com farelo de soja,
uréia e amiréia. O mesmo foi observado por Stiles et al. (1975a), entre uréia e
amiréia e Shiehzadeh & Harbers (1974), entre farelo de soja e amiréia. No
entanto, Roman-Ponce et al. (1975) verificaram pH superior no tratamento com
uréia duas horas após a alimentação, quando compararam com farelo de soja
ou amiréia em vacas lactantes.
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Tabela 9. Valores de pH no fluido ruminal em bovinos de corte suplementados
com fontes nitrogenadas.
Horas

Tratamentos1

2

Subparcelas3

FS

Uréia

A-150S

0

6,69a

6,68a

6,71d

6,69a

2

6,42b

6,43b

6,54e

6,46c

4

6,55ab

6,55ab

6,56de

6,55bc

6

6,53ab

6,51ab

6,64de

6,56bc

8

6,67a

6,58ab

6,60de

6,62ab

10

6,64a

6,66a

6,71de

6,67a

Parcelas4

6,58

6,57

6,63

a,b,c=Letras diferentes nas colunas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05) e
d,e=(P<0,10); as médias foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
Horas após a alimentação;
3
Média das subparcelas (horas);
4
Média das parcelas (tratamentos).

Milton et al. (1997b) e Shain et al. (1998) não observaram
alterações no pH do fluido ruminal de bovinos de corte, quando aumentaram o
teor de proteína e sua degradabilidade (aumentando uréia) em dietas com alta
proporção de grãos, principalmente milho. No atual experimento, o aumento da
degradabilidade (uréia e amiréia) não alterou o pH. São vários os fatores que
alteram o valor do pH, tais como: produção de AGV, taxa de absorção dos
AGV, fluxo de água ruminal, fluxo de saliva, taxa de passagem e acidez do
alimento (Erdman, 1988).
A média dos valores de pH não reflete bem as condições
ruminais, mas sim, o quanto o pH ficou abaixo de 6 ou quanto o pH se desviou
de 6 (Allen, 1996). O pH menor que 6,2 resulta em uma redução linear na
produção de proteína microbiana e digestibilidade dos carboidratos fibrosos (Pitt
et al., 1996). No atual experimento, não foram observados valores de pH
inferiores a 6,4, apesar do alto teor (80%) de concentrado nas dietas (Tabela 4),
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indicando que 20% de volumoso na forma de BIN, tamponante, ionóforo
juntamente com uma fonte de fibra de alta degradação (polpa de citros) foram
suficientes para manter um ambiente ruminal estável, não prejudicando o
desenvolvimento de microrganismos celulolíticos, os quais são prejudicados em
pH menor que 6,5 (Owens & Goetsch, 1988).

pH do fluido ruminal
6,8

pH

6,7
FS

6,6

Uréia
6,5

A-150S

6,4
6,3
0

2

4

6

8

10

Horas após a alimentação

Figura 2 - Valores de pH no fluido ruminal, nos horários de colheita, em
bovinos de corte suplementados com fontes nitrogenadas.

3.3.2.2 Concentração molar dos ácidos graxos voláteis no rúmen

3.3.2.2.1 Ácidos graxos voláteis totais

Os valores dos ácidos graxos voláteis totais no fluido ruminal para
os tratamentos nos vários horários de colheita estão apresentados na Tabela
10. A Figura 3 ilustra o comportamento da concentração molar dos ácidos
graxos voláteis totais no fluido ruminal.
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Não houve diferença (P>0,05) na concentração molar de ácidos
graxos voláteis totais nos valores médios diários de cada tratamento (parcelas)
e na interação tratamento x horários. No entanto, houve diferença (P<0,05) nos
valores médios dos tratamentos na variação durante o dia e em cada
tratamento (subparcelas).
Resultado similar foi observado por Carmo (2001), utilizando as
mesmas fontes nitrogenadas do atual experimento em vacas leiteiras. O mesmo
foi observado por Devant et al. (2001), que comparou farelo de soja e uréia em
novilhas. Entretanto, Roman-Ponce et al. (1975) observaram uma menor
concentração molar de ácido graxos voláteis totais em vacas lactantes
suplementadas com uréia em relação ao farelo de soja e amiréia.

Tabela 10. Concentração molar dos ácidos graxos voláteis totais no fluido
ruminal (mM) em bovinos de corte suplementados com fontes
nitrogenadas.
Horas

Tratamentos1

2

Subparcelas3

FS

Uréia

A-150S

0

110,9 ab

103,0 b

93,4 c

102,4 b

2

113,4 ab

124,6 a

118,6 a

118,9 a

4

113,5 ab

117,1 ab

113,7 ab

114,8 a

6

120,4 a

114,9 ab

100,7 bc

112,0 a

8

111,7 ab

118,2 ab

108,4 abc

112,8 a

10

97,0 b

111,9 ab

99,5 bc

102,8 b

Parcelas4

111,2

115,0

105,7

a,b,c=Letras diferentes nas colunas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias
foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
Horas após a alimentação;
3
Média das subparcelas (horas);
4
Média das parcelas (tratamentos).
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Os microrganismos ruminais fermentam os carboidratos a AGV.
A maioria dos AGV absorvidos pelo animal são utilizados (metabolizados) para
produção de energia para manutenção, síntese de tecidos e leite. A
concentração molar de AGV totais reflete a degradação ruminal dos
carboidratos. As proporções molares dos AGV (acetato, propionato e butirato)
refletem o substrato fermentado (carboidratos de rápida degradação promovem
a produção de propionato e carboidratos de lenta degradação (fibra) promovem
acetato). É necessário N ruminal disponível para que não haja limitação na
degradação ruminal de carboidratos. Portanto, em dietas com carboidratos
semelhantes (Tabela 4), espera-se alterações na concentração molar e
proporção de AGV, somente se houver deficiência ruminal de N (Nocek &
Tamminga, 1991 e Mertens, 1992).

Concentração ruminal
(mM)

Ácidos graxos voláteis totais
130
120
FS

110

Uréia
100

A-150S

90
80
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4

6

8

10

Horas após a alimentação

Figura 3 - Concentração molar dos ácidos graxos voláteis totais no fluido
ruminal,

nos

horários

de

colheita,

em

bovinos

de

corte

suplementados com fontes nitrogenadas.

Com base na concentração molar dos AGV totais do atual
experimento, pôde-se concluir que não houve limitação de N ruminal, embora o
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tratamento com farelo de soja tenha apresentado uma menor concentração de
nitrogênio amoniacal (Tabela 16) e um balanço ruminal de N negativo (NRC,
1996 e Fox et al., 2000), demonstrando que este dado (AGV) não deve ser
utilizado isoladamente.

3.3.2.2.2 Ácido acético

Os valores de acetato no fluido ruminal para os tratamentos nos
vários horários de colheita estão apresentados na Tabela 11 e Figura 4.
Não houve diferença (P>0,05) nos valores médios de acetato dos
tratamentos (parcelas) e na interação tratamento x horários e na variação
durante o dia (subparcelas) no tratamento de farelo de soja. Os valores médios
na variação durante o dia (subparcelas) e dos tratamentos com uréia e amiréia
apresentaram diferenças (P<0,05).
O balanço positivo de N ruminal (NRC, 1996 e Fox et al., 2000),
evidenciado pelo maior consumo e digestibilidade (kg/d e %) de FDN e FDA
(Tabela 6), pode ter sido responsável pela maior proporção de acetato, duas
horas após a alimentação em relação a hora zero nos tratamentos com fonte de
nitrogênio não protéico (uréia e amiréia), como pode ser visualizado na Figura
4.
Era esperado uma maior concentração molar de acetato no fluido
ruminal nos tratamentos com nitrogênio não protéico (uréia e amiréia), pois
estes apresentaram um maior consumo de fibra (Tabela 6). Resultado similar foi
observado por Thompson et al. (1972) em novilhos e por Carmo (2001) em
vacas leiteiras, quando utilizaram as mesmas fontes nitrogenadas do atual
experimento. O mesmo foi observado por Devant et al. (2001) em novilhas,
comparando farelo de soja e uréia. Entretanto, Roman-Ponce et al. (1975)
observaram uma maior concentração molar de acetato com uréia em relação ao
farelo de soja e amiréia, em vacas lactantes.
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Tabela 11. Concentração molar de acetato no fluido ruminal (mM) em
bovinos de corte suplementados com fontes nitrogenadas.
Tratamentos1

Horas 2

Subparcelas3

FS

Uréia

A-150S

0

73,6

73,6 b

66,4 b

71,2 b

2

74,5

86,4 a

82,0 a

81,0 a

4

75,7

82,1 ab

80,1 a

79,3 a

6

82,7

80,9 ab

70,6 ab

78,1 a

8

75,3

84,2 ab

77,8 ab

79,1 a

10

65,0

79,7 ab

70,8 ab

71,8 b

Parcelas4

74,5

81,1

74,6

a,b=Letras diferentes nas colunas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias
foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
Horas após a alimentação;
3
Média das subparcelas (horas);
4
Média das parcelas (tratamentos).

Ácido acético (C2)

Concentração ruminal
(mM)

90
85
80

FS

75

Uréia

70

A-150S

65
60
0

2

4

6

8

10

Horas após a alimentação

Figura 4 - Concentração molar de ácido acético no fluido ruminal, nos horários
de colheita, em bovinos de corte suplementados com fontes
nitrogenadas.
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3.3.2.2.3 Ácido propiônico

Os valores de propionato no fluido ruminal para os tratamentos
nos vários horários de colheita estão apresentados na Tabela 12. A Figura 5
ilustra o comportamento da concentração molar de propionato no fluido ruminal,
que manteve valores máximos por volta de duas horas.
Não houve diferença (P>0,05) na concentração molar de
propionato nos valores médios diários de cada tratamento (parcelas) e na
interação tratamento x horários. No entanto, houve diferença (P<0,05) nos
valores médios na variação durante o dia (subparcelas) e na variação durante o
dia nos tratamentos.

Tabela 12. Concentração molar de propionato no fluido ruminal (mM) em
bovinos de corte suplementados com fontes nitrogenadas.
Horas

Tratamentos1

2

FS

Subparcelas3

Uréia

A-150S

0

19,2 ab

17,3 c

14,5 b

17,0 c

2

20,5 a

23,2 a

20,8 a

21,5 a

4

20,1 a

21,4 ab

19,1 ab

20,2 ab

6

20,3 a

20,8 ab

16,9 b

19,3 b

8

19,4 ab

20,6 ab

17,3 b

19,1 b

10

16,5 b

19,2 bc

16,2 b

17,3 c

Parcelas4

19,3

20,4

17,5

a,b,c=Letras minúsculas diferentes nas colunas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as
médias foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
Horas após a alimentação;
3
Média das subparcelas (horas);
4
Média das parcelas (tratamentos).
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O propionato é o precursor mais importante para a formação de
glicose nos ruminantes, uma vez que a absorção de glicose no intestino dos
ruminantes é insignificante (Simas, 1997), tornando importante a sua avaliação.
A similaridade (P>0,05) entre os tratamentos deve ter ocorrido devido ao
mesmo consumo e digestibilidade dos CNF (Tabela 7), os quais são os
principais precursores para a produção de propionato.

Concentração ruminal (mM)

Ácido propiônico (C3)
24
22
20
18
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Uréia

16

A-150S

14
12
0

2

4

6

8

10

Horas após a alimentação

Figura 5 - Concentração molar de ácido propiônico no fluido ruminal, nos
horários de colheita, em bovinos de corte suplementados com fontes
nitrogenadas.

Resultado similar foi observado por Thompson et al. (1972), em
novilhos e por Carmo (2001), em vacas leiteiras, quando utilizaram as mesmas
fontes nitrogenadas do atual experimento. O mesmo foi observado por Devant
et al. (2001), comparando farelo de soja e uréia em novilhas e por Shiehzadeh
& Harbers (1974), avaliando amiréia formada com sorgo (fonte de amido) e
uréia em cordeiros. Entretanto, Roman-Ponce et al. (1975) observaram uma
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menor concentração molar de propionato com uréia em relação ao farelo de
soja e amiréia, em vacas lactantes.

3.3.2.2.4 Ácido butírico
Os valores de butirato no fluido ruminal para os tratamentos nos
vários horários de colheita estão apresentados na Tabela 13. A Figura 6 ilustra
o comportamento da concentração molar de butirato no fluido ruminal, que
manteve valores máximos por volta de duas horas para os tratamentos com
uréia e amiréia e entre duas e seis horas para o tratamento com farelo de soja.
Não houve diferença (P>0,05) na concentração molar de butirato
nos valores médios diários de cada tratamento (parcelas) e na interação
tratamento x horários. No entanto, houve diferença (P<0,05) nos valores médios
na variação durante o dia e na variação durante o dia dentro tratamentos
(subparcelas).
Resultado similar foi observado por Thompson et al. (1972) em
novilhos, Roman-Ponce et al. (1975) em vacas lactantes e por Carmo (2001)
em vacas leiteiras, quando utilizaram as mesmas fontes nitrogenadas do atual
experimento. O mesmo foi observado por Devant et al. (2001), comparando
farelo de soja e uréia em novilhas e por Shiehzadeh & Harbers (1974),
avaliando amiréia formada com sorgo (44 e 70% de equivalente protéico) e
uréia em cordeiros.
Segundo

Owens

&

Goetsch

(1988)

dietas

contendo

principalmente forragem apresentaram uma proporção molar (moles de
acetato:propionato:butirato) próxima de 65:25:10 e 50:40:10 para dietas
contendo principalmente concentrado. As proporções molares (%) observadas
foram de 69,5:18,0:12,5; 71,6:18,0:10,4 e 71,9:16,8:11,3 (Tabela 11, 12 e 13)
para os tratamentos com farelo de soja, uréia e amiréia, respectivamente.
Embora as dietas eram de alta proporção de concentrado (80%; Tabela 4),

83

estas promoveram proporções molares similares as de dietas contendo
principalmente forragem. Uma provável explicação para este fato foi a inclusão
de polpa cítrica (rica em pectina) na dieta (Tabela 4), uma vez que os produtos
finais da fermentação da pectina é principalmente acetato e não o propionato, o
qual é favorecido em dietas ricas em amido (grãos).

Tabela 13. Concentração molar de butirato no fluido ruminal (mM) em bovinos
de corte suplementados com fontes nitrogenadas.
Horas

Tratamentos1

2

FS

Subparcelas3

Uréia

A-150S

0

13,1 ab

10,4 b

10,5 c

11,3 c

2

14,2 a

13,1 a

13,6 a

13,6 a

4

13,8 a

12,1 ab

12,7 ab

12,9 ab

6

14,3 a

11,8 ab

11,2 bc

12,4 b

8

13,2 ab

12,0 ab

11,7 bc

12,3 b

10

11,5 b

11,5 ab

10,8 c

11,3 c

Parcelas4

13,4

11,8

11,8

a,b,c=Letras diferentes nas colunas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias
foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
Horas após a alimentação;
3
Média das subparcelas (horas);
4
Média das parcelas (tratamentos).

A polpa cítrica peletizada (rica em pectina) é um carboidrato
altamente degradável no rúmen e, quando comparada ao amido, promove um
padrão de fermentação ruminal com maior relação acetato:propionato e uma
reduzida produção de ácido lático. Essa característica é interessante quando se
deseja maximizar a disponibilidade de carboidrato degradável no rúmen sem
causar diminuição excessiva do pH ruminal (Van Soest, 1994). No mesmo
sentido, Mendes Junior (1999) observou um aumento na proporção molar de
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acetato ruminal ao substituir parcialmente milho (moído ou floculado) por polpa
de citros.

Concentração ruminal (mM)

Ácido butírico (C4)
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6

8

10
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Figura 6 - Concentração molar de ácido butírico no fluido ruminal, nos horários
de colheita, em bovinos de corte suplementados com fontes
nitrogenadas.

3.3.2.2.5 Ácidos isobutírico, valérico e isovalérico

Os valores médios dos ácidos isobutírico, valérico e isovalérico no
fluido ruminal para os tratamentos estão apresentados na Tabela 14.
O tratamento de farelo de soja promoveu uma maior (P<0,05)
concentração molar dos ácidos isobutírico, valérico, isovalérico e ácidos graxos
voláteis de cadeia ramificada (AGVCR) do que os tratamentos com uréia e
amiréia, devido, possivelmente, ao farelo de soja, que é uma fonte de proteína
verdadeira de alta degradabilidade ruminal, fornecendo aminoácidos de cadeia
ramificada, os quais podem dar origem aos AGVCR. Este resultado pode ser
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também devido a uma maior síntese de proteína microbiana nas dietas com
NNP (uréia e amiréia), utilizando mais os isoácidos. Nos tratamentos uréia e
amiréia o CMS (Tabela 5) e a digestibilidade da fibra (FDN e FDA; Tabela 6)
foram superiores, indicando uma maior síntese de proteína microbiana, o que
pode ter promovido a menor concentração molar de AGVCR nestes tratamentos
(Tabela 14).
Forero et al. (1980) sugeriram que, uma das razões para haver
diferentes resultados nos trabalhos de pesquisa relacionados à eficiência do
uso de nitrogênio não protéico (NNP) de hidrólise lenta na alimentação de
ruminantes, pode estar relacionada à presença ou não de ácidos orgânicos com
ramificações curtas, aminoácidos e isoácidos no rúmen. Essa hipótese também
foi levantada no trabalho de revisão feito por Makkar et al. (1988).

Tabela 14. Concentração molar de isobutírato, valerato e isovalerato no fluido
ruminal (mM) em bovinos de corte suplementados com fontes
nitrogenadas.
Tratamentos1

Itens
FS

Uréia

A-150S

Isobutírico

1,16A

0,32B

0,47B

Valérico

1,21A

0,83B

0,77B

Isovalérico

1,72A

0,45B

0,63B

AGVCR2

2,87A

0,77B

1,11B

A,B

=Letras diferentes nas linhas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias foram
ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
AGVCR=ácidos graxos de cadeia ramificada = isobutírico + isovalérico.

Os ácidos graxos voláteis de cadeias ramificadas (AGVCR:
isobutírico, isovalérico e 2-metilbutírico) são derivados de fontes dietéticas ou
da reciclagem de proteína microbiana. AGVCR são nutrientes essenciais para
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aumentar o crescimento das bactérias celulolíticas e algumas não celulolíticas.
Após a absorção dos AGVCR pelas bactérias, eles são utilizados para sintetizar
aminoácidos essenciais (valina, leucina e isoleucina) (Allison ciatdo por
Tedeshi, 2001).
Prévios estudos sumarizados por Tedeshi (2001) demonstraram
que os AGVCR podem aumentar o consumo, digestão da celulose, crescimento
microbiano e o ganho de peso de animais em crescimento alimentados com
dietas contendo principalmente forragem. Isso demonstra que, embora os
AGVCR tenham valores pequenos, podem alterar o metabolismo e o
desempenho dos animais.
Resultado similar na concentração molar do ácido valérico foi
observado por Devant et al. (2001) entre farelo de soja e uréia, mas, não
verificaram alterações na concentração molar de isobutírico, isovalérico
(AGVCR). Observando os resultados do ácido valérico e isovalérico do atual
experimento verifica-se uma discordância dos observados por Thompson et al.
(1972), os quais utilizaram as mesmas fontes nitrogenadas na dieta de novilhos.
No mesmo sentido, Stiles et al. (1970) observaram uma maior concentração de
isobutírico e isovalérico no tratamento uréia mais milho moído grosso, quando
comparado ao tratamento amiréia. Os autores sugeriram que este resultado
ocorreu devido a maior síntese de proteína microbiana, utilizando mais os
isoácidos, já que a amiréia apresenta um amido mais degradável.

3.3.2.2.6 Relação Acetato/Propionato

Os valores da relação acetato/propionato (C2/C3) no fluido
ruminal para os tratamentos nos vários horários de colheita estão apresentados
na Tabela 15 e Figura 7.
Não houve diferença (P>0,05) nos valores médios da relação
C2/C3 dos tratamentos (parcelas), na interação tratamento x horários e na
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variação durante o dia (subparcelas) no tratamento de farelo de soja. Os
valores médios na variação durante o dia (subparcelas) e dos tratamentos com
uréia e amiréia apresentaram diferenças (P<0,05).
Resultados similares foram observados por Thompson et al.
(1972), em novilhos e Carmo (2001) em vacas leiteiras, quando utilizaram as
mesmas fontes nitrogenadas do atual experimento. O mesmo foi observado por
Devant et al. (2001) em novilhas, comparando farelo de soja e uréia, com uma
relação volumoso/concentrado de 12:88 e uma relação C2/C3 próxima de 1.
Entretanto Roman-Ponce et al. (1975), utilizando bagaço de cana-de-açúcar
peletizado (30 e 40% da MS) em vacas lactantes, observaram uma maior
relação acetato/propionato no tratamento com uréia em relação ao farelo de
soja e amiréia.

Tabela 15. Relação acetato propionato no fluido ruminal (mM) em bovinos de
corte suplementados com fontes nitrogenadas.
Tratamentos1
Horas 2

FS

Uréia

A-150S

0

4,1

4,3 a

4,6 a

4,3 a

2

3,8

3,8 c

4,0 c

3,8 c

4

3,9

3,9 bc

4,2 bc

4,0 bc

6

4,2

3,9 bc

4,2 bc

4,1 ab

8

4,0

4,1 ab

4,5 ab

4,2 a

10

4,0

4,2 ab

4,5 ab

4,2 a

Parcelas4

4,0

4,0

4,3

Subparcelas3

a,b,c=Letras diferentes nas colunas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias
foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
Horas após a alimentação;
3
Média das subparcelas (horas);
4
Média das parcelas (tratamentos).
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Os valores da relação acetato/propionato no fluido ruminal
atingiram seus valores mínimos por volta de duas horas após a alimentação
(Figura 7), devido a maior produção de propionato neste horário (Tabela 12),
possivelmente, devido a maior degradabilidade do amido neste horário. Após
este horário, a degradação ruminal do amido vai diminuindo e a polpa de citros
(fibra de alta digestibilidade) mantém sua degradação, promovendo o aumento
da relação acetato/propionato.

Relação Acetato/Propionato (C2/C3)
4,8

Valores

4,6
4,4

FS

4,2

Uréia

4,0

A-150S

3,8
3,6
0

2

4

6

8

10

Horas após a alimentação

Figura 7 - Relação acetato/propionato no fluido ruminal, nos horários de
colheita,

em

bovinos

de

corte

suplementados

com

fontes

nitrogenadas.

A relação acetato/propionato pode ser utilizada como um
indicador de estabilidade ruminal. Segundo Eastridge (1997) a relação aceitável
de C2/C3 é de 3:1 a 2,5, até possivelmente 2,2:1 para otimização ruminal.
Revendo dados da literatura, Erdman (1988) demonstrou uma relação positiva
entre teores de FDA e a relação C2/C3. Entretanto, Armentano & Pereira (1997)
observaram que, quando são utilizados subprodutos, estas relações são fracas,
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devido os subprodutos apresentarem um padrão de fermentação diferente dos
alimentos convencionais. Essa observação de Armentano & Pereira (1997)
pode ser, de certa forma, confirmada no atual experimento, devido aos altos
valores das relações C2/C3 em comparação aos demais experimentos
(Thompson et al., 1972; Carmo, 2001; Devant et al., 2001 e Roman-Ponce et
al., 1975).

3.3.2.3 Concentração de nitrogênio amoniacal no fluido ruminal

Os valores de nitrogênio amoniacal no fluido ruminal para os
tratamentos nos vários horários de colheita estão apresentados na Tabela 16 e
Figura 8. Houve diferença (P<0,05) nos valores médios de nitrogênio amoniacal
entre tratamentos (parcelas) e na variação média durante o dia (subparcelas) e
nos tratamentos uréia e amiréia. A interação tratamento x horários apresentou
uma tendência (P<0,10).
Os tratamentos apresentaram picos de nitrogênio amoniacal por
volta de duas horas após a alimentação (Figura 8), estando o pico dos
tratamentos com fonte de nitrogênio não protéico (uréia e amiréia) de acordo
com Owens & Zinn (1988); porém, o tratamento com farelo de soja deveria ter
tido seu pico entre três a quatro horas segundo os mesmos autores.
No tratamento com farelo de soja os valores nos horários
(subparcelas) são muito próximos, praticamente sem um pico (P>0,10; Figura
8), o que pode acontecer em dietas com baixa proteína (Owens & Zinn, 1988).
No entanto, as dietas do atual experimento não são baixas em proteína total
(Tabela 4), mas o tratamento com farelo de soja apresentou um balanço de
nitrogênio ruminal negativo (NRC, 1996 e Fox et al., 2000), o que pode ter
promovido uma redução na taxa de digestão e no consumo de matéria seca
(Tabela 5), por falta de amônia para as bactérias ruminais (Owens & Zinn,
1988).
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Tabela 16. Concentração de nitrogênio amoniacal no fluido ruminal (mg/dL) em
bovinos de corte suplementados com fontes nitrogenadas.
Horas

Tratamentos1

2

Subparcelas3

FS

Uréia

A-150S

0

15,0

15,8 b

11,3 b

17,3 b

2

17,9 B

28,6 Aa

23,4 ABa

23,3 a

4

12,9 B

22,6 Aab

20,1 ABab

18,5 ab

6

11,8 B

22,1 Aab

17,3 ABab

17,1 b

8

13,9 AB

21,0 Aab

12,3 Bb

15,7 b

10

16,6

16,8 b

18,7 ab

17,4 b

Parcelas4

14,7 A

21,1 B

17,2 AB

a,b=Letras diferentes nas colunas referem-se às médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05) e letras
maiúsculas diferentes nas linhas referem-se às médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,10); as médias foram
ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
Horas após a alimentação;
3
Média das subparcelas (horas);
4
Média das parcelas (tratamentos).

O menor (P<0,05) valor da concentração do nitrogênio amoniacal
no fluido ruminal do tratamento com farelo de soja comparado ao de uréia
provavelmente ocorreu devido a menor degradabilidade da proteína (balanço de
nitrogênio ruminal negativo - NRC, 1996 e Fox et al., 2000) neste tratamento.
Segundo Devant et al. (2001), em dietas com alto teor de concentrado, a
degradabilidade da PB do farelo de soja diminui, limitando a disponibilidade de
amônia e ácidos graxos voláteis de cadeias ramificadas. No mesmo sentido, a
taxa de produção de peptídeo é reduzida em 50% com adição de ionóforo
(Russel, 1994). Com o aumento no consumo de proteína degradável, Milton et
al. (1997b), Shain et al. (1998) e Fu et al. (2001) observaram um aumento linear
na concentração de nitrogênio amoniacal em novilhos alimentados com dietas
com altos teores de grãos.
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Concentração (mg/dL)

N amoniacal no fluido ruminal
30
25
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Uréia
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A-150S
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8
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Horas após a alimentação

Figura 8 - Concentração de amônia no fluido ruminal, nos horários de colheita,
em bovinos de corte suplementados com fontes nitrogenadas.

O tratamento com amiréia não apresentou uma diferença
(P>0,05) na concentração de nitrogênio amoniacal, quando comparado ao
tratamento com uréia. Resultado similar foi observado por Shiehzadeh &
Harbers (1975) em ovinos. Em alguns estudos (Helmer et al., 1970b e Stiles et
al., 1975a), a amiréia proporcionou menor concentração de nitrogênio
amoniacal quando comparada a uréia mais milho moído, mas, quando se
substitui o milho moído por extrusado, geralmente não há diferenças, indicando
que a menor concentração de amônia ruminal foi devido ao processamento do
grão e não, à suposta liberação gradativa de N (Quadros 3 e 4).
A concentração de nitrogênio amoniacal no fluido ruminal parece
ser resultado de um balanço entre sua utilização pelos microrganismos ruminais
e a saída do rúmen através da absorção pela parede do rúmen, efeito que é
dependente do pH, ou fluxo para o duodeno junto com a digesta e a sua taxa de
liberação (Chalupa, 1968). Hoover (1986) debateu extensivamente o intervalo
ótimo da concentração de nitrogênio amoniacal (3,3 a 21,5 mg/dL) para síntese
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de proteína microbiana, demonstrando que é muito variável a concentração de
nitrogênio amoniacal para maximizar a síntese de proteína microbiana.
Os valores da concentração de nitrogênio amoniacal do atual
experimento estão dentro da faixa proposta por Hoover (1986). No entanto, no
tratamento farelo de soja a concentração de amônia ruminal (14,7 mg/dL)
parece que não foi suficiente para maximizar a síntese de proteína microbiana,
uma vez que, neste tratamento o CMS (Tabela 5) e a digestibilidade da fibra
(FDN e FDA; Tabela 6) foram inferiores, indicando uma menor síntese de
proteína microbiana. Mas, os resultados do atual experimento estão de acordo
com Mehrez et al. (1977), os quais observaram uma taxa de 95, 85 e 75% de
desaparecimento máximo do substrato com as concentrações de amônia
ruminal de 24, 19 e 15 mg/dL, respectivamente.
No presente experimento, não ocorreu uma menor concentração
de nitrogênio amoniacal no tratamento com amiréia quando comparado ao de
uréia, talvez, devido a alta concentração de equivalente protéico (150%) da
amiréia utilizada, disponibilizando pouco amido gelatinizado para o animal, o
qual não foi suficiente para diminuir a concentração de nitrogênio amoniacal
(Wilson & Woods, 1966 e 1967; Helmer et al., 1970b; Stiles et al., 1975a;
Simas, 1995 e Mendes Junior, 1999).

3.3.3 Parâmetros sanguíneos

3.3.3.1 Concentração de nitrogênio uréico no plasma (NUP) sanguíneo

Os valores de nitrogênio uréico no plasma sanguíneo para os
tratamentos nos vários horários de colheita estão apresentados na Tabela 17 e
Figura 9. Não houve diferença (P>0,05) nos valores médios de nitrogênio uréico
dos tratamentos (parcelas). A variação durante o dia (subparcelas) e a
interação tratamento x horários não apresentaram alterações (P>0,05).
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Resultados similares foram observados por Jones et al. (1975) e
Carmo (2001) na primeira fase do experimento, em vacas e, Fernandes (2002)
na oitava semana, em cabras, quando utilizaram as mesmas fontes
nitrogenadas do atual experimento. O mesmo foi observado em cordeiros por
Shiehzadeh & Harbers (1974) entre amiréia e uréia, e por Knaus et al. (2001)
em novilhos em crescimento alimentados com uréia e farelo de soja, sendo os
teores de PB próximos aos do atual experimento (13,7%). Entretanto, Schmidt
et al. (1973), utilizando novilhos, observaram uma menor concentração de
nitrogênio uréico no tratamento de farelo de soja quando comparado aos de
uréia e amiréia.

Tabela 17. Concentração de nitrogênio uréico no plasma sanguíneo (mg/dL)
em bovinos de corte suplementados com fontes nitrogenadas.
Horas

Tratamentos1

2

0
2
4
6
8
10
Parcelas4

Subparcelas3

FS

Uréia

A-150S

20,5

19,2

17,7

19,1

20,8

16,7

18,5

18,7

21,1

17,2

19,0

19,1

21,2

18,7

19,0

19,6

20,8

17,8

18,2

18,9

21,0

17,0

18,4

18,8

20,9 a

17,8 a

18,5 a

a,b=Letras diferentes nas linhas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias foram
ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
Horas após a alimentação;
3
Média das subparcelas (horas);
4
Média das parcelas (tratamentos).

A uréia é sintetizada pelo fígado a partir do N-NH3 a qual é
produzida durante o catabolismo das proteínas. O organismo gasta energia
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considerável para produzir a uréia a fim de evitar a toxicidade por N-NH3
(Swenson & Reece, 1996). Com base nessa afirmação, podemos inferir que os
teores de proteína bruta das dietas estavam em excesso, já que apresentaram
altas concentrações de nitrogênio uréico no plasma, tanto para o tratamento
com deficiência em PDR ou para os ajustados em PDR (uréia e amiréia). As
concentrações de uréia sanguínea têm sido utilizadas para monitorar o
consumo de proteína dietética próximo as exigências do animal, já que o
consumo excessivo de proteína pode afetar o desempenho reprodutivo do
animal, aumentado sua exigência em energia ou ainda, aumentar o custo da
ração (Broderick & Clayton, 1997).
O NUP não é um bom indicador de consumo de proteína, mas
pode ser um bom indicador da proteína não utilizada (Staples et al., 1993). Isso
reforça a hipótese de que os animais do atual experimento não estavam sendo
capazes de utilizar uma boa parte da proteína consumida, uma vez que, os
valores de NUP foram altos (Tabela 17).
Staples et al. (1993) sugeriram que valores de NUP acima de 16
mg/dL pode incidir problemas reprodutivos em vacas lactantes. Os valores do
atual experimento ficaram sempre acima deste (Tabela 17), merecendo mais
estudos sobre o assunto em bovinos de corte. Embora a maioria dos animais
confinados são destinados ao abate, este assunto tornasse menos relevante.
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Figura 9 -

Concentração de nitrogênio uréico no plasma sanguíneo, nos
horários de colheita, em bovinos de corte suplementados com
fontes nitrogenadas.

Staples et al. (1993) concluíram que um horário para obter um
valor representativo de NUP em vacas leiteiras, esta entre 6 e 7 horas após a
alimentação, observando os resultados apresentados na Tabela 17 verifica-se
que, o melhor horário foi 8 horas após a alimentação, hora esta, muito próxima
do intervalo proposto pelos autores, embora, não tenha sido avaliado na hora 7.

3.3.3.2 Concentração de glicose no plasma sanguíneo
Os valores de glicose no plasma sanguíneo para os tratamentos
quatro horas após a alimentação estão apresentados na Tabela 18. Não houve
diferença (P>0,05) nos valores médios de glicose plasmática entre os
tratamentos. Resultados similares foram observados em vacas leiteiras por
Carmo (2001) e Fernandes (2002) em cabras leiteiras quando utilizaram as
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mesmas fontes nitrogenadas do atual experimento. O mesmo foi observado por
Knaus et al. (2001) em novilhos em crescimento alimentados com uréia e farelo
de soja, sendo os teores de PB próximos aos do atual experimento (13,7%).

Tabela 18. Concentração de glicose no plasma sanguíneo em bovinos de
corte suplementados com fontes nitrogenadas.
Item

FS

Glicose, mg/dL

62,2 a

Tratamentos1
Uréia
A-150S
65,2 a

69,8 a

EPM2

7,85

a,b=Letras diferentes nas linhas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias foram
ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
EPM=erro padrão da média.

Visek (1984) revisando trabalhos observou que a arginina
aumenta a insulina no plasma nos testes de tolerância a glicose em ratos e,
conseqüentemente, a taxa de renovação de glicose do sangue. Com base nos
dados o autor sugere também que a deficiência de arginina pode levar a
insulina presente na circulação a não ter efeito na circulação da glicose. Nos
períodos de alta absorção de amônia, a arginina é usada no processo de
desintoxicação pela síntese de uréia, podendo, portanto, não estar disponível
em quantidade suficientes para potencializar a liberação e o efeito da insulina.
Com base neste conhecimento pode-se inferir que as quantidades de NNP
(uréia ou amiréia) utilizadas (Tabela 4) não foram prejudiciais metabolicamente
para os animais, já que não diferiu a concentração de glicose entre os
tratamentos (Tabela 18).
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3.3.4 Metabolismo do nitrogênio

Os dados de consumo de nitrogênio (N), N nas fezes, N na urina,
N retido e valor biológico da proteína das rações contendo fontes de nitrogênio
estão apresentados na Tabela 19.
O menor consumo de N (P<0,05) no tratamento com farelo de
soja foi devido, provavelmente, ao menor consumo de MS (Tabela 5), já que as
dietas eram isoprotéicas (Tabela 4).
O tratamento com uréia proporcionou uma maior (P<0,05)
retenção de N (g/d ou % do N consumido), que ocorreu principalmente, devido
a menor excreção de N proporcional na urina. Calculando-se as proporções de
N urinário em relação ao consumo total de N, obtém-se os resultados de 40,9;
30,7 e 46,4% para farelo de soja, uréia e amiréia, respectivamente. Ou seja, os
tratamentos com farelo de soja e amiréia excretaram 10,2 e 15,7 unidades
percentuais, respectivamente, mais N na urina proporcionalmente ao N
consumido que o tratamento com uréia, o que levou a um maior (P<0,05) valor
biológico da proteína no tratamento com uréia, pois aumentou a retenção de N
neste tratamento, uma vez que, o N nas fezes não diferiu (P>0,10) entre os
tratamentos.
Resultado similar da retenção de N em porcentagem do N
consumido foi observado por Silva et al. (1994), em ovinos alimentados com
farelo de soja, uréia e amiréia. No entanto, Knaus et al. (2001) não observaram
diferenças entre farelo de soja e uréia no N urinário (57,5 e 54,1 g/d,
respectivamente)

e

no

valor

biológico

da

proteína

(45,5

e

46,3%,

respectivamente), em novilhos alimentados com ração de alta proporção de
concentrado. Os dados de Knaus et al. (2001), referentes ao N urinário e valor
biológico do tratamento com farelo de soja, são similares aos do mesmo
tratamento do atual experimento.
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Tabela 19. Metabolismo do nitrogênio (N) em bovinos de corte suplementados
com fontes nitrogenadas.
Tratamentos1
Itens
Consumo de N, g/d

FS

Uréia

A-150S

EPM2

P3

131,6 b

166,7 a

157,4 a

a

28,9

a

31,0

5,7

0,006

a

2,1

0,114

N nas fezes, g/d

24,1

N na urina, g/d

53,8 b

51,2 b

73,1 a

5,5

0,044

N retido, g/d

53,7 b

86,6 a

53,2 b

6,7

0,011

N retido, % N consumido

40,8 b

52,0 a

33,7 b

4,1

0,022

49,8 b

62,8 a

42,1 b

4,4

0,015

Valor Biológico
(N retido, % do N digerido)

a,b=Letras diferentes nas linhas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias foram
ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
EPM=Erro padrão da média;
3
P=Probabilidade de haver efeito significativo entre tratamentos.

O maior (P<0,05) valor biológico da proteína do tratamento com
uréia quando comparado ao farelo de soja e amiréia, pode ter sido devido a
uma maior síntese de proteína microbiana (maior PDR), a qual apresenta um
melhor perfil de aminoácidos (Tabela 1), portanto uma maior retenção. Estes
resultados estão de acordo com a afirmação de Owens & Zinn (1988), que o
sistema de reciclagem de nitrogênio no rúmen se adapta facilmente a rapidez
da liberação de amônia pelas fontes de nitrogênio não protéico, desde que as
concentrações não atinjam níveis tóxicos. No mesmo sentido, o balanço de
nitrogênio ruminal positivo (NRC, 1996 e Fox et al., 2000), no tratamento com
uréia nos dá um indicativo de maior síntese de proteína microbiana em relação
ao tratamento com farelo de soja.
Estudos com dietas com alto teor de concentrado (milho) têm
demonstrado que os peptídeos e/ou aminoácidos do milho devem proporcionar
uma máxima síntese e eficiência de proteína microbiana (Milton et al., 1997a;
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Fu et al., 2001 e Knaus et al., 2001). O uso de uréia como a única fonte
suplementar de N pode ser utilizada eficientemente para suprir a exigência de
proteína metabolizável e aminoácidos, em dietas com alto teor de concentrado
(Knaus et al., 2001), estas afirmações estão de acordo com os resultados
apresentados na Tabela 18, onde se verifica uma maior retenção de N e valor
biológico da dieta com uréia.
O menor (P<0,05) valor da retenção de N no tratamento com
amiréia quando comparado ao de uréia, não apresenta uma explicação lógica,
sendo a principal causa, a maior excreção de N na urina (21,9 unidades
percentuais a mais; Tabela 19). Um fator que deve ser considerado segundo
Van Soest (1994) é que produtos da reação de Maillard podem aparecer na
fração solúvel da proteína e serem absorvidos, mas não são metabolizados e
são excretados na urina, sendo que a maioria destes compostos passa direto
pelos intestinos, saindo nas fezes. Isto pode ter acontecido devido há
possibilidade de ocorrer reações de Maillard no procedimento de fabricação da
amiréia.
Salman et al. (1997) observaram uma maior excreção de N na
urina no tratamento com amiréia (7,7 g/d) em relação ao farelo de algodão (4,8
g/d), sendo ambos similares a do tratamento com uréia (6,5 g/d), em ovinos. Os
mesmos autores não observaram alterações no valor biológico da proteína
(73,1; 58,1 e 57,6%, para farelo de algodão, uréia e amiréia, respectivamente).
Contrariando os dados do atual experimento, Shiehzadeh &
Harbers (1974) observaram uma maior retenção de N no tratamento com
amiréia (44 e 70% de equivalente protéico) comparado à uréia, em ovinos.
Teller & Godeau (1986) não observaram alterações na retenção de N entre
rações com farelo de soja, uréia e amiréia (± 60% de equivalente protéico) em
vacas lactantes.
A literatura é escassa e os dados não seguem uma mesma lógica
(falta consistência), não permitindo uma conclusão sobre o assunto. São
necessários mais trabalhos que avaliem o balanço de nitrogênio em bovinos de
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corte, bem como a necessidade de determinações da síntese de proteína
microbiana, pois a amiréia apresenta uma fonte de amido com alta taxa de
degradação e uma suposta liberação mais lenta de amônia, e sendo assim, é
de se esperar uma maior síntese de proteína microbiana, a qual apresenta alto
valor biológico, portanto, uma maior retenção de nitrogênio. Isso não foi
observado no atual experimento, dando um indicativo que os efeitos da amiréia
não estão sendo suficientes para aumentar a retenção de nitrogênio. Uma vez
que, amiréia apresentou o N solúvel muito próximo da uréia convencional
(Figura 11 e Quados 3 e 4)

3.3.5 Degradabilidade in situ
As frações a, b, taxa de degradação (c), degradabilidade efetiva e
potencial para a matéria seca e proteína bruta do farelo de soja e da amiréia
estão apresentados no Quadro 3 e a curva de degradação (%) da matéria seca
e proteína bruta estão nas Figuras 10 e 11.
Os resultados obtidos da degradação da matéria seca e proteína
bruta do farelo de soja estão de acordo com os observados por Valadares Filho
et al. (1990). O NRC (1996) na página 208 faz uma simulação utilizando o nível
2 para estimar a degradabilidade da PB do farelo de soja, obtendo 84% com
uma taxa de passagem de 2%/h; 75 e 68% para as taxas de 4 e 6%/h,
respectivamente, e 63% para a taxa de passagem de 8%h, valores muito
próximos dos observados no atual experimento.
A amiréia apresentou 57,2% da MS na fração (“a”) rapidamente
solúvel em água (Quadro 3), ou seja, mais da metade da sua MS é prontamente
solúvel em água. Silva (1999), avaliando a degradabilidade in situ da MS da
amiréia, observou 58,5% na fração “a”, 27,9% na fração “b”, 13,6%/h para a
taxa degradação, degradabilidade efetiva de 81,4; 76,6 e 73,4 para as taxas de
passagem de 2, 4 e 8%/h, respectivamente. Como visto, estes resultados foram
similares aos do atual experimento.
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Itens1

Matéria seca

...

Proteína bruta

FS

Amiréia

FS

Amiréia

a

23,0

57,2

13,8

88,2

b

75,0

35,4

93,3

6,8

c, %/h

6,4

12,1

4,7

17,8

2%/h

83,9

87,6

85,6

94,9

5%/h

73,7

82,4

72,6

94,8

8%/h

68,8

78,8

67,4

94,7

Degrad. potencial

98,0

92,6

100,0

95,0

Degrad. efetiva

1

Itens: a= fração rapidamente solúvel em água; b=fração insolúvel, mas potencialmente
degradável; c=taxa de degradação da fração b; degrad.=degradabilidade.

Quadro 3 - Parâmetros da degradabilidade in situ, do farelo de soja (FS) e da
amiréia

A fração (“a”) rapidamente solúvel em água da PB (88,2%) dá um
indicativo que o N na amiréia foi mais solúvel que degradável. O N
potencialmente degradado da amiréia (95,0%) foi todo degradado de zero
(88,2%) a duas horas (95,0%), sendo o N totalmente solúvel em um tempo
muito curto, como pode ser visualizado na Figura 11. Talvez este tempo seja
menor que duas horas, pois não foi avaliado um tempo inferior a este após a
hora zero.
A proteína ou equivalente protéico da amiréia (150S) proveniente
da uréia é 96,8%. Considerando a fração solúvel da proteína do milho de 8% e
100% a da uréia (NRC, 1996), tem-se 97,0% do nitrogênio total da amiréia na
forma solúvel. Observa-se que apenas 8,8% (97,0 – 88,2%) do N solúvel em
potencial deixou de estar prontamente solúvel. Mas, se considerar que apenas
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95,0% do N da amiréia era potencialmente degradável (Quadro 3), esta
estimativa cai para apenas 6,8% (95,0 – 88,2%).
Estes resultados nos levam a inferir que o N da amiréia se
comporta de uma maneira muito similar ao N da uréia no rúmen. Como
demonstrado por Owens & Zinn (1988), o pico de amônia ruminal proveniente
de NNP é de uma a duas horas após a alimentação. Outra inferência a ser feita
é que, em dosagens altas de N provenientes da amiréia pode ocorrer casos de
toxidez por amônia. Confirmando isto, podemos observar na Tabela 16 que a
concentração de N amoniacal no fluido ruminal não diferiu entre uréia e amiréia.
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Figura 10. Curvas de degradação da matéria seca (MS) do farelo de soja (FS) e
da amiréia (150S), calculadas pelo modelo de Ørskov & McDonald
(1979).

Teixeira et al. (1999) demonstraram que a amiréia 45S não
diminuiu a taxa de liberação de nitrogênio (81,5% na fração “a”), sendo esta
similar a uma mistura de milho mais uréia. Feitosa et al. (2000) observaram que
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a amiréia moída apresentou 93% do nitrogênio total na forma solúvel (fração
“a”). Considerando a fração solúvel da proteína do milho de 8% e 100% a da
uréia (NRC, 1996), tem-se 89% do nitrogênio total da amiréia na forma solúvel.
Este valor está abaixo do observado (93%), indicando que a amiréia na forma
moída não diminuiu a taxa de liberação de nitrogênio.
Estudando a degradabilidade da amiréia moída a 2 mm, Silva
(1999) observou que a degradabilidade efetiva (5,0%/h) foi apenas sete
unidades percentuais superior quando comparada à fração solúvel (“a”) da
amiréia (84,7 e 77,2%, respectivamente), demonstrando que a quase totalidade
do nitrogênio da amiréia está na forma solúvel. No entanto, Valadares Filho et
al. (1990) observaram uma menor fração solúvel da amiréia moída quando
comparada a uma mistura de uréia mais milho moído sem extrusão (61,9 e
88,4, respectivamente). É importante salientar que durante o processo de
fabricação da amiréia utiliza-se umidade, pressão e temperatura e se esta
última não estiver bem ajustada pode ocorrer reação de Maillard, tornando parte
do N indisponível para o animal (N-FDA) e, conseqüentemente, a redução da
fração solúvel.
Uma maneira de reduzir a fração rapidamente solúvel (“a”) do N
da amiréa é peletizá-la. Segundo Teixeira et al. (1999), a amiréia (45S) na
forma de pellet proporciona uma fração solúvel de aproximadamente 10%
menor quando comparada com a forma moída, produzida com milho ou raspa
de mandioca. A amiréia (A-63) com um maior teor de uréia (20%), quando
moída, apresenta aproximadamente 23% mais nitrogênio solúvel, quando
comparada à peletizada (Feitosa et al., 2000).
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Figura 11 - Degradação da proteína bruta (PB) do farelo de soja (FS) e da
amiréia (150S), calculadas pelo modelo de Ørskov & McDonald
(1979).

Carmo et al. (1999), avaliando a degradabilidade da proteína
bruta da amiréia contendo 25% de uréia com diferentes granulometrias (pellet,
quebrados ao meio e quebrados em quatro partes iguais), observaram valores
de 86,8% e 58,0% para a fração solúvel (“a”) para a forma quebrada e pellet,
respectivamente. Isto sugere que a amiréia quebrada em quatro partes teve o N
totalmente solúvel em um tempo muito curto e a forma inteira liberou o N mais
gradativamente. O pellet quebrado em dois apresentou comportamento
intermediário entre o pellet inteiro e aquele quebrado em quatro partes. Os
autores concluíram que a amiréia deve ser fornecida sem qualquer processo de
quebra ou moagem, pois consegue-se um melhor efeito da liberação modulada
da uréia. No mesmo sentido, Ezequiel et al. (2000), utilizando amiréia com
diferentes teores de uréia (20, 25 e 30%), nas formas moídas e pellet,
verificaram que a solubilidade protéica do pellet foi diminuída em 30,3 (93,14 e
62,85) unidades percentuais em relação à forma moída.
O processamento físico da amiréia (quebra ou moagem) altera a
proporção da fração solúvel da proteína (liberação de nitrogênio), tornando-se
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muito próxima de uma mistura de uréia mais milho sem extrusão. Isto nos leva
a pensar que a moagem de 2 mm, utilizada nos alimentos avaliados no
procedimento in situ, poderá aumentar a fração solúvel da amiréia e, mesmo o
procedimento de lavagem extensiva, manual em água corrente ou em
máquinas, poderá destruir o grânulo de amido que envolve a uréia, o que
superestimaria a fração solúvel, principalmente a fração nitrogenada.
Alguns dos benefícios sugeridos para amiréia é que ela apresenta
uma liberação gradativa de nitrogênio no rúmen. Como visto anteriormente, isto
não ocorre se a amiréia estiver na forma moída (Figura 11). Esta alta
solubilidade pode levar o animal a uma intoxicação com amônia dependendo da
quantidade de amiréia e da dieta, nos dando um forte indicativo de que o
nitrogênio da amiréia comporta-se muito similar ao da uréia convencional.

3.3.6 Simulação da “proteção de cocho” da amiréia

Os dados da proporção do nitrogênio prontamente solúvel em
água da amiréia na forma in natura (sem moagem) estão apresentados no
Quadro 4. Os resultados demonstraram que a quase totalidade (90%) do
nitrogênio da amiréia (150S) está na forma prontamente solúvel, indicando que
a amiréia não apresenta uma liberação lenta de nitrogênio, ou seja, não
apresenta “proteção de cocho” da uréia contida na amiréia.
Tem sido divulgado nos meios de comunicação e pelas indústrias
(Revista DBO Rural, ano 20, N0 249, julho de 2001; Revista Alimentação
Animal, ano 5, N0 20, out/dez de 2000; no site www.amireia.com.br e outros)
que a amiréia apresenta uma degradação lenta do nitrogênio, podendo ser
utilizada em períodos de chuva (verão). Como visto no Quadro 4, isto não
ocorreu, pois os efeitos da amiréia são muito similares aos da uréia
convencional, inclusive quanto à possível intoxicação aos animais, tanto por
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consumo de altas quantidades ou por beber água proveniente da chuva
acumulada no cocho que contém amiréia pura ou no suplemento.

Repetições

Horários1

1

Médias

1

2

T0

91,9

90,7

91,3

T2

90,2

89,9

90,1

T0=tempo que a uréia levou para solubilizar totalmente na água (40 mim); T2=2 horas em contato com a água.

Quadro 4 -

Proporção do nitrogênio solúvel da amiréia in natura, em dois
horários.

3.4 Conclusões

Quando as exigências em PDR são atendidas (via uréia ou
amiréia 150S), em dietas com alta proporção de concentrado, melhora o
consumo dos nutrientes e a digestibilidade da fibra em bovinos de corte,
quando comparado a uma fonte de proteína verdadeira (farelo de soja) sem
atender as exigências em PDR.
A suplementação com uréia (dieta adequada em PDR) promoveu
uma maior retenção de nitrogênio (g/d e % do N consumido) e valor biológico
da proteína (N retido, % do digerido) em bovinos de corte, em relação ao uso de
uma fonte de proteína verdadeira (farelo de soja) sem atender as exigências em
PDR ou atendê-las via amiréia.
A uréia promove uma maior concentração de amônia ruminal do
que o farelo de soja.
A amiréia promove resultados similares a uréia convencional no
consumo dos nutrientes, digestibilidade, parâmetros ruminais e sanguíneos de
bovinos de corte confinados.
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As fontes nitrogenadas (farelo de soja, uréia e amiréia) não
alteram a concentração de nitrogênio uréico e de glicose no plasma.
O nitrogênio proveniente da amiréia é praticamente todo
prontamente solúvel em água (fração “a”) e também a amiréia não promove
“proteção de cocho” do nitrogênio. Esse N solúvel, com base na literatura,
poderá provocar intoxicações aos animais, tanto por consumo de altas
quantidades ou por beber água proveniente da chuva acumulada no cocho que
contém amiréia pura ou no suplemento.
O bagaço de cana-de-açúcar in natura promove boa estabilidade
ruminal quando utilizado como única fonte de volumoso (20% da MS) em dietas
com alto teor de concentrado (80% da MS).

4 SUBSTITUIÇÃO TOTAL DO FARELO DE SOJA POR URÉIA OU AMIRÉIA,
EM DIETAS COM ALTO TEOR DE CONCENTRADO, SOBRE O
DESEMPENHO DE BOVINOS DE CORTE CONFINADOS

Resumo

Oitenta e um machos não castrados das raças Nelore (27),
Canchim (27) e Holandesa (27), com peso médio inicial de 250 kg e idade
média de 15 meses, foram utilizados para avaliar a substituição total de uma
fonte de proteína verdadeira (farelo de soja), em uma dieta deficiente em PDR,
por uréia ou amiréia (fonte de nitrogênio não protéico de suposta liberação
gradativa de nitrogênio), ambas em uma dieta adequada em PDR, sobre o
desempenho de bovinos confinados. O delineamento experimental foi o de
blocos ao acaso com três tratamentos, tendo três animais por baia e nove baias
por tratamento. Os blocos foram arranjados segundo o peso inicial e raça. Os
tratamentos foram: 1) farelo de soja (FS); 2) uréia e 3) amiréia (A-150S) em
dietas isoprotéicas (13,0%) utilizando o bagaço in natura (BIN) como única fonte
de volumoso (20% da MS). O consumo de MS foi 6,56; 7,18 e 6,97 kg/dia, o
ganho de peso vivo foi 0,889; 1,114 e 1,088 kg/dia e a conversão alimentar foi
7,3; 6,5 e 6,7 kg MS/kg de ganho para os tratamentos farelo de soja, uréia e
amiréia, respectivamente. O tratamento FS apresentou menor consumo e
ganho de peso (P<0,01) e pior (P<0,01) conversão alimentar. Os tratamentos
uréia e A-150S não diferiram (P>0,05) entre si.
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TOTAL REPLACEMENT OF SOYBEAN MEAL BY UREA OR STAREA
IN HIGH GRAIN DIETS FOR BEEF CATTLE

Summary

Eighty-one yearling intact (27 Nellore, 27 Canchim and 27
Holstein) males, with initial body weight of 250 kg, were used to evaluate the
effects of nitrogen sources on feedlot performance. Animals were assigned to a
completely random block design according to initial weight and breed. There
were 9 pen/treatment with 3 anima/pen. Experimental treatments were: 1)
soybean meal, 2) urea and 3) starea. Diets contained 13% CP and were
composed of 80% concentrate and 20% in natura sugarcane bagasse. DMI was
6.56; 7.18 and 6.97 kg/day, average daily gain was 0.889; 1.114 and 1.088
kg/day and feed convertion was 7.3; 6.5 and 6.7 kg DM/kg gain for soybean
meal, urea and starea, respectively. Soybean meal reduced (P<0.01) DMI,
average daily gain and feed efficiency and there was no difference (P>0.05)
between urea and starea treatments.

4.1 Introdução
Os microrganismos ruminais são capazes de sintetizar proteína
microbiana a partir de amônia e esqueleto carbônico, podendo o nitrogênio não
protéico ser uma das fontes de amônia. Neste contexto, enquadra-se a amiréia
e a uréia, ambas fontes de nitrogênio não protéico.
Fontes de nitrogênio não protéico têm a vantagem de serem mais
econômicas que fontes de proteína verdadeira na mesma quantidade de
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nitrogênio. Entretanto, a fonte de nitrogênio não protéico mais utilizada (uréia)
apresenta uma rápida liberação de amônia no rúmen que, dependendo da
quantidade utilizada, pode exceder a capacidade de utilização pelos
microrganismos. Conseqüentemente, este excesso é absorvido pela parede
ruminal. Essa amônia na corrente sanguínea, dependendo da quantidade, pode
ser tóxica para o animal, devido a incapacidade do fígado em metabolizá-la.
Porém, do que é metabolizado, a maior parte é transformada em uréia,
envolvendo gasto de energia. Essa uréia circulante poderá reciclar para o
rúmen, via parede ruminal ou saliva, ou ser excretada via urina.
Uma fonte de nitrogênio não protéico com uma liberação lenta de
amônia teria vantagens de aumentar a disponibilidade da mesma para síntese
microbiana e reduzir problemas com toxidez (Bartley & Deyoe, 1975).
O processo de extrusão consiste na união da uréia com a
molécula de amido gelatinizado, através da exposição à pressão, temperatura e
umidade, por um determinado tempo, obtendo-se assim a amiréia. O benefício
dessa prática é um aumento na velocidade de fermentação do amido no rúmen
aliado à redução da intensidade de liberação de amônia oriunda da uréia,
compatibilizando os dois fatores para a síntese de proteína microbiana (Silva et
al., 1994 e Seixas et al., 1999).
Em épocas de preços vantajosos de concentrados, dietas com
alto teor de concentrado têm se tornado viáveis economicamente, já que o
ganho de peso é mais rápido, havendo redução nos custos de mão-de-obra,
tornando a atividade mais rentável (Bulle, 2000). Neste contexto, o bagaço de
cana-de-açúcar in

natura vem demonstrando ser uma fonte de fibra

interessante (Henrique et al., 1999 e Bulle et al. 2002a)
O objetivo do presente trabalho foi comparar a substituição total
de uma fonte de proteína verdadeira (farelo de soja), em uma dieta deficiente
em PDR, por uréia ou amiréia (fonte de nitrogênio não protéico de suposta
liberação gradativa de nitrogênio), sendo as duas fontes utilizadas em uma
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dieta adequada em PDR, utilizando-se o BIN como única fonte de volumoso
(20% da MS), sobre o desempenho de bovinos de corte em crescimento.

4.2 Material e métodos

4.2.1 Animais e instalações experimentais

Foram utilizados 81 machos não castrados (27 Nelore, 27
Canchim e 27 Holandês), com peso médio inicial de 250 kg e média de 15
meses de idade.
O experimento foi conduzido nas instalações no Centro de
Produção Intensiva de Bovinos de Corte do Departamento de Zootecnia
ESALQ-USP, onde os animais foram alojados em baias (3x11m) cobertas, com
piso, cocho e bebedouro de concretos, sendo distribuídos três animais por
baia, em um total de 27 baias. O período experimental foi realizado durante o
período de agosto a dezembro de 2000.
Os animais foram previamente everminados e receberam uma
dose de complexo vitamínico ADE na fase de adaptação às dietas e às
instalações experimentais.

4.2.2 Tratamentos

Os animais foram alimentados com dietas contendo bagaço de
cana-de-açúcar in natura (BIN) como volumoso (20%) e 80% de concentrado
(Tabela 20), sendo que os tratamentos experimentais foram feitos pela
substituição total da fonte de proteína verdadeira (farelo de soja - FS), em uma
dieta deficiente em PDR, por uréia ou amiréia (A-150S - fonte de nitrogênio não
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protéico de suposta liberação gradativa de nitrogênio), sendo as duas fontes
utilizadas em uma dieta adequada em PDR.
As fontes de uréia utilizadas foram: a uréia (adubo convencional)
e a uréia convencional extrusada, utilizando-se o milho como a fonte de amido
(Amiréia 150S®, Pajoara indústria e comércio, Campo Grande, MS).
Os tratamentos (Tabela 20) foram formulados para resultarem
em dietas isoprotéicas e isoenergéticas, utilizando o programa do NRC (1996)
de bovinos de corte. A composição da dieta em ingredientes e nutrientes estão
apresentados nas Tabela 20 e 21.
Os

concentrados

foram

misturados

previamente

em

um

misturador horizontal (marca Lucato, capacidade de 250 kg). Na hora do
fornecimento da alimentação, o BIN e o concentrado, nas suas respectivas
proporções, foram misturados utilizando um vagão para ração completa (marca
Siltomac, com capacidade de 1800 kg) e fornecidos como ração completa
diariamente (18h).
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Tabela 20. Composição em ingredientes e composição química das dietas
(% da MS).
Tratamentos

Ingredientes
FS

Uréia

A-150S

Bagaço in natura (BIN)

20,5

20,5

20,5

Milho moído

27,5

33,2

30,9

Polpa cítrica

33,1

41,0

41,0

Farelo de soja (FS)

16,5

-

-

Uréia

-

2,46

-

Amiréia 150S (A-150S)

-

-

4,78

1,37

1,37

1,37

-

0,41

0,41

1,09

1,09

1,09

MS (% da matéria natural)

79,2

79,3

79,3

Proteína bruta

12,8

13,1

13,1

Fibra em detergente neutro

34,3

36,1

33,9

Fibra em detergente ácido

25,4

27,5

26,4

Matéria mineral

5,5

5,5

5,7

Extrato etéreo

2,3

2,5

2,4

Mistura mineral1
Cloreto de potássio
Bicarbonato de sódio
Composição química

1

Composição no tratamento FS= NNP=1,74%; Ca=0,012%; P=4%; S=2,7%; Cb=750 ppm; I=40 ppm; Mn=1500
ppm; Se=10 ppm; Zn=2250 ppm; vit.A=300000 UI/kg; vit.D3=20000 UI/kg; Vit.E=3500 UI/kg; Rumensin=2%.
Tratamentos uréia e A-150S=NNP=4,35%; Ca=0,012%; P=10%; S=7,1%; Mg=2,0%; Cb=750 ppm; I=40 ppm;
Mn=1500 ppm; Se=10 ppm; Zn=2250 ppm; vit.A=300000 UI/kg; vit.D3=20000 UI/kg; Vit.E=3500 UI/kg;
Rumensin=2%.
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Tabela 21. Composição das frações nitrogenadas das dietas (% da MS).
Tratamentos1

2

Itens

FS

Uréia

A-150S

PB, %

12,8

13,1

13,1

PBsol, % da PB

13,4

59,3

61,4

PBIDN, % da PB

19,1

16,8

20,2

PBIDA, % da PB

12,6

11,8

11,7

PDR3, % da PB

58,4

75,3

75,3

PDR, % da MS

7,5

9,9

9,9

1

FS =farelo de soja; A-150S=amiréia;
PB=proteína bruta. PBsol= proteína bruta solúvel; PBIDN= proteína bruta insolúvel em detergente neutro;
PBIDA= proteína bruta insolúvel em detergente ácido; PDR= proteína bruta degradável no rúmen;
3
Estimada pelo modelo do NRC (1996) nível 1, para BIN usou 25% (Fox et al., 2000).
2

4.2.3 Período experimental

O período experimental teve duração de 118 dias, sendo os
primeiros 20 dias destinados ao processo de adaptação dos animais às
instalações e às dietas experimentais, e o restante do período foi segmentado
em quatro sub-períodos, sendo três de 28 dias e um de 14 dias.

4.2.3.1 Colheita de dados referentes ao consumo de matéria seca

Os dados de consumo de MS por animal/dia foram obtidos
através da diferença entre a quantidade de MS fornecida e a MS da sobra. A
quantidade de MS fornecida foi determinada diariamente com a utilização de
balança eletrônica do vagão para ração completa. A quantidade de alimento
oferecido foi ajustado diariamente com base nas sobras do dia anterior,
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objetivando

um

mínimo

possível

de

sobra,

sendo

esta

registrada

semanalmente.
Durante o período experimental, foram amostrados as sobras e
os alimentos oferecidos uma vez por semana, os quais foram compostos por
sub-período e tratamento.
As amostras foram conservadas congeladas a -10ºC até serem
descongeladas e secas em estufas com ventilação forçada (55ºC) por 72 horas
e, posteriormente, por 12 horas a 105oC para determinação de matéria seca de
acordo com Silva (1990).

4.2.3.2 Análise bromatológica das dietas e sobras

Amostras do alimento oferecido e das sobras foram secas em
estufas com ventilação forçada à temperatura de 55oC por 72 horas e moídas
em moinhos tipo Wiley (Marconi, Piracicaba, SP) primeiramente em peneira
com crivos de 2 mm e após em peneiras com crivos de 1 mm e,
posteriormente, por 12 horas a 105oC para determinação de matéria seca de
acordo com Silva, (1990); MM, EE e PB de acordo com AOAC (1990); FDN e
FDA, de acordo com o método de Van Soest et al. (1991), não seqüencial,
utilizando amilase e sulfito de sódio nas determinações de FDN. A MO foi
obtida pela subtração da MM da MS.

4.2.3.3 Pesagem dos animais

Os animais foram pesados no final do período de adaptação e
no final de cada sub-período experimental. As pesagens dos animais foram
feitas com jejum de 16 horas de alimento.
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4.2.4 Delineamento experimental e análise estatística

O

delineamento

experimental

utilizado

foi

o

de

blocos

casualizados, sendo os blocos arranjados de acordo com peso inicial e raça,
tendo três animais por baia e nove baias por tratamento. Os dados foram
analisados pelo procedimento MIXED do programa estatístico SAS (1988). Foi
utilizado o seguinte modelo estatístico:

Yijk = M + B i + FPj + P k + FPjxPk + E ijk
Onde:
M = Média geral
Bi = Efeito do bloco
FPj = Efeito da fonte protéica
Pk = Efeito de período
FPjxPk = Interações entre a fonte protéica e o período
Eijk = Efeito aleatório
Este modelo foi utilizado para analisar todas as variáveis, exceto
o consumo de matéria seca, onde utilizou-se semana no lugar de período. O
efeito bloco foi considerado efeito aleatório.
As diferenças entre os tratamentos para as diversas variáveis
analisadas foram verificadas através do teste Tukey utilizando o comando
LSMEANS/PDIFF, considerando 5% (P<0,05) como nível de significância e até
10% como tendência (P<0,10).
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4.3 Resultados e discussão

Os dados de consumo de MS, ganho de peso diário e conversão
alimentar estão apresentados na Tabela 22. Observando a Tabela 22, não se
verifica diferenças entre os tratamentos contendo uréia e amiréia. O tratamento
com farelo de soja apresentou um menor (P<0,05) consumo de MS, ganho de
peso e também pior (P<0,05) conversão alimentar (Tabela 22), em relação aos
demais tratamentos (uréia e amiréia).
O menor consumo de matéria seca no tratamento com farelo de
soja deve ter ocorrido devido a menor fração de proteína degradável no rúmen
(Tabela 21). Alterações no consumo ocorrem quando a quantidade de proteína
dietética não é suficiente para produzir quantidade adequada de amônia
ruminal, sendo importante conhecer as frações protéicas da proteína da dieta
(Ørskov, 1988). Segundo os modelos NRC (1996) e CNCPS (Fox et al., 2000)
o balanço de nitrogênio no rúmen ficou negativo no tratamento com farelo de
soja e positivo nos demais. Ferrell et al. (2001) concluíram que suplementação
com PNDR promove benefícios para o animal, mas só deve ocorrer após
satisfazer as exigências em PDR, estando de acordo com os dados do atual
experimento.
As bactérias fermentadoras de carboidratos fibrosos utilizam
amônia como única fonte de nitrogênio, sendo estas altamente prejudicadas
quando ocorre uma deficiência de nitrogênio degradável no rúmen, levando a
um menor desaparecimento dos carboidratos fibrosos, diminuindo assim a taxa
de passagem e conseqüentemente, o consumo de matéria seca (Russel et al.,
1992 e Tedeschi et al., 2000). Isso foi confirmado com a redução na
digestibilidade da fibra (FDN e FDA; Tabela 6) no tratamento com farelo de soja
(deficiente em PDR), no experimento metabólico. O menor consumo de MS
proporcionou um menor aporte energético para o animal e, consequentemente,
um menor ganho de peso diário.

118

As dietas do atual experimento com NNP (uréia ou amiréia)
apresentaram 70% da PDR proveniente do NNP (Tabelas 20 e 21),
proporcionando um maior consumo e desempenho (Tabela 22). Animais
pastejando forragem de baixa qualidade (PB=2,4% e FDN=73,0%) diminuíram o
consumo quando a uréia (3,2% do suplemento) contribuiu com mais de 40% da
PDR. Animais confinados recebendo feno de sorgo (PB=4,4% e FDN=58,9%)
como volumoso e uma dieta com até 60% da PDR proveniente da uréia (4,8%
do concentrado) não alteraram o consumo (Köster et al., 2002). O limite de
inclusão de uréia na dieta parece estar relacionado com a dieta (qualidade da
forragem, tipo de carboidrato, etc) e o manejo (pastejo, confinamento, etc).

Tabela 22. Desempenho de bovinos de corte confinados e suplementados
com fontes nitrogenadas.
Tratamentos1
Itens2

FS

Uréia

A-150S

EPM3

P4

Peso inicial, kg

279,8

265,4

269,4

5,47

0,3416

Peso final, kg

367,3 b

374,6 a

374,2 a

5,89

0,0001

CMS, kg/d

6,56b

7,18a

6,97a

0,42

0,0001

%PV

1,98b

2,19a

2,14a

0,11

0,0069

g/kgPV0,75

85,2 b

92,7 a

90,6 a

4,79

0,0116

0,889b

1,114a

1,088a

0,05

0,0001

7,3 a

6,5 b

6,7 b

0,39

0,0014

GPV, kg/d
CA, kg MS/kg ganho

a,b=Letras diferentes nas linhas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias
foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
GPV=ganho de peso vivo; CMS=consumo de matéria seca; PV= peso vivo; CA=conversão alimentar;
3
Erro Padrão da Média;
4
P= Probabilidade de haver efeito significativo entre tratamentos.

Alguns autores (Thompson et al., 1972; Schmidt et al., 1973;
Seixas et al., 1999 e Teixeira et al., 2000), utilizando novilhos em crescimento,
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observaram resultados similares aos do atual experimento, no tocante ao
consumo de matéria seca, quando compararam amiréia e uréia. Por outro lado,
não verificaram alterações no consumo de matéria seca quando avaliaram
fontes de nitrogênio não protéico (uréia e amiréia) e farelo de soja (Thompson
et al., 1972; Schmidt et al., 1973 e Teixeira et al., 2000) ou farelo de algodão
(Seixas et al., 1999). Da mesma foram, Silva et al. (1994) e Salman et al. (1997)
também não observaram alterações no consumo de matéria seca entre farelo
de soja, uréia e amiréia (Silva et al., 1994) e farelo de algodão, uréia e amiréia
(Salman et al., 1997 e Ezequiel et al., 2001a) em borregos. No atual
experimento, houve uma redução no consumo de matéria seca no tratamento
com farelo de soja.
Stiles et al. (1970) sugeriram que a extrusão provoca a
incorporação da uréia na estrutura do amido, promovendo uma melhor
aceitabilidade do concentrado. Neste sentido, Salman et al. (1997) sugeriram
que amiréia pode aumentar a aceitação da uréia das rações por parte dos
animais, não ocorrendo isto no atual experimento, onde o consumo de matéria
seca do tratamento com uréia e amiréia foram similares.
Revendo dez anos de pesquisa com amiréia, Bartley & Deyoe
(1975) sumarizaram diversos trabalhos totalizando 12 comparações de ganho
de peso diário e conversão alimentar em novilhos em terminação, recebendo
uréia ou amiréia. Estes autores observaram que em nenhuma das avaliações
ocorreram diferenças, sendo que as médias de todas as comparações foram
iguais (1,25 kg.animal-1.d-1), para uréia e amiréia, estando de acordo com os
dados do atual experimento.
O desempenho dos animais alimentados com amiréia ou uréia
não diferiu, talvez porque a amiréia liberou muito rapidamente o nitrogênio, não
exercendo uma “proteção” do nitrogênio prontamente solúvel, ou o sistema de
reciclagem de nitrogênio no rúmen se adapta facilmente a rapidez da liberação
de amônia pelas fontes de nitrogênio não protéico, desde que as concentrações
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não atinjam níveis tóxicos (Owens & Zinn 1988). No entanto, está de acordo
com a maioria dos dados da literatura.
Alguns autores (Carmo et al., 1999; Teixeira et al., 1999; Ezequiel
et al., 2000 e Feitosa et al., 2000), avaliando a degradabilidade da proteína
bruta

da

amiréia

com

diferentes

granulometrias,

observaram

que

o

processamento físico da amiréia (quebra ou moagem) altera a fração solúvel da
proteína (liberação de nitrogênio), tornando a fração solúvel da proteína da
amiréia moída muito próxima de uma mistura de uréia mais milho sem extrusão.
No atual experimento, utilizou-se uma amiréia com alto equivalente protéico
(150) e na forma não peletizada.
Observando os Quadros 5 e 6 pode-se inferir que a amiréia
utilizada não apresentou “proteção” do nitrogênio, fato este, confirmado no
desempenho dos animais (Tabela 22), onde verifica-se resultados similares
entre uréia e amiréia.
O benefício sugerido para amiréia é que ela apresenta uma
liberação gradativa de nitrogênio no rúmen e, como visto anteriormente, isto
não ocorre ou ocorre muito pouco se a amiréia estiver na forma moída ou de
pellet quebrado e esta alta solubilidade pode levar o animal a uma intoxicação
com amônia, dependendo da quantidade de amiréia na dieta. A amiréia na
forma de pellet diminui um pouco a solubilidade do nitrogênio, mas esta ainda é
bem elevada quando comparada às fontes de proteína verdadeira. No entanto,
a amiréia na forma de pellet pode apresentar segregação nas misturas,
dificultando a sua utilização.

4.3.1 Avaliação dos modelos NRC (1996) e CNCPS (Fox et al., 2000) em
raças de bovinos de corte

Os dados obtidos da avaliação dos modelos estão apresentados
nas Tabelas 23, 24 e 25. Os tratamentos de nitrogênio não protéico (uréia e
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amiréia) foram agrupados, pois apresentaram resultados muitos similares, como
discutido anteriormente. Os animais foram divididos por raça dentro de
tratamentos. Utilizou-se o NRC (1996) nível 1 e “Cornell Net Carbohydrate and
Protein System” (CNCPS) nível 2 (Fox et al., 2000) para a realização das
simulações. Primeiramente, foi feita uma simulação normal sem correção para
consumo de MS e depois, foi realizada outra, onde se utilizou o consumo
observado de MS.

Tabela 23. Avaliação de modelos para predizer o consumo de MS e o
desempenho de bovinos da raça Nelore confinados.
Itens5

Tratamento6

CMS1

EDG2

PMDG3

GPVobs.4

kg/d

kg/d

kg/d

1,65
0,96

0,68
0,68

Estimativa
Estimativa com COMS

FS
FS

7,53
5,07

kg/d
CNCPS7
1,30
0,68

Estimativa
Estimativa com COMS

NNP
NNP

7,38
5,70

1,24
0,84

1,45
1,04

0,95
0,95

1,67
0,82

0,68
0,68

1,19
0,69

0,95
0,95

Estimativa
Estimativa com COMS

FS
FS

7,40
5,07

NRC (1996)8
1,39
0,71

Estimativa
Estimativa com COMS

NNP
NNP

7,48
5,70

1,35
0,86

1

CMS= consumo de MS; 2 EDG=energia disponível para o ganho; 3 PMDG=proteína metabólica disponível para
ganho; 4 GPVobs.=ganho de peso vivo observado; 5 Estimativa normal e estimativa com COMS (consumo observado
de MS); 6 FS=farelo de soja e NNP=nitrogênio não protéico (uréia e amiréia); 7 CNCPS= Sistema de carboidrato e
proteína líquida, nível 2 (Fox et al., 2000); 8 modelo do NRC (1996) nível 1.

Na

Tabela

23,

foi

verificado

que

ambos

os

modelos

superestimaram o consumo de MS dos animais Nelore (Bos indicus) em 32%
no tratamento com farelo de soja (deficiente em PDR) e 23% no tratamento com
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NNP, indicando que a estimativa de consumo de MS para animais da raça
Nelore pode apresentar erros consideráveis, superestimando o desempenho
animal (Tabela 23). Assim, o desempenho pode ser superestimado em até 49%
no tratamento deficiente em PDR e mais de 20% no tratamento com NNP,
independentemente do modelo. Outro fator a considerar, é que uma
superestimativa do consumo resulta em deficiências nutricionais, uma vez que,
a densidade de nutrientes é menor que o necessário, diminuindo o
desempenho.
Os dois modelos apresentaram dados de desempenho bem
próximos dos observados quando foi feita a correção para o consumo
observado de MS, no tratamento com deficiência em PDR (farelo de soja),
sendo o GPV observado muito próximo do ganho limitante por energia (EDG).
No entanto, no tratamento com PDR adequada (via NNP), o CNCPS
subestimou o ganho em cerca de 12% comparado ao ganho limitante (EDG),
ficando o ganho atual entre a estimativa do ganho por energia (EDG) e proteína
(PMDG). Provavelmente, o modelo não está bem ajustado para dietas com alto
NNP, que estimula uma maior síntese de proteína microbiana e aumenta a
energia provinda da fermentação de carboidratos (Russell et al., 1992).
Corrigindo o consumo de MS, o modelo do NRC (1996)
subestimou o ganho (10%) em função da energia (EDG) no tratamento com
PDR adequada, mas o modelo nesta situação estima que o ganho limitante é
função da proteína metabolizável (PMDG), sendo o ganho subestimado em
38%, quando relacionado ao GPV observado, demonstrando que o NRC (1996)
nesta situação (PDR ajustada via NNP) subestimou muito a proteína
metabolizável, provavelmente a do componente microbiano. Uma vez que, no
tratamento deficiente em PDR (farelo de soja), provavelmente, ocorreu uma
menor síntese de proteína microbiana (menor CMS; Tabela 22) e nesta
situação a predição foi melhor.
No NRC (1996), foi considerado que animais Bos indicus
apresentam uma exigência de energia de manutenção 10% inferior aos Bos
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taurus. Entretanto, Tedeschi et al. (2002) não observaram diferenças na
exigência energia de manutenção de animais Nelore (Bos indicus) em relação a
Bos taurus, quando alimentaram os animais com dietas contendo alta
proporção de forragens (comum no Brasil). No mesmo sentido, Krehbeil et al.
(2000) não observaram alterações no desempenho e metabolismo entre
animais Bos indicus cruzados (Brahman x MARC III) e animais MARC III
alimentados com dietas com alto teor de grãos (95%).

Tabela 24. Avaliação de modelos para predizer o consumo de MS e o
desempenho de bovinos da raça Canchim confinados.
Itens5

Tratamento6

CMS1

EDG2

PMDG3

GPVobs.4

kg/d

kg/d

kg/d

1,74
1,36

1,00
1,00

Estimativa
Estimativa com COMS

FS
FS

7,95
6,60

kg/d
CNCPS7
1,29
0,98

Estimativa
Estimativa com COMS

NNP
NNP

8,04
7,10

1,19
0,99

1,57
1,36

1,24
1,24

1,77
1,32

1,00
1,00

1,25
1,01

1,24
1,24

Estimativa
Estimativa com COMS

FS
FS

7,80
6,60

NRC (1996)8
1,38
1,05

Estimativa
Estimativa com COMS

NNP
NNP

7,90
7,10

1,35
1,12

1

CMS= consumo de MS; 2 EDG=energia disponível para o ganho; 3 PMDG=proteína metabólica disponível para
ganho; 4 GPVobs.=ganho de peso vivo observado; 5 Estimativa normal e estimativa com COMS (consumo observado
de MS); 6 FS=farelo de soja e NNP=nitrogênio não protéico (uréia e amiréia); 7 CNCPS= Sistema de carboidrato e
proteína líquida, nível 2 (Fox et al., 2000); 8 modelo do NRC (1996) nível 1.

Com base nestes dados, pode-se inferir que o NRC (1996) e
CNCPS (Fox et al., 2000) precisam ser ajustados para estimativas de consumo
de MS de animais em crescimento da raça Nelore (Bos indicus). Estes modelos
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apresentaram boas estimativas de desempenho quando o consumo de MS
observado no tratamento com farelo de soja (deficiente em PDR) foi utilizando.
No tratamento com NNP (adequado em PDR), ambos subestimaram o ganho
com o COMS (10% no CNCPS e 38% no NRC, 1996), necessitando de ajuste o
modelo do NRC (1996) para esta situação.

Tabela 25. Avaliação de modelos para predizer o consumo de MS e o
desempenho de bovinos da raça Holandesa confinados.
Itens5

Tratamento6

CMS1

EDG2

PMDG3

GPVobs.4

kg/d

kg/d

kg/d

1,74
1,85

0,99
0,99

Estimativa
Estimativa com COMS

FS
FS

7,95
8,30

kg/d
CNCPS7
1,29
1,37

Estimativa
Estimativa com COMS

NNP
NNP

8,05
8,30

1,22
1,27

1,59
1,64

1,13
1,13

1,99
1,95

0,99
0,99

1,45
1,37

1,13
1,13

Estimativa
Estimativa com COMS

FS
FS

8,40
8,30

NRC (1996)8
1,44
1,41

Estimativa
Estimativa com COMS

NNP
NNP

8,54
8,30

1,41
1,34

1

CMS= consumo de MS; 2 EDG=energia disponível para o ganho; 3 PMDG=proteína metabólica disponível para
ganho; 4 GPVobs.=ganho de peso vivo observado; 5 Estimativa normal e estimativa com COMS (consumo observado
de MS); 6 FS=farelo de soja e NNP=nitrogênio não protéico (uréia e amiréia); 7 CNCPS= Sistema de carboidrato e
proteína líquida, nível 2 (Fox et al., 2000); 8 modelo do NRC (1996) nível 1.

Pode-se observar que os dados obtidos da avaliação dos
modelos em animas Canchim (Tabela 24) são similares aos dados dos animais
da raça Nelore (Tabela 23), sendo apenas a estimativa de consumo de MS
melhorada em relação à observada, principalmente em dietas com PDR
ajustada (via NNP). Provavelmente, isto é devido à presença de sangue de
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animal europeu (Charolês) nesta raça (foi considerado Canchin sendo ½
sangue Nelore e ½ Charolês, uma vez que, nos modelos não apresentam esta
raça no default). As raças européias (Bos taurus) estão sendo melhoradas há
mais tempo que as indianas (Bos indicus) e também são mais estudadas, tendo
mais dados para avaliar os modelos, como é observado na Tabela 25, cujos
modelos predizem muito bem o consumo de MS da raça Holandesa (Bos
taurus), independentemente do tratamento.
As predições de desempenho utilizando o consumo observado,
superestimaram o GPV dos animais Holandês, principalmente no tratamento
deficiente em PDR (farelo de soja), ao contrário das outras raças. Esta
superestimativa de desempenho desta raça (Tabela 25) pode ser devido ao
modelo ou devido ao fato de alguns animais terem apresentado problema de
casco. No entanto, como o consumo não foi prejudicado segundo o modelo, o
mais provável desta superestimativa do desempenho seja o modelo. Nas dietas
com PDR adequada, a estimativa do desempenho é razoável, sendo
superestimada entre 11 a 15%.
Resultado similar foi observado por Block et al. (2001) no tocante
ao consumo de MS, quando avaliaram o modelo do NRC (1996), utilizando
novilhos (Angus, Charolês e Hereford) em terminação. No entanto, o
desempenho predito pelo modelo foi subestimado em relação ao observado,
discordando dos resultados da atual avaliação (Tabela 25).
O tratamento com farelo de soja (deficiente em PDR), mesmo
com 7,4% de PDR (% da MS), não foi suficiente para maximizar o consumo, o
ganho e a eficiência alimentar. O tratamento com NNP (PDR adequada)
continha 9,9% de PDR (% da MS; Tabela 21), o que pode ter sido responsável
por um maior consumo de MS, ganho e uma melhor conversão alimentar
(Tabela 22), demonstrando que o NRC (1996) é adequado para estimar a
exigência de PDR neste tipo de dieta. Alguns autores (Milton et al., 1997b;
Shain et al., 1998 e Cooper et al., 2002) observaram que a exigência de 6,8%
(% da MS) de PDR estimada pelo NRC (1996) nível 1 está correta para animais
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em terminação com dietas à base de milho laminado. No entanto, Cooper et al.
(2002) observaram que a estimativa do NRC (1996) para PDR é subestimada
em dietas à base de milho de alta umidade e de floculado para animais em
terminação.
Utilizando os dados de consumo de PDR (Tabelas 21 e 22) e o de
consumo de NDT determinado e corrigido para o consumo de MS (Tabela 8 e
22), verifica-se que, no tratamento com farelo de soja, o consumo de PDR foi de
9,9% do NDT e nos tratamentos com NNP foi de 12,1%. Este maior consumo
de PDR em relação ao NDT pode explicar a melhor eficiência alimentar nos
tratamentos com PDR adequada (Tabela 22), confirmando que a exigência de
PDR para esta dieta é por volta de 13% do NDT, valor este sugerido pelo NRC
(1996).
Os GPV observados em relação aos preditos, menor entre EDG e
PMDG, pelos dois modelos estão apresentados nas Figuras 12 (animais de
todos os tratamentos), 13 (animais do tratamento com FS) e 14 (animais dos
tratamentos com NNP).
A relação dos GPV observados e os preditos pelos modelos NRC
(1996) e CNCPS v.4.0 (Fox et al. 2000), sendo utilizada a estimativa limitante
(menor) entre EDG e PMDG para os animais de todos os tratamentos,
observou-se as equações GPVObs = 0,6846 + 0,3314xGPVPred com um R2 de
0,32 e N = 26 (NRC, 1996) e GPVObs = 0,5804 + 0,4214xGPVPred com um R2 de
0,39 e N = 26 (CNCPS).
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Linear (NRC)

Linear (CNCPS)

Figura 12 - Relação entre ganho de peso vivo (GPV) observado e o predito
pela energia disponível para ganho (EDG) ou proteína metabólica
disponível para ganho (PMDG) em kg/d, através do NRC (5) ou
CNCPS (o), para animais alimentados com fontes nitrogenadas.

Dividindo os animais por tratamento, obteve-se para os animais
suplementados com farelo de soja (deficiente em PDR) as equações GPVObs =
0,4049 + 0,4393xGPVPred com um R2 de 0,57 e N = 9 (NRC, 1996) e GPVObs =
0,4298 + 0,4448xGPVPred com um R2 de 0,57 e N = 9 (CNCPS). Para os
animais suplementados com NNP (PDR ajustada), observou-se as equações
GPVObs = 0,7135 + 0,3925xGPVPred com um R2 de 0,67 e N = 17 (NRC, 1996) e
GPVObs = 0,6192 + 0,4685xGPVPred com um R2 de 0,55 e N = 17 (CNCPS).
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Figura 13 - Relação entre ganho de peso vivo (GPV) observado e o predito
pela energia disponível para ganho (EDG) ou proteína metabólica
disponível para ganho (PMDG) em kg/d, através do NRC (5) ou
CNCPS (o), para animais com dieta deficiente em PDR
(Tratamento FS).

Observando as Figuras 12, 13 e 14, verifica-se que os modelos
explicam muito pouco (R2 baixo) do GPV dos animais alimentados com dietas
deficientes ou não em PDR (Figura 12). Quando os animais são separados por
tratamentos (PDR), os modelos explicam mais o GPV (maior R2; Figuras 13 e
14). Verifica-se que, nos tratamentos com NNP (Figura 14), os modelos
subestimaram o GPV (maior intercepto) mais que no tratamento com FS (Figura
13).
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Figura 14 - Relação entre ganho de peso vivo (GPV) observado e o predito
pela energia disponível para ganho (EDG) ou proteína metabólica
disponível para ganho (PMDG) em kg/d, através do NRC (5) ou
CNCPS (o), para animais com dieta PDR ajustadas (via NNP).

Block et al. (2001), avaliando o modelo do NRC (1996) nível 1 e 2
utilizando novilhos (Angus, Charolês e Hereford) em terminação, observaram
um coeficiente de determinação (R2) de 0,66 e 0,64 para os níveis 1 e 2,
respectivamente, na análise de regressão do GPV predito em relação ao
observado. Esses valores estão próximos dos observados na atual simulação
(Figuras 13 e 14), quando os animais foram divididos por tratamentos (PDR).
Os autores (Block et al., 2001) concluíram que o modelo do NRC (1996) não
estimou com acurácia o GPV dos animais.
Block et al. (2001) comentaram que o modelo (NRC, 1996) prediz
o consumo de MS dos animais (Bos taurus) em terminação, condizendo com a
mesma observação na atual avaliação, em animais da raça Holandesa (Tabela
25). No entanto, o desempenho predito pelo modelo foi superestimado em
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relação ao observado (Tabela 25), discordando dos resultados de Block et al.
(2001), os quais foram subestimados.
Tedeschi (2001), suplementando bovinos de corte com uréia e
®

Optigen (fonte de NNP de suposta liberação gradativa de N) ou combinações
de ambas, observou a equação de GPVObs = 270,8 + 0,819xGPVPred (g/d) com
um R2 de 0,91 e N = 20 (CNCPS - Fox et al. 2000). O autor observou um
coeficiente de determinação (R2) superior ao da atual avaliação. Talvez, devido
a dieta, que na fase de crescimento foi silagem de milho (mais de 95%), a fonte
nitrogenada, minerais e vitaminas e, na fase de terminação, utilizou-se silagem
de milho (6,5%), feno (7,0%), milho (82,2%), a fonte nitrogenada, minerais e
vitaminas, ou devido, aos animais utilizados, Angus (mais informações), ou
possivelmente devido ao fato da determinação da composição corporal (% de
gordura), a qual é utilizada para ajustar as equações dos modelos, uma vez
que, no atual experimento esta composição (% de gordura) foi estimada
visualmente. Esses fatores podem estar atuando conjuntamente.
Com base no exposto, pode-se inferir que para obter uma boa
estimativa de desempenho, quando são utilizados estes modelos (NRC, 1996 e
CNCPS – Fox et al., 2000) é necessário que o CMS e a composição corporal
(% de gordura) sejam avaliados ou estimados com uma certa veracidade.
É de suma importância salientar que os modelos “funcionam” tão
melhor quanto mais próximos tiverem das condições em que foram feitos
(banco de dados utilizado), não tendo um modelo “melhor ou pior” do que outro
e sim, um modelo mais próximo ou distante das condições em que foram feitos
(Tedeschi, L.O. Comunicação pessoal, 2002).

4.4 Conclusões
Quando as exigências em PDR são atendidas com o uso de uréia
ou amiréia, em dietas com alto teor de concentrados, proporcionam
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desempenhos melhores do que utilizar uma fonte de proteína verdadeira,
mesmo que esta seja de alto valor biológico (farelo de soja) sem atender as
exigências em PDR.
A

amiréia

promove

resultados

similares

aos

da

uréia

convencional no consumo de matéria seca, ganho de peso e conversão
alimentar.
O bagaço de cana-de-açúcar in natura promove desempenho
satisfatório quando utilizado como única fonte de volumoso (20% da MS) em
dietas com alto teor de concentrado (80% da MS).
O NRC (1996) e CNCPS (Fox et al., 2000) superestimaram o
consumo de MS de animais da raça Nelore. Utilizando o consumo de MS
observado, os modelos predizem razoavelmente o desempenho dos animais,
principalmente se as exigências de PDR forem atendidas. Em contrapartida, o
NRC subestimou muito o GPV de animais da raça Nelore suplementados com
NNP.

5 SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO FARELO DE SOJA POR URÉIA OU
AMIRÉIA, EM DIETAS CONTENDO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR
HIDROLISADO, SOBRE O DESEMPENHO DE BOVINOS
CONFINADOS EM TERMINAÇÃO

Resumo

Oitenta e um machos, não castrados, das raças Nelore (27),
Canchim (27) e Holandesa (27), com peso médio inicial de 360 kg e idade
média de 18 meses, foram utilizados para avaliar a substituição de uma fonte
de proteína verdadeira (farelo de soja), por uréia ou amiréia (fonte de nitrogênio
não protéico de suposta liberação gradativa) sobre o desempenho de bovinos
confinados. O delineamento experimental foi o de blocos inteiramente ao acaso
com três animais por baia e nove baias por tratamento. Os blocos foram
arranjados pelo peso inicial e raça. Os tratamentos foram: 1) farelo de soja (FS);
2) uréia e 3) amiréia (A-150S), com uma relação de 50% de volumoso (45% de
bagaço de cana-de-açúcar hidrolisado e 5% de bagaço in natura) e 50% de
concentrado na matéria seca. O consumo de MS foi 8,99; 7,43 e 7,69 kg/dia, o
ganho de peso vivo foi 0,983; 0,368 e 0,404 kg/dia e a conversão alimentar foi
9,56; 20,14 e 19,54 kg MS/kg de ganho para os tratamentos farelo de soja,
uréia e amiréia, respectivamente. O tratamento FS apresentou maior (P<0,01)
consumo de matéria seca e ganho de peso e melhor conversão alimentar que
os tratamentos uréia e A-150S. Os tratamentos uréia e A-150S não diferiram
(P>0,05) entre si.
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PARCIAL REPLACEMENT OF SOYBEAN MEAL BY UREA OR STAREA IN
FEEDLOT BEEF CATTLE DIETS

Summary

Eighty-one yearling (27 Nelore, 27 Canchim and 27 Holstein), with
360 kg of initial body weight, were used to evaluate the effects of nitrogen
sources on performance of feedlot cattle. Experimental treatments were: 1)
soybean meal, 2) urea and 3) starea. Diets were composed of 50% concentrate
and 50% forage (45% hydrolyzed sugarcane bagasse + 5% in natura sugarcane
bagasse). DMI, average daily gain and fed efficiency were 8.99; 7.43 and 7.69
kg/day, 0.983, 0.368 and 0.404 kg/day, 9.56, 20.14 and 19.54 kg DM/kg gain for
soybean meal, urea and starea treatments, respectively. Soybean meal had
higher DMI, average daily gain and feed efficiency (P<0.01) compared to urea
and starea treatments. There was no difference (P>0.05) between urea and
starea treatments.

5.1 Introdução
Dietas com baixa energia apresentam menor capacidade de
resposta com o uso de nitrogênio não protéico (ex. uréia), podendo não ocorrer
um sincronismo entre a disponibilidade ruminal de NH3 e energia, uma vez que
a amônia ruminal é utilizada para o crescimento microbiano e este crescimento
é dependente da disponibilidade de energia (Owens & Zinn, 1988). Este fato
poderia ser amenizado com uma fonte de nitrogênio não protéico com liberação
mais lenta de amônia (ex. amiréia).
O uso de nitrogênio não protéico tem a vantagem de ser mais
econômico que uma fonte de proteína verdadeira na mesma quantidade de
nitrogênio. Entretanto, a fonte de nitrogênio não protéico mais utilizada (uréia)
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apresenta uma rápida liberação de amônia no rúmen que, dependendo da
quantidade utilizada, pode exceder a capacidade de utilização pelos
microrganismos. Conseqüentemente, este excesso de amônia é absorvido pela
parede ruminal e pode-se tornar tóxica para ao animal, devido a incapacidade
do fígado em metabolizá-la. Porém, do que é metabolizado, a maior parte é
transformada em uréia, envolvendo gasto de energia. Essa uréia circulante
poderá reciclar para o rúmen, via parede ruminal ou saliva ou ser excretada via
urina.
A utilização de uma fonte de nitrogênio não protéico com uma
liberação lenta de amônia teria vantagens de aumentar a disponibilidade de
amônia para síntese microbiana e reduzir problemas com toxidez (Bartley &
Deyoe, 1975).
O processo de extrusão consiste na união da uréia com a
molécula de amido gelatinizado através da exposição a condições de pressão,
temperatura e umidade, por um determinado tempo, obtendo-se assim, a
amiréia. O benefício proposto por esta prática seria um aumento na velocidade
de fermentação do amido no rúmen aliado à redução da intensidade de
liberação de amônia oriunda da uréia, compatibilizando os dois fatores para a
síntese de proteína microbiana (Silva et al., 1994 e Seixas et al., 1999).
O bagaço tratado sob pressão e vapor, quando utilizado em
dietas para confinamentos, tem proporcionado desempenhos satisfatórios
(Lanna & Boin, 1990; Nussio et al., 1990; Santos, 1991; Nussio, 1993 e Rabelo,
2002). No entanto, para se ter condições ruminais adequadas é necessário
adicionar uma fonte de fibra íntegra, como o bagaço in natura (Nussio, 1993 e
Rabelo, 2002) ou ponta de cana picada (Hausknecht, 1996).
O objetivo deste trabalho foi comparar a substituição de proteína
verdadeira (farelo de soja) por uréia ou amiréia (fonte de nitrogênio não protéico
de suposta liberação lenta de nitrogênio), tendo o bagaço de cana-de-açúcar
tratado sob pressão e vapor como principal volumoso (45% da MS), sobre o
desempenho de bovinos confinados em terminação.
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5.2 Material e métodos

5.2.1 Animais e instalações experimentais

Foram utilizados 81 machos não castrados (27 Nelore, 27
Canchim e 27 Holandês), com peso médio inicial de 360 kg e média de 18
meses de idade.
O experimento foi conduzido nas instalações no Centro de
Produção Intensiva de Bovinos de Corte do Departamento de Zootecnia
ESALQ-USP, onde os animais foram alojados em baias (3x11m) cobertas, com
piso, cocho e bebedouro de concretos, sendo distribuídos três animais por
baia, em um total de 27 baias. O período experimental foi realizado durante o
período de fevereiro a maio de 2000.
Os animais foram previamente everminados e receberam uma
dose de complexo vitamínico ADE na fase de adaptação às dietas e às
instalações experimentais.

5.2.2 Tratamentos

Os animais foram alimentadas com dietas contendo bagaço de
cana-de-açúcar tratado sob pressão e vapor (BTPV; 45%) e bagaço in natura
(BIN; 5%) como volumoso (50%) e 50% de concentrado (Tabela 26), sendo
que os tratamentos experimentais foram feitos pela substituição da fonte de
proteína verdadeira (farelo de soja - FS), por uréia ou amiréia (A-150S - fonte
de nitrogênio não protéico de suposta liberação lenta de nitrogênio).
As

fontes

de

uréia

utilizadas

foram:

a

uréia

(adubo

convencional) e a uréia (adubo convencional) extrusada, sendo o milho, a fonte
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de amido utilizada (Amiréia 150S®, Pajoara indústria e comércio, Campo
Grande, MS).

Tabela 26. Composição em ingredientes e composição química das dietas
(% da MS).
Tratamentos
Ingredientes

FS

Uréia

A-150S

45,0

45,0

45,0

5,0

5,0

5,0

Milho moído

19,0

20,0

20,0

Polpa cítrica

13,0

24,0

22,2

Farelo de soja (FS)

17,0

3,0

3,0

Uréia

-

2,0

-

Amiréia 150S (A-150S)

-

-

3,7

Mistura mineral1

0,93

0,63

0,75

Monoamônio fosfato (MAP)

0,07

0,32

0,30

MS (% da matéria natural)

62,4

63,9

62,1

Proteína bruta

12,5

11,3

11,4

Fibra em detergente neutro

39,3

38,4

39,2

Fibra em detergente ácido

35,6

36,7

36,8

Matéria mineral

5,8

5,4

5,8

Extrato etéreo

1,9

2,0

1,9

Bagaço hidrolisado (BTPV)
Bagaço in natura (BIN)

Composição química

1

Composição no tratamento FS (farelo de soja)= NNP=1,74%; Ca=0,012%; P=4%;S=2,7%; Cb=750ppm;
I=40ppm; Mn=1500ppm; Se=10ppm; Zn=2250ppm; vit.A=300000UI/kg; vit.D3=20000UI/kg; Vit.E=3500UI/kg;
Rumensin=2%. Tratamentos uréia e A-150S=NNP=4,35%; Ca=0,012%; P=10%; S=7,1%; Mg=2,0%; Cb=750
ppm; I=40 ppm; Mn=1500 ppm; Se=10 ppm; Zn=2250 ppm; vit.A=300000 UI/kg; vit.D3=20000 UI/kg; Vit.E=3500
UI/kg; Rumensin=2%.
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Os tratamentos (Tabela 26) foram formulados para resultarem
em dietas isoprotéicas e isoenergéticas, utilizando o programa do NRC (1996)
de bovinos de corte. Composição em ingredientes e química das dietas então
apresentados nas Tabela 26 e 27.
Os

concentrados

foram

misturados

previamente

em

um

misturador horizontal (marca Lucato, capacidade de 250 kg). Na hora do
fornecimento da alimentação, o bagaço tratado a pressão e vapor, o bagaço in
natura e o concentrado, nas suas respectivas proporções, foram misturados
utilizando um vagão para ração completa (marca Siltomac, com capacidade de
1800 kg) e fornecidos como ração completa diariamente (18h).

Tabela 27. Composição das frações nitrogenadas das dietas (% da MS).
Tratamentos1

2

Itens

FS

Uréia

A-150S

PB, %

12,5

11,3

11,4

PBsol, % da PB

13,2

49,1

48,6

PBIDN, % da PB

42,3

20,9

22,4

PBIDA, % da PB

14,2

17,4

15,9

PDR3, % da PB

67,7

75,9

75,9

PDR, % da MS

8,5

8,6

8,7

1

FS =farelo de soja; A-150S=amiréia;
PB=proteína bruta. PBsol= proteína bruta solúvel; PBIDN= proteína bruta insolúvel em detergente neutro;
PBIDA= proteína bruta insolúvel em detergente ácido; PDR= proteína bruta degradável no rúmen;
3
Calculada utilizando os valores de tabela do NRC (1996) nível 1; para BIN usou 25% e para o BTPV usou
47,8% PDR (Fox et al, 2000).
2

5.2.3 Período experimental

O período experimental teve duração de 98 dias, sendo os
primeiros 14 dias destinado ao processo de adaptação dos animais às
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instalações e às dietas experimentais, e o restante do período foi segmentado
em três sub-períodos de 28 dias.

5.2.3.1 Colheita de dados referentes ao consumo de matéria seca
Os dados de consumo de MS por animal/dia foram obtidos
através da diferença entre a quantidade de MS fornecida e a MS da sobra. A
quantidade de MS fornecida era determinada diariamente com a utilização de
balança eletrônica do vagão para ração completa. A quantidade de alimento
oferecido foi ajustada diariamente com base nas sobras do dia anterior,
objetivando

um

mínimo

possível

de

sobra,

sendo

esta

registrada

semanalmente.
Durante o período experimental, foram amostrados as sobras e
os alimentos oferecidos uma vez por semana, as quais foram compostas por
sub-período e tratamento.
As amostras foram conservadas congeladas a -10ºC até serem
descongeladas e secas em estufas com ventilação forçada (55ºC) por 72 horas
e, posteriormente, por 12 horas a 105oC para determinação de matéria seca de
acordo com Silva (1990).

5.2.3.2 Análise bromatológica das dietas e sobras

Amostras do alimento oferecido e das sobras foram secas em
estufas com ventilação forçada à temperatura de 55oC por 72 horas e moídas
em moinhos tipo Wiley (Marconi, Piracicaba, SP) primeiramente em peneira
com crivos de 2 mm e após em peneiras com crivos de 1 mm e,
posteriormente, por 12 horas a 105oC para determinação de matéria seca de
acordo com Silva (1990); MM, EE e PB de acordo com AOAC (1990); FDN e
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FDA de acordo com o método de Van Soest et al. (1991), não seqüencial,
utilizando amilase e sulfito de sódio nas determinações de FDN. A MO foi
obtida pela subtração da MM da MS.

5.2.3.3 Pesagem dos animais

Os animais foram pesados no final do período de adaptação e
no final de cada sub-período experimental. As pesagens dos animais foram
feitas com jejum de 16 horas de alimento.

5.2.4 Delineamento experimental e análise estatística
O

delineamento

experimental

utilizado

foi

o

de

blocos

casualizados, sendo os blocos arranjados de acordo com peso inicial e raça,
tendo três animais por baia e nove baias por tratamento. Os dados foram
analisados pelo procedimento MIXED do programa estatístico SAS (1988). Foi
utilizado o seguinte modelo estatístico:

Yijk = M + B i + FPj + P k + FPjxPk + E ijk
Onde:
M = Média geral
Bi = Efeito do bloco
FPj = Efeito da fonte protéica
Pk = Efeito de período
FPjxPk = Interações entre a fonte protéica e o período
Eijk = Efeito aleatório
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Este modelo foi utilizado para analisar todas as variáveis, exceto
o consumo de matéria seca, onde se utilizou semana no lugar de período. O
efeito bloco foi considerado efeito aleatório.
Depois de detectada significância (teste F), as diferenças entre
os tratamentos para as diversas variáveis analisadas foram verificadas através
do teste Tukey utilizando o comando LSMEANS/PDIFF, considerando 5%
(P<0,05) como nível de significância e até 10% como tendência (P<0,10).

5.3 Resultados e discussão
Os dados de consumo de MS, ganho de peso vivo diário e
conversão alimentar estão apresentados na Tabela 28. Observando a Tabela
28 não verifica-se diferenças (P>0,10) entre os tratamentos contendo uréia ou
amiréia. O tratamento com farelo de soja apresentou um maior (P<0,05)
consumo de MS, ganho de peso e também melhor (P<0,05) conversão
alimentar (Tabela 28), comparado as fontes de nitrogênio não protéico (uréia ou
amiréia).
Resultados

semelhantes

aos

deste

experimento

foram

observados por Schmidt et al. (1973) no ganho diário, quando compararam
farelo de soja e amiréia, mas, diferem da maioria dos dados apresentados na
literatura (Thompson et al., 1972 e Teixeira et al., 2000), os quais não
verificaram alterações no ganho de peso diário entre farelo de soja, uréia e
amiréia.
Revendo dez anos de pesquisa com amiréia, Bartley & Deyoe
(1975), sumarizaram diversos trabalhos totalizando 12 comparações de ganho
de peso diário e conversão alimentar em novilhos em terminação recebendo
uréia ou amiréia, e observaram que em nenhuma das avaliações ocorreram
diferenças, sendo que as médias de todas as comparações de GPV foram
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iguais (1,25 kg.animal-1.d-1) para uréia e amiréia, estando de acordo com os
resultados do atual experimento.
Os tratamentos com fontes de nitrogênio não protéico (uréia ou
amiréia) foram inferiores quando comparados ao farelo de soja. Isto ocorreu,
provavelmente, devido à falta de fibra efetiva nas dietas, reduzindo o pH
ruminal, a síntese de proteína microbiana (Allen, 1997) e, conseqüentemente, a
quantidade de proteína metabólica, a qual deveria estar limitando o ganho
(Tedeschi et al., 2000), juntamente com o menor aporte energético para o
animal (menor síntese e eficiência da microbiota ruminal; Russell et al., 1992).
Algumas pesquisas têm sugerido que a substituição total de
proteína verdadeira por NNP (uréia) pode resultar em uma redução na
produção microbiana e na digestão, devido a limitações no crescimento
microbiano, ocasionado por falta de peptídeos, aminoácidos e ácidos graxos
voláteis de cadeira ramificada (Redman et al., 1980 e Tedechi, 2001). No atual
experimento, essa substituição foi quase total (Tabela 26), resultando em
desempenhos inferiores nos tratamentos em que o NNP substituiu o farelo de
soja (Tabela 28).
A falta de sincronismo entre a liberação de N e carboidratos,
associado a um consumo insuficiente de PNDR, são os dois fatores mais
consideráveis quando ocorre uma redução no desempenho animal em dietas
com a proteína baseada em suplementos de NNP (NRC, 1996). Observando a
Tabela 26, verifica-se que os tratamentos uréia e amiréia apresentam poucos
carboidratos rapidamente fermentáveis e uma baixa PNDR, o que pode ter
promovido a redução no desempenho segundo o NRC (1996). Já a proteína do
farelo de soja apresenta uma fração de PNDR, contribuindo para o “pool” de
proteína metabolizável, o que pode ter proporcionando ganhos no tratamento
farelo de soja superiores aos demais tratamentos (NNP).
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Tabela 28. Desempenho de bovinos de corte confinados suplementados com
fontes nitrogenadas.
Tratamentos1
Itens2

FS

Uréia

A-150S

EPM3

P4

Peso inicial, kg

360,8

362,1

360,5

9,17

0,9621

Peso final, kg

443,2 a

392,8 b

394,5 b

10,17

0,0001

CMS, kg/d

8,99a

7,43b

7,69b

0,16

0,0001

%PV

2,24a

1,97b

2,04b

0,06

0,0002

g/kgPV0,75

100,1 a

86,8 b

89,8 b

2,40

0,0001

GPV, kg/d

0,983a

0,368b

0,404b

0,06

0,0001

CA, kg MS/kg ganho

9,58b

20,14a

19,54a

1,39

0,0001

a,b=Letras diferentes nas linhas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias foram
ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
2
GPV=ganho de peso vivo; CMS=consumo de matéria seca; CA=conversão alimentar;
3
Erro Padrão da Média;
4
P= Probabilidade de haver efeito significativo entre tratamentos.

Os valores de fibra (FDN e FDA) são relativamente altos (Tabela
26), porém, o bagaço tratado por pressão e vapor reduz muito a efetividade da
fibra (Castro, 1989 e Fox et al., 2000) e o bagaço in natura apresenta uma
maior efetividade da fibra (Fox et al., 2000). Contudo, a quantidade de BIN na
dieta (5%) não foi suficiente para proporcionar um ambiente ruminal estável, o
que, possivelmente, proporcionou um pior desempenho nos tratamentos com
nitrogênio não protéico.
Faltando fibra efetiva, diminui a atividade de mastigação e, por
conseguinte, a secreção de saliva e os seus tamponantes (bicarbonato e
fosfato), que neutralizam os ácidos produzidos pela fermentação da matéria
orgânica no rúmen. O balanço entre os ácidos produzidos na fermentação e a
secreção de tamponantes é o maior determinante do pH ruminal, e este, por
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sua vez, pode acarretar baixos valores de consumo de MS, digestibilidade da
fibra e produção microbiana (Allen, 1997).
DaSilva (1990), avaliando dietas contendo como alimento
volumoso principal o bagaço de cana-de-açúcar tratado à pressão e vapor,
concluiu que a inclusão do bagaço in natura não alterou o padrão de
fermentação e a eficiência do processo fermentativo do rúmen.
A inclusão de cana picada melhorou o consumo, o ganho de peso
e a conversão alimentar em relação à inclusão do bagaço in natura (P<0,05),
em dietas contendo como alimento volumoso principal o bagaço de cana-deaçúcar tratado à pressão e vapor (Hausknecht, 1996), demonstrando que, em
algumas situações, o bagaço in natura não consegue proporcionar um ambiente
ruminal estável.
Russell et al. (1992) sugeriram que, quando a FDN de forragem
na dieta diminui de 20%, o crescimento da produção microbiana é reduzida em
2,5% para cada 1% de redução na FDN. Este ajuste foi incorporado no NRC
(1996) e no CNCPS (Fox et al., 2000). No entanto, Armentano & Pereira (1997)
demonstraram que a utilização da FDN para medir a fibra (efetividade) dos
alimentos é problemática em duas classes de alimentos: forragens processadas
em diferentes formas físicas e subprodutos com alto teor de fibra. Os
volumosos do atual experimento estão dentro destas classes de alimentos.
Allen (1996) sugeriu aumentar a FDN (% da MS) da dieta quando incluir
subprodutos na mesma.
O BTPV apresenta uma elevada acidez, com um valor de pH
normalmente entre 2,8 a 3,7 (Burgi, 1985), um tamanho reduzido de partícula e
uma alta friabilidade, proporcionando uma baixa atividade de ruminação e
resultando em uma baixa produção de saliva (Castro, 1989). Além disso, a
presença de carboidratos solúveis prontamente fermentescíveis no BTPV, que
são rapidamente degradados no rúmen, produz grandes quantidades de ácidos
graxos voláteis (AGV) que fazem com que o pH decresça, prejudicando o
crescimento microbiano (Lanna & Boin, 1990).
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Utilizando dietas à base de BTPV, Costa (1987) observou que o
pH permaneceu abaixo de 6,0 por mais de 6 horas. Castro (1989) também
verificou que dietas com BTPV apresentam um ambiente ruminal inadequado
para uma degradação eficiente da fração fibrosa.
Além disso, Caielli et al. (1997), utilizando BTPV com diferentes
procedimentos de fabricação e dois teores (30 e 50% da MS) em dietas de
bovinos em confinamento, concluíram fatores erráticos no processo operacional
do bagaço, tais como: tempo de permanência no cozedor, controle de
temperatura, umidade inicial do bagaço, lavagem do material solúvel, etc.,
podem afetar sua qualidade assim como o processo de digestão, influenciando
o consumo, particularmente quando compõem rações em porcentagens acima
de 40% da MS. No atual experimento o BTPV representava 45% da MS da
dieta (Tabela 26).
O consumo de matéria seca (100,1 g/kgPV0,75), o ganho de peso
vivo (0,983 kg/d) e a conversão alimentar (9,58 kg MS/kg de ganho) dos
animais suplementados com farelo de soja (Tabela 28) estão próximos dos
observados por outros autores (Lanna & Boin, 1990; Nussio et al., 1990;
Santos, 1991; Nussio, 1993 e Rabelo, 2002). Em confinamentos comerciais que
utilizaram o BTPV, a conversão alimentar observada foi de 9,3 a 21,6, com
média de 12,6 (Burgi, citado por Nussio, 1993), o que abrangeria os valores
observados nos tratamentos com uréia e amiréia (20,14 e 19,54 kg MS/kg de
ganho, respectivamente) do atual experimento.
Nussio (1993), utilizando 50% de BTPV e 5% de BIN e Rabelo
(2002) utilizando 45% de BTPV e 5% de BIN, verificaram ganhos superiores
aos observados nos tratamentos com NNP (uréia e amiréia), próximos aos do
tratamento com farelo de soja. Isto se deve, provavelmente, à fonte de proteína
verdadeira (mais de 10% da MS) que estes autores utilizaram, pois não tinham
o NNP como a principal fonte protéica, como utilizado no atual experimento.
Isso nos dá um indicativo de que faltou proteína metabolizável nos tratamentos
com NNP (uréia e amiréia), devido à provável redução na síntese de proteína
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microbiana em decorrência da falta de fibra efetiva, já que estes tratamentos
apresentavam

baixa

PNDR

e

dependiam,

principalmente, da proteína

microbiana.

5.4 Conclusões

A substituição de farelo de soja por fontes de nitrogênio não
protéico (uréia ou amiréia), em dietas contendo 45% de BTPV e 5% de BIN
como volumoso, reduz o desempenho de bovinos na fase de terminação.
A amiréia não apresentou vantagens à uréia no consumo de
matéria seca, ganho de peso e conversão alimentar em animais confinados na
fase de terminação.
O uso de 45% de BTPV e 5% de BIN como volumoso parece não
ser suficiente para manter uma estabilidade ruminal adequada, quando se
utiliza suplementação com NNP.

6 COMPARAÇÃO ENTRE DETERMINAÇÃO DE CROMO POR
FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X E INDICADORES INTERNOS PARA
ESTIMAR A DIGESTIBILIDADE DOS NUTRIENTES EM NOVILHOS
NELORE, ALIMENTADOS COM DIETAS COM ALTO TEOR DE
CONCENTRADO E FONTES NITROGENADAS

Resumo

Seis machos da raça Nelore, não castrados, com peso médio
inicial de 420 kg, foram utilizados para avaliar o óxido de cromo, analisado por
fluorescência de raios X, como indicador externo de digestibilidade no trato
gastrintestinal. O óxido de cromo foi comparado com os indicadores internos de
indigestibilidade: FDN indigestível (FDNi) incubada in vitro por 144 horas e a
lignina detergente ácido e a colheita total de fezes. Estimou-se os coeficientes
de digestibilidade da MS, MO, FDN, FDA, PB e EE. As dietas experimentais
foram formuladas com três fontes de nitrogênio: 1) farelo de soja, em uma dieta
deficiente em PDR; 2) uréia; 3) amiréia (fonte de nitrogênio não protéico de
suposta liberação gradativa), ambas em dietas adequadas em PDR. As dietas
eram compostas de 80% de concentrado e 20% de volumoso (bagaço de canade-açúcar in natura) na matéria seca. A estimativa da digestibilidade utilizando
o óxido de cromo apresentou resultados similares (P>0,05) à colheita total de
fezes. O mesmo foi observado com a lignina no tratamento com farelo de soja
(deficiente em PDR), mas naqueles com uréia e amiréia, os coeficientes de
digestibilidade foram subestimados (P<0,05). A FDNi subestimou (P<0,05) a
digestibilidade em todas as frações estudadas independente do tratamento. A
fluorescência

de

raios-X demonstrou ser uma técnica promissora na
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determinação do cromo. Os indicadores internos, FDNi incubada in vitro por 144
horas e a lignina em detergente ácido não representaram a fração indigestível
da dieta.

COMPARATION OF CROMIUM OXIDE DETERMINATION BY X- RAY
FLUORESCENCE WITH INTERNAL MARKERS OF NUTRIENT
DIGESTIBILITY IN BEEF CATTLE FED HIGH GRAIN DIETS AND
DIFFERENT NITROGEN SOURCE

Summary

Six Nellore bulls, with initial body weight of 420 kg, were used to
evaluate cromium oxide determined by X-ray fluorescence as an external
indicator of digestibility. Cromium oxide was compared to internal indicators:
indigestible NDF (NDFi) incubated in vitro for 144 hours and acid detergent
lignin and total feces collection. Digestibility coefficients of DM, OM, NDF, ADF,
CP and EE were estimated. Experimental diets were formulated with one of
three nitrogen sources: 1) soybean meal, in a RDP deficient diet; 2) urea; 3)
starea (non protein nitrogen source supposedly of slow release), both diets with
adequate RDP. Experimental diets were composed of 80% of concentrate and
20% of forage (in natura sugar cane bagasse) on dry matter basis. Digestibility
estimation by using cromium oxide showed similar (P>0.05) results with total
feces collection. Lignin determination was similar to feces collection when
soybean was used; however, when urea and starea were fed, the digestibility
coefficient were underestimated (P<0.05). NDFi underestimated (P<0.05)
digestibility for all nitrogen sources. X-ray fluorescence showed to be a
promising technique for cromium determination. Internal markers, NDFi
incubated in vitro for 144 hours and the acid detergent lignin did not estimated
the indigestible portion of the diet.
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6.1 Introdução

A digestibilidade é um dos parâmetros mais importantes para a
avaliação do valor nutritivo de um alimento. A determinação da digestibilidade
através de ensaios de alimentação, envolvendo colheita total de fezes, requer
controle rigoroso das ingestões e excreções, o que a torna trabalhosa e
onerosa,

além

de,

em

determinadas

circunstâncias,

este

controle

é

praticamente impossível de ser realizado.
Várias substâncias são sugeridas como indicador de fluxo, porém
nenhuma delas é perfeita, mas apresentam características suficientemente
adequadas para fornecer dados significativos. Por esta razão, a procura de
indicadores ideais constitui um dos assuntos de grande interesse na pesquisa
de técnicas que facilitem estudos de nutrição animal.
A busca de métodos mais simples para a determinação da
digestibilidade conduziu ao emprego dos indicadores ou marcadores que
podem proporcionar uma série de informações, incluindo: a quantidade
consumida de alimento ou nutriente específico; a taxa de passagem da digesta
através de todo ou parte do trato digestivo e a digestibilidade de todo alimento
ou de nutrientes específicos (Oliveira et al., 1991).
A digestibilidade in vivo é influenciada por efeitos associativos,
nível de consumo, taxa de passagem e interações destes fatores e, por isso,
freqüentemente é difícil imitar essas condições in vitro (Conchran et al., 1986).
Nessas condições, a estimativa da digestibilidade intermediada por indicadores
pode ser desejável (Van Soest, 1994). Constituintes naturais da dieta que
apresentam baixa digestibilidade têm sido utilizados como indicadores. Os
indicadores internos apresentam a vantagem de já estarem presentes no
alimento e, de modo geral, permanecem distribuídos na digesta durante o
processo de digestão e excreção (Piaggio et al., 1991).
Fregadolli et al. (2000) utilizaram a FDNi por incubação ruminal
de 192 horas como indicador e Ítavo et al. (2000) com incubação ruminal de
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144 horas, não obtiveram boas estimativas de digestibilidade. Segundo Piaggio
et al. (1991) as variações existentes na recuperação de indicadores
indigestíveis por incubação ruminal estão associadas às perdas de partículas
ocorridas pelos poros dos sacos de náilon. Contrariando esta observação,
Zeoula et al. (2001) observaram que a FDNi (incubada no rúmen por 8 horas)
apresentou bons resultados na estimativa da digestibilidade em ovinos. Outro
problema apontado por Lippke et al. (1986) foi que boa parte da variabilidade
dos resultados obtidos com indicadores internos indigestíveis pode ser atribuída
à falta de padronização no método de determinação. O método in vitro tem a
vantagem de ser um método mais simples e econômico, uma vez que não há
necessidade de manter animais fistulados (Freitas et al., 2002).
O erro de amostragem pode ser reduzido se um componente
indigestível de alta porcentagem na matéria seca puder ser encontrado. Neste
sentido, tem sido sugerido que as frações fibrosas indigestíveis do alimento
sejam utilizadas com este propósito (Lippke et al., 1986). Os componentes da
parede celular estão sendo avaliados como indicadores internos como a fibra
em detergente neutro (FDN) indigestível (Conchran et al., 1986; Nelson et al.,
1990; Berchielli et al., 2000 e Detmann et al., 2001), ressaltando a necessidade
de maiores informações. Quanto ao uso de lignina em detergente ácido (LDA),
esta apresenta a vantagem de ser um método fácil de rápida análise, barato e
rotineiro em laboratórios de análise de alimentos. Recuperações positivas e
incompletas foram reportadas por Muntifering (1982), Fahey & Jung (1983) e
Van Soest (1994).
O óxido de cromo tem sido o indicador mais amplamente
utilizado para determinação da excreção fecal, apresentando as vantagens de
ser barato, facilmente incorporado à dieta e analisado com relativa facilidade
(Lima et al., 1980 e Merchen, 1988). O procedimento tradicional de utilização
consiste na aplicação de duas doses diárias, de mesmo peso em intervalos de
tempos definidos, com colheitas concomitantes (Hopper et al., 1978), sendo
necessário um período de adaptação de 5 a 7 dias, anterior ao início das
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colheitas fecais, a fim de se alcançar um platô de concentração nas fezes
(Owens & Hanson, 1992). Tanto a acurácia como a precisão desta técnica tem
sido demonstrada (Prigge et al., 1981 e Perreira et al., 1983).
Alguns trabalhos (Mendes junior, 1999; Oliveira Junior, 1999;
Ribeiro, 1999; Imaizumi, 2000; Golçalves, 2000; Oliveira, 2001b e Rabelo,
2002) não conseguiram recuperações satisfatórias de cromo, apresentando
coeficientes de digestibilidade baixos ou até negativos, não sendo possível
determinar quais foram as possíveis causas. A análise utilizada nestes
trabalhos foi a descrita por Fenton & Fenton (1979) com leitura em
espectrofotômetro de absorção atômica e por Silva (1990). Estas metodologias
envolvem diversas etapas de extrações químicas implicando gasto de tempo e
reagentes, podendo aumentar o erro analítico.
A técnica analítica nuclear de fluorescência de raios X com
dispersão de energia (EDXRF) tem sido utilizada para a avaliação qualiquantitativa da composição química em vários tipos de amostras, de interesse
agropecuário, agroindustrial, geológico e ambiental. Esta técnica, por ser não
destrutiva e instrumental e por permitir a análise de vários elementos
simultaneamente, de modo rápido e a baixo custo, tem um elevado potencial de
aplicação em várias áreas, onde há necessidade de correlação entre os
elementos essenciais e tóxicos. Entre as vantagens da fluorescência de raios X
para a análise química de elementos pode-se citar: (a) adaptabilidade para
automação, (b) análise rápida multielementar, que é muito importante devido a
interdependência entre os micronutrientes nos sistemas biológicos, (c)
preparação simplificada da amostra e (d) limite de detectabilidade dentro do
exigido por muitas amostras biológicas (Nascimento Filho, 1999).
A excreção fecal do cromo pode variar entre dias e entre turnos
(Lima et al., 1980 e Oliveira et al, 2001). Para amenizar este problema, Oliveira
et al. (2001) sugeriram cuidados ao se fazer amostras compostas, quando se
têm quantidades diferentes colhidas entre os turnos, dentro de cada dia.
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Neste

contexto,

o

objetivo

deste

trabalho

foi

avaliar

a

determinação de óxido de cromo por um novo método para fins de estimativa
da digestibilidade in vivo (fluorescência de raios X com dispersão de energia,
realizada no laboratório de Instrumentação Nuclear do Centro de Energia
Nuclear na Agricultura, CENA-USP) e os indicadores internos FDN indigestível
incubada in vitro por 144 horas (6 dias) e a lignina detergente ácido,
comparados à colheita total de fezes, para estimar a digestibilidade da matéria
seca (MS), matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em
detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE), em novilhos
Nelore alimentados com três fontes de nitrogênio: 1) farelo de soja em uma
dieta deficiente em PDR; 2) uréia; 3) amiréia (fonte de nitrogênio não protéico
de suposta liberação gradativa de nitrogênio) sendo as duas ultimas dieta,
adequada em PDR, utilizando o bagaço de cana-de-açúcar in natura como
única fonte de volumoso (20% da MS).

6.2 Material e métodos

6.2.1 Animais e instalações experimentais

Foram utilizados seis garrotes mestiços da raça Nelore com
cânula no rúmen e duodeno proximal, com peso médio inicial de 420 kg,
distribuídos em um quadrado latino 3x3 duplicado.
O experimento foi conduzido nas instalações experimentais de
bovinos do Departamento de Zootecnia ESALQ-USP. Os animais foram
alojados em baias individuais cobertas, do tipo “tie stall” (1x2,2m), providas de
bebedouros automáticos e cocho para alimentação. O período experimental foi
realizado durante o período de fevereiro a abril de 2001.
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7.2.2 Tratamentos

Os animais foram alimentados com dietas contendo bagaço de
cana-de-açúcar in natura (BIN) como volumoso (20%) e 80% de concentrado
(Tabela 29), sendo que os tratamentos experimentais foram feitos pela
substituição da fonte de proteína verdadeira (farelo de soja - FS), em uma dieta
deficiente em PDR, por uréia ou amiréia (A-150S - fonte de nitrogênio não
protéico de suposta liberação gradativa de nitrogênio), sendo as duas fontes
utilizadas em uma dieta adequada em PDR.
As

fontes

de

uréia

utilizadas

foram:

a

uréia

(adubo

convencional) e a uréia extrusada, sendo o milho, a fonte de amido utilizada
(Amiréia 150S®, Pajoara indústria e comércio, Campo Grande, MS).
Os tratamentos (Tabela 29) foram formulados para resultarem
em dietas isoprotéicas e isoenergéticas, utilizando o programa do NRC (1996)
de bovinos de corte.
Os

concentrados

foram

misturados

previamente

em

um

misturador horizontal (marca Lucato, capacidade de 250 kg). Na hora do
fornecimento da alimentação, o BIN e o concentrado, nas suas respectivas
proporções, foram misturados manualmente e fornecidos como ração completa
duas vezes ao dia (6 e 18h).
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Tabela 29. Composição em ingredientes e a composição química das
dietas (% da MS).
Tratamentos1

Ingredientes
FS

Uréia

A-150S

Bagaço in natura (BIN)

20,5

20,5

20,5

Milho moído

27,5

33,2

30,9

Polpa cítrica

33,1

41,0

41,0

Farelo de soja (FS)

16,5

-

-

Uréia

-

2,46

-

Amiréia (A-150S)

-

-

4,78

1,37

1,37

1,37

-

0,41

0,41

1,09

1,09

1,09

MS (% da matéria natural)

73,4

74,3

71,4

Proteína bruta

13,4

13,2

13,2

Fibra em detergente neutro

28,5

28,5

28,3

Fibra em detergente ácido

23,8

24,2

24,1

Matéria mineral

4,3

3,8

3,8

Extrato etéreo

3,7

4,1

3,7

FDNi 3

17,9

18,4

18,2

Lignina (LDA)

4,3

4,6

4,5

Mistura mineral2
Cloreto de potássio
Bicarbonato de sódio
Composição química

1

FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
Composição no tratamento F.soja= NÑP=1,74%; Ca=0,012%; P=4%;S=2,7%; Cb=750 ppm; I=40 ppm;
Mn=1500 ppm; Se=10 ppm; Zn=2250 ppm; vit.A=300000 UI/kg; vit.D3=20000 UI/kg; Vit.E=3500 UI/kg;
Rumensin=2%. Tratamento uréia e amiréia=NÑP=4,35%; Ca=0,012%; P=10%; S=7,1%; Mg=2,0%;
Cb=750 ppm; I=40 ppm; Mn=1500 ppm; Se=10 ppm; Zn=2250 ppm; vit.A=300000 UI/kg; vit.D3=20000
UI/kg; Vit.E=3500 UI/kg; Rumensin=2%;
3
FDNi=fibra em detergente neutro indigestível, incubada por 144 horas in vitro.
2
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6.2.3 Período experimental

O período experimental teve duração de 84 dias, sendo os
primeiros 30 dias destinados ao processo de adaptação dos animais às
instalações e às dietas experimentais; e o restante do período, foi segmentado
em três sub-períodos de 18 dias, sendo destinado os 14 primeiros dias dos
sub-períodos para adaptação dos animais às novas dietas e os quatro últimos
dias para colheita de dados e amostras.

6.2.3.1 Colheita de dados referentes ao consumo de matéria seca

Os dados de consumo de MS por animal/dia foram obtidos
através da diferença entre a quantidade de MS fornecida e da MS da sobra. As
amostras das dietas fornecidas e das sobras do 150 ao 180 dias foram
amostradas uma vez por dia e compostas por animal dentro de cada subperíodo.
As amostras foram conservadas congeladas a -10ºC até serem
descongeladas e secas em estufas com ventilação forçada (55ºC) por 72 horas
e posteriormente, por 12 horas a 105oC para determinação de matéria seca, de
acordo com Silva (1990).

6.2.3.2 Colheita de amostras para determinação da digestibilidade
aparente no trato digestivo total

Foram realizadas colheitas das amostras de fezes, na porção
final do reto, nos quatro últimos dias de cada sub-período à cada oito horas,
adiantando duas horas por dia, de maneira que se obtivesse uma amostra a
cada duas horas no intervalo de 24 horas depois do término dos quatro dias de
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colheita. As amostras foram compostas por animal e período e acondicionadas
em sacos plásticos e congeladas a –100C.
A colheita total de fezes foi realizada nos quatro últimos dias de
cada sub-período, sendo estas pesadas, com intervalos de doze horas, para a
determinação da quantidade de fezes excretadas em kg de matéria seca. Foi
feito amostragem de 5% das fezes totais durante os quatro últimos dias de cada
sub-período, essas foram compostas por animal e por sub-período. As
amostras foram conservadas a -10ºC até o término do experimento.
A metodologia utilizada para determinação do cromo foi a de
fluorescência de raios X, no laboratório de Instrumentação Nuclear do Centro
de Energia Nuclear na Agricultura, CENA-USP, descrita por Konrdorfer et al.
(2001), utilizando parcelas de 1 g de fezes foram colocadas em receptáculos
especiais (polyethylene X-ray sample cups. Chemplex industries. USA) para
determinação através de EDXRF, individualmente, correspondendo a cada
animal em cada sub-período experimental. As amostras foram excitadas
durante 50 segundos com tubos de raios X com alvo de Mo e filtro de Ni,
operando a 10 kV/20 mA. Na detecção de raios X característicos, foi utilizado
um sistema de alta resolução, empregando um semicondutor de Si(Li),
acoplado a um analisador de pulsos multicanal. Os espectros obtidos foram
interpretados pelo aplicativo Analysis of X-Ray Spectra by Interative Least
Square Fitting, AXIL.
A digestibilidade (D) aparente no trato digestivo total da MS e
demais nutrientes da dieta utilizando os indicadores óxido de cromo, FDNi e
LDA foi calculada pela fórmula:

D = 100 – 100 x % do marcador no alimento x % do nutriente nas fezes
% do marcador nas fezes
% do nutriente no alimento

.
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A digestibilidade (D) aparente no trato digestivo total da MS e
demais nutrientes da dieta, utilizando a colheita total de fezes, foi calculada pela
fórmula:

D = 100 – kg do nutriente consumido – kg do nutriente nas fezes .
kg do nutriente consumido

6.2.3.3 Análise bromatológica das dietas, sobras e fezes

As amostras do alimento oferecido, sobras e fezes foram secas
em estufas com ventilação forçada à temperatura de 55°C por 72 horas e
moídas em moinhos tipo Wiley (Marconi, Piracicaba, SP) primeiramente em
peneira com crivos de 2 mm e após em peneira com crivos de 1 mm.
Posteriormente, essa amostra voltou a estufa por 12 horas a 105oC para
determinação de matéria seca de acordo com Silva (1990); MM, EE e N de
acordo com AOAC (1990); FDN, FDA de acordo com o método de Van Soest et
al. (1991), não seqüencial, utilizando amilase e sulfito de sódio nas
determinações de FDN; lignina de acordo com Goering & Van Soest, (1970) e a
FDNi segundo Conchran et al. (1986). O EE nas fezes foi determinado com
éter de petróleo adicionado de 10% de ácido acético, para liberar os ácidos
graxos (Mattos & Palmquist, 1974). A MO foi obtida pela subtração da MM da
MS.

6.2.4 Delineamento experimental e análise estatística

O delineamento estatístico utilizado foi o quadrado latino 3x3
duplicado com parcelas subdivididas. Os tratamentos da parcela principal foram
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as fontes nitrogenadas, com e sem deficiência em PDR, e os da subparcelas,
os indicadores internos (FDNi e LDA) e externo (óxido de cromo). A partir
destes resultados, estimou-se a digestibilidade da MS, MO, PB, FDN, FDA e
EE. Os resultados foram comparados com os obtidos por meio de colheita total
de fezes e analisados pela análise da variância e comparação de médias pelo
teste Tukey, por intermédio do procedimento GLM do Statistical Analysis
Sistems (SAS, 1988).
Considerou-se 5% (P<0,05) como nível de significância e até
10% como tendência (P<0,10) para a probabilidade do teste F na análise da
variância. Para as variáveis que obtiveram respostas significativas, utilizou-se o
teste de Tukey e o comando LSMEANS/PDIFF para verificar as diferenças
entre os tratamentos para as diversas variáveis. As médias das tabelas foram
obtidas pelo comando LSMEANS para as parcelas e sub-parcelas.

6.3 Resultados e discussão

Os resultados obtidos de digestibilidade dos nutrientes estimada
pela colheita total de fezes ou por intermédio dos indicadores interno (FDNi e
lignina) e externo (Cromo) nos respectivos tratamentos estão apresentados nas
Tabelas 30, 31 e 32.
Observou-se um efeito significativo (P<0,05) no quadro da análise
da variância para todas as frações (MS, MO, PB, FDN, FDA e EE) entre os
indicadores.

158

Tabela 30. Digestibilidade da matéria seca e matéria orgânica determinadas
utilizando indicadores e colheita total de fezes em novilhos Nelore
suplementados com fontes nitrogenadas.
Tratamentos2

Indicadores
FS

Uréia

EPM3

Subparcela 4

A-150S

Matéria seca
Colheita total de fezes

70,1 a

71,8 a

73,4 a

1,47

71,8 a

Óxido de cromo

67,1 a

76,1 a

76,3 a

1,47

73,2 a

FDNi 1

55,8 b

53,9 c

54,6 c

1,47

54,8 c

Lignina

67,1 a

62,0 b

63,3 b

1,47

64,1 b

Parcelas5

65,0

65,9

66,9

1,38

Matéria orgânica
Colheita total de fezes

73,4 a

74,6 a

76,2 a

1,29

74,7 a

Óxido de cromo

70,8 a

78,4 a

78,8 a

1,29

76,0 a

FDNi

60,7 b

58,6 c

59,4 c

1,29

59,5 c

Lignina

70,7 a

65,7 b

68,4 b

1,29

68,3 b

Parcelas5

68,9

69,3

70,7

1,22

a,b,c=Letras diferentes nas colunas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias
foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FDNi=fibra em detergente neutro indigestível, incubada por 144 horas in vitro;
2
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
3
EPM=erro padrão da média;
4
Média das subparcelas (marcadores);
5
Média das parcelas (tratamentos).

Óxido de cromo (analisado por fluorescência de raios-X) não
diferiu (P>0,05) da colheita total de fezes, nos coeficientes de digestibilidade
aparente da MS, MO, PB, FDN, FDA e EE independente do tratamento
(Tabelas 30, 31 e 32). O óxido de cromo foi o único indicador que apresentou
efeito (P<0,05) de tratamento nas frações FDN e FDA (Tabela 31), embora não
diferiu (P>0,05) da colheita total de fezes entre tratamentos. A redução na
digestibilidade da fibra no tratamento farelo de soja era esperado em virtude da
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deficiência de proteína degradável no rúmen (PDR) (Russell et al, 1992 e
Tedeschi et al, 2000), mas não foi confirmado pela colheita total de fezes.
Os resultados observados podem ser um indicativo de que o
óxido de cromo parece mover-se com os constituintes fibrosos, devido a uma
provável fixação entre as fendas da fibra como observado por King & Moore
(1957). Neste mesmo sentido, Lameourne (1957) observou uma excreção mais
lenta de óxido de cromo em ovelhas alimentadas com forragem de baixa
qualidade; o mesmo foi sugerido por Lima et al. (1980). Resultados opostos a
estes foram observados por Hardison et al. (1959).
A fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) incubada por 144
horas (6 dias) in vitro não diferiu apenas na estimativa da digestibilidade da
fração FDN em relação a colheita total de fezes; também subestimou (P<0,05)
a digestibilidade das demais frações (MS, MO, PB, FDA e EE) avaliadas,
independente do tratamento ou média dos indicadores (subparcelas) estando
de acordo com Ítavo et al. (2001), quando alimentaram animais Nelore com
diferentes teores de concentrados (20, 40, 60 e 80%). Esses autores
concluíram que a FDNi subestimou a digestibilidade aparente dos nutrientes.
Paziani et al. (2000) observaram dados de digestibilidade
calculados com Cr2O3 superiores (P<0,05) do que os com FDN indigestível,
mas não realizaram colheita total de fezes. Estes dados são similares aos
observados neste experimento.
Ezequiel et al. (1999), utilizando a FDNi (incubada por 120 h in
vitro) como indicador de digestibilidade em novilhos suplementados com farelo
de soja (que possui proteína de média degradabilidade); amiréia (fonte de NNP)
e farinha de subprodutos de abatedouro avícola (fonte de proteína de baixa
degradabilidade), não observaram efeito de tratamento na digestibilidade da
MS, PB e FDN; embora não avaliaram a colheita total de fezes. Esses
resultados são similares aos observados nas Tabelas 30, 31 e 32; entretanto,
quando se utilizou a FDNi, a digestibilidade da MS e PB em relação a colheita
total de fezes foi subestimada no atual experimento (Tabelas 30 e 32).
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Tabela 31. Digestibilidade da fibra em detergente neutro e fibra em detergente
ácido determinadas utilizando indicadores e colheita total de fezes
em novilhos Nelore suplementados com fontes nitrogenadas.
Tratamentos2

Indicadores
FS

Uréia

EPM3

Subparcela 4

A-150S

Fibra em detergente neutro
Colheita total de fezes

55,3 ab

61,2 a

62,2 a

1,82

59,6 a

Óxido de cromo

51,6 Bb

67,2 Aa

66,5 Aa

1,82

61,8 a

FDNi 1

61,1 a

58,9 a

59,4 a

1,82

59,8 a

Lignina

51,3 b

47,5 b

50,8 b

1,82

49,8 b

Parcelas5

54,8 B

58,7 A

59,7 A

1,71

Fibra em detergente ácido
Colheita total de fezes

60,9 a

66,2 a

67,4 a

1,60

64,8 a

Óxido de cromo

57,6 Ba

71,4 Aa

71,0 Aa

1,60

66,7 a

FDNi

42,8 b

44,8 c

44,8 c

1,60

44,1 c

Lignina

57,2 a

54,3 b

57,1 b

1,60

56,2 b

Parcelas5

54,6 B

59,2 A

60,1 A

1,50

a,b,c=Letras diferentes nas colunas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); A,B=Letras
diferentes nas linhas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias foram ajustadas
pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FDNi=fibra em detergente neutro indigestível, incubada por 144 horas in vitro;
2
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
3
EPM=erro padrão da média;
4
Média das subparcelas (marcadores);
5
Média das parcelas (tratamentos).

Discordando dos dados observados por Berchielli et al. (2000) na
estimativa da digestibilidade e Detmann et al. (2001) na estimativa de consumo
de animais sob pastejo, os dados do atual experimento demonstram que a FDNi
não deve ser utilizada neste tipo de dieta (alta proporção de grãos) como
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indicador. Conchran et al. (1986) observaram variações nas estimativas da
digestibilidade em diferentes dietas utilizando a FDNi.

Tabela 32. Digestibilidade da proteína bruta e extrato etéreo determinadas
utilizando indicadores e colheita total de fezes em novilhos Nelore
suplementados com fontes nitrogenadas.
Tratamentos2

Indicadores
FS

Uréia

EPM3 Subparcela 4

A-150S

Proteína bruta
Colheita total de fezes

78,7 a

81,3 a

81,7 a

1,16

80,6 a

Óxido de cromo

76,8 a

84,1 a

83,7 a

1,16

81,5 a

FDNi 1

68,0 b

69,3 c

68,5 c

1,16

68,6 c

Lignina

76,3 a

74,7 b

75,5 b

1,16

75,5 b

Parcelas5

74,9

77,4

77,3

1,09

Extrato etéreo
Colheita total de fezes

69,2 a

69,1 a

73,3 a

2,05

70,5 a

Óxido de cromo

66,1 a

73,8 a

76,1 a

2,05

72,0 a

FDNi

53,2 b

48,9 c

54,7 c

2,05

52,3 c

Lignina

65,5 a

58,3 b

64,4 b

2,05

62,7 b

Parcelas5

63,5

62,5

67,1

1,93

a,b,c=Letras diferentes nas colunas referem-se as médias que diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05); as médias
foram ajustadas pelos quadrados mínimos (LSMEANS);
1
FDNi=fibra em detergente neutro indigestível, incubada por 144 horas in vitro;
2
FS=farelo de soja; A-150S=amiréia;
3
EPM=erro padrão da média;
4
Média das subparcelas (marcadores);
5
Média das parcelas (tratamentos).

Confirmando os dados do atual experimento, Fregadolli et al.
(2000) utilizando a fibra em detergente neutro indigestível (incubação ruminal
por

192

horas)

como

indicador,

observaram

uma

subestimação

na
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digestibilidade ruminal e total da MS e MO, não obtendo desta maneira
resultados confiáveis, sugerindo que o óxido de cromo foi o melhor indicador
avaliado, pois apresenta uma menor variação (CV). Ítavo et al. (2000, 2002)
também não obtiveram bons resultados com a FDN indigestível (incubação
ruminal de 144 horas), Entretanto, Zeoula et al. (2001) observaram que a FDNi
(incubada no rúmen por 8 horas) verificaram valores semelhantes aos da
colheita total de fezes, apresentando uma recuperação próxima dos 100%
(P>0,05), sendo adequada para estimar a digestibilidade da MS em ovinos
castrados.
É importante notar que os autores mencionados acima utilizaram
o procedimento in situ. Neste experimento, utilizou-se o procedimento in vitro,
uma vez que, Piaggio et al. (1991) atribuíram que as variações existentes na
recuperação de indicadores indigestíveis estão associadas às perdas de
partículas ocorridas pelos poros dos sacos de náilon. Contrariando esta
observação, Freitas et al. (2002) verificaram que as estimativas de produção
fecal obtidas com o uso da FDNi incubada in vitro e FDNi incubada in situ foram
sub e superestimadas, respectivamente. Os autores recomendaram a FDA in
vitro. Outro problema apontado por Lippke et al. (1986) foi que, boa parte da
variabilidade dos resultados obtidos com indicadores internos indigestíveis pode
ser atribuída à falta de padronização no método de determinação.
A lignina em detergente ácido (LDA) apresentou estimativas da
digestibilidade de todas as frações (MS, MO, PB, FDN, FDA e EE) avaliadas
similarmente (P>0,05) aos da colheita total de fezes no tratamento FS
(deficiente em PDR), mas, subestimou a digestibilidade de todas as frações
(MS, MO, PB, FDN, FDA e EE) nos tratamentos uréia e amiréia (PDR ajustada)
em relação a colheita total de fezes. Estes dados sugerem que dietas ajustadas
em PDR (uréia e amiréia), onde se espera ocorrer uma maior digestibilidade da
fração fibra (FDN e FDA), poderia estar contribuindo para a redução da
recuperação da LDA nas fezes, fato este comprovado, quando se utilizou óxido
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de cromo como marcador (Tabela 31), ou numericamente maior através da
colheita total de fezes.
Os resultados obtidos no atual experimento estão de acordo com
Muntifering (1982), Fahey & Jung (1983) e Van Soest (1994), os quais
reportaram recuperações positivas e incompletas da lignina, sugerindo que o
uso de lignina como indicador deve ser utilizado com cautela, sendo viável sua
utilização quando se tem informação da sua recuperação (Merchen, 1988), o
que fica evidente neste experimento.
As alterações na recuperação da lignina também pode ter efeito
de raça segundo Lançanova et al. (2000), os quais observaram uma
recuperação do indicador LDA de apenas 83% para os animais da raça Nelore,
ficando os valores de recuperação do indicador para as demais raças avaliadas
(Zebuinas e Taurinas) próximos a 98%. Os autores concluíram que a lignina
em detergente ácido foi eficiente na estimativa da digestibilidade do EE, PB e
da fibra.
Silva et al. (2002), utilizando a LDA como indicador de
digestibilidade em novilhos suplementados com farelo de soja (que possui
proteína de média degradabilidade); amiréia (fonte de NNP) e farinha de
subprodutos

de

abatedouro

avícola

(fonte

de

proteína

de

baixa

degradabilidade), não observaram alterações na digestibilidade da MS, MO,
PB, FDN e FDA entre os tratamentos; embora, não realizaram a colheita total
de fezes. Esses resultados foram similares aos observados no atual
experimento no tocante ao efeito de tratamento, mas, a utilização de LDA levou
a uma subestimação dos coeficientes de digestibilidade nos tratamentos com
NNP (uréia e amiréia) em relação à colheita total de fezes no atual experimento
(Tabelas 30, 31 e 32).
Mendes et al. (2001) observaram que a lignina subestimou
significativamente (P<0,05) os coeficientes de digestibilidade total, quando
comparada a digestibilidade total estimada por FDA e lignina indigestível, as
quais não diferiram entre si. Resultados similares foram verificados por
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Thonney et al. (1979) e Valadares Filho et al. (1985), os quais observaram uma
estimativa da digestibilidade total através do óxido crômico ou pelo método de
colheita total em média 24% superior aos observados pela lignina. Estes dados
estão próximos dos observados no atual experimento, onde se observou um
coeficiente de digestibilidade da MS por colheita total de fezes e pelo óxido de
cromo de 15 e 20% superior aos de LDA, respectivamente, nos tratamentos
com nitrogênio não protéico (uréia e amiréia), mas, discordando dos
observados no tratamento FS.
Segundo Fahey & Jung (1983) as prováveis razões para a baixa
recuperação da lignina são: digestão verdadeira; digestão aparente obtida pela
formação de complexo lignina-carboidratos solúveis que passam pelo rúmen e,
provavelmente, pelo intestino como polímeros e não são recuperados no
resíduo de fibra das fezes; destruição parcial da lignina fecal pelos reagentes
utilizados nos métodos analíticos e diferenças químicas e/ou físicas entre
alimentos e fezes nos materiais naturais empiricamente definidos como lignina.

6.4 Conclusões

O indicador externo óxido de cromo analisado por fluorescência de
raios-X apresentou resultados semelhantes, na estimativa da digestibilidade,
aos da colheita total de fezes, demonstrando ser promissora esta técnica de
análise do cromo, bem como a metodologia (dias e horários) utilizada para
colheita das amostras.
O indicador interno FDNi incubada por 144 horas in vitro não
representou a fração indigestível da dieta (alta proporção de concentrado),
necessitando de mais informações de sua recuperação na dieta em questão
para viabilizar o seu uso.
O sucesso do uso lignina como indicador interno de digestibilidade
parece estar relacionado com a dieta, ou seja, em dieta com PDR adequada
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(via NNP) subestima a digestibilidade, mas em dietas com deficiência de PDR e
fonte de proteína verdadeira (farelo de soja), apresenta boas estimativas.

7. CONCLUSÕES GERAIS

Quando as exigências em PDR são atendidas (via uréia ou
amiréia), em dietas com alta proporção de concentrado, melhorou o consumo
dos nutrientes e o desempenho de bovinos na fase de crescimento, quando
comparado a uma fonte de proteína verdadeira (farelo de soja) sem atender as
exigências em PDR.
A substituição de farelo de soja por fontes de nitrogênio não
protéico (uréia ou amiréia), em dietas contendo 45% de BTPV e 5% de BIN
como volumoso na MS, reduz o desempenho de bovinos na fase de
terminação.
A suplementação com uréia (dieta adequada em PDR) promoveu
uma maior retenção de nitrogênio (g/d e % do N consumido) e valor biológico
da proteína (N retido, % do digerido) em bovinos de corte, em relação ao uso de
uma fonte de proteína verdadeira (farelo de soja) sem atender as exigências em
PDR ou atendê-las via amiréia.
A amiréia promove resultados similares a uréia convencional no
consumo dos nutrientes, digestibilidade, parâmetros ruminais e sanguíneos e
no desempenho de bovinos de corte confinados.
O nitrogênio proveniente da amiréia é praticamente todo
prontamente solúvel em água (fração “a”) e também a amiréia não promove
“proteção de cocho” do nitrogênio. Esse N solúvel, com base na literatura,
poderá provocar intoxicações aos animais, tanto por consumo de altas
quantidades ou por tomar água da chuva represada no cocho que contém
amiréia pura ou no suplemento.
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O indicador externo óxido de cromo analisado por fluorescência
de raios-X proporcionou resultados similares, na estimativa da digestibilidade,
aos da colheita total de fezes, demonstrando ser promissora esta técnica de
análise do cromo, bem como a metodologia (dias e horários) utilizada para
colheita das amostras.
Os indicadores internos FDNi incubada por 144 horas in vitro e a
lignina (LDA), necessitam de mais informações de suas recuperações em dietas
com alto teor de concentrado, fontes nitrogenadas, bem como a qualidade e a
quantidade de PDR, para viabilizar as suas utilizações.
O bagaço de cana-de-açúcar in natura promove boa estabilidade
ruminal quando utilizado como única fonte de volumoso (20% da MS) em dietas
com alto teor de concentrado (80% da MS).
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