


 

 

RODRIGO GARDINAL 

 

 

 

 

 

Utilização de uréia encapsulada de liberação lenta na alimentação de 

novilhos Nelore 

 

 

Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Nutrição e Produção Animal da 
Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Mestre em 
Ciências 

 

Departamento: 

Nutrição e Produção Animal 

 

Área de Concentração: 

Nutrição e Produção Animal 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Francisco Palma Rennó 

 

Pirassununga 

2011 







 

 

 

 

 



 

 

FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nome: GARDINAL, Rodrigo  

Título: Utilização de uréia encapsulada de liberação lenta na alimentação de 

novilhos Nelore 

 

Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Nutrição e Produção Animal da 
Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da Universidade de 
São Paulo para obtenção do título 
de Mestre em Ciências 

 

Data: ____/____/____ 

 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr.:    

_______________________________________________________________     

Instituição:  

_______________________________________________________________ 

 

Prof. Dr.:    

_______________________________________________________________    

Instituição:  

_______________________________________________________________ 

 

Prof. Dr.:    

_______________________________________________________________     

Instituição:  

_______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho as pessoas que sempre me apoiaram tanto nas horas 

boas e, principalmente, nas ruins, que sempre me estenderam as mãos, me 

aconselharam, me incentivaram, me mostraram o caminho certo, fizeram cada 

dia da minha vida um grande motivo para se viver e querer viver mais e mais 

ao lado dessas pessoas, que a cima de tudo sempre quiseram a minha 

felicidade, e que tenho certeza que não mediram e nunca medirão esforços 

para que isto ocorresse, que mesmo estando longe, sempre estavam comigo, 

nem que fosse em pensamentos. Essas pessoas são meus familiares, em 

especial, a minha mãe Maria Tereza, meu pai Odair, meu irmão Claudemir, 

meu Tio Bila, minha tia Maria José,Tia Ligia Calomeni, Tio Cláudio Calomeni e 

meus primos Daniel, André, Cristiane..... e meus amigos, em especial Gustavo 

Calomeni, João Paulo D’andretta, Diego Cavalcanti, Bruno Barbosa..... 

 

Vocês moram no meu coração !!!!!!!  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„‟Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, 

 lembrai-vos de que as grandes coisas do homem 

 foram conquistadas do que parecia impossível.‟‟ 

 

Charles Chaplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Gostaria de agradecer antes de tudo à Deus, que é a motivação intrínseca das 

minhas conquistas, o qual me guia e fortalece. 

Agradeço à minha mãe, Maria Tereza, por todo apoio, carinho, esforço, e toda 

confiança depositada em mim, pois sei que não mediu, em momento algum, o 

esforço que tanto faz para me ajudar. Obrigado mamãe! 

Agradeço ao meu pai, Odair, por todo apoio e compreensão, que mesmo 

dentro de nossas dificuldades, tenho certeza que sempre esteve ao meu lado. 

Obrigado Seu Oda! 

Agradeço ao meu Tio Bila, pessoa que considero como um pai, que também 

nunca mediu esforço em nenhum momento para ver minha formação e minha 

felicidade. Obrigado Tio Bila, essa conquista tem grande parte de seu suor 

também. 

Agradeço ao meu irmão Claudemir e minha cunhada Fabiana, que mesmo 

estando longe se preocuparam, apoiaram, incentivaram e ajudaram em todas 

as minhas decisões. 

Agradeço a toda família Calomeni e Delfino, vó Celmi, Vô Jorge, tia Rosa, Tia 

Fátima, tio Chaim, Mariana, Dadaia, Vô Arnaldo, Vó Valdeci, tio Arnaldinho, tia 

Lí, Alexandre, Lucas, Guilherme e Andressa, pessoas essas que me acolheram 

e fizeram parte de minha vida nos últimos anos me colocando e me 

considerando como mais um membro da família. Em especial, quero agradecer 

ao Tio Cláudio e a Tia Ligia, ou melhor, Pai Cláudio e Mamãe Ligia, pelo 

carinho, pelo acolhimento, pela educação transmitida, pelo esforço que nunca 

deixaram de fazer para me ajudar a crescer, pelo apoio, incentivo, 

compreensão. Tio Cláudio e Tia Ligia vocês fizeram da minha vida em 

Pirassununga tudo mais fácil me dando tudo o que eu precisasse... Parte de 



 

 

tudo isso tem, com certeza, a mão de vocês..... Amo vocês... Muito, muito, 

muito obrigado de coração!!!!   

Agradeço ao Gustavo Calomeni, amigo, parceiro e com certeza acima de tudo 

um irmão. Pessoa esta que sem duvida nenhuma, fez com que tudo ficasse 

mais fácil para esta minha conquista. Se fosse agradecer tudo o que fez e tem 

feito por mim, com certeza, precisaria dobrar o número de páginas dessa tese. 

Mas do fundo do meu coração obrigado por ser essa pessoa que você é, e a 

cima de tudo, obrigado por ser meu amigo. Valeu meu Brother....  

Agradeço a minha amiga, ou melhor, namorada do Guzy, Camila Silano, pela 

amizade, pelo carinho, pela alegria transmitida, apoio e ajuda nessa minha 

caminha. Claro, pela paciência comigo também. Muito obrigado Cazy por fazer 

parte de tudo isso. 

Agradeço a Silvana por toda ajuda, dedicação, paciência que teve comigo. Sil, 

se não fosse você o que seria dos nossos almoços e jantares? Obrigado 

Agradeço ao meu orientador, professor doutor Francisco Palma Rennó, pela 

amizade, paciência, esforço e pela confiança depositada em mim nesses anos. 

Agradeço pelos conselhos e ensinamentos que muito me fizeram crescer, e 

ainda, pelo companheirismo nas horas de lazer, como churrascos, festas e 

futebol. 

Agradeço aos meus amigos pirassununguenses, Kazu, Caio Heining, 

Guilherme Heining, Ticão, Jota, Leo, Donão, por toda ajuda, risada e 

momentos juntos, vocês fazem minha pirassununga cada vez mais divertida.  

Agradeço ao Seu Zé Brasão, Dna Dedé, Tio Ana, Tia Coca, Tio Clésio, tio 

Fábio, Isabela, Ana Laura, Mariana, Julinha, Caio, Guilherme e Natan pelo 

carinho e acolhimento, vocês são uma família maravilhosa, espelho-me muito 

em vocês. 

Agradeço ao Tio Zé Devitti, tia Patricia Devitti pelo carinho, amizade, pelas 

risadas juntas, pelas manhãs de academia, pelos finais de semana com muito 

samba.  



 

 

 

Agradeço ao Tio e Tia Duvalle, e ao tio Aurélio e tia Cláudia por toda alegria e 

receptibilidade.    

A minha querida amiga, salve, salve, Nara Regina (Hilária), pessoa esta que 

tenho um carinho enorme, e que sem ela esse experimento não seria o 

mesmo. Obrigado pela paciência, alegria e conversas, sempre me alegrando, 

nesse quase um ano trabalhando juntos e escutando sua voz „‟agradável‟‟, 

durante as manhas experimentais. Hilária você é demais. 

Ao trio, Mayara, Ana e Beatriz que me propuseram momentos de descontração 

e alegria nas manhãs de trabalho, ora humoradas, ora raivosas, ora correndo, 

mas como sempre falamos „‟No final tudo dá certo!!‟‟, obrigado por toda ajuda.  

Agradeço ao Jeferson (Jefinho) por toda ajuda para conduzir meu experimento, 

principalmente nas manhãs de trabalhos. Obrigado pela força, explicações, 

risadas, paciência. 

Agradeço a toda a equipe de pós do LPBL, Rafael Barleta (Bizão), Rodolfo 

(Badá), Vitor, Lenita, Cibelly, Gustavo (Xará), que sempre me ajudaram, que 

sempre estiveram e estão cedo no LPBL, com chuva ou com sol, sábado ou 

domingo. Obrigado   

Agradeço ao José Ésler de Freitas Junior (Míííííííííííirrroooooooooo), por todo 

esforço, conhecimento, paciência, ajuda e conselhos. Agradeço ainda a alegria 

e aos momentos de descontração laboratoriais. Obrigado Cacatua esvoaçante!!  

Aos funcionários e ex-funcionários do LPBL, Paulo, Tio Carlinhos Piologo, Tio 

Carlão, Diogo, Leno, Miguel e ao Jota. Sem a ajuda de vocês nada disso 

estaria pronto. Muito Obrigado. 

Aos estagiários e alunos de iniciação científica, Karen, Bruno Lapo (Papi), Vivi, 

Caçapa, Poennimim, Jurema, Paola, Lea, Jolly, kumi, Sergay, Xoxa, a Pira, o 

Pira e em especial, ao Bumba e ao Catimbó. Vocês trouxeram alegria e muita 

vontade de aprender, sou muito grato a vocês. 



 

 

Agradeço aos meus amigos e companheiros Dangola, Dakus, Box, Mokréia, 

Farrapo, Biel, kustela, Clift, Pisti, Pikão, Pintainho, Virgem, Tropz, Grupo B da 

70, em especial, ao Paquito, Ralé, Sake e Sybê que de uma forma ou de outra 

sempre procuraram estar presente nessa minha conquista, ajudando dentro do 

limite de cada um, mas que quando com eles sempre me propuseram 

momentos inesquecíveis, com muita risada e descontração.  

Agradeço ao time de futsal da nossa querida faculdade, time este que me 

trouxe muita alegria e me mostrou o significado da palavra superação, 

confiança, superação e vontade. Não falo o nome de todos, pois esquecerei 

alguns, mas queria agradecer, em especial ao Marcelo (Tuto, Concha) e ao 

Teo, pessoas maravilhosas que moram no meu coração.  

Aos companheiros, parceiros, amigos e colegas da Pós-graduação : Camila, 

Carol, Esther, Babi, Xibungo, Frodo, perna, Nara (corte), Juliano,Suzana, 

Iaçanã, Juliana Barreiro, Jú Diniz, Érika, Larissa, Dani (corte), Dani (leite), 

Henrique, Cris, Marina (corte), Marina (leite), Maria Fernanda, Fernanda, 

Francine, Nayara, Rafa, Rinaldo, Novilha, Bereba, Lara, Tássia, Pedro, Zé 

Alípio, Marília, Tarley, João Guilherme, Paula, Andréia, Fred, Laurinha,  

Claudinha e Débora, Xacrete, Rui (Libido), Alejandro, Natalino. Com certeza 

cada um de vocês fez parte de algum ou vários momentos especiais.  

Em especial aos amigos: Caio Lucas, Gaúcho, Marinho (Maranhão) e Elmeson 

(Mineiro). 

A todos os professores do Departamento de Nutrição e Produção Animal 

(VNP): Dr. Ricardo Albuquerque, Dr. Messias Alves da Trindade Neto, Dr. 

Paulo Henrique Mazza, Dr. Alexandre Gobesso, Dr. Anibal de Sant'Anna 

Moretti, Dra. Maria de Fátima Martins, Dr. Luis Felipe Prada e Silva, Marcos 

Veiga dos Santos e Dr. Romualdo Shigueo Fukushima pelos ensinamentos, 

colaboração e profissionalismo dispensados. 

Aos professores do VRA, em especial ao Prof. Rubens, prof. Ed Hoffman e a 

profa. Annelise. 



 

 

Aos funcionários do VNP: Alessandra, João Paulo, Everson, Ari, Gilson, 

Lucinéia, Dona Lurdes, Fábia, Zequinha, Bigode, Cebolinha, e em especial, a 

Simi. 

Aos funcionários Paulão e Dna Cecília do Hovet que ajudaram com muita 

paciência nas minhas análises, mesmo quando eu estava atrasado e atrasava 

eles. Obrigado 

Aos funcionários da Fabrica de Ração da PCAPS, Srs. Cláudio de Jesus 

Aparecido São Romão, Israel Andrietta e José Luiz Aparecido Landgraf, 

agradeço a atenção dispensada. 

Aos funcionários Estábulo leiteiro: Valmir, Coelho, Joãozinho, Tio Zé, Bala, 

Tadeu e Schimdt ( Estábulo leiteiro).  

Agradeço a todos que de uma forma ou de outra me ajudaram, me ajuda, que 

fizeram ou fazem parte dessa minha jornada e que com certeza estou 

esquecendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

GARDINAL, R. Utilização de uréia encapsulada de liberação lenta na 

alimentação de novilhos Nelore. Use of polymer-coated slow release urea in 

the feeding of beef Nellore. 2011. 110 f. Dissertação (Mestrado em ciências) - 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2011. 

 

O presente estudo foi desenvolvido à partir de dois experimentos. No primeiro 

objetivou-se foi avaliar a utilização de uréia encapsulada de liberação lenta em 

dietas de novilhos Nelore canulados no rúmen e seus efeitos sobre o consumo 

e digestibilidade dos nutrientes, fermentação e produção microbiana ruminal, 

balanço de nitrogênio, e as concentrações de parâmetros sangüíneos. Foram 

utilizados 8 novilhos canulados da raça Nelore, mantidos em regime de 

confinamento, alocados em baias individuais cobertas, tipo tie stall. Os animais 

foram distribuídos aleatoriamente em 2 quadrados latinos 4 x 4 balanceados e 

contemporâneos, para receber as seguintes rações experimentais: 1) Controle 

(C), composta por ração sem a inclusão de uréia; 2) Uréia pecuária (Reforce N) 

(U), com a utilização de 2,0% de uréia pecuária na ração, baseada na matéria 

seca; 3) Uréia encapsulada 1 (UE-1), a utilização de 2,0% de uréia 

encapsulada com o polímero 1 na ração, baseada na matéria seca; e 4) Uréia 

encapsulada 2 (UE-2), com a utilização de 2,0% de uréia encapsulada com o 

polímero 2 na ração, baseada na matéria seca. O volumoso foi a silagem de 

milho, sendo a proporção volumoso: concentrado da dieta de 50:50. Foi 

observado maior consumo de MS, MO, PB, EE, CNF, FDN, FDN e consumo de 

MS em relação a %PV nos animais controle em relação aos alimentados com 

uréia. Foi observado menor digestibilidade da PB nos animais controle em 

relação aos alimentados com uréia. Maiores concentrações de N-NH3 ruminal 

foram observadas nos animais alimentados com uréia comum em relação aos 

alimentados com uréia encapsulada e maiores concentrações de propionato 

foram encontradas nos animais alimentados com uréia encapsulada em 

relação aos com uréia comum. Foi observado maior consumo de energia bruta, 

energia digestível, energia líquida, produção de energia líquida de ganho e 



 

 

eficiência energia líquida de produção nos animais submetidos a dieta controle 

em relação aos alimentados com uréia. Também foi observado maior consumo 

de nitrogênio (N) (g/dia) nos animais controle em relação aos com uréia, ainda 

maior quantidade de N e %N total nas fezes nos animais controle em relação 

aos alimentados com uréia e maior quantidade de N e %N urinário nos animais 

alimentados com uréia comum em relação aos com uréia encapsulada. 

Observou-se maiores concentrações de colesterol sérico nos animais controle 

em relação aos com uréia e maiores concentrações de uréia e N-ureico séricos 

nos animais alimentados com uréia em relação aos com uréia encapsulada. A 

utilização de uréia encapsulada alterou positivamente a fermentação ruminal, 

porém níveis de inclusão de 2% diminui o consumo dos animais. No segundo 

experimento, objetivou-se avaliar a utilização de uréia encapsulada de 

liberação lenta em dietas de novilhos Nelore em confinamento e seus efeitos 

sobre o desempenho animal, qualidade de carcaça e parâmetros sanguíneos. 

Foram utilizados 84 animais novilhos inteiros, da raça Nelore, com idade 

aproximada de 18 meses e peso vivo inicial médio de 350 kg. Os animais foram 

confinados por um período de 84 dias, precedido de um período de adaptação, 

de 7 dias para receber as seguintes rações experimentais: 1) Controle (C), 

composta por ração sem a inclusão de uréia; 2) Uréia pecuária (Reforce N) (U-

1), com a utilização de 1,0% de uréia pecuária na ração, baseada na matéria 

seca; 3) Uréia pecuária (Reforce N) (U-2), com a utilização de 2,0% de uréia 

pecuária na ração, baseada na matéria seca; 4) Uréia encapsulada 1 (UE1-1), 

a utilização de 1,0% de uréia encapsulada com o polímero 1 na ração, baseada 

na matéria seca; 5) Uréia encapsulada 1 (UE1-2), a utilização de 2,0% de uréia 

encapsulada com o polímero 1 na ração, baseada na matéria seca; e 6) Uréia 

encapsulada 2 (UE2-1), com a utilização de 1,0% de uréia encapsulada com o 

polímero 2 na ração, baseada na matéria seca; e 7) Uréia encapsulada 2 (UE2-

2), com a utilização de 2,0% de uréia encapsulada com o polímero 2 na ração, 

baseada na matéria seca. O volumoso utilizado foi a silagem de milho, sendo a 

proporção volumoso: concentrado da dieta de 50:50. As amostras de sangue 

foram coletadas no 28º, 56º e 84º dias, junto com a pesagem dos animais. 

Após 84 dias de experimento os animais foram abatidos, foi avaliado, área de 

olho de lombo (AOL cm2) e espessura de gordura subcutânea (EGS mm) do 



 

 

músculo Longissimus. Foi observado maior ganho de peso (kg/dia) e peso final 

(kg) nos animais alimentados com a dieta controle em relação aos alimentados 

com uréia e também maior ganho de peso nos animais alimentados com a 

dieta controle em relação aos alimentados com dietas contendo 2% de uréia. 

Também foi observado maior ganho de peso nos animais alimentados com 

dietas contendo 1% de uréia em relação aos alimentados com dietas contendo 

2% de uréia. Observou-se menores concentrações de glicose sérica (mg/dl) e 

AST (UI/L) nos animais alimentados com uréia pecuária em relação aos 

alimentados com uréia encapsulada. Maiores concentrações (mg/dl) de  uréia e 

nitrogênio ureico sérico foram observados nos animais alimentados com dietas 

contendo 2% de uréia em relação aos com 1% de uréia. A utilização de uréia 

encapsulada, independente dos níveis de inclusão na dieta, não influenciou na 

qualidade da carcaça dos animais. Quando utilizada com inclusão de 2% na 

dieta, influenciou negativamente o desempenho dos animais. 

 

 

Palavras-chave: Gado de corte, Uréia, Uréia encapsulada de liberação lenta, 

Síntese de proteína microbiana, Balanço de nitrogênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

GARDINAL, R. Use of polymer-coated slow release urea in the feeding of 

beef Nellore. Utilização de uréia encapsulada de liberação lenta na 

alimentação de novilhos Nelore. 110 f. Dissertação (Mestrado em ciências) - 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 

Pirassununga, 2011. 

 

 

 

The present study was developed from two experiments. At first the aim was to 

evaluate the use of polymer-coatedslow release urea in rations of Nelore bulls 

with ruminal cannulas and its effect on consumption and nutrient digestibility, 

rumen fermentation and microbial production, nitrogen balance, and blood 

parameters concentrations. Eight Nelore bulls with ruminal cannulas, kept in 

individual tie stalls, were assigned to two 4 x 4 contemporary Latin squares 

balanced to receive the following experimental diets: 1) Control (C), consisting 

of diet without the addition of urea, 2) Feed-grade Urea (FGU) with 2,0% urea in 

ration, based on dry matter (DM), 3) Polymer-coated urea1 (PCU-1), with 2.0% 

PCU1 in the ration, based on DM, and 4) Polymer-coated urea 2 (PCU-2) with  

2.0% PCU2 in the ration based on DM. The forage source was corn silage, and 

the proportion forage:concentrate diet was 50:50. There was higher dry matter 

intake (DMI), original matter intake (OMI), crude protein (PB), ether extract 

(EE), non-fiber carbohydrates (NFC) and neutral detergent fiber (NDF) in 

relation to percentage of body weight (BW%) in control animals compared with 

those fed urea. Lower digestibility of CP was observed in control animals 

compared with those fed urea. Higher concentrations of ruminal NH3-N were 

found in animals fed urea compared to those fed PCU and higher 

concentrations of propionate were found in animals fed PCU compared to those 

fed FGU. There was a higher consumption of gross energy, digestible energy, 

net energy, net energy production and efficiency gains net energy production in 

animals receiving control diet than those fed urea. There was a greater 

consumption of nitrogen (N) (g/day) in animals receiving control diet compared 



 

 

to urea fed groups, even greater amount of N and total % N in feces in control 

animals than urea fed groups and higher N and % urinary Nin ureafed animals 

compared to those fed PCU. Higher concentrations were observed in serum 

cholesterol in the control group compared urea fed groups and higher 

concentrations of urea and serum urea-N in FGU group compared to PCU 

group. The use of PCU positively affected ruminal fermentation, however 

inclusion levels of 2% decreases the intake of animals. In the second 

experiment, to evaluate the use of PCU in diets of bull calves in confinement 

and its effect on intake, animal performance, carcass quality and blood 

parameters. Animals were used 84 whole steers, Nellore, aged approximately 

18 months and initial weight of 350 kg. The animals were confined for a period 

of 84 days, preceded by an adaptation period of 7 days to receive the following 

experimental diets: 1) Control (C), consisting of diet without the addition of urea, 

2) 1FGU-1, with 1.0% urea in ration based on DM, 3) 2FGU-1, with 2.0% urea 

in ration, based on DM, 4) 1PCU-1, with 1.0% PCU1in ration, based on DM, 5) 

2PCU-1 with 2.0% PCU1in ration, based on DM and 6) 1PCU-2, with 1.0% 

PCU2 in ration, based on DM, and 7) 2PCU-2, with2.0% PCU2 in ration, based 

on DM. The forage source was corn silage, and the proportion forage: 

concentrate diet was 50:50. Blood samples were collected at the 28th, 56th and 

84th days with the weighing of the animals. After the 84thof the experiment the 

animals were slaughtered, was evaluated rib eye area (REA square 

centimeters) and subcutaneous fat thickness (SFT mm) of the Longissimus 

muscle. There was more weight gain (kg/day) and final weight (kg) in animals 

fed the control diet than those fed urea and these parameters were also higher 

in animals fed the control diet than those fed diets containing 2 % urea and was 

even higher higher in animals fed diets containing 1% urea than those fed diets 

containing 2% urea. It was observed lower concentrations of serum glucose 

(mg/dl) and AST (IU L) in animals fed FGU than those fed PCU. Also, higher 

concentrations (mg/dl) of urea and serum urea nitrogen levels were observed in 

animals fed diets containing 2% urea compared to those with 1% urea in 

rations. The use of PCU, regardless the levels in diet did not influenced the 

carcass quality When used with inclusion of 2% in the ration, had a negative 

effect on animal performance.  



 

 

 

 

Keywords: Dairy Cattle, Urea, Polymer-coated slow release urea, 

MicrobialProtein synthesis, Nitrogenbalance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

 

AG Ácidos Graxos 

AST Aspartato Aminotranferase 

BE Balanço de Energia 

BN Balanço de Nitrogênio 

CD Coeficiente de Digestibilidade 

CED Consumo de Energia Digestível 

CEL Consumo de Energia Líquida 

CMS Consumo de Matéria Seca 

CT Carboidratos Totais 

DP Derivados de Purina 

ED Energia Digestível 

EE Extrato Etéreo 

ELg Energia Líquida de Ganho 

EM Energia Metabolizável 

FDA 

FDAi 

Fibra em Detergente Ácido 

Fibra em detergente ácido indigestível 

FDN Fibra em Detergente Neutro 

FS Farelo de Soja 

GGT Gama Glutamiltranferase 

MN Matéria Natural 

MO Matéria Orgânica 

MPCV Mudança de Peso de Corpo Vazio 

MS Matéria Seca 



 

 

NDT 

NIDA 

NIDN 

Nutrientes digestíveis totais 

Nitrogênio indigestível em detergente ácido 

Nitrogênio indigestível e detergente neutro 

Nmic Nitrogênio Microbiano 

N-NH3 Nitrogênio Amoniacal 

Pabs Purinas Absorvíveis 

PB Proteína Bruta 

PBmic Proteína bruta microbiana 

PDR Proteína Degradável no Rúmen 

pH Potencial Hidrogeniônico 

Pmic Proteína microbiana 

PNDR Proteína Não Degradável no Rúmen 

PV Peso Vivo 

UE1           Uréia encapsulada com polímero 1 

UE2           Uréia encapsulada com polímero 2 

ULL            Uréia de liberação lenta 

UP              Uréia protegida 
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1. Introdução 

Detentor do maior rebanho comercial bovino do mundo, com 176,6 

milhões de cabeças (Anualpec, 2010) o agronegócio brasileiro possui a 

pecuária de corte como uma das mais importantes atividades, representando 

uma parcela substancial do PIB e gerando mais de nove milhões de empregos 

diretos e indiretos. A partir da década de 90, com as imposições da 

globalização, o setor pecuário (corte) tem apresentado avanços expressivos de 

desenvolvimento, aumentando sua competitividade produtiva e econômica.  

Firmando-se como o maior exportador mundial de carne bovina e 

atualmente exportando para mais de 70 países, o Brasil vem conquistando 

cada vez mais mercados por todo mundo. Atualmente ocupa o terceiro lugar no 

consumo mundial de carne bovina e o segundo em produção de equivalente de 

carcaça, 7.778 milhares de toneladas (Anualpec, 2010). Com uma taxa de 

abate de 23% ao ano, representado 41,2 milhões de cabeças por ano, no ano 

de 2010, o Brasil exportou uma quantia de 1.230.571 toneladas de carne o que 

representa quase cinco bilhões de dólares (ABIEC, 2010).  

Com a tecnificação e a intensificação do processo produtivo na pecuária 

de corte, tem sido usada, entre outras, a prática do confinamento como 

alternativa na terminação de novilhos. Ao se considerar o elevado custo da 

terra, principalmente na Região Sudeste, o confinamento é uma estratégia 

capaz de satisfazer tanto o produtor quanto o consumidor, uma vez que 

permite reduzir o ciclo de produção e disponibilizar ao mercado carcaças de 

animais jovens e, conseqüentemente, de melhor qualidade, atendendo as 

exigências do mercado atual.  

Nesse contexto, a alimentação dos animais confinados representa a 

maior porcentagem dos custos da produção e cabe aos pesquisadores 

encontrar formulações que viabilizem a utilização de produtos alternativos, em 

substituição aos alimentos tradicionais como o farelo de soja e o milho, sendo 

que estes devem ser de menor custo e não comprometer o desempenho dos 

animais ou que limitem a um certo ponto, de forma que o balanço final entre o 

custo da alimentação e a receita gerada pelo ganho de peso dos animais seja 

positiva (Valadares et al., 2002).  
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O processo evolutivo permitiu aos ruminantes o desenvolvimento do 

trato gastrintestinal que tornou possível a utilização de carboidratos fibrosos e 

de nitrogênio não protéico, convertendo estes em proteína de alta qualidade. 

Sabe-se que, dos ingredientes de uma ração, os protéicos são os mais 

onerosos e sua utilização implica em maior custo por arroba na terminação de 

bovinos em confinamento. Nesse contexto, o farelo de soja  é um dos principais 

ingredientes protéicos de origem vegetal, que se enquadra nesta realidade.  

Atualmente, as principais metas da bovinocultura são aumentar a 

capacidade de conversão de nutrientes de origem vegetal em proteína animal 

para consumo humano, reduzir os custos na produção e diminuir o descarte de 

resíduos para o meio ambiente (Manella, 2004). Para atender essas premissas 

é necessário otimizar o uso de proteína pelo ruminante, manipulando-se as 

frações da proteína da dieta, de modo, que se tenha proteína degradável no 

rúmen (PDR) e proteína não degradável no rúmen (PNDR). 

A uréia é uma importante fonte de PDR e tem sido o composto 

nitrogenado não protéico mais amplamente utilizado na dieta de bovinos, em 

virtude de seu baixo custo por unidade de nitrogênio, da disponibilidade no 

mercado, da facilidade de utilização e por não provocar decréscimo na 

produtividade ou aparecimento de problemas de saúde nos animais 

(Magalhães et al., 2002).  

Compostos de nitrogênio não protéico (NNP), como a uréia, são 

convertidos em amônia no rúmen que pode ser utilizada ou absorvida através 

da parede ruminal (Van Soest, 1994). Entretanto, a quantidade de NNP 

utilizada é limitada devido à rápida hidrólise do nitrogênio das fontes de NNP 

em amônia no rúmen. Esta rápida taxa de quebra da amônia pode ocorrer 

muito mais rápida quando comparada à utilização de amônia pelas bactérias 

ruminais, resultando em acumulação e escape de amônia do rúmen (Satter e 

Roffler, 1975). Conseqüentemente, o excesso de amônia é absorvido pela 

parede ruminal e, uma vez na corrente sanguínea, a amônia pode ser tóxica 

para o animal (Blaxter, 1962).  

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 (Oliveira Jr., 2002). Nos últimos anos, 
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a busca dos nutricionistas tem sido substituir fontes de proteína verdadeira por 

NNP. Considerando que a proteína bruta é o nutriente de maior custo na ração, 

à substituição de fonte protéica vegetal por uma com alta concentração de N 

como uréia, poderia resultar na redução dos custos do confinamento. Desta 

forma, o uso de uréia de liberação lenta pode ser uma alternativa positiva na 

substituição total ou parcial da proteína, como fonte de nitrogênio.  

Alguns autores relataram que compostos com liberação controlada de 

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

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

toxicidade da amônia, mas não afetaram a utilização de nutrientes. A 

efetividade de liberação de nitrogênio nestes produtos varia muito pouco, 

podendo limitar a incorporação na proteína microbiana, ou liberação muito 

elevada de nitrogênio não proteíco, resultando em altos níveis de nitrogênio 

não proteíco sem ter outros substratos disponíveis no mesmo momento para 

utilização pelos microrganismos ruminais. 

Os resultados, no entanto, são bastante variáveis. Os ensaios de 

liberação de amônia in situ são favoráveis ao uso do produto, pois comprovam 

uma liberação mais gradual (Ferreira, 2005), assim como trabalhos de 

avaliação metabólica (Huntington et al., 2006). No entanto, em experimentos de 

consumo, digestibilidade e desempenho não têm sido verificadas vantagens no 

uso de uréia de liberação lenta se comparado à uréia comum (Galo et al., 

2003). 

Desta forma, a utilização de uréia encapsulada na alimentação de 

ruminantes pode favorecer o melhor aproveitamento do nitrogênio disponível, 

sendo a liberação para o ambiente ruminal mais lenta e constante, favorecendo 

a fermentação e síntese de proteína microbiana ruminal, com reflexos positivos 

no desempenho produtivo do animal. 
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2. Hipótese 

 

Este projeto de pesquisa será constituído de dois experimentos: 

1. A hipótese científica a ser avaliada no primeiro experimento é de 

que a utilização de uréia encapsulada de liberação lenta em dietas 

de novilhos canulados no rúmen altera positivamente o padrão de 

fermentação e síntese de proteína microbiana ruminal, sem 

influenciar, no entanto, o consumo e a digestibilidade das dietas. 

2. A hipótese científica a ser avaliada no segundo experimento é de 

que a utilização de uréia encapsulada de liberação lenta em dietas 

de novilhos inteiros em confinamento melhora o desempenho dos 

animais, sem, no entanto, influenciar na qualidade da carcaça dos 

animais. 

 

 

3. Objetivos 

O primeiro experimento tem como objetivo avaliar a utilização de uréia 

encapsulada de liberação lenta em dietas de Novilhos nelore canulados no 

rúmen e seus efeitos sobre o consumo e digestibilidade aparente total da 

matéria seca e dos nutrientes, fermentação e produção microbiana ruminal, 

balanço de nitrogênio, e as concentrações de parâmetros sangüíneos.  

O segundo experimento tem como objetivo avaliar a utilização de uréia 

encapsulada de liberação lenta em dietas de novilhos Nelore inteiros em 

confinamento e seus efeitos sobre o desempenho, qualidade de carcaça e 

parâmetros sanguíneos. 
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4. Revisão de Literatura 

 

4.1 Nitrogênio não proteico na alimentação de ruminantes 

 

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 (Oliveira Jr, 2002). A proteína da dieta é dividida em proteína 

degradável no rúmen (PDR) e proteína não degradável no rúmen (PNDR). A 

PDR é constituida de nitrogênio de proteína verdadeiro e não verdadeira. 

Proteína verdadeira é degradada a peptídeos e aminoácidos e, eventualmente, 

desaminada em nitrogênio amôniacal ou incorporado em proteína microbiana. 

A proteína não verdadeira é composta de nitrogênio não proteíco (NNP) que é 

aquele composto de nitrogênio presente no DNA, RNA, amônia, aminoácidos, e 

pequenos peptídeos. O nitrogênio de peptídeos, aminácidos e amônia são 

utilizados para o crescimento microbiano.  

Diversos estudos foram conduzidos nos últimos 30 anos sobre o uso de 

fontes protéicas para ruminantes, tendo como objetivo maximizar a eficiência 

de utilização da proteína dietética, melhorar o desempenho animal e reduzir 

perdas de nitrogênio para o ambiente (Santos, 1998).  

O objetivo da nutrição protéica dos ruminantes é disponibilizar ao animal 

uma adequada quantidade de proteína degradada no rúmen (PDR), para que 

ocorra eficiência dos processos digestivos neste compartimento gástrico e, 

conseqüentemente, otimizar o desempenho animal com a mínima quantidade 

de proteína bruta dietética (DePeters, 1992). A maximização da eficiência do 

uso da proteína bruta dietética requer a seleção de alimentos protéicos e 

suplementos de NNP, que possam disponibilizar quantidades adequadas de 

PDR que satisfaçam, mas não excedam, as exigências de nitrogênio 

necessárias para a máxima síntese de proteína microbiana, e, em 

determinadas situações, utilizar adequadas fontes de proteína não degradada 

no rúmen para o fornecimento de aminoácidos absorvíveis no intestino delgado 
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em complementação a PDR. O suprimento de quantidades adequadas de PDR 

é fundamental para otimizar a produção de proteína microbiana (PM) e 

complementá-la adequadamente com PNDR e, assim, suprir as exigências em 

proteína metabolizável dos animais (Santos, 2006). 

A proteína microbiana é normalmente a principal fonte de proteína 

metabolizável para ruminantes. A síntese de proteína microbiana no rúmen 

fornece a maioria de proteína fornecida para o intestino delgado de ruminantes, 

sendo responsável por 50-80% de proteína total absorvível (Orskov e Macleod, 

1983). A proteína não degradável no rúmen é a segunda fonte seguida da 

proteína endógena. A mistura de aminoácidos provenientes dessas fontes é 

denominada proteína metabolizável.  

Microrganismos ruminais, principalmente as bactérias, utilizam 

carboidratos e proteínas como fontes de energia para realizarem a síntese 

microbiana. Os carboidratos são a principal fonte de energia para as bactérias, 

embora também sejam utilizados como esqueletos de carbono na síntese 

protéica microbiana em combinação com uma fonte de nitrogênio, 

principalmente amônia. Assim, a síntese de proteína microbiana ruminal 

depende do fornecimento de quantidades adequadas e do tipo de carboidratos 

como fonte de energia para a síntese de ligações peptídicas junto com fontes 

de nitrogênio, principalmente NNP. Carboidratos prontamente fermentáveis, 

como amido ou açúcares, são mais eficazes do que outras fontes de 

carboidratos, como a celulose (Hoover e Stern, 1982). Vários estudos in vitro 

(Stern et al, 1978; Henning et al, 1991) e in vivo (Casper e Schingoethe, 1989; 

 Cameron et al, 1991) demonstraram que infusões de quantidades crescentes 

de carboidratos prontamente fermentáveis  diminuiram as concentrações de 

amônia  por causa da melhora da absorção de nitrogênio por microrganismos 

ruminais.  

No entanto, a proporção ideal de carboidratos não fibrosos (CNF) com 

nitrogênio amoniacal ainda não foi bem determinada. Hoover e Stokes (1991) 

sugeriram que o crescimento microbiano máximo é atingido com uma relação 

2:1 CNF:PDR. Embora essa relação não é viável em condições práticas, ilustra 

a importância do fornecimento de quantidades adequadas de nitrogênio 

disponível quando a energia não é o limitante. Além da importância do 
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fornecimento das quantidades de nutrientes, a sincronia com que os nutrientes 

tornam-se disponíveis também é importante, pois uma dieta que é limitada em 

energia fermentável, com proteína bruta ou proteína altamente degradável em 

excesso, poderá ocorrer produção excessiva de amônia.  

Contudo, nem toda amônia produzido poderá ser convertido em PM. A 

amônia em excesso é absorvida pela parede do rúmen e transportada para o 

fígado, onde ocorre a conversão em uréia, através do ciclo da uréia (Figura 1), 

a qual é lançada no sangue. A absorção de amônia é na sua maioria passiva, 

na forma não ionizada NH3 (Smith, 1975), isto é, essa passa através das 

membranas no sentido de uma concentração fisiológica menor (gradiente 

fisiológico). A quantidade de amônia na forma não ionizada no rúmen depende 

do pH e da quantidade total de amônia.  

O pH parece ser o fator mais importante na determinação da quantidade 

de amônia absorvida, sendo a proporção de amônia na forma não ionizada 

pequena (0,38 a 2,50% para pH de 6,62 a 7,42). Para que se estabeleça 

rapidamente o equilíbrio da amônia que sai do meio, a forma não ionizada é 

rapidamente protonada para a forma ionizada: NH3 + H+ ↔ NH4
+ (Visek, 1984, 

Huntington e Archibeque, 1999). Uma vez que a concentração de amônia na 

circulação periférica é mantida a baixos níveis devido à conversão de amônia a 

uréia no fígado, está retorna a circulação sanguínea e poderá seguir diferentes 

destinos: retornar ao rúmen via saliva, ou pela própria parede do rúmen, ou 

poderá ainda ser excretada na urina por meio de filtração renal. Quando a uréia 

retorna ao rúmen, é convertida novamente em amônia e pode-se utilizá-la 

como fonte de nitrogênio para bactérias (Bach, 2005; Valadares Filho, 2002).  
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Figura 1. Ciclo da uréia no fígado (Santos, 2006) 

Baseado no uso preferencial de energia pelas bactérias ruminais, estas 

são classificadas como celulolíticas e amilolíticas. Russell et  al. (1992)  propôs 

um modelo simplificado para descrever as exig6encias de energia e proteína 

de subpopulações  microbianas. Microrganismos que degradam carboidratos 

estruturais (celulolíticos) têm pouca necessidade de manutenção, crescem 

lentamente, e utilizam amônia como fonte de nitrogênio, enquanto que os 

microorganismos que degradam carboidratos não estruturais (amilolítico) têm 

exigências mais altos de manutenção, crescem  rapidamente, e utilizam 

amônia, peptídeos e aminoácidos como fontes de nitrogênio (Russell et al., 

1992). As bactérias ruminais utilizam dois mecanismos distintos para a fixação 

de amônia nos esqueletos de carbonos durante a síntese de aminoácidos: a) 

através de enzima glutamina sintetase (GS); b) através da enzima glutamato 

desidrogenase (GDH). Quando a concentração de amônia ruminal é alta, 

predomina a ação da GDH. Essa enzima não requer ATP para a fixação de 

amônia. Por outro lado, a atuação da enzima GS predomina quando a 

concentração de amônia ruminal é baixa. No caso da GS, para cada mole de 
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amônia fixada há a utilização de 1 mole de ATP. Portanto, quando a 

concentração de amônia ruminal é baixa, a eficiência de síntese é reduzida, 

pois parte da energia que seria destinada para crescimento é utilizada no 

processo de fixação da amônia.  

 A quantidade total de proteína microbiana a fluir para o intestino delgado 

depende da disponibilidade de nutrientes e eficiência de utilização destes 

nutrientes pelas bactérias ruminais. Portanto, o metabolismo do nitrogênio no 

rúmen pode ser dividido em dois eventos distintos: a degradação protéica, que 

fornece fontes de nitrôgenio para as bactérias, e a síntese de proteína 

microbiana (Clark et al, 1992; Stern et al., 1994; Jouany, 1996; Firkins et al., 

1998;. Dewhurst et al., 2000). O esquema abaixo ilustra todo o metabolismo de 

nitrogênio em ruminantes. (Figura 2) 
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Figura 2. Metabolismo de nitrogênio (N) em ruminantes (Santos, 2006) 

 

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 
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alimentar no sentido de refeições mais freqüentes, resultando em um possível 

incremento na eficiência energética da dieta (Huber, 1994), 3) diminui a 

excreção de resíduos nitrogenados para o meio ambiente.  

Sob condições típicas na alimentação de gado de corte, manipulação ou 

degradação protéica ruminal, a eficiência de utilização do nitrogênio (EUN) no 

rúmen é a estratégia mais eficaz para reduzir as perdas de nitrogênio 

(Tamminga, 1996). Perdas de nitrogênio podem ser reduzidas, diminuindo a 

degradação da proteína no rúmen e (ou) aumentando o nitrogênio utilização 

pelos microorganismos ruminais.  

Neste contexto, se insere a uréia como fonte de NNP. Uma fonte de 

NNP tem a vantagem de geralmente ser mais barata que uma fonte de proteína 

verdadeira na mesma quantidade de nitrogênio (Oliveira Jr., 2002). A 

quantidade de nitrogênio exigida pelos microrganismos é função da quantidade 

de energia disponível no rúmen, porque os protozoários e bactérias precisam 

de nitrogênio e energia, simultaneamente, para que ocorra uma proliferação 

desejável (Lucci, 1997).  

 

 

4.2 Uréia na alimentaçao de ruminantes 

 

As fontes de compostos nitrogenados utilizados na alimentação de 

bovinos podem ser classificadas como fontes de nitrogênio não protéico (NNP) 

e de nitrogênio protéico. 

Atualmente, a principal fonte de NNP utilizado em rações de ruminantes 

é a uréia. Esta é adicionada na ração por dois motivos básicos. Do ponto de 

vista nutricional, ela é usada para adequar a ração em PDR. Do ponto de vista 

econômico, ela é utilizada com o objetivo de baixar o custo do suplemento 

proteíco (Santos, 2006).  

A uréia é um composto orgânico sólido, solúvel em água e álcool, possui 

cor branca e é cristalizada por meio do sistema prismático. Quimicamente, é 

classificada como amida, daí ser considerada um composto nitrogenado não 

protéico, e possui em sua composição pequena quantidade de ferro e chumbo 
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(0,003%), não considerados tóxicos, além dos demais elementos: nitrogênio 

(46,4%), biureto (0,55%), água (0,25%), amônio livre (0,008%) e cinzas 

(0,003%)(Tabela 1) (Santos et al., 2001). 

 

Tabela 1. Composição da uréia encontrada no Brasil. 

Santos (2001) 

 

Após a ingestão, a uréia é hidrolisada pela ação da urease sintetizada 

pelas bactérias do rúmen, produzindo amônia e dióxido de carbono.(Figura 3) A 

amônia é o composto central da síntese de proteína no rúmen, sendo 

incorporada na proteína microbiana, principalmente de bactérias, mas também, 

de modo mais reduzido, de protozoários e fungos. Desta forma, a uréia não 

pode ser considerada uma proteína verdadeira e sim um composto nitrogenado 

não protéico (Santos et al., 2001).  

Compostos Proporção (%) 

Nitrogênio 46,4 

Biureto 0,55 

Água 0,25 

Amônia livre 0,008 

Cinza 0,003 

Ferro + Chumbo 0,003 
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Figura 3. Fatores que afetam a síntese microbiana. Onde (1) representa a ação 

da enzima urease. Adaptado de Owens e Zinn, 1988). 

 

A amônia é considerada um eletrólito fraco, de modo que, quando em 

solução, suas duas formas, ionizada (NH4
+) e não ionizada (NH3), estão em 

equilíbrio. As concentrações observadas de NH4
+ e NH3 na solução, dependem 

do pH e da temperatura (Visek, 1984). Baseado em princípios físico-químicos, 

deduziu-se que as membranas celulares de mamíferos são altamente 

permeáveis à forma não ionizada (NH3) e que um rápido equilíbrio entre as 

formas NH3 e NH4
+ é estabelecido. A variação no pH por meio das membranas 

leva à formação de gradientes, concentrando a amônia dentro dos 

compartimentos com menor pH (Visek, 1984). De acordo com Ortolani e 

Antonelli (2004), em pH de 7,0, somente 1% da amônia permanece na forma 

não ionizada. 

A adaptação dos animais à uréia utilizada nas dietas é prática de 

extrema importância, pois em situações de uso indiscriminado ou acidental, a 

uréia (seja em pó ou líquida) pode causar altas taxas de mortalidade (Ortolani e 

Antonelli, 2000). Comumente utiliza-se um máximo de 0,22g de uréia/kg de 

peso vivo, durante a primeira semana de adaptação, em rebanhos não 

adaptados. Rebanhos adaptados suportam níveis de uréia duas vezes maiores 

que o citado acima (Froslie, 1977). Assim, durante o metabolismo da uréia no 
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rúmen, é preciso considerar suas diferentes transformações, como a hidrólise e 

o aproveitamento dos produtos finais do seu metabolismo, e seus efeitos sobre 

o estado metabólico do animal, pois condições adversas, como variações 

rápidas de pH e deficiência no fornecimento de energia, podem inviabilizar sua 

utilização, tornando-a perigosa do ponto de vista nutricional, em alguns casos. 

O período de adaptação representa um fator indispensável para o uso de uréia 

nas rações, permitindo ao animal adaptar o seu trato digestivo e flora 

microbiana à nova dieta e ter maior aproveitamento do nitrogênio fornecido. 

Alguns autores como Salman et al. (1996) e Chalupa (1968) sugerem 

que o uso de uréia pelos ruminantes é limitado em virtude de sua baixa 

palatabilidade, sendo consistentemente eficiente quando não ultrapassa 1/3 do 

nitrogênio total ou 1% da matéria seca total da dieta. Porém, vários 

experimentos realizados com níveis de uréia acima dos recomendados 

mostraram que não houve prejuízo aos animais (Thomas et al., 1984; Hussein 

e Berger, 1995; Shain et al., 1998; Souza et al., 2002; Magalhães., et al 2003). 

Para se calcular o percentual de proteína bruta ou total em determinado 

alimento, multiplica-se o percentual de nitrogênio existente pelo fator 6,25 (100 

dividido por 16% de nitrogênio em média nas proteínas). Da mesma forma, 

para se calcular a quantidade de equivalente protéico da uréia ou outra fonte 

protéica (tiuréia, biureto, di-ureído-isobutano, ácido úrico etc) basta multiplicar o 

teor percentual de nitrogênio pelo fator 6,25. Assim, para a uréia o equivalente 

protéico será de 290%, ou seja, 46,4%N x 6,25 (Santos, 2001). 

 

 

4.3 Uréia de liberação lenta na alimentação de ruminantes 

 

A uréia de liberação lenta (ULL) surgiu como alternativa de  modo a 

minimizar a alta conversão de uréia em amônia no rúmen, com o objetivo de 

disponibilizar a uréia de forma mais lenta, fazendo com que a conversão em 

amônia fosse modulada, assim, convergindo de modo mais estreito e paralelo 

com a digestão de carboidratos (Pinos-Rodríguez et al., 2010). Os compostos 
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de uréia de liberação lenta que tem sido utilizado na alimentação de ruminantes 

incluem biureto, amiréia, fosfato de uréia, revestimentos à base de óleo, uréia 

tratada com  formaldeído, e uréia revestida com polímeros (Taylor Edwards et 

al., 2009). Estes compostos não foram tão vantajosos como a utilização da 

uréia por si só porque parte substancial do NPN neles podiam deixar 

o rúmen sem ser convertidos em NH3, reduzindo sua incorporação na proteína 

microbiana (Galo et al, 2003; Firkins et al, 2007).  

Recentemente, as propriedades de liberação lenta foram alcançadas 

usando uréia com substratos como cloreto de cálcio para controlar a taxa de 

liberação de NH3 (Huntington et al, 2006; Golombeski et al, 2006). 

Cherdthong et al. (2010), em experimento in vitro, verificou que mistura de 

sulfato de cálcio mais uréia  reduziu as concentrações de NH3 ruminal, bem 

como melhorou a população microbiana, em comparação com uréia sem 

proteção. Ainda é relatado na literatura que a uréia de liberação lenta melhora 

a palatabilidade dos suplementos que contém uréia (Forero et al.,2001). 

Segundo Akay et al. (2004), a uréia de liberação lenta com polímero 

confere tempo de degradação da uréia de até 16h, sendo a sua solubilização 

lenta e constante. Os autores avaliaram a utilização in situ do nitrogênio da 

uréia encapsulada comparando com a uréia comum e com a soja em grão. A 

degradação in situ da uréia de liberação lenta seguiu padrão mais semelhante 

ao da soja do que ao da uréia. A uréia de liberação lenta teve velocidade 

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

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

utilização em duas fases assemelhou-se ao observado para a soja. Em 

avaliações com fermentadores in vitro, o uso de uréia de liberação lenta 

permitiu maior síntese de proteína bacteriana e utilização mais rápida de 

nutrientes em relação à dieta com uréia tradicional, aumentando a utilização de 

FDA, FDN, e MO, em 16,6; 6,8; 4,0 e 8,0%, respectivamente (Akat et al., 2004). 
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4.4 Consumo de matéria seca 

 

O consumo de matéria seca (CMS) é um importante critério para 

avaliação de dietas. O CMS depende de muitas variáveis, incluindo peso vivo, 

condições ambientais, fatores psicogênicos e de manejo, histórico de 

alimentação, condição corporal e tipo e qualidade dos ingredientes da ração, 

particularmente forragens (National Research Council - NRC, 1996). 

Mertens (1992) afirmou que os pontos críticos para se estimar o 

consumo são as limitações relativas ao animal, ao alimento e às condições de 

alimentação. Quando a densidade energética da ração é alta (baixa 

concentração de fibra), em relação às exigências do animal, o consumo será 

limitado pela demanda energética. Para rações de densidade energética baixa 

(alto teor de fibra), o consumo será limitado pelo efeito de enchimento. Se 

houver disponibilidade limitada de alimentos, o enchimento e a demanda de 

energia não seriam importantes para predizer o consumo. 

Segundo Van Soest (1994), o controle da ingestão de alimentos é o 

resultado de vários mecanismos inter-relacionados, que são integrados na 

resposta final de alimentação. O consumo de matéria seca é controlado por 

fatores fisiológicos de curto e longo prazo, em que o controle é realizado pelo 

balanço nutricional da dieta, especificamente relacionada à manutenção do 

equilíbrio energético, por fatores físicos, que estão associados à capacidade de 

distensão do próprio rúmen, e por fatores psicogênicos, que envolvem a 

resposta do animal a fatores inibidores ou estimuladores relacionados ao 

alimento e, ou, ao ambiente (Sniffen et al., 1993; Mertens, 1992; e Van Soest, 

1994). 

Estudando o efeito de níveis de uréia sobre o consumo e o ganho de 

peso, Obeid et al. (1980) utilizaram 72 novilhos Nelores inteiros, com 20 meses 

e 325 Kg de PV, confinados durante 100 dias, utilizando silagem de milho como 

volumoso fornecida à vontade. Os tratamentos constituíram-se na substituição 

da proteína do farelo de soja pelo NNP da uréia (0, 50 e 100%). A substituição 

de 100% da uréia comprometeu o ganho de peso dos animais (1,03; 1,02 e 

0,80 Kg/dia). O consumo de matéria seca e a conversão alimentar (CA) não 

foram afetados pelos tratamentos. 
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Trabalhando durante 84 dias com 40 bovinos anelorados, de 18 meses e 

271,0 Kg de peso vivo, alimentados com rações contendo duas fontes de 

nitrogênio (farelo de algodão e milho x milho e uréia) e utilizando como 

volumoso a cana-de-açúcar, na proporção de 60% na MS total, Coutinho Filho 

et al. (1995) observaram que o consumo de matéria seca não diferiu entre os 

tratamentos (2,6 e 2,4% do PV), enquanto que a conversão alimentar foi 

superior para os animais cuja fonte dietética protéica foi o farelo de algodão 

(10,30 x 11,30 Kg de MS/Kg de ganho).  

No estudo de Clarindo (2008) foi substituida uma fonte de proteína 

verdadeira (farelo de soja) por fonte de nitrogênio não-protéico (uréia), 

utilizando 24 animais Nelores machos, castrados, e dietas com 0, 0,75% e 

1,3% de inclusão de uréia na ração em relação a matéria seca. Observou 

diferença no consumo entre os tratamentos onde a dieta sem uréia apresentou 

valor médio maior, mas os animais alimentados com farelo de soja 

apresentaram ganho de peso e eficiência alimentar superiores aos alimentados 

com uréia. 

Paixão (2004) avaliou o efeito de duas fontes protéicas (farelo de soja e 

uréia) e dois níveis de oferta de concentrado (0,75 e 1,25% do peso vivo) na 

dieta de 16 novilhos confinados, com peso médio inicial de 286 kg, distribuídos 

num esquema fatorial 2 x 2, utilizando rações isoprotéicas (12% PB) e 

volumoso constituído de silagem de capim-elefante e silagem de sorgo, numa 

relação de 80:20, respectivamente. Observou-se que a fonte protéica não 

afetou o consumo de matéria seca e dos nutrientes. Ainda, num segundo 

experimento realizado com quatro novilhos Holandeses com peso vivo médio 

inicial de 445 kg, fistulados no rúmen e abomaso, tratados com dois níveis de 

uréia (0 e 100%) em substituição ao farelo de soja e dois níveis de oferta de 

concentrado (0,75 e 1,25% do PV), observou que o consumo de EE e CNF 

foram afetados pela fonte protéica. 

Rennó et al. (2005) estudando o efeito de 4 níveis crescentes de uréia 

(0; 0,65; 1,3 e 1,95% na MS) na ração, utilizando 16 animais confinados, 

castrados, de quatro grupos genéticos (Holandês, ½Holandês-Guzerá (½ Hol-

Guz), ½Holandês-Gir (½Hol-Gir) e puros Zebu), mantidos em regime de 

confinamento e alimentados com feno de capim-tifton 85 (Cynodon spp) e 
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concentrado, na relação 50:50, observaram que dentro dos grupos genéticos 

Holandês, ½Holandês- Guzerá e ½Holandês-Gir, a inclusão de níveis 

crescentes de uréia não influenciou o consumo de MS, com médias de 2,42; 

2,35 e 2,20 %PV, para os respectivos grupos genéticos. Somente para o grupo 

Zebu, o consumo de MS em %PV, foi afetado de forma linear decrescente pela 

inclusão de uréia.  

Ainda, Magalhães et al. (2002) alimentaram bovinos com grau de 

sangue variando de ½Holandês-Zebu até Holandês puro por cruza com 0; 0,65; 

1,3 e 1,95% de uréia na MS (no último tratamento, a uréia substituiu em 100% 

o farelo de soja, com 65% de volumoso), relataram que o consumo de MS não 

foi afetado pela inclusão de uréia no concentrado, observando-se consumo 

médio de 2,55% PV. 

Feijó et al. (1997), avaliaram o efeito da substituição do farelo de soja 

pela uréia (0, 50 e 100%) e do tipo de silagem (milho, sorgo granífero e sorgo 

de duplo propósito) sobre o desempenho e características de carcaça em 72 

bovinos F1 Pardo Suíço x Nelore (experimento 1), inteiros, mantidos em regime 

de confinamento por um período de 92 dias, com dietas isoprotéicas, e silagem 

oferecidas à vontade e concentrado na proporção de 0,72% de PV. Foi 

observado que o consumo de matéria seca tendeu a ser menor à medida que o 

farelo de soja era substituído pela uréia (2,19; 2,16 e 2,15% do PV). Ainda, 

observou-se diferença quanto a conversão alimentar (5,53; 6,09 e 7,52 Kg de 

MS/Kg de ganho), ganho de peso (1,71; 1,57 e 1,24 kg de PV/dia) e o 

rendimento de carcaça (54,3; 53,4 e 52,9%) que foram menores à medida que 

o farelo de soja foi substituído pela uréia.  

Em outro experimento, Feijó et al. (1997)  utilizaram 48 novilhos Nelore 

com idade média de 34 meses e peso vivo médio inicial de 378 Kg, em 

esquema fatorial 2 x 3, sendo 2 silagens (sorgo granífero e sorgo de duplo 

propósito) e os mesmos três níveis de substituição do farelo de soja por uréia, 

confinados por 70 dias. Observou-se que a medida que a uréia substituiu 

gradativamente o farelo de soja, ocorreu redução do consumo de MS (10,08; 

9,94 e 9,49 kg de MS/dia). Porém, o ganho médio diário de peso e a CA não 

foram influenciados pelos níveis de uréia e apresentaram médias, 

respectivamente, de 1,02 kg e 7,40 kg de MS/kg de ganho.   
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Magalhães (2003), avaliando o efeito de 4 níveis de uréia na dieta (0; 

0,65; 1,30 e 1,95% de uréia na base da MS total) substituindo a proteína do 

farelo de soja na dieta de 24 novilhos de origem leiteira, em confinamento, 

junto a mistura de volumoso contendo silagem de milho e silagem de capim-

elefante, na proporção 70:30, respectivamente, com uma relação 

volumoso:concentrado da dieta total de 65:35, observou-se que o consumo não 

foi afetado pelos níveis de uréia das dietas, com exceção do consumo de PDR, 

que apresentou comportamento linear crescente.  

Galina et al. (2003) alimentaram novilhos zebuínos com 100% de cana-

de-açúcar (T1), cana-de-açúcar suplementada com 1,8 kg de MS de uréia de 

liberação lenta (T2) e cana-de-açúcar: milho (40:60%) suplementada com 1,8 

kg de MS de uréia de liberação lenta (T3). Ao avaliarem o consumo voluntário 

de matéria seca e consumo de matéria orgânica verificaram que ambos foram 

maiores para as dietas contendo uréia de liberação lenta. 

 

 

4.5 Digestibilidade aparente total dos nutrientes 

 

A digestão dos ruminantes envolve constante atividade simbiótica dos 

microrganismos ruminais com o hospedeiro, que são altamente susceptíveis às 

alterações do meio, afetando não só a extensão da degradação dos 

componentes dos alimentos, mas também as quantidades e proporções dos 

produtos resultantes da ação destes. 

A associação entre composição química e o potencial de degradação 

dos alimentos vai determinar o maior ou menor crescimento microbiano e 

produção de ácidos graxos voláteis no rúmen, que são as principais fontes de 

proteína e energia para bovinos, respectivamente (Crurch, 1990).  

Os fatores mais importantes que afetam a degradação de proteína 

microbiana incluem o tipo de proteína, interações com outros nutrientes 

(principalmente carboidratos dentro do mesmo alimento e no conteúdo 
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ruminal), e a população microbiana predominante (dependente do tipo de 

ração, taxa de passagem ruminal, e pH ruminal). 

Os pesquisadores têm buscado cada vez mais o controle de liberação 

de nitrogênio oriundo da uréia, a fim de permitir maior sincronização com a 

degradabilidade dos carboidratos, sendo estes mais aproveitados pelas 

bactérias ruminais, aumentando a eficiência e o fluxo de proteína microbiana, 

reduzindo as necessidades de fontes protéicas verdadeiras e 

conseqüentemente melhorando o desempenho animal. 

Silveira et al. (2009) utilizando oito novilhos mestiços Europeu × Zebu, 

canulados no rúmen e no duodeno, com peso vivo médio inicial de 410 kg e 

aproximadamente 26 meses de idade, avaliaram três fontes protéica na dieta 

com cana-de-açúcar (uréia, farelo de soja ou farelo de glúten de milho – 60), 

sobre a degradabilidade in situ da matéria seca e de fibra em detergente 

neutro. Observaram que não houve diferença entre os tratamentos na 

degradabilidade da matéria seca, entretanto, o maior valor de degradabilidade 

efetiva da FDN foi obtido com a dieta contendo farelo de soja. 

Rennó et al. (2005) estudando o efeito de 4 níveis crescentes de uréia 

(0; 0,65; 1,3 e 1,95% na MS) na ração sobre a digestibilidade, observaram que 

a digestibilidade aparente total da matéria seca não foi influenciada pelos 

grupos genéticos e nem pelos níveis de uréia nas rações. 

Paixão (2004) avaliando o efeito de duas fontes protéicas (farelo de soja 

e uréia) e dois níveis de oferta de concentrado (0,75 e 1,25% do peso vivo) na 

ração sobre a digestibilidade observou que a fonte protéica não afetou 

nenhuma das digestibilidades estudados. Ainda, num segundo experimento 

realizado com quatro novilhos Holandeses com peso vivo médio inicial de 445 

kg, fistulados no rúmen e abomaso, tratados com dietas contendo dois níveis 

de uréia (0 e 100%) em substituição ao farelo de soja e dois níveis de oferta de 

concentrado (0,75 e 1,25% do PV), com volumoso constituído de silagem de 

capim-elefante e silagem de sorgo numa relação de 80:20, respectivamente, 

observou que a digestibilidade aparente total dos CNF foi maior no tratamento 

com uréia (86,54 x 83,90). 

Magallhães (2003) avaliando o efeito de 4 níveis de uréia na dieta (0; 

0,65; 1,30 e 1,95% de uréia na base da MS total) em substituição a proteína  
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do farelo de soja sobre a digestibilidade, observou que as digestibilidades da 

matéria seca e proteína bruta aumentaram linearmente com os níveis de uréia 

nas rações. 

 

 

4.6 Fermentação e síntese de proteína microbiana ruminal 

 

A eficiência de síntese de proteína microbiana no rúmen depende dos 

efeitos da fermentação ruminal sobre a degradação e sincronização dos 

componentes dos alimentos e sobre a síntese de compostos a serem utilizados 

pelo hospedeiro através da absorção ruminal e intestinal (Hoover, 1986). Isto 

determina a melhor ou pior capacidade de conversão do alimento em produto 

animal (carne e leite). 

O objetivo final da nutrição ruminal adequada é maximizar o crescimento 

microbiano e a quantidade de PDR que é capturado pelas células microbianas 

no rúmen. Maximizar a captura de nitrogênio degradável não só melhora o 

fornecimento de aminoácidos para o intestino delgado, mas também diminui  

perdas de nitrogênio. O conhecimento dos compostos de nitrogênio 

necessários para o crescimento de bactérias ruminais é importante para a 

compreensão da nutrição protéica de ruminantes e os fatores que afetam a 

fermentação ruminal, particularmente a digestão  de fibras. 

O rúmen é um ambiente complexo habitado por diferentes espécies 

microbianas, cada uma delas com diferentes necessidades de nutrientes e 

metabolismos. Portanto, considerar as necessidades de nutrientes dos 

microorganismos ruminais é fundamental para a compreensão do 

metabolismo do nitrogênio no rúmen, bem como os fatores que podem 

modificá-lo. 

O conhecimento dos compostos nitrogenados necessários para o 

crescimento de bactérias ruminais é importante para a compreensão da 

nutrição protéica de ruminantes e os fatores que afetam a fermentação ruminal, 

particularmente a digestão  de fibras. Há uma antiga crença de que bactérias 

celulolíticas ruminais usa nitrogênio amoniacal como sua única fonte 
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de nitrogênio. Alguns resultados recentemente publicados não são consistentes 

com esta conclusão (Russell et al., 2009) 

Russell et al. (1983) em estudo relatou que os microrganismos que 

fermentam carboidratos não fibrosos derivam cerca de 66% das proteínas de 

peptídeos ou aminoácidos, e o restante  obtém a partir de nitrogênio amoniacal. 

Esses pesquisadores afirmam que esta proporção não é influenciada pela taxa 

de crescimento microbiano e que na ausência de carboidratos, todo nitrogênio 

de peptídeos seriam convertidos em amônia. No entanto, a concentração ótima 

de peptídeos no rúmen necessária para maximizar a síntese de proteína 

microbiana não foi determinada. Atasoglu et al. (1999) relataram que a 

proporção de nitrogênio bacteriano  derivado de amônia diminui à medida que 

a relação de nitrogênio amoniacal:nitrogênio  total disponível diminui. 

Recentemente, Atasoglu et al. (2004) estudaram o destino do nitrogênio 

e carbonos de aminoácidos em  misturas de microrganismos ruminais. Os 

resultados mostraram que várias aminoácidos foram sintetizadas por 

microrganismos do rúmen com maior dificuldade do que outros. Em geral, 

acredita-se que os microrganismos ruminais não tem um requisito absoluto 

para qualquer aminoácido, assim, Atasoglu et al. (2004) sugere que alguns 

aminoácidos  pode estar limitando o crescimento. Eles também confirmaram a 

teoria de que bactérias do rúmen têm dificuldade em sintetizar Phe, Leu, e Ile 

(Oltjen et al, 1971; Amin e Onodera, 1997) e propõem que Lys é um 

aminoácido potencial limitante para o crescimento de bactérias no                                                                                                                                                                                                                                      

rúmen. Portanto, assegurar o abastecimento generoso de aminoácidos 

especificamente pode resultar em maior crescimento microbiano.  

Além de um fornecimento adequado de carboidratos e fontes de 

nitrogênio, bem como outros fatores nutricionais, como o fornecimento de 

enxofre, outros fatores não-nutricionais, como o pH ruminal e taxa de diluição, 

também desempenham um papel importante na síntese de proteína 

microbiana. Em condições práticas, a eficiência de síntese de proteína 

microbiana (ESPM) permanece relativamente constante dentro de uma ampla 

faixa de pH. Para avaliar o potencial efeito do pH ruminal e ESPM, uma meta-

análise descrito por St-Pierre (2001), foi realizada com a literatura fornecendo 

dados in vivo (n = 187), utilizando análise de regressão de modelo misto. Os 
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resultados desta meta-análise com as observações ajustadas para o efeito 

médio de estudo mostra nenhuma relação entre pH ruminal e ESPM. Estas 

observações concordam com estudos in vitro (Hoover e Miller, 1992; 

Calsamiglia et. al, 2002). Em contraste, o fluxo total do nitrogênio bacteriana é 

negativamente relacionada com pH. pH ruminal baixo é resultado da 

fermentação de grandes quantidades de matéria orgânica disponíveis. Quando 

a quantidade de matéria orgânica fermentada aumenta, a síntese de proteína 

microbiana também aumenta (Hoover e Stokes, 1991). Como resultado, a 

relação negativa entre pH e fluxo de nitrogênio bacteriano é conseqüência do 

aumento da oferta de energia com rações altamente fermentáveis (pH baixo).  

Silveira et al. (2009), utilizando oito novilhos mestiços Europeu × Zebu, 

canulados no rúmen e no duodeno, avaliaram três fontes protéica na dieta com 

cana-de-açúcar (uréia, farelo de soja ou farelo de glúten de milho – 60), sobre a 

eficiência de síntese microbiana e observaram que as diferentes fontes 

protéicas não diferiram em relação a síntese de proteína microbiana e pH 

ruminal. Sales et al. (2008), estudando a inclusão de diferentes níveis de uréia 

na alimentação a pasto (0,0; 1,6; 3,2 ou 4,8% na matéria natural) em 4 animais 

mestiços Holandês × Zebu, não-castrados, com peso médio inicial de 320 kg, 

fistulados no esôfago, rúmen e abomaso sobre os parâmetros nutricionais de 

bovinos, observaram que os níveis de uréia não afetaram significativamente o 

pH e a concentração de amônia ruminal (N-NH3). 

Rennó et al. observaram que o pH ruminal apresentou comportamento 

semelhante para os grupos genéticos e foi influenciado positivamente pela 

inclusão de uréia na dieta, já as concentrações de N-NH3 foram influenciadas 

positivamente pelos níveis de uréia na ração apenas para os animais 

holandeses e mestiços. 

Paixão (2004) bservaram que a síntese de proteína microbiana não foi 

afetada pelos tratamentos, apresentando média de 112,55 g de PB por Kg de 

NDT. Ainda, num segundo experimento realizado com quatro novilhos 

Holandeses com peso vivo médio inicial de 445 kg, fistulados no rúmen e 

abomaso. Observou-se que tanto o pH quanto o N-NH3 foram afetados pela 

fonte protéica, onde foram observados maiores valores médios na dieta com 

uréia tanto, para pH (6,35 x 6,10) como para N-NH3 (39,15 x 21,40). 
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Oliveira Jr et al. (2004) utilizando seis novilhos da raça Nelore, 

distribuídos em delineamento em quadrado latino 3x3 duplicado, avaliaram a 

substituição total de uma fonte de proteína verdadeira (farelo de soja), por uréia 

ou amiréia (fontes de nitrogênio não protéico) e bagaço de cana-de-açúcar in 

natura como única fonte de volumoso (20% da MS) sobre a concentração de 

amônia ruminal. Foi observado maior concentração de N-NH3 no tratamento 

que continha apenas uréia, e os tratamentos com amiréia e farelo de soja não 

diferiram entre si. Magallhães (2005) avaliou o efeito de 4 níveis de uréia na 

dieta (0; 0,65; 1,30 e 1,95% de uréia na base da MS total) sobre a produção de 

proteína microbiana e observou que não houve efeito dos níveis de uréia nas 

rações sobre a eficiência de síntese microbiana. 

Galina et al. (2003) observaram proporção molar de acetato menor para 

ambas as dietas com uréia de liberação lenta. Além disto, a concentração de 

amônia e a digestão das frações potencialmente digestíveis e indigestíveis 

foram aumentadas nas dietas com uréia de liberação lenta. 

Xin et al. (2010) em estudo avaliaram  os efeitos da uréia revestida com 

poliuretano sobre a concentração de ácido graxos voláteis (AGV) ruminal em 

vacas leiteiras de raça holandesa alimentadas com dieta a base de silagem de 

milho. Utilizaram três tratamentos i) dieta com uréia tradicional (DUT) ;  ii)  dieta 

com  uréia revestida com poliuretano (DUP) e iii) dieta com isolado de proteína 

de soja  (DIPS). No estudo não foram observadas diferenças na concentração 

de AGV totais entre os três tratamentos, mas as porcentagens molares dos 

AGV individuais foram significativamente alterados pelos tratamentos 

dietéticos. Às dietas a base de uréia  resultaram em maior proporção de 

acetato e menores de propionato que a dieta DIPS, o que causou um aumento 

na relação acetato:propionato.  

Um estudo recente conduzido por Taylor-Edwards. et al (2009) que 

mensurou os efeitos da uréia de liberação lenta  (ULL) versus  uréia tradicional 

sobre N-NH3 ruminal em bovinos de corte, onde novilhos multi-cateterizados 

foram utilizados para determinar os efeitos de doses intra-ruminais de ULL ou 

uréia tradicional sobre o fluxo de nutrientes e as variáveis  de sangue por 10h 

após a administração, no sistema porta das viceras (SPV). Observou-se que a 

dosagem intra-ruminal da ULL impediu o rápido aumento das concentrações de 
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N-NH3 ruminal, o que diferentemente ocorreu com a dosagem de uréia 

tradicional. A uréia tradicional sofreu hidrólise rápida no rúmen para N-

NH3. Isso significou que   concentrações N-NH3 ruminal dosadas foram 263% 

maiores nos animais tratados com uréia tradicional do que nos novilhos 

tratados com ULL, principalmente porque as concentrações N-NH3 ruminal do 

tratamento com uréia tradicional subiu de forma acentuada em 0,5h após a 

administração. Os autores relatam que este rápido aumento na concentração 

de N-NH3 para o tratamento com uréia tradicional foi significativo o suficiente 

para aumentar o pH ruminal por mais de 0,5 unidade dentro de 0,5h após a 

administração.  

Ainda, o pH ruminal e   as concentrações de N-NH3 ruminal foram 

positivamente relacionados. Além disso,  observou-se que as concentrações de 

N-NH3  ruminal permaneceram maiores para novilhos tratados com uréia 

tradicional do que aqueles tratados com ULL até 8 a 10h após a 

administração. Estes resultados demonstram que in vivo a ULL, de fato, têm 

taxa mais lenta de liberação de N-NH3 do que a uréia tradicional e pode 

efetivamente modular  concentrações N-NH3  ruminal  quando substituído por 

uréia (Highstreet et al., 2010;  Inostroza et al., 2010; Pinos-Rodríguez et al., 

2010; Xin et al., 2010). 

A utilização do nitrogênio por microrganismos do rúmen pode ser 

refletida pela concentração de N-NH3 ruminal. Num estudo in vitro realizado por 

Xin et al. (2010), utilizando uréia revestida com poliuretano e uréia tradicional, 

as concentrações de N-NH3 de todas as dietas aumentaram dentro de 1 h, e 

depois diminuíram gradualmente. No entanto,  a dieta com uréia revestida de 

poliuretano  (URP) apresentou uma menor concentração de N-NH3 em todos os 

momentos. Ainda, durante um intervalo de 8h de fermentação in vitro, a dieta 

com URP diminuiu a concentração de N-NH3  de 8,2-20,6% em comparação 

com a dieta de uréia tradicional. Isto concorda com o resultado de 

Prokop e Klopfenstein (1977), que descobriram que a uréia de liberação lenta 

(combinação de uréia e formol) poderia diminuir a concentração de N-NH3 

ruminal em 25,3% quando comparada com uréia tradicional. Ainda, nenhuma 

diferença significativa foi encontrada entre URP e a dieta com farelo de soja na 

liberação de N-NH3 ruminal. Este resultado é semelhante ao encontrado no 
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relatório de Galo (2003), em que a liberação de uréia a partir de uma uréia 

revestida com polímero foi 83% tão extensa como a uréia sem revestimento, 

após 1h de incubação com água destilada. Outros produtos, tais como uma 

combinação uréia e cálcio, tiveram efeitos semelhantes. Cass e 

Richardson (1994) fizeram uma comparação em um estudo in vitro e 

observaram que uma combinação de uréia e cálcio produzia uma taxa de 

liberação mais lenta de N-NH3 do que a uréia tradicional.  No estudo, as 

concentrações de N-NH3  começaram a aumentar em 8h para a dieta com 

uréia tradicional. No entanto, as concentrações de N-NH3 com dietas contendo 

URP e farelo de soja diminuíram. Com base nesses resultados, pode-se inferir 

que dietas com uréia de liberação lenta prolongam a utilização de fontes 

adicionais de nitrogênio durante a fermentação ruminal. Portanto, a 

sincronização entre a liberação de N-NH3 ruminal e disponibilidade de 

carboidratos pode ser melhorada, conseqüentemente resultando em maior 

síntese de proteína microbiana. 

 

 

4.7 Parâmetros sanguíneos 

 

A concentração de nitrogênio ureico e uréia plasmática tem sido usada 

como indicador do status protéico, particularmente em comparações 

qualitativas entre fontes e/ou níveis de ingestão de compostos nitrogenados 

dietéticos (Preston et al., 1965). A uréia plasmática é eliminada pelos rins, por 

filtração glomerular e reabsorção tubular por processo passivo, secundário à 

reabsorção de fluidos (Malnic e Marcondes, 1986). Assim, a quantidade de 

uréia excretada é influenciada por estas funções, além de ser, de acordo com 

Harmeyer e Martens (1980), alterada principalmente por sua concentração 

plasmática, sob várias condições dietéticas. A excreção fracional de uréia é, 

segundo estes autores, constante em ruminantes e próxima de 50%. No 

entanto, Aires (1985) afirmou que esse parâmetro pode variar de 30 a 60%. 

Rennó et al. (2008) estudando o efeito de 4 níveis crescentes de uréia 

(0; 0,65; 1,3 e 1,95% na MS) na ração sobre a concentração plasmática de 
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uréia, observaram que N-uréico plasmático aumentou linearmente em função 

dos níveis de uréia. Paixão (2004) avaliando o efeito de duas fontes protéicas 

(farelo de soja e uréia) e dois níveis de oferta de concentrado (0,75 e 1,25% do 

peso vivo) na ração sobre a concentração de uréia plasmática, observou que 

as concentrações de N-uréico no plasma não foi influenciado pela fonte 

protéica. Magallhães (2005), também não observou efeito dos níveis de uréia 

sobre a concentração de uréia plasmática. Oliveira Jr et al. (2004) observaram 

resultados semelhantes de que a concentração de nitrogênio uréico no plasma 

e a concentração de glicose plasmática foram similares entre tratamentos. 

 

 

4.8 Desempenho e qualidade de carcaça 

 

O grau com que dietas suplementadas com uréia são capazes de 

suportar ganhos de peso em novilhos confinados tem sido inconsistente, 

necessitando estudos mais acurados para definir a quantidade de uréia que 

poderia ser utilizada (Thomas et al., 1984). No que concerne a níveis de 

substituição, a recomendação tradicionalmente adotada pela maioria dos 

pesquisadores é que o NNP pode substituir até 33% do nitrogênio protéico da 

dieta dos ruminantes (Velloso, 1984). Ainda tem sido sugerido limitar a 

quantidade de uréia em até 1,0% na matéria seca total da dieta (Haddad, 

1984). 

De acordo com Mertens (1994), 60 a 90% do desempenho animal é 

função direta do consumo de alimentos. Seixas et al. (1999), ao avaliarem o 

desempenho de novilhos em confinamento, recebendo dietas a base de 

silagem de milho e três fontes protéicas: amiréia 30, uréia (1,30% na MS) e 

farelo de algodão, não reportaram diferenças para as médias de ganho de 

peso. Da mesma forma, Shain et al. (1998), trabalhando com níveis crescentes 

de uréia (0; 0,88; 1,34 e 1,96% na MS) na dieta de novilhos, não evidenciaram 

diferenças quanto ao ganho de peso, porém salientaram que os animais 

suplementados com uréia na ração, tiveram ganhos mais elevados e foram 

eficientes do que aqueles que não receberam uréia.  



51 

 

Entretanto, Feijó et al. (1997) e Knaus et al. (2001) encontraram 

desempenhos inferiores, evidenciados em especial, pelo menor ganho de peso, 

em animais alimentados com uréia quando comparado àqueles que receberam 

fontes de proteína verdadeira, e atribuíram esse comportamento à insuficiência 

de PNDR nas dietas que continham uréia em sua composição. 

A carcaça é um elemento muito importante do animal, pois contém a 

porção comestível (carne). Sendo assim, as informações das características de 

carcaça passaram a ser parâmetros fundamentais, e com isso, a rentabilidade 

na produção da porção comestível, bem como os cortes de importância 

comercial. Existem alguns fatores, associados à qualidade da carne, que são 

de um consenso geral e estão diretamente ligados ao aumento da maciez, da 

suculência e do sabor. Portanto, na tecnologia de carnes, o termo qualidade 

tem sentido amplo, associando características quantitativas e qualitativas da 

carcaça e da carne.  

Dentre as características de carcaça mais importantes encontram-se o 

rendimento (RC) e peso de carcaça quente (PCQ), por serem características 

diretamente relacionadas à produção de carne e pode variar de acordo com 

fatores intrínsecos e/ou extrínsecos ao animal (URANO et al. 2006), esses 

fatores são: idade, sexo, raça, cruzamento, peso ao nascer e peso ao abate, 

além da nutrição animal. 

Além do rendimento, o peso de carcaça, dentre outras medidas são 

importantes para avaliação da carcaça, dentre elas: a área de olho de lombo 

(AOL) e espessura de gordura subcutânea (EGS). A área de olho lombo 

medida entre a 12ª e a 13ª costelas é amplamente aceita e utilizada como um 

indicador da composição de carcaça, e, apesar de apresentar uma pequena 

associação com a quantidade de carne magra, ela pode ser utilizada como um 

indicador dessa composição (LUCHIARI FILHO, 2000). O grau de acabamento 

das carcaças é avaliado pela EGS, sendo esta a característica de maior 

impacto no rendimento, visto que o rendimento de carne magra diminui com o 

aumento na EGS. 

Magalhães (2003), em estudo com novilhos, não verificou diferença entre os 

tratamentos com diferentes níveis de uréia (0; 0,65; 1,30; 1,95) na EGS, assim 

como Hussein e Berger (1995), em experimento, não verificaram 
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comprometimento das características de carcaça dos animais, quando 50% da 

proteína do farelo de soja foi substituída pela uréia. Shain et al. (1998), 

trabalhando com animais em confinamento recebendo níveis crescentes de 

uréia na ração (0; 0,88; 1,34 e 1,96% na MS), não encontraram diferenças no 

peso de carcaça quente e na EGS nos animais dos diferentes tratamentos. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Milton et al. (1997) usando 

níveis crescentes de uréia (0; 0,5; 1,0 e 1,5% na MS) na ração de novilhos em 

terminação, verificando que a AOL não foi afetada pelos diferentes níveis, 

enquanto que a EGS apresentou comportamento linear crescente com a 

inclusão de uréia na dieta. 

 

 

5. Materiais e Métodos 

 

5.1 Experimento 1 

 

5.1.1 Local, Instalações e animais 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Bovinos de 

Leite (LPBL) do Departamento de Nutrição e Produção Animal (VNP) da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(FMVZ-USP), situado no Campus Administrativo da USP de Pirassununga, no 

período de 05 Julho a 18 de Agosto de 2010. 

A localização geográfica do campus da USP em Pirassununga é 21º59` 

de latitude sul e 47º26` de longitude oeste (W.Gr) e altitude média de 635 

metros. O clima da região é tropical do tipo Cwa na classificação de Koppen, e 

a temperatura média anual é de 20,8ºC, com precipitação pluviométrica média 

anual de 1298 mm. 

Foram utilizados 8 novilhos castrados da raça Nelore (Bos taurus 

indicus) com média de peso vivo e idade de 503 kg e 22 meses de idade 

respectivamente. Os animais foram canulados no rúmen segundo a 

metodologia descrita por Leão e Coelho da Silva (1980). As unidades 
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experimentais foram agrupados em dois quadrados latinos 4x4 balanceados e 

contemporâneos, com duração do período experimental de 11 dias, sendo 7 

dias de adaptação e 4 dias de coleta de amostras. 

Os animais foram mantidos em regime de confinamento, alocados em 

baias individuais cobertas, tipo tie stall, com piso de concreto, dotadas de 

comedouros de alvenaria e bebedouros automáticos. 

 

 

5.1.2 Rações experimentais 

 

As dietas fornecidas aos animais em estudo foram compostas por quatro 

rações durante todo o período experimental, formuladas para serem 

isonitrogenadas, isocalóricas e isoenxofre, de forma a atenderem as 

exigências nutricionais de novilhos em crescimento com ganho de peso 

corporal de aproximadamente 0,80 kg/dia, conforme recomendações do NRC 

(1996).  

Os animais foram distribuídos aleatoriamente para receber as seguintes 

rações experimentais: 1) Controle (C), composta por ração sem a inclusão de 

uréia; 2) Uréia pecuária (Reforce N) (U), com a utilização de 2,0% de uréia 

pecuária na ração, baseada na matéria seca; 3) Uréia encapsulada 1 (UE-1), a 

utilização de 2,0% de uréia encapsulada com o polímero 1 na ração, baseada 

na matéria seca; e 4) Uréia encapsulada 2 (UE-2), com a utilização de 2,0% de 

uréia encapsulada com o polímero 2 na ração, baseada na matéria seca.  

A forragem oferecida foi constituída de silagem de milho, sendo a 

proporção volumoso: concentrado da dieta de 50:50, respectivamente. 

 

 

 

5.1.3 Análise de alimentos 

 

Diariamente foram feitas as pesagens das quantidades dos volumosos e 

concentrados fornecidos e das sobras de cada tratamento. Os animais foram 

arraçoados 1 (uma) vezes ao dia, às 7:00, de acordo com o consumo de 
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matéria seca do dia anterior, de forma a ser mantido um porcentual diário de 

excedente da dieta, entre 5 e 10% para que não houvesse limitação de 

consumo. 

 As duas porções constituintes da ração, concentrado e volumoso, foram 

misturadas no cocho e fornecidas na forma de dieta completa. Ao final de cada 

período de adaptação era realizada a coleta e armazenamento a -20°C do pool 

de amostras de alimentos e sobras obtidos durante as coletas para posterior 

análise de nutrientes. 

As análises químico-bromatológicas foram realizadas no Laboratório de 

Bromatologia do VNP-FMVZ-USP. A proporção dos ingredientes no 

concentrado e dieta total, assim como a respectiva composição bromatológica 

das rações experimentais, concentrados e ingredientes encontram-se nas 

Tabelas 2, 3 e 4. 

Nos alimentos fornecidos e nas amostras de sobras foram analisados os 

teores de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), matéria mineral (MM), 

extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB), nitrogênio insolúvel em detergente 

neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) e lignina, de 

acordo com as metodologias descritas por Silva e Queiroz (2002).  
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Tabela 2. Composição bromatológica dos ingredientes da dieta. 

 
 

Composição química 

Silagem de 
Milho 

Farelo 
de Soja 

Milho 
Moído 

Grão de 
Soja 

Matéria Seca (MS)1 34,76 90,21 89,89 95,32 

Matéria Orgânica (MO)2 94,32 94,05 98,38 94,46 

Matéria Mineral (MM)2 5,67 5,95 1,62 5,54 

Proteína Bruta (PB)2 9,68 50,67 8,90 39,04 

NIDN2 18,43 4,88 10,20 17,27 

NIDA2 10,09 2,75 4,20 6,60 

Extrato Etéreo (EE)2 2,70 2,48 2,51 20,73 

Carboidratos Totais (CT)2 83,11 40,90 86,97 34,69 

Fibra em Detergente Neutro (FDN)2 52,46 12,61 11,64 17,01 

Carboidrato não Fibroso (CNF)2 30,65 28,29 75,33 17,68 

Fibra em Detergente Ácido (FDA)2 36,90 9,90 4,10 14,64 

FDAi2 14,08 0,82 1,13 0,94 

Lignina2 4,59 0,89 0,99 2,26 

NDT2 63,33 81,48 87,52 98,73 

ELL (Mcal/kg)3 1,30 2,30 2,10 2,80 

EB (cal/g/MS)3 3878,63 4129,50 3891,25 5016,75 
1
Valor expresso em porcentagem da matéria natural;

 2
Valores expressos em porcentagem da 

matéria seca; 
3
Obtido com auxílio de bomba calorimétrica.  
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Tabela 3. Proporção dos ingredientes e composição bromatológica do 

concentrado experimental expressos na matéria seca (%MS). 

Ingredientes (%) 
Dietas experimentais 

C4 U5 UE-16 UE-27 

Fubá de milho 62,74 88,32 88,32 88,32 

Farelo de soja 21,42 - - - 

Grão de soja 11,81 3,41 3,41 3,41 

Uréia - 4,00 4,00 4,00 

Mistura Mineral 3,99 4,00 4,00 4,00 

Calcário 0,21 0,21 0,21 0,21 

Sal  0,21 0,21 0,21 0,21 
     
        Composição química (%MS) 
Matéria Seca (MS)1 91,39 91,06 91,06 91,06 

Matéria Orgânica (MO)2 93,02 90,11 90,11 90,11 

Matéria Mineral (MM)2 10,04 10,04 10,04 10,04 

Proteína Bruta (PB)2 21,05 20,47 20,47 20,47 

NIDN2 9,48 9,60 9,60 9,60 

NIDA2 4,00 3,93 3,93 3,93 

Extrato Etéreo (EE)2 4,55 2,92 2,92 2,92 

Carboidratos Totais (CT)2 67,42 77,99 77,99 77,99 
Fibra em Detergente Neutro 
(FDN)2 12,01 10,86 10,86 10,86 
Fibra em Detergente Ácido 
(FDA)2 6,42 4,12 4,12 4,12 

Carboidratos não fibrosos (CNF)2 54,41 67,13 67,13 67,13 

FDAi2 1,00 1,03 1,03 1,03 

Lignina2 1,08 0,95 0,95 0,95 

NDT2 84,02 80,66 80,66 80,66 

ELL (Mcal/kg)3 2,14 1,95 1,95 1,95 

EB (cal/g/MS)3 3918,39 3607,82 3607,82 3607,82 
1
Valor expresso em porcentagem da matéria natural;

 2
Valores expressos em porcentagem da 

matéria seca; 
3
Obtido com auxílio de bomba calorimétrica; 

4
Controle; 

5
Uréia pecuária; 

6
Uréia 

encapsulada 1; 
7
Uréia encapsulada 2. 
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Tabela 4. Proporção dos ingredientes e composição bromatológica da ração 

experimental expressos na matéria seca (%MS). 

Ingredientes (%) 
Dietas experimentais 

C4 U5 UE-16 UE-27 

Silagem de Milho 50,23 50,00 50,00 50,00 

Fubá de milho 31,23 44,16 44,16 44,16 

Farelo de Soja 10,66 - - - 

Grão de soja 5,88 1,70 1,70 1,70 

Uréia - 2,00 2,00 2,00 

Mistura Mineral 1,99 1,98 1,98 1,98 

Calcário 0,11 0,11 0,11 0,11 

Sal  0,11 0,11 0,11 0,11 
     
      Composição química (%MS) 
Matéria Seca (MS)1 62,95 62,89 62,89 62,89 

Matéria Orgânica (MO)2 93,68 92,21 92,21 92,21 

Matéria Mineral (MM)2 7,83 7,83 7,83 7,83 

Proteína Bruta (PB)2 15,34 15,07 15,07 15,07 

NIDN2 13,98 14,01 14,01 14,01 

NIDA2 7,06 7,01 7,01 7,01 

Extrato Etéreo (EE)2 3,62 2,81 2,81 2,81 

Carboidratos Totais (CT)2 75,31 80,55 80,55 80,55 

Fibra em Detergente Neutro (FDN)2 32,33 31,66 31,66 31,66 

Fibra em Detergente Ácido (FDA)2 21,73 20,51 20,51 20,51 

Carboidratos não fibrosos (CNF)2 42,98 48,89 48,89 48,89 

FDAi2 7,57 7,55 7,55 7,55 

Lignina2 2,84 2,77 2,77 2,77 

NDT2 73,63 71,99 71,99 71,99 

ELL (Mcal/kg)3 1,72 1,62 1,62 1,62 

EB (cal/g/MS)3 3898,66 3742,98 3742,98 3742,98 
1
Valor expresso em porcentagem da matéria natural;

 2
Valores expressos em porcentagem da 

matéria seca; 
3
Obtido com auxílio de bomba calorimétrica; 

4
Controle; 

5
Uréia pecuária; 

6
Uréia 

encapsulada 1; 
7
Uréia encapsulada 2. 

 

O teor de proteína bruta (PB) foi obtido pelo produto da multiplicação do 

teor de nitrogênio total por 6,25. Os carboidratos totais (CT) foram calculados 

segundo Sniffen et al. (1992), em que : CT- 100 – (% PB +% EE +% MM). Os 

teores de carboidratos não-fibrosos (CNF) foram estimados segundo Hall, 

(1998) onde: CNF = 100 – [(%PB - %PB Uréia + % Uréia) + %EE + %MM + 

%FDN].  
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Os nutrientes digestíveis totais foram calculados conforme equações do 

NRC (2001), em que: NDT= CNFD + PBD + (AGD * 2,25) + FDND - 7, onde 

PBD, CNFD, FDND e AGD representam o total destes nutrientes digestíveis. 

Os teores de fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente neutro livre de 

cinza e proteína (FDNcp), e fibra detergente ácido (FDA) foram obtidos 

conforme método descrito por Van Soest et al.  (1991), utilizando-se α-amilase 

e sem adição de sulfito de sódio na determinação do FDN, em Sistema 

Ankon®. 

 

 

5.1.4 Digestibilidade aparente total 

 

Para estimativa da digestibilidade aparente total dos nutrientes e da 

matéria seca, as amostras de fezes, silagem e sobras foram coletadas nos 8°, 

9°, 10° e 11° dias de cada período experimental. Os “pool” de amostras de 

cada animal foram acondicionados em sacos plásticos e armazenados em 

freezer à -20 oC. As amostras de silagem, sobras e fezes foram pré-secas em 

estufa com ventilação forçada (60°C/72 horas) e processadas em moinho de 

facas com peneiras de porosidade 2 mm, já as amostras dos demais 

ingredientes da ração, farelo de soja, milho moído e grão de soja foram 

processados em moinho de facas com peneiras de porosidade 1mm. 

A excreção total de fezes de cada animal foi estimada pela concentração 

do indicador interno de fibra em detergente ácido indigetível (FDAi).  

Na avaliação das frações químicas dos componentes indigestíveis, 

utilizou-se 4 repetições de cada amostra pré-seca, as quais foram 

acondicionadas em sacos de tecido não-tecido (TNT-100g/m2), com dimensões 

de 4 x 5 cm, segundo a relação de 20 mg de matéria seca por centímetro 

quadrado de superfície (Nocek, 1988). 

Segundo metodologia adaptada por Casali (2006), as amostras foram 

incubadas por 288 horas no rúmen de dois novilhos canulados da raça Nelore, 

previamente adaptados com concentrado a base de farelo de soja e milho 

moído e volumoso a base de silagem de milho  
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 Após a retirada do rúmen os sacos foram lavados com água corrente 

até o total clareamento desta, e imediatamente conduzidos à estufa de 

ventilação forçada (60º/72 horas). Posteriormente, os sacos foram submetidos 

ao tratamento com detergente ácido (Mertens, 2002) por uma hora, em 

equipamento analisador de fibra Ankon®. Após este período foram lavados 

com água quente e acetona e secos em estufa não ventilada (105ºC/45 

minutos), sendo retirados, acondicionados em dessecador (20 

sacos/dessecador), e pesados obtendo-se ao final deste tratamento, a 

concentração de FDAi. 

 

 

5.1.5 Balanço de energia 

 

Para obtenção do consumo de energia bruta e realização do cálculo da 

eficiência do uso de energia consumida, as amostras de silagem, ingredientes 

e concentrados foram analisadas quanto ao seu teor de energia bruta em 

bomba calorimétrica, de acordo com Harvatine e Allen (2006). O consumo de 

energia digestível (CED) foi obtido por meio do coeficiente de digestibilidade 

das rações experimentais e do consumo de energia bruta, de acordo com os 

valores de energia obtidos para os ingredientes e a silagem de milho (Harvatine 

e Allen, 2006). 

O consumo de energia líquida (CEL), os valores de energia líquida de 

ganho (ELg) e mudança de peso de corpo vazio (MPCV) foram calculados de 

acordo com as equações do NRC (2000), a seguir: CEL (Mcal/dia) = 0,703 × 

EM (consumo) − 0,19 + {[(0,097 × EM (consumo) + 0,19)/97] × [EE − 3]}; EM 

(consumo) = 1,01 × (ED (consumo) − 0,45] + 0,0046 × (EE − 3) onde: EM = 

energia metabolizável; EE = extrato etéreo; ED = energia digestível.  

Os valores de energia metabolizável (EM) foram obtidos pela seguinte 

fórmula: EM (Mcal/Kg) = [1,01*{(%CNF/100)*4,2+ (%FDN/100)*4,2 + 

(%PB/100)*5,6 + (%AG/100)* 9,4 - 03)}-0,45] + 0, 0046*(EE-3,0).  

A mudança de peso de corpo vazio (MPCV) foi calculada a partir do 

peso vivo (PV) onde: PCV = 0,81* PV. A energia líquida de ganho foi calculada 
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através da fórmula: ELg = EL (consumo) – EL (mantença) onde EL (mantença) 

= (0,07)*(PV*0,85)0,75  

A eficiência de utilização de energia para ganho de peso foi estimada a 

partir da relação entre os teores de energia líquida de ganho em função da EM 

da dieta, segundo Harvatine e Allen (2006).  

 

 

5.1.6 Balanço de nitrogênio 

 

Para o cálculo de balanço de nitrogênio foi realizada a determinação da 

concentração de creatinina na urina de acordo com metodologia descrita por 

Valadares et al. (1999) e Rennó (2003). As amostras spot de 50 mL de urina 

foram obtidas de todos os animais no 9º dia de cada período experimental, 

quatro horas após a alimentação matinal, durante micção espontânea.  As 

alíquotas de 50 mL de urina (amostra spot) foram filtradas e alíquotas de 10 mL 

foram diluídas imediatamente em 40 mL de ácido sulfúrico a 0,036 N para 

evitar destruição bacteriana dos derivados de purinas e precipitação do ácido 

úrico e foram armazenadas a -15 oC para posteriores análises de ácido úrico e 

alantoína. Uma amostra de urina pura foi armazenada para determinação dos 

compostos nitrogenados totais, de uréia e creatinina.  

As concentrações de creatinina foram determinadas por meio de kits 

comerciais (Laborlab®), utilizando reação enzimática calorimétrica cinética em 

aparelho SBA-200 CELM®. Para a realização dessa análise, 100 µL de urina 

foram diluídos em 4.900 µL de água deionizada. Os resultados obtidos foram 

calculados pela seguinte fórmula: Creatinina (mg/dL)= creatinina 

(mg/dL)*0,020*50 (Biggs e Copper, 1961). 

O volume urinário total diário foi estimado dividindo-se as excreções 

urinárias diárias de creatinina pelos valores observados de concentração de 

creatinina na urina das amostras spot. Dessa forma, com a excreção média 

diária de creatinina e a concentração de creatinina (mg/dL) na amostra spot de 

urina, foi estimado o volume total diário de urina, em litros por animal/dia, para 

o cálculo do balanço de nitrogênio. 
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O consumo de nitrogênio foi determinado retirando-se o valor de 

conversão de nitrogênio total das amostras para obtenção do valor de proteína 

bruta (6,25), obtendo-se a quantidade em gramas de nitrogênio consumida. O 

mesmo cálculo foi realizado com os valores de proteína bruta das fezes 

obtendo-se a excreção total de nitrogênio em g/kg MS. 

O nitrogênio total das amostras de urina foi determinado de acordo com 

as metodologias descritas por Silva e Queiroz (2002), onde a quantidade em 

gramas de nitrogênio para cada 100 mL de urina foi obtido dividindo-se o valor 

de proteína bruta das amostras pelo fator 6,25. 

O balanço de nitrogênio foi obtido subtraindo o total de nitrogênio em 

gramas consumido pelos valores de nitrogênio na urina e fezes, obtendo-se os 

valores de nitrogênio retido em gramas e em porcentagem de nitrogênio total. 

 

 

5.1.7 Fermentação ruminal 

 

As amostras de líquido ruminal foram coletadas no último dia de cada 

período, sendo uma coleta realizada antes da alimentação (0 hora), e seis 

coletas com intervalos de 2 horas após a alimentação (2, 4, 6, 8, 10 e 12 

horas). Logo após a coleta foram determinados os valores de pH ruminal 

utilizando potenciômetro. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Bioquímica e Fisiologia Animal do VNP- FMVZ-USP.  

No laboratório as amostras foram centrifugadas a 2.000 x g por 15 

minutos, 1 mL do sobrenadante foi colocado em tubo de ensaio e adicionando-

se 0,2 mL de ácido fórmico P.A., arrolhado e identificado e armazenado em 

congelador a -20 oC para determinação de ácidos graxos de cadeia curta. Da 

mesma amostra 2 mL do sobrenadante foi pipetado e armazenado em tubos de 

ensaio contendo 1 mL de ácido sulfúrico a 1 N, para posterior determinação da 

concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH3). 

A metodologia utilizada para análise de ácidos graxos de cadeia curta foi 

preconizada por Erwin et al. (1961), sendo utilizado cromatógrafo a gás 

(Modelo 9001 Gas Chromatograph, Marca Finnigan) equipado com coluna de 

vidro de 02 metros de comprimento x 1/4, empacotada com 80/120 Carbopack 
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B-DA/4% Carbowax 20M. Os gases utilizados foram o nitrogênio como gás de 

arraste na vazão de 25 mL/minuto, oxigênio como gás comburente na vazão de 

175 mL/minuto, e hidrogênio como gás combustível na vazão de 15 mL/minuto. 

As temperaturas utilizadas do vaporizador foi de 220 oC, do detector de 

ionização de chamas de 250 oC e da coluna de separação de 195 oC por 3 

minutos, aumentando 10 oC/minuto até 200 oC. 

Soluções padrão a 0,1 Normal de ácido acético, propiônico e butírico 

foram preparadas e padronizadas com hidróxido de potássio (KOH) 0,1 

Normal, a fim de produzir solução padrão de ácidos graxos voláteis de 

concentração conhecida. As determinações foram realizadas injetando-se 1 µL 

de amostra em cromatógrafo integrado a computador, que processava os 

cálculos de quantificação, utilizando-se do software BORWIN versão 1.21 para 

cromatografia.   

O nitrogênio amoniacal (N-NH3) foi determinado pelo método de ácido 

salicílico. Foram adicionados aos tubos contendo amostras de líquido ruminal e 

ácido sulfúrico a 1 N, 1 mL de tungstato de sódio a 10%, e posteriormente as 

amostras foram centrifugadas a 1.200 x g durante 15 minutos. Em seguida 

foram pipetados 25 µL do sobrenadante a um tubo limpo e neste adicionados 5 

mL do reagente fenol e 5 mL de hipoclorito. 

Os tubos foram agitados para homogeneização das amostras e 

colocados em banho-maria a 37 ºC durante 15 minutos adquirindo coloração 

azul. Após resfriamento as amostras foram analisadas em espectofotômetro 

quanto a sua absorbância e os resultados obtidos foram utilizados em equação 

de regressão para calcular a concentração em mg/dL, onde: Concentração de 

N-NH3 (mg/dL) = Absorbância – (a)/b; b= R2 da equação elaborada a partir do 

padrão. 

 

 

5.1.8 Síntese de proteína microbiana 

 

As análises para determinação da síntese de proteína microbiana foram 

realizadas no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal do VNP-FMVZ-

USP.  
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Alíquotas de 50 mL de urina (amostra spot) foram obtidas de todas os 

animais no 9º dia do período experimental, aproximadamente 4 horas após a 

alimentação, durante micção espontânea. A urina foi filtrada e alíquotas de 10 

mL foram diluídas imediatamente em 40 mL de ácido sulfúrico a 0,036 N para 

evitar destruição bacteriana dos derivados de purinas e precipitação do ácido 

úrico.  

A excreção urinária diária de creatinina foi estimada a partir da excreção 

média diária, estabelecida de 27,76 mg/Kg de peso vivo para gado de corte 

(Rennó, 2003). Dessa forma, com a excreção média diária de creatinina e a 

concentração de creatinina (mg/dL) na amostra spot de urina, foi estimado o 

volume total diário de urina, em litros por animal/dia. As concentrações de 

alantoína na urina e os de ácido úrico na urina foram determinadas pelo 

método colorimétrico, conforme metodologia de Fujihara et al. (1987), descrita 

por Chen e Gomes (1992).  

A excreção total de derivados de purinas foi calculada pela soma das 

quantidades de alantoína e ácido úrico excretadas na urina expressas em 

mmol/dia. As purinas microbianas absorvidas (Pabs, mmol/dia) foram 

calculadas a partir da excreção de derivados de purinas (DP, mmol/dia), por 

meio da equação Pabs = (DP-0,236*PV0,75)/0,84, em que 0,84 é a recuperação 

de purinas absorvidas como derivados de purina e 0,236*PV0,75, a excreção 

endógena de derivados de purina (Orellana Boero et al., 2001).  

A síntese ruminal de compostos nitrogenados (Nmic, gN/dia) foi 

calculada com base nas purinas absorvidas (Pabs, mmol/dia), utilizando-se a 

equação (Chen e Gomes, 1992): Nmic = (70*Pabs)/(0,83*0,134*1.000), em que 

70 é o conteúdo de N nas purinas (mgN/mol); 0,134, a relação N purina: N total 

nas bactérias (Valadares et al., 1999); e 0,83, a digestibilidade intestinal das 

purinas microbianas. 

 

 

5.1.9 Parâmetros sanguíneos 

 

As coletas de sangue foram realizadas no 10º dia de cada período 

experimental por punção da veia jugular, anteriormente ao fornecimento das 



64 

 

rações no período da manhã. As amostras foram coletadas em tubos 

vacuolizados (vacutainer) de 10 mL para dosagem dos parâmetros sanguíneos 

glicose, colesterol total, proteínas totais, albumina, uréia e nitrogênio uréico, as 

enzimas aspartato aminotransferase (AST) e gama glutamil transferase (GTA). 

Imediatamente após coleta as amostras foram coletadas refrigeradas e 

centrifugadas a 2000 x g durante 15 minutos, para a separação do soro. O 

centrifugado obtido foi transferido para tubetes plásticos, identificados e 

armazenados a -20 ºC, até o procedimento das análises laboratoriais. 

As análises das concentrações dos parâmetros sanguíneos foram 

realizadas no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal do VNP-FMVZ-

USP, por meio de kits comerciais (Laborlab® e CELM®) que utilizam método 

enzimático colorimétrico de ponto final, sendo a leitura realizada em analisador 

automático de bioquímica sanguínea (Sistema de Bioquímica Automático SBA-

200 CELM®). 

 

 

5.1.10 Análises estatísticas 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e contraste 

ortogonal pelo comando PROC MIXED do programa Statistical Analysis 

System versão 9.2 (SAS, 2010), de acordo com o modelo estatístico: 

Yijk = µ + Qi + Aj + Py + Tk + Eijk 

Onde: Yijk = variável dependente, µ = médias gerais, Qi = efeito de 

quadrado, Aj = efeito do animal (i = 1 a 8), Py = efeito de período (j = 1 a 4), Tk 

= efeito de tratamento (k = 1 a 4), e Eijk = erro. Foi considerado efeito aleatório 

animal dentro de quadrado.  

Para avaliação dos efeitos de tratamentos foram considerados os 

seguintes contrastes ortogonais: C1= dieta controle (C) versos dietas com 

inclusão de ureia (U + UE1 + UE2); o objetivo foi comparar a dieta controle com 

as dietas com inclusão de uréia, seja ela pecuária ou encapsulada de liberação 

lenta; C2=dieta com inclusão de uréia convencional (U) versos dietas com 

inclusão de uréia encapsulada de liberação lenta; o objetivo foi avaliar as 

diferenças entre a uréia pecuária e as uréia encapsuladas de liberação lenta; 
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C3 = dieta com inclusão da uréia de liberação lenta encapsulada com polímero 

1 versos uréia de liberação lenta encapsulada com polímero 2; objetivo foi 

comparar as duas uréias encapsuladas de liberação lenta. Todos os valores 

obtidos foram submetidos a análise de variância com nível de 5% de 

significância. Os graus de liberdade calculados foram realizados de acordo com 

o método satterthwaite (ddfm = satterth). Os parâmetros de fermentação 

ruminal (AGCC, valores de pH e N-NH3) foram submetidos ao comando 

REPEATED do PROC MIXED  para avaliação de medidas repetidas no tempo. 

As médias dos tratamentos foram obtidas por meio do LSMEANS . A estrutura 

de Akaike foi utilizada o que permite maiores critérios de informação. Para as 

variáveis medidas ao longo do tempo, o modelo incluiu o tratamento (dieta), o 

tempo e a interação entre o tempo e o tratamento como efeitos fixos. Para 

todas as variáveis foi utilizado efeito aleatório de animal dentro do quadrado. 

 

 

 

5.2 Experimento 2 

 

5.2.1 Local, Instalações e animais 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisas em Bovinos 

de Leite (LPBL) do VNP-FMVZ-USP, situado no Campus Administrativo de 

Pirassununga, no período de  14 de Junho a 14 de Setembro de 2010. 

A localização geográfica do campus da USP em Pirassununga é 21º59` 

de latitude sul e 47º26` de longitude oeste (W.Gr) e altitude média de 635 

metros. O clima da região é tropical do tipo Cwa na classificação de Koppen, e 

a temperatura média anual é de 20,8ºC, com precipitação pluviométrica média 

anual de 1298 mm. 

Foram utilizados 84 animais machos inteiros, da raça Nelore, com idade 

aproximada de 18 meses e peso vivo inicial médio de 350 kg. Os animais foram 

confinados por período de 84 dias, precedido de um período de adaptação, de 

7 dias. Os animais foram agrupados em delineamento inteiramente casualizado 
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em 7 piquetes; correspondentes a 7 (sete) dietas, formuladas para ganho de 

peso de 1,5 kg/dia segundo NRC (1996). 

 

 

5.2.2 Rações experimentais 

 

As dietas fornecidas aos animais em estudo foram compostas por sete 

rações durante todo o período experimental, formuladas para serem 

isonitrogenadas, isocalóricas e isoenxofre, de forma a atenderem as exigências 

nutricionais de novilhos em crescimento com ganho de peso corporal de 

aproximadamente 1,50 kg/dia, conforme recomendações do NRC (1996).  

Os animais foram distribuídos aleatoriamente para receber as seguintes 

rações experimentais: 1) Controle (C), composta por ração sem a inclusão de 

uréia; 2) Uréia pecuária (Reforce N) (U-1), com a utilização de 1,0% de uréia 

pecuária na ração, baseada na matéria seca; 3) Uréia pecuária (Reforce N) (U-

2), com a utilização de 2,0% de uréia pecuária na ração, baseada na matéria 

seca; 4) Uréia encapsulada 1 (UE1-1), a utilização de 1,0% de uréia 

encapsulada com o polímero 1 na ração, baseada na matéria seca; 5) Uréia 

encapsulada 1 (UE1-2), a utilização de 2,0% de uréia encapsulada com o 

polímero 1 na ração, baseada na matéria seca; e 6) Uréia encapsulada 2 (UE2-

1), com a utilização de 1,0% de uréia encapsulada com o polímero 2 na ração, 

baseada na matéria seca; e 7) Uréia encapsulada 2 (UE2-2), com a utilização 

de 2,0% de uréia encapsulada com o polímero 2 na ração, baseada na matéria 

seca.  

O volumoso oferecido foi a silagem de milho, sendo a proporção 

volumoso: concentrado da dieta de 50:50. 

 

 

5.2.3 Análise de alimentos 

 

Diariamente foram feitas as pesagens das quantidades dos volumosos e 

concentrados fornecidos e das sobras de cada tratamento. Os animais foram 

arraçoados uma vez no dia, às 7:00, de acordo com o consumo de matéria 



67 

 

seca do dia anterior, de forma a ser mantido um porcentual diário de excedente 

da dieta, entre 5 e 10% para que não houvesse limitação de consumo. 

 As duas porções constituintes da ração, concentrado e volumoso, foram 

misturadas no cocho e fornecidas na forma de dieta completa. A cada 7 (sete) 

dias era realizada a coleta e armazenamento a 20°C do pool de amostras de 

alimentos e sobras obtidos durante para posterior análise de nutrientes. 

As análises químico-bromatológicas foram realizadas no Laboratório de 

Bromatologia do VNP-FMVZ-USP. A proporção dos ingredientes no 

concentrado e dieta total, assim como a respectiva composição bromatológica 

das rações experimentais, concentrados e ingredientes encontram-se nas 

Tabelas 5, 6 e 7. 

As análises químico-bromatológicas foram realizadas conforme descrito 

no experimento 1.  

 

 

Tabela 5. Composição bromatológica dos ingredientes da dieta. 

 
 

Composição química 

Silagem de 
Milho 

Farelo 
de Soja 

Milho 
Moído 

Grão de 
Soja 

Matéria Seca (MS)1 34,76 90,21 89,89 95,32 

Matéria Orgânica (MO)2 94,32 94,05 98,38 94,46 

Matéria Mineral (MM)2 5,67 5,95 1,62 5,54 

Proteína Bruta (PB)2 9,68 50,67 8,90 39,04 

NIDN2 18,43 4,88 10,20 17,27 

NIDA2 10,09 2,75 4,20 6,60 

Extrato Etéreo (EE)2 2,70 2,48 2,51 20,73 

Carboidratos Totais (CT)2 83,11 40,90 86,97 34,69 

Fibra em Detergente Neutro (FDN)2 52,46 12,61 11,64 17,01 

Carboidrato não Fibroso (CNF)2 30,65 28,29 75,33 17,68 

Fibra em Detergente Ácido (FDA)2 36,90 9,90 4,10 14,64 

FDAi2 14,08 0,82 1,13 0,94 

Lignina2 4,59 0,89 0,99 2,26 

NDT2 63,33 81,48 87,52 98,73 

ELL (Mcal/kg)3 1,30 2,30 2,10 2,80 

EB (cal/g/MS)3 3878,63 4129,50 3891,25 5016,75 
1
Valor expresso em porcentagem da matéria natural;

 2
Valores expressos em porcentagem da 

matéria seca; 
3
Obtido com auxílio de bomba calorimétrica. 
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Tabela 6. Proporção dos ingredientes e composição bromatológica dos concentrados experimentais expressos na matéria seca (%MS). 

Ingredientes (% MS) 
Dietas experimentais 

C
4 

U-1%
5 

U-2%
6 

UE1-1%
7 

UE1-2%
8 

UE2-1%
9 

UE2-2%
10 

Fubá de milho 62,74 77,40 88,32 77,40 88,32 77,40 88,32 
Farelo de soja 21,42 7,05 - 7,05 - 7,05 - 
Grão de soja 11,81 9,81 3,41 9,81 3,41 9,81 3,41 
Uréia 0,00 1,83 4,00 1,83 4,00 1,83 4,00 
Mistura Mineral 3,99 3,99 4,00 3,99 4,00 3,99 4,00 
Calcário 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
Sal  0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
     
        Composição química 
Matéria Seca (MS)1 91,39 

 
 

91,06 91,06 

 
 

91,06 91,06 

 
 

91,06 91,06 
Matéria Orgânica (MO)2 93,02 92,04 90,11 92,04 90,11 92,04 90,11 
Matéria Mineral (MM)2 10.04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 10,04 
Proteína Bruta (PB)2 21,05 20,15 20,47 20,15 20,47 20,15 20,47 
NIDN2 9,48 9,93 9,60 9,93 9,60 9,93 9,60 
NIDA2 4,00 4,09 3,93 4,09 3,93 4,09 3,93 
Extrato Etéreo (EE)2 4,55 4,15 2,92 4,15 2,92 4,15 2,92 
Carboidratos Totais (CT)2 67,42 73,60 77,99 73,60 77,99 73,60 77,99 
Fibra em Detergente Neutro (FDN)2 12,01 11,57 10,86 11,57 10,86 11,57 10,86 
Fibra em Detergente Ácido (FDA)2 6,42 5,31 4,12 5,31 4,12 5,31 4,12 
Carboidratos não fibrosos (CNF)2 54,41 62,03 67,13 62,03 67,13 62,03 67,13 
FDAi2 1,00 1,02 1,03 1,02 1,03 1,02 1,03 
Lignina2 1,08 1,05 0,95 1,05 0,95 1,05 0,95 
NDT2 84,02 83,17 80,66 83,17 80,66 83,17 80,66 
ELL (Mcal/kg)3 2,14 2,06 1,95 2,06 1,95 2,06 1,95 
EB (cal/g/MS)3 3918,39 3795,10 3607,82 3795,10 3607,82 3795,10 3607,82 
1
Valor expresso em porcentagem da matéria natural;

 2
Valores expressos em porcentagem da matéria seca; 

3
Obtido com auxílio de bomba calorimétrica; 

4
C=Controle; 

5
U-1%=Uréia comum, 1% MS; 

6
U-2%=Uréia comum 2% MS; 

7
UE1-1%=Uréia encapsulada 1, 1% MS; 

8
UE1-2%=Uréia encapsulada 1, MS; 

6\9
UE2-1%=Uréia encapsulada 2, 1% MS; 

10
UE2-2%=Uréia encapsulada 2,  2% MS. 
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Tabela 7. Proporção dos ingredientes e composição bromatológica das dietas experimentais expressos na matéria seca (%MS). 

Ingredientes (% MS) 
Dietas experimentais 

C
4 

U-1%
5 

U-2%
6 

UE1-1%
7 

UE1-2%
8 

UE2-1%
9 

UE2-2%
10 

Silagem de Milho 50,23 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
Fubá de milho 31,23 38,70 44,16 38,70 44,16 38,70 44,16 
Farelo de Soja 10,66 3,53 - 3,53 - 3,53 - 
Grão de soja 5,88 4,91 1,70 4,91 1,70 4,91 1,70 
Uréia 0,00 0,92 2,00 0,92 2,00 0,92 2,00 
Mistura Mineral 1,99 1,99 1,98 1,99 1,98 1,99 1,98 
Calcário 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
Sal  0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
     
      Composição química 
Matéria Seca (MS)1 62,95 

 
 

62,92 62,89 

 
 

62,92 62,89 

 
 

62,92 62,89 
Matéria Orgânica (MO)2 93,68 93,19 92,21 93,19 92,21 93,19 92,21 
Matéria Mineral (MM)2 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 7,83 
Proteína Bruta (PB)2 15,34 14,98 15,07 14,98 15,07 14,98 15,07 
NIDN2 13,98 14,18 14,01 14,18 14,01 14,18 14,01 
NIDA2 7,06 7,09 7,01 7,09 7,01 7,09 7,01 
Extrato Etéreo (EE)2 3,62 3,43 2,81 3,43 2,81 3,43 2,81 
Carboidratos Totais (CT)2 75,31 78,36 80,55 78,36 80,55 78,36 80,55 
Fibra em Detergente Neutro (FDN)2 32,33 32,02 31,66 32,02 31,66 32,02 31,66 
Fibra em Detergente Ácido (FDA)2 21,73 21,10 20,51 21,10 20,51 21,10 20,51 
Carboidratos não fibrosos (CNF)2 42,98 46,34 48,89 46,34 48,89 46,34 48,89 
FDAi2 7,57 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 
Lignina2 2,84 2,82 2,77 2,82 2,77 2,82 2,77 
NDT2 73,63 73,26 71,99 73,26 71,99 73,26 71,99 
ELL (Mcal/kg)3 1,72 1,68 1,62 1,68 1,62 1,68 1,62 
EB (cal/g/MS)3 3898,66 3837,32 3742,98 3837,32 3742,98 3837,32 3742,98 
Valor expresso em porcentagem da matéria natural;

 2
Valores expressos em porcentagem da matéria seca; 

3
Obtido com auxílio de bomba calorimétrica; 

4
C=Controle; 

5
U-

1%=Uréia comum, 1% MS; 
6
U-2%=Uréia comum 2% MS; 

7
UE1-1%=Uréia encapsulada 1, 1% MS; 

8
UE1-2%=Uréia encapsulada 1, MS; 

6\9
UE2-1%=Uréia encapsulada 2, 1% 

MS; 
10

UE2-2%=Uréia encapsulada 2,  2% MS. 
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5.2.4 Desempenho e qualidade de carcaça  

 

Os animais foram pesados antes do inicio do período experimental para 

mensurar o peso inicial dos animais e nos dias 28º, 56º e no 84º do 

experimento para acompanhar o ganho de peso e peso final.  Após 84 dias de 

experimento, os animais foram transportados para frigorífico comercial, sob 

Inspeção Federal, onde foram abatidos, por meio de insensibilização por pistola 

pneumática e posterior sangria. Após o abate, as carcaças permaneceram por 

24 horas em câmara fria para estabelecimento do rigor mortis.  

Após 24h foi realizada a desossa e foi avaliado a área de olho de lombo 

(AOL cm2) e espessura de gordura subcutânea (EGS mm) do músculo 

Longissimus da carcaça direita de cada animal, com auxílio de uma régua 

quadriculada específica.  

 

 

5.2.5 Parâmetros sanguíneos  

 

  Foram realizadas coletas de sangue nos dias 28º, 56º, e 84º por punção 

da veia e/ou artéria coccídea, anteriormente ao fornecimento da dieta no 

período da manhã. As amostras foram coletadas (vacutainer) para dosagem 

dos parâmetros sanguíneos glicose, colesterol total, colesterol-HDL, proteínas 

totais, albumina, uréia e nitrogênio uréico e a enzimas aspartato 

aminotransferase (AST) no plasma. 

Imediatamente após coleta as amostras foram refrigeradas e 

centrifugadas a 2000 x g durante 15 minutos, para a separação do soro ou 

plasma e em seguida armazenados a -2 ºC, até o procedimento das análises 

laboratoriais. 

As análises das concentrações dos parâmetros sanguíneos foram 

realizadas no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal do Departamento 

de Nutrição e Produção Animal da FMVZ-USP, por meio de kits comerciais 

(Laborlab® e CELM®). Foi utilizado o método enzimático colorimétrico de 
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ponto final, sendo a leitura realizada em analisador automático de bioquímica 

sanguínea (Sistema de Bioquímica Automático SBA-200 CELM®).  

 

 

5.2.6 Análises estatísticas 

 

Os dados foram analisados utilizando-se o procedimento PROC MIXED 

(SAS, Versão 9.2, Institute Cary, NC 2010), de acordo com o seguinte modelo 

estatístico: 

                                                  Yij = µ +Di +Tj + Di(Tj)+ eij 

 

Onde: Yij = variável dependente, µ = média geral, Di = efeito da dieta (i =1 a 

7), Tj = efeito de dias em confinamento, Di(Tj) = efeito da interação entre dias 

da dieta e confinamento e eij = erro, Os graus de liberdade calculados foram 

realizados de acordo com o método satterthwaite (ddfm = satterth). Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância e Contraste ortogonal pelo 

comando PROC MIXED do SAS, versão 9,2 (SAS, 2010), adotando-se nível de 

significância de 5%. 

Para avaliação dos efeitos de tratamentos foram considerados os seguintes 

contrastes ortogonais: C1 = dieta controle (C) versos dietas com inclusão de 

uréia (U1 + U2 + UE1-1 + UE1-2 + UE2-1 + UE2-2); o objetivo foi comparar a 

dieta controle com as dietas com inclusão de uréia, seja ela pecuária ou 

encapsulada de liberação lenta; C2=dieta com inclusão de uréia pecuária (U) 

versos dietas com inclusão de uréia encapsulada de liberação lenta; o objetivo 

foi avaliar as diferenças entre a uréia pecuária e as uréia encapsuladas de 

liberação lenta; C3 = dieta controle versus dietas com 1% de inclusão de uréia; 

C4 = dieta controle versus dietas com 2% de inclusão de uréia; C5 = dietas 

com inclusão de 1% de uréia versus dietas com inclusão de 2% de uréia; C6 = 

dieta com inclusão da uréia de liberação lenta encapsulada com polímero 1 

versos uréia de liberação lenta encapsulada com polímero 2. O LSMEANS foi 

utilizado para obtenção das médias ajustadas dos tratamentos.  
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6. Resultados e Discussão 

 

6.1 Experimento 1 

 

6.1.1 Consumo e digestibilidade aparente total 

 

 Foi observado maior consumo de matéria seca (kg/dia) (P<0,05) para os 

animais que receberam a dieta controle quando comparados aos animais que 

receberam dieta contendo uréias, e observou-se também maior consumo dos 

demais nutrientes (MO, PB, EE, CNF, FDN, NDT) (Tabela 8). 

 O menor consumo dos animais alimentados com as dietas contendo 

uréia contradiz com os resultados encontrados por Rennó et al. (2005), Paixão 

(2004), Magalhães (2003), Coutinho Filho (1995) e Obeid et. al. (1980) onde 

não observaram diferença no consumo entre os tratamentos com e sem uréia.  

Galina et al. (2003) ao comparar dietas com e sem uréia, onde a fonte 

de uréia utilizada foi de liberação lenta, observou aumento de consumo de 

matéria seca e dos demais nutrientes nos animais alimentados com dietas 

contendo uréia. Já, Clarindo (2008) fornecendo níveis crescente de uréia (0; 

0,4; 0,75 e 1,3%) e  Feijó et al. (1997) substituindo farelo de soja por uréia (0, 

50 e 100%), observaram menor consumo de matéria seca e dos demais 

nutrientes. Wilson et al. (1975), fornecendo níveis crescentes de uréia (1,0; 

1,65; 2,30 e 3,0% na MS total) concluíram que a uréia parece deprimir o 

consumo quando é incluída na dieta em níveis acima de 2%. Esses autores 

atribuíram esse comportamento ao sabor amargo da uréia e, 

conseqüentemente, à sua baixa palatabilidade.  

 No presente estudo o fato das dietas com uréia terem apresentado 

menor consumo deve estar correlacionado com a quantidade de inclusão de 

uréia em relação à matéria seca da dieta, provavelmente devido a baixa 

palatabilidade quando em altas concentrações na dieta (2%), pois nos estudos 

citados a cima onde o consumo não foi alterado ou mesmo aumentou, o nível 

de inclusão da dieta foi de no máximo de 1,95% da matéria seca da dieta.  

Salman et al. (1996) sugerem que o uso de uréia pelos ruminantes 

acima de 1% da matéria seca da dieta total limita o consumo pela baixa 
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patabilidade. Galo et al. (2003) ao testar diferentes níveis de inclusão de uréia 

na dieta de vacas leiteiras observaram diminuição do consumo dos animais 

quanto maior foi a inclusão de uréia. Segundo Bloomfield et al. (1960), a taxa 

de hidrólise da uréia no rúmen ocorre quatro vezes mais rápida do que a 

utilização da amônia pelos microrganismos, e segundo o autor se a inclusão da 

uréia estiver alta esse processo é intensificado, alterando a taxa de 

fermentação, digestibilidade do alimento e alterando o consumo.  

Não foi observado efeito (P>0,05) para todas as variáveis de consumo 

(MS, MO, PB, EE, CNF, FDN, NDT) quando avaliados os animais que foram 

alimentados com dietas contendo uréia comum e comparados aos animais 

alimentados com os dois tipos de uréia encapsulada. Ainda, não foram 

encontrados efeitos para todas as variáveis de consumo, a exceção a variável 

de consumo de proteína bruta (kg/dia) (P<0,05) quando analisou os animais 

que foram alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulada 1 em relação 

aos alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulado do tipo 2. Este fato, 

provavelmente, deve estar correlacionado a fatores intrínsecos do tipo de uréia 

e sua tecnologia de liberação, e ao seu revestimento. 

 Foi observada tendência para a variável consumo de matéria seca em 

relação à porcentagem do peso vivo (%PV) (P=0,052), onde animais que 

receberam a dieta controle apresentaram valor médio maior quando 

comparado ao valor médio de consumo dos animais que receberam dieta 

contendo uréia. Este fato como já discutido acima, deve estar correlacionado a 

diminuição do consumo dos animais que recebiam dieta contendo alta inclusão 

de uréia (2%) em relação à matéria seca da dieta. 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Tabela 8. Consumos e digestibilidade aparente total de matéria seca e nutrientes em função das dietas 

experimentais. 

Variável 
Dietas experimentais 

EPM 
Contrastes  

C
1
 U

2
 UE-1

3
 UE-2

4
 C1 C2 C3 

Consumo (kg/dia)         

Matéria seca (MS) 8,46 7,90 8,04 7,55 0,22 0,029 0,703 0,125 

Matéria orgânica (MO) 7,95 7,27 7,39 6,99 0,20 0,006 0,743 0,156 

Proteína bruta (PB) 1,31 1,21 1,23 1,12 0,03 0,013 0,414 0,045 

Extrato etéreo (EE) 0,32 0,24 0,24 0,23 0,01 <0,001 0,383 0,206 

Carboidrato não fibroso (CNF) 3,51 3,25 3,29 3,10 0,10 0,013 0,615 0,130 

Fibra em detergente neutro (FDN) 2,79 2,55 2,62 2,53 0,06 0,041 0,807 0,489 

Nutrientes digestíveis totais (NDT) 6,28 5,69 5,77 5,44 0,16 0,001 0,634 0,110 

         

Consumo (%PV)         

Matéria seca 1,74 1,64 1,67 1,57 0,04 0,052 0,690 0,114 

Fibra em detergente neutro 0,57 0,53 0,54 0,52 0,01 0,061 0,905 0,473 

         

Digestibilidade Aparente Total (%)          

Materia seca 66,48 70,03 66,16 72,31 1,13 0,133 0,703 0,017 

Matéria orgânica  69,20 71,47 67,64 74,51 1,17 0,338 0,857 0,013 

Proteína bruta  64,14 73,49 67,49 73,83 1,24 <0,001 0,117 0,005 

Extrato etéreo  86,07 85,28 87,56 89,03 1,01 0,541 0,165 0,550 

Carboidratos totais  69,37 70,61 66,81 74,03 1,22 0,626 0,937 0,017 

Fibra em detergente neutro  58,85 61,80 57,19 61,87 1,17 0,564 0,394 0,135 

Carboidrato não fibroso  77,81 77,39 74,20 84,14 1,68 0,796 0,574 0,012 

NDTOBS 69,81 73,85 70,10 77,49 1,24 0,076 0,979 0,010 

         
1
Controle; 

2 
Ureia pecuária; 

3
Uréia encapsulada 1; 

4 
Uréia encapsulada 2. C1= Controle vs Fontes Uréia; C2 = 

Uréia encapsuladas Vs Ureia pecuária; C3 = UE-1xUE-2. 
 

 
 

Não foram observadas diferenças na digestibilidade aparente total dos 

nutrientes (P>0,05), e na exceção da proteína bruta (P<0,05), nos animais 

alimentados com a dieta controle quando comparados aos animais que 

receberam as dietas contendo uréia. O aumento verificado na digestibilidade da 

PB pode ser explicado pelo fato da uréia ser considerada 100% digestível. 

Assim, a substituição da proteína do farelo de soja pela uréia provocou melhora 

na digestibilidade aparente da PB da dieta. Segundo Huntingtons e Archibeque 

(1999), o efeito positivo da inclusão de uréia na dieta de ruminantes sobre a 

digestibilidade dos nutrientes ocorrem em função da capacidade dos 

microrganismos ruminais em assimilar os produtos da fermentação. Este 

resultado vai de encontro ao encontrado por Magalhães (2003), que observou o 
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aumento linear da digestibilidade de MS e PB em função dos níveis de inclusão 

de uréia. Porém, contradiz aos achados de Hennessy et al. (1995), e Cecava e 

Archibeque (1999), que não observaram influência da inclusão de uréia sobre a 

digestibilidade de proteína bruta, assim como Rennó et al. (2005). Paixão 

(2004) reportou que a inclusão de uréia aumentou a digestibilidade dos 

carboidratos não fibrosos, e Silveira et al. (2008) reportou um aumento da 

digestibilidade de FDN no tratamento com farelo de soja quando comparado 

aos tratamentos que continham diferentes níveis de uréia.  

Ainda, não foi observada diferença na digestibilidade aparente total dos 

nutrientes (P>0,05) quando foram analisados os animais que foram 

alimentados com dietas contendo uréia comum e comparados aos animais 

alimentados com os dois tipos de uréia encapsulada. Este resultado contradiz 

aos achados de Xin et al. (2010), que observaram maior digestibilidade 

aparente total para proteina bruta e matéria seca em animais tratados com 

dietas contendo uréia encapsulada quando comparado a animais que foram 

alimentados com dietas contendo uréia pecuária. Também de forma 

semelhante Puga et al. (2001) e Galina et al. (2003) observaram maior  

digestibilidade aparente de MS, FDN e MO nos animais tratados com dietas 

contendo uréia encapsulada quando comparado aos animais que receberam 

dieta com uréia comum. Este aumento na digestibilidade observado por esses 

autores, segundo eles, deve-se ao fato de uma melhor atividade de 

fermentação da fibra no rúmen, onde a uréia encapsulada melhora o 

desequilíbrio de nutrientes para as bactérias do rúmen, fornecendo assim mais 

moduladamente NH3, e obtendo melhor sincronia da utilização do NNP e 

energia pelos microrganismos, melhorando a eficiência de síntese microbiana.  

Foram observadas diferenças na digestibilidade aparente total de todos 

os nutrientes (P<0,05), a exceção do extrato etéreo e da fibra em detergente 

neutro quando analisou os animais que foram alimentados com a dieta 

contendo a uréia encapsulada 1 em relação aos alimentados com a dieta 

contendo a uréia encapsulado do tipo 2. Este fato, provavelmente, deve estar 

correlacionado a fatores intrínseco ao tipo de uréia e sua tecnologia de 

liberação, e ao seu revestimento. 
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6.1.2 Fermentação ruminal 

 

Não foi observada diferença na concentração de N-NH3 ruminal (P>0,05) 

nos animais que receberam a dieta controle quando comparados aos animais 

que receberam dietas contendo uréia (Tabela 9). Segundo Bloomfield et al. 

(1960), a taxa de hidrolise da uréia no rúmen ocorre 4 vezes mais rápido do 

que a utilização pelos microrganismos, assim sua transformação em amônia no 

rúmen através da enzima urease é imediata, fazendo com que os níveis de 

amônia se elevem muito rapidamente, logo é de se esperar que a concentração 

de nitrogênio amoniacal aumente em função da inclusão de uréia. Ainda, 

Huntington e Archibeque (1999) verificaram que a taxa de produção de N-NH3 

no rúmen reflete a solubilidade e a fermentabilidade da dieta, bem como a 

produção endógena de compostos nitrogenados, logo dietas que contenha 

NNP como fonte de PDR apresenta concentrações maiores de nitrogênio 

amoniacal. Ainda, segundo Owens e Zinn (1988), o pico de nitrogênio 

amoniacal em dietas contendo uréia comum ocorre até 2h após a alimentação 

e em dietas com baixa quantidade de PDR, como é o caso da dieta controle 

com farelo de soja, esse pico ocorre por volta de 4h após a alimentação, mas 

em concentrações menores. No caso de presente estudo não foram 

observadas diferenças entre as concentrações de nitrogênio amoniacal da 

dieta controle e das contendo uréia, provavelmente, pelo fato de as médias das 

dietas contendo uréia encapsulada serem próximas a média da dieta controle, 

fazendo que não desse diferença estatística. 
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liberação de uréia, fazendo com que a as bactérias ruminais pudessem 

aproveitar de uma forma mais eficiente a utilização do N-NH3. Portanto é de se 

esperar que o encapsulamento nas uréias deste experimento, provavelmente 

esteja sendo eficiente em modular a liberação de nitrogênio no rúmen.   

 Foi observada maior concentração de N-NH3 ruminal (P>0,05) entre os 

animais que foram alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulada 1 

em relação aos alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulado do tipo 

2. Este fato, provavelmente, deve estar correlacionado a concentração de 

nitrogênio, a fator intrínseco no seu encapsulamento, ou seja, ao tipo de uréia e 

sua tecnologia de liberação, e a sua proporção de revestimento. 

 Não foi observada diferença nos valores de pH ruminal quando 

comparou os animais que receberam a dieta controle quando comparados aos 

animais que receberam dietas contendo uréia, nem entre os animais que 

receberam a dieta com uréia pecuária quando comparados aos os animais que 

foram alimentados com os dois tipos de uréia encapsulada, e nem entre os 

animais que foram alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulada 1 

em relação aos alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulado do tipo 

2.   

 Em todos os parâmetros mensurados observou-se efeito de tempo 

(P<0,05) e este fato está correlacionado a quantidade de coleta realizada de 

liquido ruminal (6 coletas) , ao intervalo de tempo entre as coletas (a cada 2h) e 

ao comportamento da fermentação ruminal das dietas. Segundo Church (1979) 

ruminantes ao consumir dietas à base de volumoso mantem o pH ruminal entre 

6,2 e 6,8, ao passo que aqueles que consumem concentrado, entre 5,8 e 6,6. 

Mould et al. (1983) demonstrou que o efeito de pH é bifásico. Na primeira fase, 

pode haver acidificação de 6,8 para 6,0, provocando redução na digestão da 

porção fibrosa do alimento. Após o pH do ambiente ruminal alcançar valores de 

6,0; segunda fase, pode ocorrer uma parada na digestão devido à sensibilidade 

das bactérias fibrolíticas neste nível de acidez. 

 Não foram observadas diferenças nas porcentagens de ácidos acético e 

butírico (P<0,05) quando comparados os animais que receberam a dieta 

controle em relação aos animais que receberam dietas contendo uréia. 

Também nos animais que receberam a dieta com uréia pecuária quando 
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comparados aos animais que foram alimentados com os dois tipos de uréia 

encapsulada não apresentaram alterações nos parâmetros, assim como entre 

os animais que foram alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulada 1 

em relação aos alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulado do tipo 

2. Ainda, não foram observadas diferenças nas concentrações de ácidos 

acético, butírico e no total de ácidos graxos voláteis (mol/l) (P<0,05) quando 

comparou os animais que receberam a dieta controle em relação aos animais 

que receberam as dietas experimentais. 

Foram observadas menores proporções molares de ácido propiônico e 

concentrações de ácido propiônico (mol/L) e menor relação acetato/propionato 

nos animais alimentados com a dieta com uréia pecuária quando comparados 

aos animais alimentados com os dois tipos de uréia encapsulada. Este 

resultado contradiz o estudo de Xin et al. (2010), que comparou dietas 

contendo diferentes fontes proteícas (Proteína isolada da soja, uréia pecuária e 

uréia encapsulada) em vacas leiteiras e não observaram diferenças na 

concentração de AGV totais entre os três tratamentos, mas as porcentagens 

molares dos AGV individuais foram significativamente alterados pelos 

tratamentos dietéticos, onde dietas a base de uréia  resultaram em uma maior 

proporção de acetato e menores de propionato que a dieta com farelo de soja, 

o que causou um aumento na relação acetato:propionato. 

Foi observado efeito das dietas experimentais sobre a concentração de 

amônia ruminal, porcentagem de ácido propionico e na relação de acetato e 

propionato (P<0,05).  

  

6.1.3 Síntese de proteína microbiana 

 

Não foram observadas diferenças nas concentrações (mmol/dia) de 

alantoína, ácido úrico, derivados de purina, purinas absorvíveis, compostos 

nitrogenados microbianos, creatina spot, volume urinário (L/dia), na quantidade 

de nitrogênio microbiano (g/dia), na relação alantoína, nos derivados de purina 

e na eficiência de síntese de proteína microbiana (P>0,05) quando comparadas 

as dietas experimentais. (Tabela 10) 
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Como observado acima a energia de ganho de peso vivo foi maior em média 

nos animais que foram alimentados com a dieta controle, logo é esperado que 

apresentem maior eficiência de energia liquida de produção. 

Não foi observada a diferença na eficiência de energia líquida de 

produção (EL ganho/CED) (P<0,05) entre os animais que foram alimentados 

com a dieta contendo a uréia encapsulada 1 em relação aos alimentados com 

a dieta contendo a uréia encapsulado do tipo 2. 

Não foi observada a diferença na mudança de peso de corpo vazio e no 

balanço de energia líquida (P>0,05) nos animais alimentados com a dieta 

controle quando comparados aos animais que receberam as dietas contendo 

uréia.  

Não foram observadas diferenças no consumo (Mcal/d) de EB, ED e EL, 

nem na mudança de peso de corpo vazio (kg/dia), energia líquida de ganho de 

peso vivo, balanço de energia líquida e eficiência (g/CDE) (P>0,05) nos 

animais que receberam a dieta com uréia pecuária quando comparados aos 

animais que foram alimentados com os dois tipos de uréia encapsulada e 

também nem entre os animais alimentados com as uréias encapsuladas.  

 

 

6.1.5 Balanço de nitrogênio 

 

Foi observado maior consumo de nitrogênio (g de N/dia) (P<0,05) nos 

animais alimentados com a dieta controle quando comparados aos animais que 

receberam as dietas contendo uréia. Esse maior consumo está correlacionado 

ao maior consumo, em média, de matéria seca e nutrientes pelos animais 

alimentados com a dieta controle quando comparados aos animais alimentados 

com dietas contendo uréia (Tabela 12). 

Foi observada maior quantidade de nitrogênio nas fezes e maior 

porcentagem de nitrogênio total nas fezes (P<0,05) nos animais alimentados 

com a dieta controle quando comparados aos animais que receberam as dietas 

contendo uréia. Provavelmente essa menor quantidade de nitrogênio nas fezes 

dos animais que receberam dietas contendo uréia esteja correlacionada ao 

menor consumo de matéria seca e nutrientes. Esse resultado contradiz ao de 
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Segundo Bloomfild et al. (1960), o pico de amônia ruminal em animais 

alimentados com uréia comum ocorre em até 2 horas após alimentação e a 

taxa de hidrólise da uréia ocorre quatro vezes mais rápida do que a utilização 

da amônia pelos microrganismos, em decorrência disso a amônia  absorvida no 

trato gastrointestinal (nos ruminantes, principalmente no rúmen - retículo) vai 

para a circulação sanguínea através da veia porta e no fígado através do ciclo 

da uréia e é convertida em uréia, parte dessa uréia é excretada através da 

urina e parte volta ao rúmen através da circulação sanguínea (Visek, 1992). 

Segundo Taylor-Edwards et al. (2009), em estudo observaram que a uréia 

pecuária sofreu hidrolise rápida no rúmen gerando concentrações de N-NH3 

ruminal 263% maiores quando comparada a uréia de liberação lenta e que as 

concentrações de amônia subiram de forma acentuada após 0,5h da 

alimentação.   

Devido a rápida hidrolise da uréia pecuária no rúmen quando comparada 

a uréia de liberação lenta, os microrganismos conseguem maximizar sua 

eficiência de síntese microbiana sincronizando melhor a disponibilidade de 

energia fermentável e o nitrogênio amoniacal formado da hidrólise, fazendo 

com que a quantidade de amônia absorvida para a circulação sanguínea, e 

conseqüentemente convertida em uréia no fígado, e excretada através da 

urina, diminua (Xin et al., 2010; Russell et al., 1992). Este fato provavelmente 

esteja ocorrendo no presente estudo, onde a uréia encapsulada deve estar 

tendo melhor modulação da sua liberação e hidrólise quando comparada a 

uréia pecuária.  

 Foi observado maior consumo de nitrogênio (g de N/ dia) (P<0,05) 

nos animais que foram alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulada 

1 em relação aos alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulado 2.   

Esse maior consumo está correlacionado ao maior consumo de PB (Tabela 8) 

pelos animais alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulada 1 em 

relação aos alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulado 2. 

 Ainda, foi observada maior quantidade de nitrogênio nas fezes (g 

de N/ dia) e maior porcentagem de nitrogênio total nas fezes (P<0,05) nos 

animais que foram alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulada 1 

em relação aos alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulado 2. Essa 
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menor quantidade de nitrogênio nas fezes dos animais alimentados com a dieta 

contendo a uréia encapsulado 2 é resultado esperado, pois estes animais que 

receberam a dieta contendo uréia encapsulada 2 apresentaram menor 

consumo de PB (P<0,05) (Tabela 8). 

 

 

6.1.6 Parâmetros sanguíneos 

 

Foi observada maior concentração de colesterol total sanguíneo (mg/dl)  

(P<0,05) nos animais alimentados com a dieta controle quando comparados 

aos animais que receberam as dietas contendo uréia (Tabela 13). Segundo a 

tabela de proporção dos ingredientes e composição bromatológica da ração 

experimental expressos na matéria seca (Tabela 4) desse estudo, as dietas 

apesarem de serem isoproteícas e isoenergéticas, a dieta controle apresenta 

na sua composição maior concentração de extrato etéreo quando comparada 

com as dietas que contém uréia (3,62 e 2,81 % MS da dieta, respectivamente).  

O extrato etéreo é representado por lipídios, os lipídios são 

intensamente metabolizados no rúmen e isso tem grande correlação com o 

perfil de ácidos graxos disponíveis para absorção e utilização dos tecidos. 

Durante o metabolismo dos lipídios, ocorrem no rúmen dois importantes 

processos; a hidrólise das ligações éster dos lipídios e a biohidrogenação dos 

ácidos graxos insaturados. A absorção de ácidos graxos ocorre 

predominantemente no jejuno do intestino delgado, ocorrendo com menor 

intensidade no duodeno e no íleo. No intestino delgado os ácidos graxos ficam 

sob ação dos sais biliares e do suco pancreático formando micelas sendo, 

então, absorvidos para dentro das células intestinais (Kozloski, 2009). Dentro 

das células intestinais, os ácidos graxos são reesterificados em triglicerídeos, 

fosfolipídios e ésteres de colesterol para serem transportados inicialmente para 

o sistema linfático e depois para a circulação sanguínea (Bauman e Lock, 

2006), assim a concentração de extrato etéreo da ração está diretamente 

correlacionado com a quantidade de colesterol formado e que será absorvida 

posteriormente para a circulação. Portanto, este maior aumento na 
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No entanto, Moraes (2003) não verificou efeito de níveis crescentes de 

uréia em suplementos para novilhos em pastejo, sobre as concentrações de 

nitrogênio ureico plasmática, fato este também encontrado por Magalhães 

(2003) na dieta de novilhos. Segundo Broderick (1995), citado por Valadares et 

al. (1997), a concentração elevada de uréia plasmática está relacionada com a 

utilização ineficiente da proteína bruta da dieta.  Segundo, Harmeyer e Martens 

(1980), a concentração de N-uréico e uréia plasmático, que é sintetizada no 

fígado, é proporcional à quantidade de amônia produzida no rúmen, fato este 

observado neste estudo, pois ao observar a tabela de fermentação ruminal 

(Tabela 9), animais alimentados com a dieta controle quando comparados aos 

animais que receberam as dietas contendo uréia não apresentaram diferença 

(P<0,05) para concentrações de nitrogênio amoniacal. 

Foram observados menores valores para concentração (mg/dl) de uréia 

e nitrogênio ureico no soro (P<0,05) nos animais que receberam a dieta com 

uréia pecuária quando comparados aos animais que foram alimentados com os 

dois tipos de uréia encapsulada. Este resultado contradiz aos observados por 

Knaous et al. (2001) em novilhos em crescimento. Segundo Huntington e 

Archibeque (1999), a concentração de uréia plasmática está relacionada com 

taxa de produção de N-NH3 no rúmen que é reflexo da solubilidade e da 

fermentabilidade da dieta, bem como a produção endógena de compostos 

nitrogenados.  

Em virtude do fato de a hidrólise da uréia ser mais rápida que a 

capacidade de assimilação de amônia pelos microrganismos ruminais (Coelho 

da Silva e Leão, 1979), espera-se que a concentração de N-NH3 ruminal 

aumente em função da maior concentração de amônia liberada, estudos 

mostram (Xin et al., 2010 e Taylor-Edwards et al., 2009) que uréia encapsulada 

tem uma liberação e conseqüentemente hidrolise mais modulada quando 

compara a uréia pecuária.   

Assim o resultado encontrado neste estudo de concentração de uréia e 

nitrogênio ureico no soro nos animais que receberam a dieta com uréia 

pecuária quando comparados aos animais que foram alimentados com os dois 

tipos de uréia encapsulada, contradizem aos resultados esperados. Pois ao 

observar os resultados da tabela de fermentação ruminal (Tabela 9), animais 
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que foram alimentados com dietas contendo uréia comum apresentaram, em 

média, valor superior de concentração de nitrogênio amoniacal (P<0,05) em 

relação a animais alimentados com dietas contendo as uréias encapsuladas. 

Assim era esperado que animais que foram alimentados com dietas contendo 

uréia encapsulada apresentassem menores concentrações de uréia e 

nitrogênio ureico no soro. 

Não foram observadas diferenças nas concentrações de glicose sérica, 

proteínas totais, albumina (mg/dl) e AST (UI/l) (P>0,05) quando comparou os 

animais que receberam a dieta controle quando comparados aos animais que 

receberam dietas contendo uréia, nem entre os animais que receberam a dieta 

com uréia pecuária quando comparados aos os animais que foram alimentados 

com os dois tipos de uréia encapsulada e nem entre os animais que foram 

alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulada 1 em relação aos 

alimentados com a dieta contendo a uréia encapsulado 2. 

Não foi observada diferença na concentração de colesterol total sérico 

(mg/dl) (P>0,05) entre os animais que receberam a dieta com uréia pecuária 

quando comparados aos os animais que foram alimentados com os dois tipos 

de uréia encapsulada. Ainda, não foram observadas diferenças nas 

concentrações de colesterol total, nitrogênio ureico e uréia séricos (mg/dl) 

(P>0,05) entre os animais que foram alimentados com a dieta contendo a uréia 

encapsulada 1 em relação aos alimentados com a dieta contendo a uréia 

encapsulado 2. 

 

 

6.2 Conclusões 

 

A utilização de uréia encapsulada de liberação lenta em rações de 

novilhos canulados reduziu a concentração de N-NH3 ruminal e melhorou a 

digestibilidade de proteína bruta 

Níveis de inclusão de 2% de uréia em relação a matéria seca da dieta 

diminuiram o consumo de matéria seca dos animais. 
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6.3 Experimento 2 

 

6.3.1 Desempenho animal e Qualidade de carcaça 

 

Foram observados maiores peso final (kg) e ganho de peso (kg/dia) 

(P<0,05) nos animais alimentados com a dieta controle quando comparados 

aos animais que receberam as dietas contendo uréia (Tabela 14). Resultados 

semelhantes foram observados por Paixão (2006) ao substituir a proteína da 

soja pelo NNP da uréia (0 e 100%) com dois níveis de inclusão de concentrado 

(0,75 e 1,25% do PV) na dieta de 16 novilhos. Também Obeid et al. (1980) ao 

substituírem a proteína da soja por NNP (0, 50 e 100%) na dieta de 72 novilhos 

observaram que a inclusão de 100% de uréia, comprometeu o ganho de peso 

dos animais.  

Entretanto, Seixas et al. (1999) utilizando rações com diferente fonte 

proteícas (farelo de soja, uréia e amiréia) na dieta de 30 bovinos cruzados, não 

observaram diferença estatística no ganho de peso dos animais e peso final, o 

mesmo comportamento foi observado por Magalhães (2003). Os estudos 

citados a cima não observaram diferença no consumo dos animais (P>0,05), 

aspecto que provavelmente não esteja ocorrendo neste estudo, pois ao 

observar as médias de consumo dos diferentes lotes, observa-se que animais 

que foram alimentados com a dieta controle em média apresentaram maior 

consumo em relação aos que foram alimentados com dietas contendo uréia. 
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Foram observados maiores peso final (kg) e ganho de peso (kg/dia) 

(P<0,05) nos animais alimentados com a dieta controle quando comparados 

aos animais que receberam as dietas contendo inclusão de 2% de uréia em 

relação a matéria seca da dieta. Ainda, foram observados maior peso final (kg) 

e ganho de peso (kg/dia) (P<0,05) nos animais alimentados com dietas 

contendo inclusão de 1% de uréia quando comparados aos animais que 

receberam as dietas contendo inclusão de 2% de uréia na matéria seca da 

dieta. 

Não foram encontradas diferenças no peso final (kg) e ganho de peso 

(kg/dia) entre os animais que foram alimentados com a dieta controle em 

relação aos animais que foram alimentados com dietas contendo 1% de uréia. 

Ao serem observados os valores médios de consumo dos diferentes 

tratamentos, pode-se observar que os animais que foram alimentados com 

dietas contendo 2% de inclusão de uréia na matéria seca total da dieta 

apresentaram menor consumo quando comparados aos animais que 

receberam a dieta controle ou mesmo aos animais que receberam dietas 

contendo 1% de inclusão de uréia. Portanto, provavelmente a inclusão de 2% 

de uréia na dieta, neste caso, deve estar levando a uma diminuição de 

consumo.  

Segundo Haddad (1984) e Salman et al.,1996, níveis elevados de uréia 

na dieta podem provocar redução no consumo de matéria seca, em virtude de 

sua palatabilidade, fato que foi comprovado por Silva et al. (1997) e Feijó et al. 

(1997) ao avaliarem dietas para terminação de novilhos Nelore e F1 Pardo 

Suíço x Nelore, respectivamente, nas quais o farelo de soja foi substituído por 

uréia (0, 50 e 100%).  

Da mesma forma, Paixão (2006) substituindo a proteína da soja pelo 

NNP da uréia (0 e 100%) em dois níveis de inclusão de concentrado (0,75 e 

1,25% do PV) na dieta de novilhos com dois níveis de concentrado observou 

diminuição no consumo de animais alimentados com maior porcentagem de 

uréia na dieta, Wilson et al. (1975) ao fornecerem níveis crescentes de uréia 

(1,0; 1,65; 2,30 e 3,0% na MS total) para novilhos, seja via oral ou por infusão 

direta no rúmen, verificaram que a uréia parece deprimir o consumo quando é 

incluída na dieta em níveis acima de 2,0%, Fernandes et al. (2004) avaliaram a 
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influência do aumento da proteína metabolizável, por meio da inclusão de 

farelo de soja em substituição à uréia, no desempenho de 24 animais Nelores e 

13 Canchim e verificaram menor ganho de peso diário naqueles que receberam 

maior proporção de uréia na dieta (2, 1 e 0% de uréia na MS total das rações).  

Já Milton et al. (1997), em um trabalho conduzido com novilhos na fase 

de terminação que foram submetidos a dietas com níveis crescentes de uréia 

(0; 0,35; 0,7; 1,05 ou 1,4% na MS), observaram efeito quadrático sobre o 

consumo de MS, que apresentou o maior valor com a inclusão de 1,05% de 

uréia na dieta dos animais. Portanto o fato de os animais alimentados com 

dietas com 2% de inclusão de uréia apresentarem menor peso final e menor 

ganho de peso deve-se ao fato de apresentarem menores consumos em 

relação as outras dietas, fato este verificado no experimento 1. 

Não foram observadas diferenças no peso final (kg) e ganho de peso 

(kg/dia) (P<0,05) entre os animais que foram alimentados com a dieta contendo 

uréia pecuária em relação aos animais que foram alimentados com dietas 

contendo uréia encapsulada. Ainda, não foi observado diferença no 

desempenho entre os animais que foram alimentados com a dieta contendo 

uréia encapsula 1 em relação aos animais que foram alimentados com dietas 

contendo uréia encapsulada 2. 

Analisando as características de carcaça, não foram encontradas 

diferenças na área de lombo (cm2) e espessura de gordura subcutânea (mm) 

(P>0,05) nos animais que receberam dieta controle quando comparados aos 

animais que receberam dietas contendo uréia, nem entre as demais dietas 

experimentais.  

O grau de acabamento das carcaças é avaliado pela espessura de 

gordura subcutânea (EGS), sendo esta a característica de maior impacto no 

rendimento, visto que o rendimento de carne magra diminui com o aumento na 

EGS. Luchiari Filho (2000) considera que uma carcaça de boa qualidade deve 

apresentar EGS de no mínimo 3,0 mm. No presente estudo os valores 

encontrados para EGS nos animais dos diferentes lotes, em média, estão 

próximos de 3,0 mm.  

Hussein e Berger (1995), em experimento com novilhos holandeses, não 

verificaram comprometimento das características de carcaça dos animais, 



93 

 

quando 50% da proteína do farelo de soja foi substituída pela uréia. Shain et al. 

(1998), trabalhando com animais em confinamento recebendo níveis 

crescentes de uréia na ração (0; 0,88; 1,34 e 1,96% na MS), não encontraram 

diferenças no peso de carcaça quente e na EGS nos animais dos diferentes 

tratamentos. Resultados semelhantes foram encontrados por Milton et al. 

(1997) usando níveis crescentes de uréia (0; 0,5; 1,0 e 1,5% na MS) na ração 

de novilhos em terminação, verificando que a área de olho de lombo não foi 

afetada pelos diferentes níveis, enquanto que a EGS apresentou 

comportamento linear crescente com a inclusão de uréia na dieta. Resultados 

que vão de encontro aos encontrados neste estudo. 

Seria esperada uma maior EGS nos animais tratamentos com a dieta 

controle, em virtude do maior GPD e maior peso vivo final dos animais destes 

tratamentos, quando comparados aos animais suplementados com dieta 

contendo uréia, mas não foi o que aconteceu no presente estudo. 

 

 

6.3.2 Parâmetros sanguíneos 

 

Não foi encontrada diferença na concentração de glicose sérica (mg/dl)  

(P>0,05) nos animais que receberam dieta controle quando comparados aos 

animais que receberam dietas contendo uréia (Tabela 15). Este resultado está 

de acordo com outros trabalhos encontrados na literatura, onde houve 

comparações entre farelo de soja e uréia (Broderick et al., 1993; Guidi, 1999) e 

não foi observado diferença. 

Foi observada menor concentração de glicose sérica (mg/dl) (P<0,05) 

entre os animais que foram alimentados com a dieta contendo uréia pecuária 

em relação aos animais que foram alimentados com dietas contendo uréia 

encapsulada. Segundo Huntington (1997), à existência de aumento de glicose 

sérica está, em parte, correlacionado com o aumento da concentração molar 

de propionato ruminal, pois o propionato é o principal substrato para a síntese 

de glicose no fígado (gliconeogênese) em ruminates. Neste experimento não 

foi mensurado a fermentação ruminal nos animais dos diferentes tratamentos, 

mas se mantermos uma correlação com o experimento 1 deste estudo, parte 
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dessa diminuição de glicose pode ser explicada observando os dados de 

fermentação ruminal  (Tabela 9), onde animais que receberam dietas contendo 

uréia pecuária quando comparados com os animais que foram alimentados 

com dietas contendo uréia encapsulada (Tabela 10) apresentaram menor 

concentração de propionato ruminal (mol/l), condizentes aos achados de 

Huntington (1997). 

Não foi encontrada diferença na concentração de glicose sérica (mg/dl)  

(P>0,05) nos animais que foram alimentados com a dieta controle em relação 

aos animais que foram alimentados com dietas contendo 1% de uréia e nem 

entre os animais que foram alimentados com a dieta controle quando 

comparados aos animais que receberam as dietas contendo inclusão de 2% de 

uréia. 
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Foi observada maior concentração de AST (UI/dl) (P<0,05) entre os 

animais que foram alimentados com a dieta contendo uréia pecuária em 

relação aos animais que foram alimentados com dietas contendo uréia 

encapsulada. Roller et al. (1982) trabalhando com intoxicação por amônia em 

ovinos, encontraram altas atividades de AST em animais que apresentavam 

concentrações elevadas de amônia ruminal e sérica, atribuindo esta elevação a 

possíveis lesões hepáticas devido a metabolização desta no fígado. Neste 

estudo, provavelmente os animais que estão sendo alimentados com dietas 

contendo uréia pecuária estão apresentando maior hidrolise ruminal da uréia 

quando comparados com aqueles que então recebendo dieta contendo uréia 

encapsulada, indicando que provavelmente a liberação de nitrogênio ruminal 

destas esteja ocorrendo mais lentamente devido ao encapsulamento da uréia. 

Não foi encontrada diferença na concentração de AST (UI/dl) (mg/dl)  

(P>0,05) entre os animais que foram alimentados com a dieta controle em 

relação aos animais que foram alimentados com dietas contendo 1% de uréia, 

o que ocorreu também entre os animais que foram alimentados com a dieta 

controle quando comparados aos animais que receberam as dietas contendo 

inclusão de 2%. Segundo Huntington e Archibeque (1999), a taxa de produção 

de N-NH3 no rúmen reflete a solubilidade e a fermentabilidade da dieta, bem 

como a produção endógena de compostos nitrogenados. Diante disso, Taylor-

Edwards et al. (2009) observaram que a uréia comum sofre hidrolise rápida no 

rúmen gerando concentrações de N-NH3 ruminal 263% maiores quando 

comparada a uréia de liberação lenta. Provavelmente, neste estudo, os animais 

tratados com dietas contendo uréia encapsulada, pelo fato de apresentarem 

valores de concentração de AST (UI/dl) próximos aos animais alimentados com 

a dieta controle (sem inclusão de uréia), estejam tendo uma satisfatória 

sincronia de liberação de uréia. 

Foram observadas menores concentrações de uréia e nitrogênio ureico 

no soro (mg/dl) (P<0,05) nos animais que foram alimentados com dietas 

contendo inclusão de 1% de uréia quando comparados aos animais que 

receberam as dietas contendo inclusão de 2% de uréia. Segundo, Harmeyer e 

Martens (1980), a concentração de N-ureico e uréia plasmático, que é 

sintetizada no fígado, é proporcional à quantidade de amônia produzida no 
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rúmen, e uma compilação de resultados mostrou que conforme há um aumento 

na inclusão de uréia na dieta há um aumento da formação de nitrogênio 

amoniacal ruminal (Oliveira et al., 2001; Rennó, 2003; Cecava e Hancock, 

1994; Galina et al., 2003; Golombeski et al., 2006). Devido a alta capacidade 

da amônia, ser altamente absorvida pelos epitélios ruminal e abomasal ela 

passa para a circulação sanguínea e é metabolizada pelo fígado e convertida 

em uréia pelo ciclo da uréia. Portanto o aumento das concentrações do 

nitrogênio ureico e uréia sérica são reflexos de maiores concentrações de uréia 

na dieta, fato este observado nas dietas com inclusão de 2% de uréia quando 

comparadas as com 1% de inclusão de uréia. 

Foram observada menores concentrações proteínas totais e albumina 

(mg/dl) (P<0,05) nos animais que receberam dieta controle quando 

comparados aos animais que receberam dietas contendo uréia. Em adição, 

foram observadas menores concentrações proteínas totais e albumina (mg/dl) 

(P<0,05) nos animais que receberam dieta contendo uréia pecuária em relação 

aos animais que foram alimentados com dietas contendo uréia encapsulada. 

Também, foram observadas menores concentrações de proteínas totais e 

albumina (mg/dl) (P<0,05) nos animais que receberam dieta controle em 

relação aos animais que foram alimentados com dietas contendo 1% de uréia 

em relação a matéria seca da dieta total e menores concentrações de proteínas 

totais e albumina (mg/dl) (P<0,05) nos animais que receberam dieta controle 

quando comparados aos animais que receberam as dietas contendo inclusão 

de 2% de uréia. 

Ainda, foram observadas menores concentrações proteínas totais e 

albumina (mg/dl) (P<0,05) nos animais que receberam dieta contendo uréia 

encapsula 1 em relação aos animais que foram alimentados com dietas 

contendo uréia encapsulada 2 (C6). 

Os valores de proteínas totais e albumina nos diferentes tratamentos 

estão dentro da normalidade, onde os valores de referência segundo Morris 

(1993), são de 5,0 a 7,5 mg/dl de proteínas totais e de  2,0 a 3,0 mg/dl para 

albumina. Mas as diferenças observadas entre os tratamentos não são 

conclusivas e não foi encontrado nada que explicasse ou pudesse 

correlacionar na literatura. 
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6.4 Conclusões 

 

A utilização de 2% inclusão de uréia, encapsulada ou não, em relação à 

matéria seca total da dieta, resulta em redução de desempenho dos animais. 

No entanto, 1% de inclusão em relação à matéria seca não influenciou nos 

resultados. 

Na condição em que este estudo foi realizado não foi observado 

diferença no desempenho entre animais submetidos à dieta com uréia pecuária 

e uréia encapsulada. 
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