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RESUMO
CALOMENI, G. D. Utilização de ureia encapsulada de liberação lenta na alimentação de
vacas em lactação. [Use of Polymer-coatted slow-relase urea on Feeding Dairy Cows].
2011. 86 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2011.

Objetivou-se avaliar a utilização de ureia encapsulada de liberação Lenta nas dietas de vacas
em lactação e seus efeitos sobre o consumo e digestibilidade aparente total da matéria seca e
dos nutrientes, fermentação ruminal, produção microbiana ruminal, produção e composição
do leite, e as concentrações de parâmetros sangüíneos. Foram utilizadas 16 vacas da raça
Holandesa com produção média de 30,0 kg/dia, agrupadas em 4 quadrados latinos 4x4
balanceados e contemporâneos, recebendo as dietas experimentais: 1) Controle (CT), ração
sem a inclusão de ureia; 2) Ureia pecuária (UP), com a utilização de 1,0% de UP na ração,
baseada na matéria seca (MS); 3) Ureia encapsulada 1 (UE1), com a utilização de 1,0% de
UE1 na ração, baseada na MS; e 4) Ureia encapsulada 2 (UE2), com a utilização de 1,0% de
UE2 na ração, baseada na MS. O volumoso utilizado foi a silagem de milho, em relação de
50:50 (relação volumoso:concentrado). A produção de leite e o consumo de matéria seca
foram mensurados diariamente durante todo o período experimental. As amostras utilizadas
para análise da composição do leite foram coletadas no 16o dia de cada período experimental,
sendo provenientes das duas ordenhas diárias. As amostras de sangue foram coletadas em
tubos vacuolizados por punção da veia e/ou artéria coccígea. As amostras de líquido ruminal
foram coletadas com a utilização de sonda esofágica três horas após a alimentação matinal. A
digestibilidade foi determinada por meio de indicador interno FDAi. Não houve diferença
para consumo de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, extrato etéreo, fibra em
detergente neutro e nutrientes digestíveis totais. Foi observado aumento na digestibilidade da
proteína bruta e nos nutrientes digestíveis totais observados nos animais submetidos às dietas
contendo ureia quando comparados aos animais alimentados com a dieta controle. Não houve
efeito das dietas experimentais sobre o pH e concentração de amônia ruminal. Foi observado
aumento nas concentrações totais de ácidos graxos de cadeia curta e do ácido propiônico nos
animais tratados com a dieta controle quando comparados aos animais alimentados com as
dietas com inclusão de ureia, mas não foi observada alteração na relação acetato:propionato e
na proporção molar dos ácidos graxos de cadeia curta. Também não foi observada diferença
na síntese e na eficiência de síntese de proteína microbiana. Não houve diferença para o
consumo de compostos nitrogenados totais, e nas excreções de compostos nitrogenados na

urina, no balanço de nitrogênio e na eficiência de utilização do nitrogênio. Foi observado
aumento na excreção de compostos nitrogenados no leite e nas fezes nos animais tratados com
a ração controle quando comparados aos animais tratados com as dietas com ureia. Também
foi observado aumento na produção de leite, e na produção de gordura e lactose nos animais
tratados com a dieta controle quando comparados aos animais tratados com as dietas contendo
ureia. Não houve diferença para as concentrações sanguíneas de glicose, ureia, e nitrogênio
ureico. A utilização de ureia na alimentação de vacas em lactação, apesar de ter reduzido a
produção de leite, não influenciou a produção de leite corrigida para 3,5% de gordura, e a sua
composição. Nas condições em que os animais foram avaliados neste estudo não foi
observada diferença no desempenho e metabolismo entre as vacas suplementadas com ureia,
seja encapsulada ou não.

Palavras-chave: Vacas leiteiras. Ureia. Ureia encapsulada de liberação lenta. Síntese de
proteína microbiana. Balanço de nitrogênio.

ABSTRACT
CALOMENI, G. D. Use of Polymer-coatted slow-relase urea on Feeding Dairy Cows.
[Utilização de ureia encapsulada de liberação lenta na alimentação de vacas em lactação].
2011. 86 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2011.

The aim was to evaluate the use of polymer-coated slow release urea (PCU) in rations for
lactating cows by evaluating its effects on consumption and nutrient digestibility, ruminal
fermentation, rumen microbial yield, production and milk composition, and concentrations of
blood parameters. To perform this experiment were used 16 Holstein cows with average
production of 30.0 kg/day, divided into four 4x4 balanced and contemporary latin squares,
receiving the experimental diets: 1) Control (CT) diet without the addition of urea, 2) Feedgrade Urea (FGU), with the use of PCU 1.0% in the diet based on dry matter (DM), 3) PCU 1,
with the use of PCU1 1.0% of the diet, based on DM, and 4) PCU 2 , with the use of 1.0%
PCU2 in the diet, based on DM. The forage used was corn silage in a ratio of 50:50
(forage:concentrate ratio). Milk production (MP) and dry matter intake (DMI) were measured
daily throughout the experimental period. The samples used to analyze the composition of
milk were collected on the 16th day of each experimental period, and from the two daily
milkings. Blood samples were collected in tubes vacuolated by vein puncture and/or
coccygeal artery. The rumen fluid samples were collected with the use of esophageal probe
three hours after the morning feeding. The digestibility was determined by means of the
internal marker indigestible acid detergent fiber. There was no difference for DMI, organic
matter, crude protein, ether extract, neutral detergent fiber and total digestible nutrients. There
was a increase in the digestibility of crude protein and total digestible nutrients in animals
treated with urea diets compared to animals fed the control diet. There was no effect on pH
and ruminal ammonia. An increase in concentrations of total short-chain fatty acid and
propionic acid was observed in animals treated with the control diet compared to animals fed
diets with inclusion of urea. There was no change in acetate: propionate ratio and the molar
ratio of short-chain fatty acids. There was no difference in the synthesis and efficiency of
synthesis of microbial proteins. There was no difference in consumption of total nitrogen
compounds, and nitrogen compounds excretion in urine, nitrogen balance and nitrogen use
efficiency. There was an increase in the excretion of nitrogenous compounds in milk and
feces in animals treated with the control diet compared to animals treated with urea rations.
Was observed an increase in milk production and total fat and lactose production in animals

treated with the control diets compared to animals treated with urea rations. There was no
difference in blood concentrations of glucose, urea and urea nitrogen. The use of urea in the
feeding of dairy cows, despite the lower milk production, did not influenced fat corrected
milk yield (3,5%) and its composition. Under conditions in which animals were evaluated in
this study there was no difference in performance and metabolism between cows
supplemented with urea, polymer-coated slow release or not.
Keywords: Dairy cows. Urea. Polymer-coated slow release urea. Microbial protein synthesis.
Nitrogen balance.
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1

INTRODUÇÃO

O nitrogênio (N) é reconhecido como um elemento essencial para os animais há
muitos anos. Os ruminantes podem crescer, reproduzir e produzir carne e leite quando a
dieta contém apenas nitrogênio não proteico (NNP), ilustrando a capacidade de síntese
protéica pelos microrganismos ruminais. Os ruminantes são capazes de utilizar o NNP
desde que tenham substrato para isto, como o enxofre (S), para síntese dos aminoácidos
(aa) metionina e cistina. As fontes de N que os microorganismos ruminais utilizam para
a síntese de proteína são a proteína dietética, nitrogênio não proteico (NNP) dietético e
NNP reciclado para o rúmen. O uso do NNP na nutrição dos ruminantes teve sua
origem em 1879, na Alemanha, sendo que em 1939, já observava-se seu uso no
arraçoamento de animais nos Estados Unidos.
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 (NRC, 2001).
Segundo este comitê, a maximização da eficiência do uso da proteína bruta dietética
requer a seleção de alimentos proteicos e suplementos de nitrogênio não-proteico (NNP)
que possam disponibilizar quantidades adequadas de PDR que satisfaçam, mas não
excedam as exigências de nitrogênio necessárias para a máxima síntese de proteína
bruta microbiana (PBM), e, em determinadas situações, utilizar adequadas fontes de
proteína não degradada no rúmen (PNDR) para o fornecimento de aminoácidos (AAs)
absorvíveis no intestino delgado em complementação a PDR.
O NNP não se apresenta como aminoácidos reunidos por vínculo formando
peptídeos, mas consiste em fonte de nitrogênio, que juntamente com os substratos
presentes no rúmen, principalmente energia, se transforma em proteína de alta
qualidade. Existe grande variedade de compostos caracterizados como NNP, tais como,
os compostos de purinas e pirimidinas, ureia, amiréia, biureto, acido úrico, glicosídeos
nitrogenados, alcalóides, sais de amônio e nitratos. Dentre estes, a ureia se destaca pelo
baixo custo, disponibilidade e facilidade de uso, sendo muito utilizada na alimentação
animal, especialmente em ruminantes (SANTOS et al., 2001).
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A ureia é importante fonte de proteína degradável no rúmen, sendo classificada
como nitrogênio não proteico (NNP) e apresentando em sua composição alta densidade
de equivalente proteico. Entretanto, sua rápida solubilização implica em perdas de N, o
que causa redução na eficiência de síntese microbiana ruminal e riscos de intoxicação,
pois a quantidade de N no rúmen ultrapassa a capacidade de assimilação dos
microrganismos (NRC, 2001).
Nos últimos 30 anos inúmeras tecnologias foram desenvolvidas para sincronizar
a liberação de fontes de NNP, como a ureia, com a degradação de carboidratos no
rúmen com objetivo de maximizar a eficiência de síntese microbiana. Compostos com
liberação lenta de NNP desenvolvidos previamente, tais como a isobutilidina
monoureia, o biureto, a amiréia, a ureia tratada com formaldeído e a ureia recoberta por
óleo de semente de linhaça não demonstraram as mesmas vantagens da ureia quando
utilizadas na nutrição de ruminantes. Provavelmente esta situação ocorreu em função de
parte substancial do NNP destes compostos passarem pelo rúmen sem ter sido
convertido em amônia, reduzindo assim sua incorporação na síntese de proteína
microbiana. Também, os compostos desenvolvidos até então apresentam menores
vantagens em função da formação de amônia a partir destes compostos no rúmen,
embora mais lenta em relação à ureia, ainda é rápida demais para melhorar a utilização
do nitrogênio pelos microrganismos ruminais.
Observando a preocupação dos pesquisadores no sentido da adaptação dos
animais à ureia e com base na hipótese de sincronização das taxas de degradação de
nutrientes no rúmen, desde a década de 60, tem sido buscada uma fonte de nitrogênio
que mantenha os níveis de amônia ruminal constantes ao longo do dia. Esse problema
poderia ser superado usando as fórmulas de nitrogênio não proteico de liberação lenta
(FERREIRA et al., 2005).
Estudos conduzidos na década de 70 testaram um produto resultante da extrusão
da ureia com amido (amiréia) e foi observada liberação ruminal mais lenta. Entretanto,
diversos trabalhos não mostraram benefícios em relação à ureia. Alguns autores
relataram que compostos com liberação lenta de nitrogênio, tais como amiréia, biureto,
certos materiais de cobertura e a maioria dos complexos de ureia com formaldeído ou
melaço, auxiliaram a evitar a toxicidade da amônia, mas não afetaram a utilização de
nutrientes. A efetividade de liberação de N nestes produtos varia muito pouco, podendo
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limitar a incorporação na proteína microbiana, ou obter liberação muito elevada de N,
resultando em altos níveis de N 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 de ureia de liberação lenta, pois comprovam uma
liberação mais gradual (FERREIRA et al., 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 ureia de
liberação lenta se comparado à ureia comum (GALO et al., 2003).
Desta forma, a utilização de ureia encapsulada na alimentação de ruminantes
pode favorecer o melhor aproveitamento do N disponível, sendo a liberação deste 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.

2 HIPÓTESE

A hipótese científica a ser avaliada neste projeto de pesquisa sugere que a
utilização de ureia encapsulada de liberação lenta em dietas de vacas em lactação
apresenta efeitos desejáveis para a produção e composição do leite.

3

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi avaliar a utilização de ureia encapsulada de
liberação lenta em dietas de vacas em lactação avaliando seus efeitos sobre o consumo e
digestibilidade aparente total da matéria seca dos nutrientes, fermentação ruminal,
produção microbiana ruminal, produção e composição do leite, e as concentrações de
parâmetros sangüíneos.
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4

REVISÃO DE LITERATURA

4.1 NITROGÊNIO NÃO PROTEICO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES

Modelos nutricionais para a alimentação de proteína para o gado leiteiro
evoluíram a partir de sistemas básicos que utilizavam proteína bruta (NRC, 1978; ARC,
1980) para sistemas mais complexos com base em proteína degradável no rúmen (PDR)
e proteína não degradável no rúmen (PNDR) (NRC, 1985, 1989; JARRIGUE, 1988;
AFRC, 1992; NRC, 2001). A estrutura básica de todos esses modelos possui 3 fontes de
entrada de nitrogênio para o ruminante: o nitrogênio proveniente da dieta, o nitrogênio
proveniente da reciclagem e o nitrogênio endógeno. A fonte do nitrogênio dietético é
dividida em PDR e em PNDR, sendo a PDR composta por proteína verdadeira e por
nitrogênio não proteico (NNP). No rúmen, a proteína verdadeira é degradada em
peptídeos e aminoácidos (AA). Os aminoácidos, por sua vez, podem ser deaminados até
amônia ou serem incorporados diretamente à proteína microbiana. O NNP é composto
de nitrogênio presente no DNA, RNA, amônia, AA, e pequenos peptídeos, sendo que o
N proveniente de peptídeos, AA, e amônia podem ser utilizados para o crescimento
microbiano (BACH et al., 2005).
A saída de nitrogênio do rúmen consiste de N-amoniacal, proteína não
degradada (dietética ou endógena), e de proteína microbiana. Quando a dieta é limitante
em energia fermentável, ou com proteína bruta ou proteína altamente degradável em
excesso, poderá ocorrer produção excessiva de amônia. Entretanto, nem toda amônia
produzida poderá ser convertida em proteína microbiana. A amônia em excesso é
absorvida pela parede do rúmen e transportada para o fígado, onde ocorre sua conversão
em ureia, a qual é lançada no sangue. A ureia no sangue poderá seguir diferentes
destinos: retornar ao rúmen via saliva, ou pela própria parede ruminal, ou poderá ainda
ser excretada na urina por meio de filtração renal. Quando a ureia retorna ao rúmen, é
convertida novamente em amônia, podendo ser utilizada como fonte de nitrogênio para
bactérias (VALADARES FILHO, 2002). De forma resumida, o metabolismo do
nitrogênio está descrito na figura 1 abaixo:
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Fonte: Santos, 2006
Figura 1 - Metabolismo de Nitrogênio

O objetivo da nutrição protéica de 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 (NRC, 2001).
Segundo este comitê, a maximização da eficiência do uso da proteína bruta dietética
requer a seleção de alimentos proteicos e suplementos de nitrogênio não-proteico
(NNP), que possam disponibilizar quantidades adequadas de PDR que satisfaçam, mas
não excedam as exigências de nitrogênio necessárias para a máxima síntese de proteína
bruta microbiana (PBM) e, em determinadas situações, utilizar adequadas fontes de
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proteína não degradável no rúmen (PNDR) para o fornecimento de aminoácidos (AAs)
absorvíveis no intestino delgado em complementação a PDR.
Quando discutimos especificamente sobre NNP, graças à capacidade que os
microorganismos ruminais possuem de utilizar amônia como fonte de nitrogênio para a
síntese de aminoácidos é viabilizada a utilização de fontes de NNP na alimentação de
ruminantes. O comportamento referente à utilização de diferentes fontes de nitrogênio
para síntese de proteína microbiana não é homogêneo em toda a flora ruminal. Segundo
Russel et al. (1992), os microrganismos ruminais diferem em dois grupos básicos: o
primeiro, que degrada carboidratos não estruturais (CNE), utiliza peptídeos e amônia
para síntese de proteína microbiana, numa razão média de 2/1 (66% de peptídeos e 34%
de N amoniacal); o segundo grupo, que degrada carboidratos estruturais (CE) é capaz de
utilizar (somente) amônia para síntese microbiana.
Para que as bactérias ruminais consigam sintetizar AA a partir da amônia, elas
necessitam de energia e de esqueletos carbônicos. Esqueletos carbônicos são ácidos
graxos de cadeia ramificada, no caso, os ácidos n-valérico, isovalérico, isobutírico e 2metil-butiríco (SANTOS, 2006). A explicação para a necessidade de energia para a
síntese de proteína microbiana é advinda de dois fatores: primeiro é que as bactérias
ruminais possuem basicamente dois mecanismos distintos para a fixação de amônia nos
esqueletos carbônicos durante a síntese de AA: através da enzima glutamina sintetase
(GS) ou 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 amônia
fixada há a utilização de 1 mole de ATP. Portanto, quando a concentração de amônia
ruminal é baixa, e eficiência de síntese microbiana é reduzida, pois parte da energia que
seria destinada para crescimento é utilizada no processo de fixação de amônia
(SANTOS, 2006). O segundo fator que explica a necessidade de energia para a síntese
de proteína microbiana, é que para que sejam realizadas as ligações peptídicas entre os
aminoácidos há gasto de ATP.
Em relação à energia disponível no rúmen, de modo geral, a quase totalidade
desses microorganismos utilizam apenas carboidratos como fontes de energia. Algumas
poucas espécies de microrganismos têm capacidade de obter energia de proteína, ao
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passo que nenhuma espécie é capaz de utilizar fonte de gordura como fonte energética.
Carboidratos prontamente fermentáveis, como o amido ou açúcares, são mais eficazes
do que outras fontes de CHO, como a celulose, na promoção do crescimento
microbiano. Vários estudos in vitro (STERN et al., 1978; HENNING et al., 1991) e in
vivo (CASPER; SCHINGOETHE, 1989; CAMERON et al., 1991) demonstraram que
infusões de quantidades crescentes de CHO prontamente fermentáveis diminuiu a
concentração de N amoniacal devido à melhoria na assimilação de N pelos
microorganismos ruminais. No entanto, a proporção ideal de CNF para N-amoniacal
ainda não foi determinada. Hoover e Stokes (1991) sugeriram que, em culturas
fermentadoras com pH controlado, a taxa de crescimento bacteriano máximo ocorre na
relação 2:1 CNF:PDR. Embora essa relação não seja viável em condições práticas,
ilustra a importância de fornecer adequada quantidades de N disponíveis quando a
energia não é limitante.
Além da importância dos valores do fornecimento de nutrientes, a sincronia
com que os nutrientes tornam-se disponíveis também é importante. Quando a taxa da
degradação da proteína excede a taxa de fermentação dos CHO, grandes quantidades de
N podem ser perdidas como amônia, e contrariamente a isso, quando a taxa de
fermentação de CHO excede taxa de degradação de proteínas, a síntese de proteína
microbiana pode diminuir (Nocek e Russell, 1988). No entanto, os efeitos de melhores
sincronizações entre CHO e N para os microorganismos do rúmen, relatados na
literatura não são consistentes (BACH et al., 2005). Alguns estudos in vivo (CASPER;
SCHINGOETHE, 1989; HERRERA-SALDANA et al., 1990;. MATRAS et al., 1991;
BRITO; BRODERICK, 2006; CHARBONNEAU et al., 2007) indicaram resposta
positiva no desempenho animal com melhor sincronização entre N e CHO disponíveis
do rúmen, enquanto outros estudos não demonstraram diferença (HENNING et al.,
1991; NEWBOLD; RUST, 1992).
Outro fator que influencia a utilização do nitrogênio pelo ruminante é a
suplementação de enxofre. O enxofre (S) deve ser adicionado à ureia para que as
bactérias do rúmen consigam sintetizar aminoácidos sulfurados (cistina, cisteína e
metionina), sendo recomendada uma relação N:S entre 10:1 e 15:1. São indicados como
fonte de enxofre o sulfato de cálcio (17% de S) e o sulfato de amônia (24% de S)
(SANTOS, 2001).
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No entanto, quando a dieta apresenta-se desbalanceada pelos diversos fatores
discutidos anteriormente, há um excesso de N-amoniacal no rúmen, provocando a saída
de parte da amônia pelo epitélio ruminal para a corrente sanguínea. A absorção da
amônia ocorre, muito provavelmente, de forma passiva (sem gasto de energia) na forma
não ionizada NH3 (SMITH, 1975), isto é, esta 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; ARCHIBEQUE, 1999). Uma vez que a
concentração de amônia na circulação sanguínea periférica é mantida a baixos níveis
devido à conversão de amônia a ureia no fígado, existe um gradiente permanente que
permite a absorção da amônia em excesso à capacidade de utilização dos
microrganismos.
Ruminantes, bem como os outros mamíferos, sintetizam a ureia a partir da
amônia para prevenir que o excesso de N se torne tóxico. Essencialmente toda a ureia é
produzida no fígado através de um ciclo conhecido como Ciclo da Ureia (Figura 2).

Fonte: Brody, 1994
Figura 2 - Ciclo da Ureia
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Como observado na figura 2, para que haja a formação de uma molécula de
ureia, são necessárias três moléculas de ATP, o que acaba se tornando extremamente
custoso energeticamente para o animal, porém, a cada volta do ciclo, é formada uma
molécula de fumarato que pode ser incorporada ao ciclo do ácido cítrico,
potencializando a formação de duas moléculas de ATP, o que nos leva a um gasto de
apenas um ATP por molécula de ureia formada (SANTOS et al., 2001).
Quanto ao destino final da ureia produzida no metabolismo da amônia, os
ruminantes assumem uma característica importante frente aos outros mamíferos, que é a
possibilidade do retorno (reciclagem) deste nitrogênio na forma de ureia para o trato
digestivo. Uma vez liberada na corrente sanguínea, a ureia pode ser excretada na urina
ou pode retornar novamente ao trato digestivo por difusão através do epitélio
gastrointestinal ou via saliva. A maior parte dos dados disponíveis, segundo Kennedy e
Milligan (1980) e Huntington (1986) a produção de ureia, excreção e reciclagem para o
trato gastrointestinal estão ligadas à composição da dieta, ingestão, e desempenho
produtivo animal. Dependendo desses fatores, 19-96% da produção de ureia endógena
pode ser reciclada, e de 15 a 94% da reciclagem pode ser proveniente via saliva. A ureia
excretada na urina representa 25-60% da produção da ureia endógena de caprinos
(OBARA; SHIMBAYASHI, 1980), ovelhas (SARRASECA et al., 1998), novilhas de
corte (BUNTING et al., 1989), e novilhos de corte (HUNTINGTON, 1989).
A síntese de ureia no fígado está intimamente ligada à degradabilidade de N na
dieta e a absorção subseqüente de amônia. A capacidade que o fígado possui para
desempenhar essa função raramente é excedida, com casos geralmente associados a
excesso de oferta de fontes de NNP. Quando isso ocorre os animais entram em quadros
de toxemia causado por intoxicação por amônia.
A ureia reciclada representa uma importante fonte de N disponível ao trato
gastrointestinal, significando, muitas vezes, de 10 a 42% da ingestão de N total
(HUNTINGTON, 1986). Sendo assim, a reciclagem de N fornece uma fonte contínua
de amônia para sustentar a fermentação microbiana no rúmen bem como em outras
regiões do trato digestivo. Kennedy e Milligan (1980) listaram os principais fatores que
influenciam a reciclagem da ureia via sangue para o lúmen do trato gastrointestinal: a
concentração de amônia ruminal (uma relação negativa: quanto maior a amônia ruminal
menor a permeabilidade do epitélio à ureia), digestibilidade da matéria orgânica (relação
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positiva), e a concentração plasmática de ureia (relação positiva). Fatores que afetam o
fluxo de sangue capilar, tais como a tensão de CO2, também podem afetar a absorção da
ureia.
A quantidade de ureia reciclada através da saliva é afetada pela produção de
saliva e pela concentração plasmática de ureia. Estimativas da contribuição da saliva
para a reciclagem da ureia demonstram que seus valores chegam a ser até 3 vezes
maiores que os valores de ureia reciclados diretamente pelo epitélio gastrointestinal, via
corrente sanguínea (OBARA; SHIMBAYASHI, 1980; HUNTINGTON, 1989;
HUNTINGTON et al., 1996).
Uma excelente forma de avaliar o fornecimento de PDR através de fontes de
nitrogênio não proteico é analisar os valores de nitrogênio ureico do leite (NUL), e
nitrogênio ureico do plasma (NUP) ou soro (NUS). Ambos estão diretamente ligados, e
valores de NUL elevados demonstraram valores também elevados de NUP. Diversos
fatores podem influir no aumento de NUP e por consequência no de NUL: aumento da
ingestão de proteína e aumento da proporção de PDR, pois ambos os fatores resultariam
em maior proporção de proteína dietética sendo convertida em amônia; diminuição na
ingestão de energia disponível para síntese de proteína microbiana, aumentando a
passagem de amônia pela parede ruminal; aumento do pH ruminal elevando a NH3, que
atravessa a parede ruminal com maior velocidade que NH4 e aumento do catabolismo
e/ou falência renal (NRC, 1989).
A concentração de proteína na dieta é um dos fatores que mais afetam o NUL
(Nousiainen, 2004) e pode ser utilizada para avaliação do balanço de PDR, permitindo
mensurar as perdas de nitrogênio na fermentação ruminal. Todavia, o NUL tem a
limitação de não permitir a avaliação da utilização da proteína absorvida (HOF et al.,
1997). Os níveis de NUL recomendados pela literatura (média de rebanho) se
encontram entre 10 a 16 mg/dL. Níveis abaixo de 10 e acima de 16 mg/dL, podem
refletir um inadequado manejo nutricional. Os valores de NUL representam, em média,
85% dos valores do NUP, variando de 83 a 98%. Dividindo os valores de NUL por
0,85, obtém-se uma estimativa do NUP (HARRIS et al., 1997).
Por outro lado, a energia da dieta e a concentração de carboidratos não
estruturais relacionam-se negativamente à concentração de NUL. Segundo o NRC
(1989), as dietas com quantidade inadequada de energia podem ocasionar excesso de
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amônia ruminal, desencadeando aumento da concentração de NUP, associado à redução
na concentração de proteína no leite. Além disso, o excesso de PB ou desbalanço das
frações degradáveis e não degradáveis no rúmen podem elevar o NUL e indicar
suprimento exagerado de N para os microrganismos ruminais, tecidos ou ambos.
Segundo Baker et al. (1995), concentrações elevadas de ureia no fluido ruminal de
vacas leiteiras reduzem a eficiência metabólica de produção de leite, com impactos
negativos na saúde e reprodução.

4.2 UREIA NA ALIMENTAÇÃO DE VACAS LEITEIRAS

A ureia 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, por isso é considerada um composto nitrogenado não proteico (NNP), e
possui em sua composição pequena quantidade de ferro e chumbo (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%) (SANTOS et al., 2001).

Tabela 1- Composição da Ureia

Fonte: Santos et al. (2001).

Após a ingestão, a ureia é hidrolisada pela ação da urease sintetizada pelas
bactérias ruminais, produzindo amônia e dióxido de carbono. 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 (AQUINO et al., 2009).
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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 et al., 1984). As membranas celulares de mamíferos são altamente permeáveis
à forma não ionizada (NH3) e, após sua absorção 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 et al., 1984). De acordo com Ortolani e Antonelli (2004), em pH 7.0, somente
1% da amônia permanece na forma não ionizada.
A adaptação dos animais à ureia utilizada nas dietas é uma prática de extrema
importância, pois em situações de uso indiscriminado ou acidental, a ureia (seja em pó
ou líquida) pode causar altas taxas de mortalidade. Comumente utiliza-se o máximo de
0,22g/kg de peso vivo de ureia, durante a primeira semana de adaptação, em rebanhos
não adaptados. Rebanhos adaptados suportam níveis de ureia duas vezes maiores que o
citado acima (FROSLIE et al., 1977). Assim, durante o metabolismo da ureia no 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 ureia nas dietas, permitindo ao animal
adaptar o seu trato digestivo e flora microbiana à nova dieta e ter maior aproveitamento
do nitrogênio fornecido.
Diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos a fim de estudar o efeito do uso
de ureia na ração de vacas em lactação. Resultados promissores vêm sendo obtidos
demonstrando a viabilidade da utilização de fontes de nitrogênio não proteico em
substituição a outras fontes de PDR provenientes de proteína verdadeira.
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4.3 UREIA ENCAPSULADA NA ALIMENTAÇÃO DE VACAS LEITEIRAS

A quantidade de ureia que pode ser utilizada em dietas é bastante limitada
devido à sua rápida hidrólise gerando N-amoniacal no rúmen por enzimas microbianas
(GOLOMBESKI et al., 2006; HIGHSTREET et al., 2010). Essa rápida liberação de NNH3 pode ocorrer em um ritmo muito mais rápido do que a capacidade de assimilição
do N-NH3 pelas bactérias ruminais, resultando em um acúmulo deste excedente e
perda de N-NH3 pelo epitélio ruminal. O resultado final é que uma parte potencialmente
grande do N proveniente de fontes de NNP é perdida e excretada na urina gerando
assim quedas de produção e contribuindo para a poluição ambiental (BRODERICK et
al., 2009; INOSTROZA et al., 2010).
O tema da eficiência do uso de proteínas de ruminantes ganhou a atenção de
ambientalistas e reguladores do governo em muitas partes do mundo. Práticas de
alimentação animal que reduzem os níveis de ureia na urina e nas fezes têm potencial
para diminuir as emissões de NH3 para o ambiente, visto que a ureia da urina é
rapidamente convertida em NH3, devido à ação de ureases fecais e ambientais. Diversas
pesquisas atuais estão focadas na diminuição da excreção do nitrogênio proveniente da
dieta e ao mesmo tempo na maximização do desempenho produtivo dos animais
(HIGHSTREET et al., 2010). As perdas de nitrogênio pelos excretas podem afetar a
qualidade da água (tanto superficial como subterrânea), além de afetar a qualidade do ar
por emissões de óxido nitroso e de amônia (WANAPAT et al., 2010).
Uma solução alternativa para a utilização da ureia na alimentação animal seria
modificar sua taxa de liberação de N, fazendo com que fosse retardada, tornando-se
mais sincronizada com a digestão dos carboidratos (PINOS-RODRÍGUEZ et al., 2010).
Diversos são os compostos de ureia de liberação lenta que têm sido utilizados na
alimentação de ruminantes, como biureto, amiréia, fosfato de ureia, ureia revestidas à
base de óleo, ureia tratadas com formaldeído e de ureia revestidas por polímeros.
(TAYLOR-EDWARDS et al., 2009). Estes compostos não têm sido tão vantajosos
como a ureia, pois uma parte substancial do NNP neles presente pode não ser convertida
em NH3 pelo rúmen, reduzindo a sua incorporação à proteína microbiana (GALO et al.,
2003; FIRKINS et al., 2007). Recentemente, propriedades de liberação lenta foram
alcançadas utilizando-se novas tecnologias de proteção, como cloreto de cálcio, para
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controlar a taxa de liberação de NH3 da ureia (HUNTINGTON et al., 2006;
GOLOMBESKI et al., 2006) obtendo resultados melhores quando comparados a ureia
convencional (CHERDTHONG et al., 2010).

4.4 CONSUMO DE MATÉRIA SECA E DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL
DOS NUTRIENTES
Consumo de matéria seca e digestibilidade têm sido um meio comum de
avaliação em dietas experimentais na medida em que os valores de digestibilidade são
atribuídos à composição da dieta utilizada e ao nível de desempenho do animal, em
questão de propriamente à composição dos alimentos (VAN SOEST, 1994).
Santos et al. (1998), em revisão de literatura, analisaram 23 comparações a
partir de 12 trabalhos em que a ureia substituiu de forma parcial ou total, diversos
suplementos proteicos em dietas de vacas leiteiras com produção de 30 a 40 kg/leite por
dia. A inclusão da ureia na matéria seca da ração variou entre 0,4 a 1,8% na MS. O
consumo de MS não foi afetado em 17 comparações, diminuiu em quatro e aumentou
em duas, enquanto a produção de leite permaneceu inalterada em 20 e diminuiu em três
comparações com a inclusão da ureia na ração. Carmo et al. (2005) concluíram que a
substituição parcial do farelo de soja por ureia ou amiréia no teor de 2,0% da matéria
seca da dieta não influenciou o consumo de matéria seca. Concordando com esses
resultados, em seu estudo, Aquino et al. (2009) avaliou vacas leiteiras de produção
média em torno de 25 kg/dia em três dietas isoprotéicas (16% PB) com variáveis níveis
de inclusão de ureia: 0%, 0,75%, e 1,5% na MS, respectivamente. Não foi observada
diferença estatística entre os consumos de matéria seca.
Contrariando esses autores, Oliveira et al. (2001) e Silva et al. (2001)
verificaram diminuição linear no consumo de alimentos e na produção de leite de vacas
da raça Girolando e Holandesa, respectivamente, ao utilizarem percentuais crescentes de
ureia na ração (0; 0,7; 1,4 e 2,1%). Reynal e Broderick (2005) avaliaram a utilização de
dietas com diferentes concentrações de PDR e de ureia em 28 vacas leiteiras de alta
produção (média de aproximadamente 40 kg/dia) sendo 8 delas canuladas no rúmen. As
dietas continham A) 13,2% PDR e 0,5% ureia; B) 12,2% PDR e 0,33% ureia; C) 11,7%
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PDR e 0,17% ureia; D) 10,6% PDR sem inclusão de ureia. Não foi observada diferença
de consumo de matéria seca entre os animais, para surpresa dos autores. Porém, quando
avaliados apenas os animais canulados, houve efeito quadrático no consumo de matéria
seca, aonde os animais da dieta D obtiveram menores resultados e os animais da dieta B
obtiveram os maiores consumos.
Posteriormente a esse estudo, Broderick e Reynal (2009) realizaram um
experimento com o mesmo número e características dos animais do experimento
anterior. Foram utilizadas 4 dietas isoprotéicas (16,1% PB), com mesmo nível de
inclusão de PDR (10,5% na MS) diferindo apenas do nível de inclusão de ureia (0; 0,41;
0,84; 1,31% na MS). Foi observado redução linear no consumo de matéria seca com o
aumento da inclusão de ureia. Brito e Broderick (2007) relataram que substituir PB
proveniente da ureia (2% na MS) por diferentes fontes de farelo (soja, algodão e
canola), em dietas com 16,5% de PB, aumenta o consumo de matéria seca em 2,1; 2,6 e
2,8 kg/dia respectivamente.
Em relação à digestibilidade aparente dos nutrientes, Silva et al. (2001) ao
avaliarem a adição de quantidades crescentes de ureia (0; 0,7; 1,4 e 2,1%) para vacas no
início da lactação, com produção de 20 kg de leite/dia, não observaram efeito da adição
de ureia sobre a digestibilidade da matéria seca, matéria orgânica, fibra em detergente
neutro (FDN), proteína bruta e carboidratos totais. Carmo et al. (2005) concluíram que a
substituição parcial do farelo de soja por ureia ou amiréia no teor de 2,0% da matéria
seca da dieta não influenciou a digestibilidade aparente de nenhum dos nutrientes. De
forma semelhante, Oliveira et al. (2001) avaliaram o efeito de quatros percentuais de
ureia (0; 0,7; 1,4; e 2,1%) na ração de vacas em lactação e observaram que a
digestibilidade aparente total dos nutrientes não foi influenciada pela quantidade de
NNP na ração.
Posteriormente, Ramalho et al. (2006) analisaram a substituição do farelo de
soja pela mistura de raspa de mandioca e ureia sobre o desempenho, consumo e
digestibilidade dos nutrientes em dietas à base de palma forrageira. Estes autores
concluíram que a inclusão de raspa de mandioca e ureia em até 2,0 % da MS apresentou
efeito positivo sobre a digestibilidade aparente de todos os nutrientes. No experimento
de Reynal e Broderick (2005) descrito anteriormente, os autores obtiveram aumento nas
digestibilidades aparentes da matéria seca, matéria orgânica e FDN quando os níveis de
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PDR nas dietas diminuíram de 13,2 para 10,6%. Não houve alteração na digestibilidade
aparente da proteína bruta.
No estudo de Broderick e Reynal (2009) com aumento da inclusão de ureia nas
dietas (0; 0,41; 0,84; 1,31% na MS) não foi observado alteração na digestibilidade na
matéria seca, na matéria orgânica, e no FDA, porém obtiveram aumento linear na
digestibilidade aparente do FDN conforme aumentou-se o nível de inclusão de ureia.
Brito e Broderick (2007) relataram que substituir PB proveniente da ureia (2% na MS)
por diferentes fontes de farelo (soja, algodão e canola), em dietas com 16,5% de PB, a
digestibilidade aparente total da MS e da matéria orgânica foram maiores no grupo ureia
do que das dietas que utilizavam proteína verdadeira. Esse resultado pode ter sido
causado pela menor taxa de passagem associadas ao consumo 10% menor no grupo
ureia. A digestibilidade do FDN foi aumentada significativamente apenas na dieta com
farelo de canola, refletindo a melhor qualidade da fibra da canola quando comparado
aos outros farelos (soja e algodão). Não houve diferenças estatísticas na digestibilidade
aparente total do FDA.
Seguidos estudos têm sido realizados para avaliar a influência do fornecimento
de ureia de liberação lenta sobre o consumo de matéria seca e digestibilidade dos
nutrientes. Carareto (2007) avaliou a substituição parcial da proteína do farelo de
algodão pela ureia convencional ou ureia de liberação lenta. Foram utilizados animais
de produção média de 20 kg/dia em quatro dietas diferindo no nível de inclusão e do
tipo de ureia utilizado: 0%, 0,8% de ureia convencional, 0,83% de ureia de liberação
lenta, 1,65% de ureia de liberação lenta. O consumo de matéria seca não foi alterado. Já
Puga et al. (2001), utilizando ovelhas, concluíram que o fornecimento de ureia de
liberação lenta em dietas contendo relação com forragem de 70:30 (forragem:ureia)
aumentou significativamente a ingestão de matéria seca em relação a dieta controle
(100% de forragem, sem inclusão de ureia de liberação lenta). Houve também aumento
da digestibilidade, devido a uma melhor fermentação da fibra no rúmen. Da mesma
forma, Galina et al. (2003) sugeriram que a suplementação de 1,8 kg de matéria seca de
ureia de liberação lenta com cana de açúcar (Saccharum officinarum) e palha de milho
(Zea mays) em 60 novilhos anelorados, aumentou a digestibilidade. Em outro estudo
utilizando ureia de liberação lenta demonstrou aumento na digestibilidade total de MS e
PB quando administradas para vacas em lactação (GALO et al., 2003). Estes resultados
estão de acordo com os resultados de Xin et al. (2010), que concluíram que a ureia de

37

liberação lenta resultou maiores consumos de matéria seca e digestibilidade de
nutrientes quando comparadas a utilização de ureia convencional.
Portanto, são variados os resultados encontrados na literatura avaliando
diferentes teores de ureia na dieta de vacas leiteiras. Ressalta-se que parte dessa
variabilidade pode ser atribuída à composição das dietas, tipo de volumoso da dieta
basal, níveis de produção, estágio de lactação e quantidades de ureia empregada nos
estudos.

4.5 FERMENTAÇÃO RUMINAL

Quando comparado a estudos que avaliaram o consumo de matéria seca e a
digestibilidade de nutrientes, os experimentos que avaliaram a fermentação ruminal com
a inclusão de ureia na dieta apresentam-se em menor número. No experimento de
Reynal e Broderick (2005), que utilizaram diferentes inclusões de PDR e quantidades de
ureia, não não foi observado alterações do pH ruminal, e das concentrações de acetato,
isobutirato, valerato, e isovalerato. No entanto, a redução na concentração de PDR de
13,2% para 10,6% resultou em redução linear dos valores da concentração de amônia
ruminal e aumento linear na concentração de butirato.
Brito e Broderick (2007) substituindo PB proveniente da ureia (2% na MS) por
diferentes fontes de farelo (soja, algodão e canola), em dietas com 16,5% de PB,
observaram concentrações de amônia ruminal maiores no grupo ureia e resultados
similares para os grupos com fontes de proteína verdadeira. Não foram encontradas
diferenças no pH, na produção total e proporção molar dos ácidos graxos voláteis.
Broderick e Reynal (2009) avaliaram aumento da inclusão de ureia nas dietas (0; 0,41;
0,84; 1,31% na MS) observaram aumento linear nas concentrações de amônia ruminal.
Os valores de isobutirato e ácido graxos voláteis de cadeia ramificada foram alterados,
porém seu padrão de redução não respeitou características lineares ou quadráticas. Não
foram encontradas diferenças estatísticas para pH ruminal e para a produção total e
proporção molar dos ácidos graxos voláteis.
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O desenvolvimento de produtos que retardam a liberação ruminal de N-NH3
sem limitar a extensão da degradação da ureia no rúmen tem sido um desafio
(WANAPAT et al., 2010). Owens et al. (1980) relataram que a liberação ruminal de NNH3 foi mais lenta para o produto de ureia de liberação lenta do que a ureia
convencional, aumentando assim o consumo da dieta e melhorando a fermentação
ruminal. Conforme relatado anteriormente, a suplementação de cana de açúcar
(Saccharum offcinarum), palha de milho (Zea mays) e capim elefante (Pennisetum
purpureum) (dietas com alta fibra) com ureia de liberação lenta melhorou a fermentação
em ovinos (PUGA et al., 2001).
Um estudo recente de Taylor e Edwards (2009) analisou os efeitos da
utilização da ureia de liberação lenta em comparação a ureia convencional na liberação
ruminal de N-NH3 em bovinos de corte. Foram utilizados novilhos cateterizados para
determinar os efeitos de doses intraruminais (5 kg de PV) de ureia de liberação lenta ou
ureia convencional sobre o fluxo de nutrientes e nos parâmetros sanguíneos durante 10
h após a administração. A utilização da ureia de liberação lenta intraruminal impediu o
rápido aumento na concentração ruminal de N-NH3, contrário ao que ocorreu com a
administração da ureia convencional. A ureia convencional sofreu hidrólise rapidamente
no rúmen liberando grandes quantidades de N-NH3. As concentrações médias de
amônia no rúmen foram 263% maiores para os tratados com ureia convencional,
principalmente porque as concentrações de N-NH3 para o tratamento com ureia
convencional subiu de forma acentuada após 0,5 h da sua administração. Este rápido
aumento na concentração de N-NH3 foi significativa o suficiente para aumentar o pH
ruminal por mais de 0,5 unidades dentro de 0,5 h após a administração. De fato, o pH
ruminal e a concentração ruminal de N-NH3 foram positivamente relacionados, um
efeito que já havia sido observado anteriormente (PUGA et al., 2001). Além disso, as
concentrações ruminais de N-NH3 mantiveram-se maiores para os novilhos tratados
com ureia convencional do que aqueles tratados com ureia de liberação lenta até 8 a 10
h após sua administração. Estes resultados demonstram que in vivo a ureia de liberação
lenta, de fato, tem uma taxa mais lenta de liberação de N-NH3 do que a ureia
convencional, podendo efetivamente modular a liberação e conseqüentemente, as
concentrações ruminal de N-NH3 (HUNTINGTON et al., 2006; GOLOMESKI et al.,
2006; TAYLOR-EDWARDS et al., 2009; CHERDTHONG et al., 2010; HIGHSTREET
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et al., 2010; INOSTROZA et al., 2010; PINOS-RODRÍGUEZ et al., 2010; XIN et al.,
2010).
A utilização do nitrogênio por microorganismos do rúmen pode ser refletida
pela concentração ruminal de N-NH3. Durante o estudo de Xin et al. (2010) as
concentrações ruminais de N-NH3 de todas as dietas aumentaram em 1 h, e
posteriormente diminuíram gradualmente. No entanto, a ureia revestida com poliuretano
resultou em menor concentração de N-NH3 em todos os momentos. Após 8 h da
fermentação in vitro, a dieta com ureia revestida com poliuretano diminuiu a
concentração ruminal de N-NH3 de 8,2% a 20,6% em comparação com a dieta
utilizando ureia convencional. Isto vai de acordo com o resultado de Prokop e
Klopfenstein (1977), que encontraram que a ureia de liberação lenta (combinação de
ureia e formaldeído) diminui a concentração ruminal de N-NH3 em 25,3% quando em
comparação com ureia convencional. Resultado semelhante foi encontrado no estudo de
Galo et al. (2003), em que a hidrólise da ureia de liberação lenta, foi apenas 83% da
hidrólise ocorrida na ureia convencional após 1 h de incubação com água destilada.
Outros produtos, tais como uma combinação de ureia com cálcio, tiveram
efeitos semelhantes. Cass e Richardson (1994) compararam ureia de liberação lenta com
ureia convencional, em um estudo in vitro, e observaram que uma combinação de ureiacálcio apresentou uma taxa mais lenta de liberação de N-NH3 quando comparada a ureia
convencional. As concentrações de N-amoniacal começaram a aumentar após 8 h para a
dieta com ureia convencional, o que indica que autólise bacteriana pode estar ocorrendo.
No entanto, as concentrações de N-NH3 nos tratamento com ureia de liberação lenta e
com proteína isolada de soja continuou declinando. Com base nesse resultado, pode-se
concluir que dieta com ureia de liberação lenta prolonga a utilização microbiana da
fonte adicional de N durante a fermentação ruminal. Portanto, a sincronização entre a
liberação de N-NH3 ruminal e disponibilidade de energia pode ter sido melhorado,
conseqüentemente resultando em maior síntese de proteína microbiana.
Xin et al. (2010) avaliaram os efeitos da ureia em liberação lenta na
concentração de ácidos graxos voláteis em vacas leiteiras alimentados com dietas a base
de milho floculado. Foram utilizadas três dietas experimentais isoprotéicas (13,0% PB):
i) ureia convencional (0.6% na MS); ii) ureia de liberação lenta (revestida com
poliuretano) (0,6% MS); e iii) proteína de soja

isolada. Não houve diferenças
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significativas na concentração total de AGCCs entre os três tratamentos. O autor explica
que como os AGCCs são obtidos principalmente a partir da fermentação de carboidratos
provenientes da dieta (FIRKINS et al., 2007), a suas concentrações similares refletem
uma não interferência das ureias, tanto convencional como de liberação lenta, na
fermentação ruminal. No entanto, as porcentagens molares dos AGCCs individuais
foram alteradas significativamente pelos tratamentos utilizados. Dietas a base de ureia
resultaram em maior proporção de acetato e menor de propionato quando comparadas à
dieta de proteína isolada de soja, o que proporcionou maior relação de
acetato:propionato. A proporção molar do isobutirato na dieta com proteína isolada de
soja foi várias vezes maior do que as outras duas dietas com ureia. Esta observação está
de acordo com a teoria de que a concentração de isobutirato aumenta linearmente com o
crescente nível de peptídeos presentes em cultura contínua. Isso ocorre, pois o
isobutirato é considerado um produto do catabolismo de valina durante a fermentação
ruminal, de modo que a concentração mais baixa de isobutirato com a adição das ureias
é provavelmente um resultado de menor teor de valina na dieta.
A porcentagem molar do butirato nas dietas com ureia também apresentou
valores menores significativamente quando comparado a dieta de proteína isolada de
soja. Esse resultado pode ser atribuído à interconversão entre acetato e butirato no
rúmen. Provavelmente menos acetato foi utilizado para produção de butirato nas dietas
com ureia neste estudo. Foram encontrados maiores valores para o valerato nas dietas
com ureia quando comparado a dieta com proteína isolada de soja. Esse resultado não
foi claro, porém os valores absolutos em todas as três dietas foram ligeiramente
superiores aos observado por outros pesquisadores (GRISWOLD et al., 2003).

4.6 SÍNTESE DE PROTEÍNA MICROBIANA

O objetivo final de nutrição adequada do rúmen é maximizar o crescimento
microbiano. Maximizar a captura de N degradável no rúmen não só melhora a oferta de
AA para o intestino delgado, mas também diminui as perdas de N (WANAPAT, 2010).
A síntese de proteína microbiana no rúmen fornece a maioria da proteína que
chega ao intestino delgado dos ruminantes, sendo responsável por 50-80% de proteína
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absorvível total. A quantidade total de proteína microbiana que flui para o intestino
delgado depende da disponibilidade total de nutrientes, bem como da eficiência de
utilização destes nutrientes pelas bactérias ruminais. Portanto, o metabolismo de N no
rúmen pode ser dividido em dois eventos distintos: degradação proteica, que fornece
fontes de N para as bactérias, e a síntese de proteína microbiana (RUSSELL et al.,
2009).
Pina et al. (2006) realizaram um experimento com o objetivo de avaliar o
efeito de diferentes fontes protéicas sobre a síntese e a eficiência de síntese de proteína
microbiana. Foram utilizados tratamentos com farelo de soja, farelo de algodão e ureia
como fontes protéicas. Não foram observadas diferenças entre as dietas para a síntese e
a eficiência de síntese de proteína bruta microbiana. Apesar do NRC (2001) assumir
que a proteína degradável no rúmen (PDR) a partir de fontes NNP, como a ureia, são tão
eficazes quanto PDR de proteína verdadeira para a formação de proteína microbiana,
trabalhos recentes têm demonstrado o contrário. Oliveira et al. (2001a) avaliaram o
efeito de quatros percentuais de ureia (0; 0,7; 1,4; e 2,1%) na ração de vacas em
lactação e relataram que a síntese de proteína microbiana apresentou efeito quadrático,
apresentando valores inferiores com a inclusão de 2,1% na MS. Brito et al. (2007)
relataram que a substituição do N proveniente da ureia por N proveniente de farelo de
soja, algodão e canola aumentaram a síntese de proteína microbiana.

Broderick e

Reynal (2009) recentemente reportaram que houve uma redução linear na produção
total de leite, de gordura e de proteína, quando fonte de PDR proveniente de proteína
verdadeira (farelo de soja) foi substituída por PDR proveniente de ureia convencional.
Esses efeitos na produção e composição do leite foram causados pela redução do fluxo
ruminal de N não amoniacal, AA essenciais e AA totais resultados de uma menor
síntese de proteína microbiana.
Portanto, a ureia de liberação lenta, que é mais lentamente hidrolisada,
liberando mais gradativamente amônia do que a ureia convencional poderia ser utilizada
mais eficientemente pelos microorganismos do rúmen melhorando assim a eficiência na
síntese de proteína microbiana.
No estudo recente de Xin et al. (2010) foi observado que a suplementação de
ureia convencional (0,6% na MS) obteve eficiência microbiana menor (11,3 g N / kg
MOVD) quando comparada a dieta com proteína de soja isolada (14,7 g N / kg
MOVD). A dieta com ureia de liberação lenta obteve uma eficiência intermediária entre
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os dois tratamentos (13,0 g N / kg MOVD). A maior eficiência microbiana com a dieta
que utilizava proteína isolada de soja pode ser explicada pelo maior aporte de N
proveniente de peptídeos ou aminoácidos (WANAPAT et al., 2010).

No entanto,

segundo NRC (2001), a eficiência microbiana deve estar na faixa de 12 a 54 g N / kg
MOVD. Porém, os valores absolutos de eficiência microbiana de todas as dietas nesse
estudo foram ligeiramente inferiores. Isso pode ser reflexo de uma fonte de N limitada
ou falta de fonte de N disponível para o crescimento microbiano ruminal durante a
incubação. Embora todos os tratamentos dietéticos estivessem sob a mesma condição de
fonte de N limitadas que poderiam estar restringindo a síntese de proteína microbiana
ruminal, a dieta que utilizou ureia de liberação lenta obteve eficiência microbiana 15,6%
maior em comparação com a dieta que utilizou ureia convencional. Em contraste, Galo
et al. (2003) relataram que a alimentação com ureia de liberação lenta em vacas
leiteiras não alterou a produção de proteína bruta microbiana.

4.7 PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE

Diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos a fim de estudar o efeito do uso
de ureia na ração de vacas em lactação sobre o desempenho produtivo. Imaizumi et al.
(2006) verificaram que a ureia (1,3% da MS da dieta) associada ao farelo de soja foi tão
eficiente quanto o farelo de soja no suprimento de aminoácidos à glândula mamária de
vacas em final de lactação, produzindo entre 12 e 13 kg de leite/dia. Carmo et al. (2005)
concluíram que a substituição parcial do farelo de soja por ureia no teor de 2,0% da
matéria seca da dieta é alternativa viável para vacas leiteiras no terço final de lactação,
com produção média de 20 kg/dia. As dietas com ureia não afetaram a produção de
leite, a produção de leite corrigido para gordura, teor e a produção de proteína e lactose
do leite, produção de sólidos totais, concentração de nitrogênio ureico e glicose no
plasma. Aquino et al. (2009) avaliaram vacas leiteiras de produção média em torno de
20 a 22 kg/dia em três dietas isoprotéicas (16% PB) com variáveis níveis de inclusão de
ureia: 0%, 0,75%, e 1,5% na MS, respectivamente. Não foram observadas diferenças
estatísticas na produção total de leite, na produção corrigida de leite e na composição do
leite (produção de gordura, proteína e lactose).
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Contrariamente a esses achados, Oliveira et al. (2001) avaliaram o efeito de
quatros percentuais de ureia (0; 0,7; 1,4; e 2,1%) na ração de vacas em lactação e
observaram que a produção de leite corrigida, ou não, para 3,5% de gordura, as
quantidades de gordura e proteína e os teores de proteína do leite diminuíram
linearmente, enquanto os teores de gordura não foram influenciadas pelos níveis de
NNP na dieta. Silva et al. (2001) trabalharam com vacas em início de lactação
alimentadas com silagem de milho e compararam doses crescentes de ureia na ração
total (0; 0,70; 1,4 e 2,1% da MS) em substituição ao farelo de soja. Houve efeito
quadrático na produção de leite com doses crescentes de ureia. Os valores máximos
dessa variável foram observados com a dose de 0,7% de ureia (20,1 kg/dia). Imaizumi
et al. (2006) estudaram a substituição parcial de farelo de soja por ureia (1% na MS da
ração total) para vacas alimentadas com fonte de amido de alta degradabilidade ruminal
(milho processado na forma de pipoca) e observaram que a produção de leite foi menor
(32,13 x 30,98 kg/dia) para as vacas alimentadas com ureia.
Reynal e Broderick (2005) avaliando diferentes níveis de PDR nas dietas com
aumentos gradativos na inclusão de ureia não observaram diferença na produção de leite
total, na produção de leite corrigida, na porcentagem de gordura e na produção total de
gordura no leite. No entanto, ao diminuir o nível de PDR de 13,2% para 10,6% na MS
resultou em redução linear na porcentagem de proteína no leite. Já na produção total de
proteína no leite foi observado efeito quadrático, com valores máximos obtidos nas
dietas com 12,3%. Brito e Broderick (2007) relataram que substituir PB proveniente da
ureia (2% na MS) por diferentes fontes de farelo (soja, algodão e canola), em dietas com
16,5% de PB, aumenta a produção de leite em 7,1; 7,6; e 8,2 kg/dia, e a produção de
gordura no leite de 210, 170, e 280 g/dia, e a produção de proteína no leite de 310, 260
a 350g/dia, respectivamente.
Broderick e Reynal (2009) avaliando níveis crescentes de inclusão de ureia (0;
0,41; 0,84; 1,31% na MS) obtiveram declínio linear na produção de leite, na produção
de leite corrigida, na produção de gordura total e na produção de proteína total do leite.
Não foram observadas alterações na porcentagem de gordura e na porcentagem de
proteína no leite. Charbonneau et al. (2007) relatou que a substituição de PB de farelo
de soja (11% PDR na MS) por farelo de soja (13% PDR na MS) ou ureia (15% PDR na
MS) resultou em uma redução linear na produção total de proteína no leite e um
aumento linear no nitrogênio ureico no leite.
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Suplementar com ureia de liberação lenta ruminantes alimentados com altos
níveis de carboidratos rapidamente fermentáveis pode melhorar a capacidade de síntese
de proteína microbiana, melhorando sua eficiência de conversão para o leite (GALO et
al., 2003; BRODERICK et al., 2009). Em estudo recente, Inostroza et al. (2010)
analisou o efeito de um produto a base de ureia de liberação lenta na produção de leite
em rebanhos leiteiros de Wisconsin recebendo dietas comerciais. Dezesseis rebanhos
foram aleatoriamente designados para uma seqüência de tratamento cross-over, com
dois tratamentos, sendo controle e ureia de liberação lenta. A dieta controle para cada
rebanho foi formulada por nutricionista com base no nível de produção de leite. A dieta
ureia de liberação lenta continham 114 g/d por vaca desse produto, substituindo
quantidade equivalente de proteína bruta, principalmente proveniente do farelo de soja.
Os resultados demonstraram que a produção de leite foi de 0,5 kg/d por vaca maior para
a dieta com ureia de liberação lenta quando comparada a dieta controle.
Da mesma forma, Tikofsky e Harrison (2007) relataram tendências para
aumento de produção de leite com dietas contendo ureia de liberação lenta. No entanto,
Galo et al. (2003) relataram que a produção de leite não foi afetada quando o farelo de
soja foi parcialmente substituído pela ureia de liberação lenta e quando ureia granulada
convencional junto com fontes de PNDR foram parcialmente substituídas por ureia de
liberação lenta. Concordando com esses autores, Carareto (2007) avaliou a substituição
parcial da proteína do farelo de algodão pela ureia convencional ou ureia de liberação
lenta. Foram utilizados animais de produção média de 20 kg/dia em quatro dietas
diferindo no nível de inclusão e do tipo de ureia utilizado: 0%, 0,8% de ureia
convencional, 0,83% de ureia de liberação lenta, 1,65% de ureia de liberação lenta. Não
foram observadas diferenças estatísticas na produção total de leite, na produção de leite
corrigida e na composição do leite (produção de gordura, proteína e lactose).
Tem sido relatada maior produção de N microbiano para a ureia de liberação
lenta quando comparada à ureia granulada convencional em cultura contínua ruminal
(CHALUPA, 2007; TIKOFSKY; HARRISON, 2007; HARRISON et al., 2008), o que
pode explicar parcialmente os resultados de aumento de produção de leite. Em estudo
recente, Inostroza et al. (2010) relataram que o N-ureico do leite foi maior para ureia de
liberação lenta do que para o grupo controle (dieta sem inclusão de ureia) (13,2 vs 12,4
mg/dL). Um aumento no N-ureico no leite de 8,6 mg/dL para o tratamento controle para
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9,8 mg/dL para o tratamento com ureia de liberação lenta foi relatado por Broderick et
al. (2009).
Estudo prévio de Xin et al. (2010) demonstrou que Butyrivibrio fibrisolvens e
Ruminococus spp são dois dos principais organismos que digerem celulose, gerando
como produto final succinato e acetato, respectivamente (RUSSELL et al., 2009), e que
um menor pico de N-NH3 em vacas alimentadas com ureia encapsulada pode ter
alterado as proporções de espécies microbianas do rúmen, alterando assim o perfil dos
ácidos graxos voláteis, o que resultou em maiores teores de acetato no rúmen,
resultando em aumento da síntese de gordura no leite. Na ausência de um aumento na
fermentação ruminal de celulose, sugerida pela semelhante digestibilidade aparente total
do FDN entre os tratamentos, há pouca probabilidade de que a produção de AGCCs
ruminal aumentou. Isto sugere que a produção de gordura do leite foi maior devido a
uma mudança no perfil de AGCC produzido, talvez devido a uma alteração na
proporção dos microorganismos ruminais celulolíticas.
Grummer et al. (1984) infundiu cloreto de amônio no rúmen de vacas leiteiras
com intuito de aumentar a concentração de N-NH3 de 4,8 para 17,3 mg/dl. Isto causou
aumento na concentração total de AGCC, bem como uma diminuição na relação
acetato:propionato. Song e Kennelly (1989) também infundiram cloreto de amônio no
rúmen com intuito de aumentar as concentrações de N-NH3. Enquanto a concentração
total de AGCC não foi influenciada pela concentração de N-NH3, houve tendências para
diminuição de acetato e aumento de propionato com o aumento da concentração de
NH3, o que resultou em diminuição na relação acetato:propionato. Em um estudo
semelhante, Song e Kennelly (1989) infundiram variados níveis de bicarbonato de
amônio no rúmen de vacas holandesas e também não encontraram qualquer impacto
sobre a degradação ruminal, mas foi observado um aumento proporcional na contagem
bacteriana mista e nas concentrações totais de AGCCs. Além disso, como os níveis de
N N-NH3 aumentaram, a relação acetato:propionato diminuiu.
Assim, em estudo atual, Xin et al. (2010), descobriu que a síntese de gordura
do leite aumentou em vacas alimentadas com dietas com inclusão de ureia de liberação
lenta provavelmente devido a menores teores ruminais de N-NH3, o que aumentou a
relação acetato:propionato no rúmen.
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5 MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 LOCAL, INSTALAÇÕES E ANIMAIS

O experimento foi conduzido nas dependências do 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 (FMVZUSP), em Pirassununga, no período de 31 de março a 22 de junho de 2010. Foram
utilizadas 16 vacas da raça Holandesa com peso vivo médio de 580 kg, entre 90 a 180
dias de lactação, e produção média de 30 kg/vaca/dia. Os animais foram agrupados em
quatro quadrados latinos 4x4 balanceados e contemporâneos, com duração do período
experimental de 21 dias, sendo 14 dias de adaptação e 7 dias de coleta de dados.

5.2 DIETAS EXPERIMENTAIS E ANÁLISE DE ALIMENTOS

Os animais foram alimentados com quatro dietas durante o período experimental,
formuladas para serem isonitrogenadas (18,0% PB), de forma a atenderem as exigências
nutricionais de vacas em lactação com aproximadamente 580 kg de peso corporal, 12
semanas de lactação (entre 45 e 90 dias de lactação), produzindo diariamente 30 kg de
leite com 3,5% de gordura, conforme recomendações do NRC (2001).
Os animais foram distribuídos aleatoriamente para receber as seguintes dietas
experimentais: 1) Controle (CT), composto por ração sem a inclusão de ureia; 2) Ureia
pecuária (UP), com a utilização de 1,0% de ureia pecuária na ração, baseada na matéria
seca; 3) Ureia encapsulada 1 (UE1), com a utilização de 1,0% de ureia encapsulada com
o polímero 1 na ração, baseada na matéria seca; e 4) Ureia encapsulada 2 (UE2), com a
utilização de 1,0% de ureia encapsulada com o polímero 2 na ração, baseada na matéria
seca. As respectivas dietas e água e foram fornecidos “ad libitum” durante todo período
experimental. O volumoso utilizado durante o experimento foi a silagem de milho, em
uma relação de 50:50 (relação volumoso:concentrado). O volumoso e o concentrado
foram oferecidos aos animais na forma de dieta total.
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Diariamente foram feitas pesagens das quantidades dos volumosos e concentrados
fornecidos e das sobras de cada ração experimental, para estimativa do consumo
individual. Os animais foram arraçoados de acordo com o consumo de matéria seca no
dia anterior, de forma a ser mantido porcentual de sobras das dietas, diariamente, entre 5
e 10% do fornecido para não haver limitação de consumo. As amostras dos alimentos
fornecidos foram coletadas e armazenadas a -20ºC para posteriores análises químicobromatológicas.
As análises químico-bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Nutrição
Animal do VNP da FMVZ-USP. A composição bromatológica dos ingredientes, bem
como as proporções dos mesmos no concentrado e dieta total, assim como as
respectivas composições bromatológica dos concentrados e das dietas experimentais
encontram-se nas tabelas 2,3 e 4.
Tabela 2 –

Itens

Composição química, nutrientes digestíveis totais (NDT);
energia líquida de lactação (ELL), e energia bruta (EB),
obtidos para os ingredientes
Silagem de
Farelo de
Milho
Grão de
Milho
Soja
Moído
Soja

Matéria seca
Matéria orgânica
Matéria mineral
Proteína Bruta
NIDN1
NIDA2
Extrato etéreo
CNF4
FDN3
FDA5
FDAi6
Lignina
NDT7
ELL8 (Mcal/kg)
EB9 (cal/g/MS)

34,76
90,21
89,89
95,32
94,32
94,05
98,38
94,46
5,67
5,95
1,62
5,54
9,68
50,67
8,90
39,04
18,43
4,88
10,20
17,27
10,09
2,75
4,20
6,60
2,90
2,48
2,51
20,73
30,65
28,29
75,33
17,68
52,46
12,61
11,64
17,01
36,90
9,90
4,10
14,64
14,08
0,82
1,13
0,94
4,59
0,89
0,99
2,26
63,66
81,48
87,52
98,73
1,40
2,30
2,10
2,80
3878,63
4129,50
3891,25
5016,75
1
NIDN (nitrogênio insolúvel em detergente neutro); 2NIDA (nitrogênio insolúvel em
detergente ácido); 3FDN (fibra em detergente neutro); 4CNF (carboidratos não-fibrosos);
5
FDA (fibra em detergente ácido); 6FDAi ( fibra em detergente ácido indigestível); 7NDT
(nutrientes digestíveis totais estimados); 8ELl (energia líquida de lactação). 9 EB (energia
bruta). 9Obtido em bomba calorimétrica
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Tabela 3 – Proporção dos Ingredientes e composição químico bromatológica dos
concentrados experimentais
Dietas Experimentais1
Ingredientes (%MS)
C
U
UE1
UE2
Milho moído
45,74
56,13
56,13
56,24
Farelo de soja
31,47
19,10
19,10
19,12
Grão de soja
16,07
16,07
16,07
16,13
Ureia Pecuária
1,99
Ureia Encapsulada 1
1,99
Ureia Encapsulada 2
1,99
Sulfato de amônia
2,00
2,00
2,00
Bicarbonato de sódio
1,60
1,60
1,60
1,60
Óxido de magnesio
0,18
0,18
0,18
0,18
2
Agromix Leite
3,97
3,97
3,97
3,97
Calcáreo
0,28
0,28
0,28
0,28
Sal comum
0,48
0,48
0,48
0,48
Composição Química (% MS)
Matéria seca3
Matéria orgânica
Proteína bruta
PDR (%PB) 4
PNDR (%PB)4
Extrato etéreo
Carboidratos não fibrosos
Fibra em detergente neutro
Fibra em detergente ácido
Lignina
Matéria mineral
NDT4
ELL4 (Mcal/kg)
1

91,53
89,78
26,29
58,79
41,21
5,26
46,10
12,03
7,34
1,10
10,21
81,54
2,13

91,70
88,36
26,55
63,00
37,00
5,21
50,42
11,67
6,54
1,09
11,64
80,55
2,07

91,70
88,36
26,55
63,00
37,00
5,21
50,42
11,67
6,54
1,09
11,64
80,55
2,07

91,69
88,54
26,60
63,13
36,87
5,23
50,62
11,70
6,56
1,09
11,46
80,72
2,07

C = Controle; U = Ureia Convencional; UE1 = Ureia Encapsulada com Polímero 1; UE2 = Ureia
Encapsulada com Polímero 2; 2Composição por kg de mistura mineral: Ca190g; P 73g; Mg 44g; S
30g; Na 62g; Zn 1.350mg; Cu 340mg; Mn 940mg; Fe 1.064mg ; Co 3mg; I 16mg; Se 10mg;
F(máx.)730mg. 3% material natural; 4Estimado pelas equações do NRC (2001);
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Tabela 4 –

Proporção dos ingredientes e composição químico bromatológica das
dietas experimentais
Dietas Experimentais1
Ingredientes (%MS)
U
UE1
UE2
C
Silagem de Milho
50,15
50,15
50,15
50,21
Milho Moído
22,8
27,98
27,98
28,00
Farelo de soja
15,69
9,52
9,52
9,52
Grão de soja
8,01
8,01
8,01
8,03
Ureia Pecuária
0,99
Ureia Encapsulada 1
0,99
Ureia Encapsulada 2
0,99
Sulfato de amônia
0,10
0,10
0,10
Bicarbonato de sódio
0,80
0,80
0,80
0,8
Óxido de magnésio
0,09
0,09
0,09
0,09
1,98
1,98
1,98
1,98
Agromix Leite2
Calcáreo
0,14
0,14
0,14
0,14
Sal comum
0,24
0,24
0,24
0,24
COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Matéria seca3
Matéria orgânica
Proteína bruta
PDR (%PB) 4
PNDR (%PB) 4
PDR (%MS) 4
PNDR (%MS) 4
Extrato etéreo
Carboidratos não fibrosos
Fibra em detergente neutro
Fibra em detergente ácido
Lignina
Matéria mineral
NDT4
ELL4 (Mcal/kg)
Energia Bruta (Mcal/kg MS)

63,07
92,05
17,96
62,35
37,65
11,20
6,76
4,08
37,72
32,30
22,17
2,85
7,94
72,57
1,77
3,88

63,15
91,35
18,09
64,38
35,62
11,64
6,44
4,05
39,88
32,13
21,77
2,84
8,65
72,08
1,73
3,82

63,15
91,35
18,09
64,38
35,62
11,64
6,44
4,05
39,88
32,13
21,77
2,84
8,65
72,08
1,73
3,82

63,10
91,44
18,10
64,44
35,56
11,67
6,45
4,06
39,91
32,17
21,79
2,85
8,55
72,15
1,73
3,83

1

C = Controle; U = Ureia Convencional; UE1 = Ureia Encapsulada com Polímero 1; UE2 = Ureia
Encapsulada com Polímero 2; 2Composição por kg de mistura mineral: Ca190g; P 73g; Mg 44g; S
30g; Na 62g; Zn 1.350mg; Cu 340mg; Mn 940mg; Fe 1.064mg ; Co 3mg; I 16mg; Se 10mg;
F(máx.)730mg. 3% material natural; 4Estimado pelas equações do NRC (2001)

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). O teor de proteína bruta (PB) foi obtido pela
multiplicação do teor de nitrogênio total por 6,25.
Os teores de carboidratos não-fibrosos (CNF) foram estimados segundo Hall

50

(1998) onde: CNF = 100 – [(%PB - %PB Ureia + % Ureia) + %EE + %MM + %FDN].
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 nutrientes digestíveis totais
observados NDT = PBd + FDNd + (EEd *2,25) + CNFd foram calculados de acordo
com Weiss et al. (1992).
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®.

5.3 DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL

Na determinação da digestibilidade aparente total da matéria seca e dos
nutrientes, a quantidade total de matéria seca fecal excretada foi estimada pela
concentração de fibra em detergente ácido indigestível (FDAi). As fezes foram
coletadas no 17o, 18° e 19o dias de cada período experimental, sempre antes das
ordenhas da manhã e da tarde, sendo acondicionadas em sacos plásticos e armazenadas
em freezer a –20oC, e ao final do período de coleta foi feita a amostra composta por
animal com base no peso seco ao ar.
As amostras de silagem, sobras e fezes foram pré-secas em estufa com
ventilação forcada (60ºC/72 horas), e, em conjunto com as demais amostras de
ingredientes, foram processadas em moinho de facas com peneiras de porosidade 2 mm.
Para avaliação dos teores dos componentes indigestíveis, as amostras
processadas foram acondicionadas em sacos de tecido não-tecido (TNT-100g/m2), com
dimensões de 4 x 5 cm. As alíquotas foram acondicionadas em todos os sacos, segundo
a relação de 20 mg de matéria seca por centímetro quadrado de superfície (NOCEK,
1988).
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Antes da incubação das amostras duas vacas da raça Holandesa foram adaptadas
durante 7 dias com concentrado a base de farelo de soja e milho moído, e recebendo
silagem de milho como volumoso. Posteriormente ao período de adaptação dos animais,
as amostras foram incubadas no rúmen por período de 288 horas, segundo adaptação de
técnica descrita por Casali (2006).
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). Após este período, os sacos foram submetidos à secagem em estufa não
ventilada (105º/45 minutos), sendo retirados, acondicionados em dessecador (20
sacos/dessecador), e pesados, obtendo-se a matéria seca indigestível.
Posteriormente, os sacos foram submetidos ao tratamento com detergente ácido
(MERTENS, 2002) por 1 hora, em equipamento analisador de fibra Ankon®. Após este
período foram lavados com água quente e acetona, sendo secos e pesados conforme
procedimento anterior. Ao final deste tratamento, obteve-se a FDAi.

5.4 FERMENTAÇÃO RUMINAL

Para avaliação dos parâmetros de fermentação ruminal as amostras de líquido
ruminal foram coletadas com a utilização de sonda esofágica três horas (tempo três)
após a alimentação da manhã. Logo após a coleta foram determinados os valores de pH
ruminal utilizando potenciômetro. As amostras foram armazenadas em caixa térmica e
encaminhadas ao Laboratório de Nutrição Animal do VNP-FMVZ-USP.
No laboratório as amostras foram centrifugadas a 2000g 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 -20oC para determinação
de ácido graxos de cadeia curta. Da mesma amostra 2 ml do sobrenadante foi pipetado e
armazenado em tubos de ensaio contendo 1 ml de acido sulfúrico a 1 N, para posterior
determinação da concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH3).
A analise de ácidos graxos de cadeia curta foi realizada utilizando cromatógrafo a
gás (Modelo 9001 Gas Chromatograph, Marca Finnigan) equipado com coluna de vidro
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de 02 metros de comprimento x 1/4”, empacotada com 80/120 Carbopack 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 220oC, do detector de ionização de chamas de 250oC e da coluna de
separação de 195oC por 03 minutos, aumentando 10 oC/minuto até 200 oC.
Soluções padrões 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 de cadeia curta de concentração conhecida.
As determinações foram realizadas injetando-se 1,0 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, acido sulfúrico a 1,
1 ml de tungstato de sódio a 10%, e posteriormente as amostras foram centrifugadas a
1200 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 5ml de hipoclorito
Os tubos foram agitados para homogeneização das amostras e colocados em
banho-maria a 37ºC durante 15 minutos adquirindo coloração azul. Após resfriamento
as amostras foram analisadas em espectrofotômetro 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.

5.5 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. As
amostras utilizadas para análise de alantoína no leite foram coletadas de dois dias
alternados, sendo provenientes das duas ordenhas diárias. Uma alíquota de 10 ml de
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leite foi diluída com 5 ml de ácido tricloroacético a 25%, sendo filtrada em papel-filtro e
congelada para posterior determinação dos níveis de ureia e alantoína no leite
desproteinizado. Alíquotas de 50 ml de urina (amostra spot) foram obtidas de todas as
vacas no 16º dia do período experimental, aproximadamente 4 horas após a
alimentação, durante micção estimulada por massagem na vulva. A urina foi filtrada e
alíquotas de 10 ml foram diluídas imediatamente em 40 ml de ácido sulfúrico a 0,036N
para evitar destruição bacteriana dos derivados de purinas e precipitação do ácido úrico.
Uma amostra de urina pura foi armazenada para determinação dos compostos
nitrogenados totais, de ureia e creatinina.
As concentrações de creatinina foram determinadas por meio de kits comerciais
(Laborlab®), utilizando reação enzimática calorimétrica cinética em aparelho SBA-200
Celm®. 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, segundo Oliveira et al. (2001).
A excreção urinária diária de creatinina foi estimada a partir da excreção média
diária, estabelecida de 24,05 mg/kg de peso vivo para vacas leiteiras (CHIZZOTTI,
2004). 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 vaca/dia. Os níveis de alantoína na urina e os de ácido úrico na urina e
alantoína do leite foram determinados 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 e da quantidade de alantoína excretada no
leite, 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,
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)/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).
Foram avaliadas também as purinas absorvidas, considerando-se a excreção
endógena de 0,512*PV0,
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e a recuperação de 0,70 encontradas por Gonzalez-

Ronquillo et al. (2003). A síntese ruminal de compostos nitrogenados (Nmic, gN/dia)
foi calculada com base nas purinas absorvidas (Pabs, mmol/dia), utilizando-se a
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equação (CHEN & 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.

5.6 BALANÇO DE ENERGIA E DE NITROGÊNIO

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 dietas experimentais e do consumo de energia
bruta, de acordo com os valores de energia obtidos para os ingredientes do concentrado
e a silagem de milho (HARVATINE; ALLEN, 2006).
O consumo de energia líquida (CEL), os valores de energia líquida de produção
(ELP), energia líquida de ganho (ELg), e mudança de peso de corpo vazio (MPCV)
foram calculados de acordo com as equações do NRC (2001), 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).
Os valores de energia líquida de produção (ELP) foram calculados segundo a
fórmula: ELp (Mcal/dia) = produção de leite (kg) × (0,0929 × G% + 0,0563 × PV% +
0,0395 × lactose%) onde: G%=teor de gordura no leite; PV=teor de proteína verdadeira
do leite.
A mudança de peso de corpo vazio (MPCV) foi calculada a parti do peso vivo
(PV) onde: PCV = 0,817* PV. A energia líquida de ganho foi calculada através da
fórmula: ELG = 1,42 EM – 0,174*EM + 0,0122*EM*1,65.
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A eficiência de utilização de energia foi calculada de acordo com Harvatine e
Allen (2006), da seguinte forma: Eficiência produção de leite = EL (consumo) −
EL(ganho PV) + EL(leite); Eficiência lactação = EL produção de leite + EL ganho de
PV)/Consumo de ED.
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 urina foram obtidas de todas as vacas no 16º dia de cada período
experimental, quatro horas após a alimentação matinal, durante micção estimulada por
massagem na vulva. A urina foi filtrada e alíquotas foram armazenadas a –15oC para
posteriores análises de nitrogênio total 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 4900 µl de
água deionizada. Os resultados obtidos foram calculados pela seguinte fórmula:
Creatinina (mg/dl)= creatinina (mg/dl)*0,020*50 (BIGGS; 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, segundo Oliveira et al. (2001). A excreção urinária diária de
creatinina foi estimada a partir da proposição de 24,05 mg/kg de peso vivo
(CHIZZOTTI, 2004).
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 vaca/dia, para o cálculo do balanço de nitrogênio.
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), obtendose 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.
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O nitrogênio total das amostras de urina e leite 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 ou leite foi obtido dividindo-se o valor de proteína
bruta das amostras pelo fator 6,25 para as amostras de urina e do fator 6,38 para as
amostras de leite.
O balanço de nitrogênio foi obtido subtraindo o total de nitrogênio em gramas
consumido pelos valores de nitrogênio na urina, fezes e leite, obtendo-se os valores de
nitrogênio retido em gramas e em porcentagem do nitrogênio total.

5.7 PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE

As vacas foram ordenhadas mecanicamente duas vezes ao dia, as 6:30 e as 15:30
horas, sendo a produção de leite registrada diariamente durante todo o período
experimental. A produção de leite foi corrigida para 3,5% de gordura (PLC) segundo
fórmula de Sklan et al. (1992), onde PLC = (0,432 + 0,1625 * teor de gordura do leite) *
Kg de leite. Foi determinado o teor de gordura e proteína do leite.
As amostras utilizadas para análise da composição do leite foram obtidas no 16o
de cada período experimental, sendo cada amostra proveniente das duas ordenhas
diárias. Foram determinados também os teores de gordura, proteína e lactose. Para a
determinação da gordura no leite foram utilizadas amostras à fresco, segundo a
metodologia descrita por Gerber (COELHO; ROCHA, 1977) no Laboratório de
Tecnologia de Produtos de Origem Animal do VNP-FMVZ-USP. Também foram
realizadas as análises no leite de nitrogênio total (NT) e lactose utilizando o
equipamento LACTOSCAN no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal do
VNP – FMVZ -USP. Para determinação da ureia e nitrogênio ureico no leite, as
amostras de leite foram desproteinizadas da mesma forma que as amostras utilizadas na
análise da alantoína. As análises da concentração de ureia no leite desproteinizado
foram realizadas no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia Animal do VNP - FMVZUSP, por meio de kits comerciais (Laborlab® e CELM®). A concentração de
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nitrogênio ureico no leite foi determinada indiretamente por meio da seguinte fórmula:
Nitrogênio ureico = ureia (mg/dL)/2,14.

5.8 AVALIAÇÃO DO ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL E PESO CORPORAL

O escore de condição corporal (ECC) e o peso corporal foram avaliados no sétimo
dia de adaptação e no final de cada período experimental, para avaliação da variação de
peso.
O peso dos animais foi correspondente à média de duas pesagens sucessivas,
feitas antes do fornecimento das alimentações e após as ordenhas durante dois dias. Para
o cálculo da variação de ECC e de peso corporal, foram considerados os pesos do
sétimo dia de adaptação e do final de cada período experimental. As mensurações do
ECC foram realizadas segundo metodologia proposta por Wildman et al. (1982) e
desenvolvida por Edmonson et al. (1989).

5.9 PARÂMETROS SANGUÍNEOS

As coletas de sangue foram realizadas no 19º dia de cada período experimental
por punção da veia e/ou artéria coccígea, anteriormente ao fornecimento das dietas no
período da manhã. As amostras foram coletadas em tubos vacuolizados (vacutainer) de
10 ml para dosagem dos parâmetros sanguíneos de glicose, triglicérides, colesterol total,
colesterol-HDL, proteínas totais, albumina, ureia e nitrogênio ureico, as enzimas
aspartato aminotransferase (AST) e gama glutamil transferase (GTA), no soro.
Imediatamente após coleta as amostras foram coletadas refrigeradas e
centrifugadas a 2000 g durante 15 minutos, para a separação do soro. O centrifugado
obtido foi transferido para tubetes plásticos, identificados e armazenados a -20ºC, até o
procedimento das análises laboratoriais.
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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 ou cinético, sendo a leitura realizada em analisador automático de
bioquímica sanguínea (Sistema de Bioquímica Automático SBA-200 - CELM®).
A concentração de Colesterol HDL (C-HDL) foi determinada em duas etapas,
sendo a primeira envolvendo preparação previa das amostras, e a segunda a análise
propriamente dita. Para a realização da análise da concentração de C-HDL, 200 μl da
amostra foram pipetados em tubos Ependorff de 2,5 ml, juntamente com 100 μl do
reativo único precipitante (CELM-1763) na proporção de 2:1 e misturados manualmente
por inversão suave durante 20 segundos. Em seguida as amostras foram deixadas em
repouso por 10 minutos. Posteriormente, as amostras preparadas foram centrifugadas
durante 15 minutos a 2700 g. Nos volumes centrifugados, as lipoproteínas LDL e
VLDL foram precipitadas seletivamente pelo ácido fosfotugstico. No sobrenadante,
separado pela centrifugação, restaram as moléculas de HDL ligadas ao colesterol.
A concentração de C-HDL foi determinada pela concentração de moléculas de
colesterol, através do sistema enzimático-colorimétrico com o kit comercial CELM1755. As concentrações de colesterol-LDL e colesterol-VLDL foram determinadas
indiretamente, por meio de fórmulas, onde: VLDL colesterol (mg/dl) = (concentração
de triglicérides/5) e LDL colesterol (mg/dl) = Colesterol Total - (HDL Colesterol +
VLDL Colesterol). (FRIEDEWALD et al., 1972).

5.10 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:
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 16), Py = efeito de período (j = 1 a 4), Tk = efeito de
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tratamento (k = 1 a 4), e Eijk = erro. Foi considerado efeito aleatório animal dentro de
quadrado. Os graus de liberdade calculados foram realizados de acordo com o método
satterthwaite (ddfm = satterth).
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
ureia, seja ela pecuária ou encapsulada de liberação lenta; C2=dieta com inclusão de
ureia pecuária (U) versos dietas com inclusão de ureia encapsulada de liberação lenta; o
objetivo foi avaliar as diferenças entre a ureia pecuária e as ureia encapsuladas de
liberação lenta; C3 = dieta com inclusão da ureia de liberação lenta encapsulada com
polímero 1 versos ureia de liberação lenta encapsulada com polímero 2; objetivo foi
comparar as duas ureias encapsuladas de liberação lenta. Todos os valores obtidos
foram submetidos a análise de variância com nível de 5% de significância. O
LSMEANS foi utilizado para obtenção das médias ajustadas dos tratamentos.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 CONSUMO DE MATÉRIA SECA E DIGESTIBILIDADE APARENTE TOTAL
DOS NUTRIENTES

Os resultados obtidos para consumo de matéria seca total, bem como a
digestibilidade aparente total dos nutrientes estão na tabela 5.
Não foram obtidas diferenças estatísticas (P>0,05) entre as dietas
experimentais para as variáveis consumo de matéria seca e dos nutrientes (matéria
orgânica, proteína bruta, extrato etéreo, fibra em detergente neutro, e nutrientes
digestíveis totais). Como exceção a esses resultados, foi observada diferença (P<0,05)
para o variável consumo total de carboidratos não fibrosos, onde o grupo controle
obteve resultado inferior quando comparado aos demais grupos tratados com as dietas
com inclusão de ureia (convencional e de liberação lenta) (contraste 1). Isso é explicado
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pela composição das dietas utilizadas, pois para que essas fossem isoprotéicas, com a
inclusão de ureia, houve uma redução na inclusão de farelo de soja (relativamente pobre
em carboidratos não fibrosos) e um aumento na inclusão de milho moído (ingrediente
relativamente rico em carboidrato não fibroso). Como o consumo total de matéria seca
foi semelhante em todos os tratamentos, a ingestão de carboidratos não fibrosos foi
maior pelos grupos que continham inclusão de ureia na dieta.
Esses resultados confirmam os resultados encontrados por Carmo et al. (2005)
e Aquino et al. (2009) que não encontraram redução de consumo com a substituição da
proteína verdadeira proveniente do farelo de soja pelo nitrogênio não proteico
proveniente da ureia, em níveis de inclusão variando de 0 a 2% na MS, em vacas
leiteiras de níveis de produção médios máximos de 24 kg/dia. Santos et al. (1998)
analisaram 23 comparações a partir de 12 trabalhos em que a ureia substitui diversos
suplementos proteicos para vacas leiteiras com produção de 30 a 40 kg/dia com
inclusões variando de 0,4 a 1,8% na MS. O consumo total de matéria seca não foi
afetado em 17 comparações.
Contrariando esses dados, é comum encontrar na literatura estudos em que
níveis de inclusão de ureia convencional nas dietas de vacas leiteiras influenciam o
consumo de matéria seca. Na sua revisão, Santos et al. (1998) das 23 comparações
realizadas, 4 resultaram em diminuição no consumo de matéria seca. Aliado a esses
resultados, Oliveira et al. (2001) e Silva et al. (2001) verificaram diminuição linear no
consumo de alimentos e na produção de leite de vacas da raça Girolando e Holandesa,
respectivamente, ao utilizarem percentuais crescentes de ureia na ração (0; 0,7; 1,4 e
2,1%). Broderick e Reynal (2009) utilizaram 4 dietas isoprotéicas (16,1% PB), com
mesmo nível de inclusão de PDR (10,5% na MS) diferindo apenas do nível de inclusão
de ureia convencional (0; 0,41; 0,84; 1,31% na MS). Houve uma redução linear no
consumo de matéria seca com o aumento da inclusão de ureia, assim como Brito e
Broderick (2007), que observaram que substituir PB proveniente da ureia (2% na MS)
por diferentes fontes de farelo (soja, algodão e canola), em dietas com 16,5% de PB,
aumenta o consumo de matéria seca de 2,1; 2,6 e 2,8 kg/dia respectivamente.
Wilson et al. (1975) atribuíram à redução do consumo de matéria seca em
dietas contendo acima de 2% de ureia a catabólitos intermediários do metabolismo da
ureia. Por outro lado, Huber e Cook (1972) atribuíram a diminuição no consumo à baixa
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palatabilidade da ureia e não aos efeitos ruminais ou pós-ruminais desta. Somado a
essas explicações, deve ser levado em consideração que o suprimento de nitrogênio
degradável para os microorganismos ruminais, assim como a disponibilidade de
proteína para síntese do leite afetam o CMS. O aporte deficiente ou excessivo de PDR,
respectivamente, leva a diminuição no consumo por prejudicarem a atividade das
bactérias celulolíticas ou gerarem produção excessiva de amônia com conseqüências
sobre a motilidade e fermentação ruminal (FAVERDIN, 2003).
Por outro lado há resultados citados na literatura em que a utilização de ureia
aumenta o CMS. Na sua revisão, Santos et al. (1998) de 23 comparações realizadas, 2
resultaram em aumento no consumo de matéria seca. Esses resultados podem ocorrer
quando a dieta utilizada como controle é deficiente em PDR e a utilização da ureia
corrige essa deficiência, melhorando a fermentação ruminal, aumentando assim a
ingestão de MS e a produtividade animal (NRC, 2001).
A deficiência de PDR bem como o excesso de ureia alteram o consumo, como
pode ser evidenciado pelo experimento de Reynal e Broderick (2005) que avaliaram a
utilização de dietas com diferentes concentrações de PDR e de ureia em vacas leiteiras
de alta produção (média de aproximadamente 40 kg/dia). As dietas continham: 13,2%
PDR e 0,5% ureia, 12,2% PDR e 0,33% ureia, 11,7% PDR e 0,17% ureia, 10,6% PDR
sem inclusão de ureia. Quando avaliados os animais canulados, houve efeito quadrático
no consumo de matéria seca, aonde os animais alimentados com a dieta deficiente em
PDR obtiveram menores resultados e os animais alimentados com a dieta com níveis de
PDR e ureia corretos (12,2% PDR e 0,33% ureia) obtiveram os maiores consumos.
Em relação à ureia de liberação lenta, a liberação lenta de N-NH3 poderia
melhorar o aporte de nutrientes no rúmen, melhorando a fermentação ruminal e
resultando em maior CMS (OWENS et al., 1980). Ao contrário disso, nesse presente
estudo não foi encontrado diferença (P>0,05) nas variáveis consumo de matéria seca,
bem como consumo total dos nutrientes (matéria orgânica, proteína bruta, extrato
etéreo, fibra em detergente neutro, carboidratos não fibrosos e nutrientes digestíveis
totais) quando comparado o grupo alimentado com a dieta ureia convencional (U)
contra os grupos alimentados com as ureias de liberação lenta (UE1 e UE2) (contraste
2) bem como quando comparadas as duas ureias de liberação lenta (UE1 X EU2)
(contraste 3).
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Indo de encontro a esses resultados, Carareto (2007) avaliou a substituição
parcial da proteína do farelo de algodão pela ureia convencional ou ureia de liberação
lenta (amiréia) em animais de produção média de 20 kg/dia, em quatro dietas diferindo
no nível de inclusão e do tipo de ureia utilizado: 0%, 0.8% de ureia convencional,
0,83% de ureia de liberação lenta, 1,65% de ureia de liberação lenta. O consumo de
matéria seca não foi alterado. Porém, contrariamente a esses resultados, Puga et al.
(2001) concluíram que o fornecimento de ureia de liberação lenta em uma relação com
forragem de 70:30 (forragem:ureia) aumentou significativamente a ingestão de matéria
seca em relação a dieta controle (100% de forragem, sem inclusão de ureia de liberação
lenta). Estes resultados estão de acordo com os resultados de Xin et al. (2010), que
concluíram que a utilização de ureia de liberação lenta (0,6% na MS) obtiveram maiores
consumos de matéria seca quando comparados a utilização de ureia convencional (0,6%
na MS).
Em relação à digestibilidade aparente total dos nutrientes, não foram
encontradas diferenças estatísticas (P>0,05) para a digestibilidade aparente total da
matéria seca, matéria orgânica, extrato etéreo fibra em detergente neutro e carboidratos
não fibrosos, entre a dieta controle e as dietas com inclusão de ureia. Esses resultados
assemelham-se com os encontrados por Oliveira et al. (2001); Carmo et al. (2005) e
Ramalho et al. (2006) que analisaram a inclusão de ureia em até teores de 2% na MS e
não obtiveram alteração sobre a digestibilidade aparente total dos nutrientes.
Broderick e Reynal (2009) com aumento da inclusão de ureia nas dietas (0;
0,41; 0,84; 1,31% na MS) não observaram alteração na digestibilidade na matéria seca,
na matéria orgânica, e no FDA, porém obtiveram aumento linear na digestibilidade
aparente do FDN, conforme aumentou-se o nível de inclusão de ureia. Porém, segundo
os autores, essa alteração na digestibilidade do FDN é muito provavelmente reflexo das
diferentes qualidades das fibras dos ingredientes utilizados nas dietas do que uma
alteração causando pelo nível de inclusão da ureia na dieta.
Contrariamente a esses resultados, Brito e Broderick (2007) relataram que
substituir PB proveniente da ureia (2% na MS) por diferentes fontes de farelo (soja,
algodão e canola) influenciaram a digestibilidade aparente total da MS e da MO, sendo
maiores no grupo ureia do que das dietas que utilizavam proteína verdadeira. Esse
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resultado pode ter sido causado pela menor taxa de passagem associadas ao consumo
10% menor no grupo com inclusão de ureia (2% na MS).
Quando analisamos a digestibilidade aparente total da proteína bruta, houve um
aumento significativo (P<0,05) quando comparamos a dieta sem inclusão de ureia frente
as dietas com inclusão de ureia. Esse resultado pode ser explicado pela alteração na
proporção dos ingredientes para a formulação de dietas isoprotéicas. Não foi observada
diferença estatística (P>0,05) para essa variável entre as dietas com inclusão das ureias.
Em relação ao NDT observado, houve um aumento significativo (P<0,05)
quando comparamos a dieta sem inclusão de ureia frente às dietas com inclusão de
ureia. Isso provavelmente é explicado pelo maior consumo de carboidratos não fibrosos
das dietas com inclusão de ureia explicado anteriormente.
Quando analisamos a digestibilidade entre as ureias verifica-se que também
não apresentaram diferenças (P>0,05) para todas as variáveis estudadas, demonstrando
que não houve diferença entre a utilização da ureia convencional frente a utilização das
ureias de liberação lenta, assim como não houve diferença quando comparado os dois
tipos de ureia encapsulada.
Esses resultados contradizem os achados de Puga et al. (2001), quq concluíram
que o fornecimento de ureia de liberação lenta em uma relação com forragem de 70:30
(forragem:ureia) aumentou a digestibilidade, devido a uma melhor fermentação da fibra
no rúmen. Da mesma forma, Galina et al. (2003) sugeriram que a suplementação de 1,8
kg de matéria seca de ureia de liberação lenta com cana de açúcar (Saccharum
officinarum) e palha de milho (Zea mays) em 60 novilhos anelorados, aumentou a
digestibilidade. Em outro estudo utilizando ureia de liberação lenta foi demonstrado
aumento na digestibilidade total de MS e PB quando administradas para vacas em
lactação (GALO et al., 2003). Estes resultados estão de acordo com os resultados de Xin
et al. (2010), que concluíram que a ureia de liberação lenta obteve maior digestibilidade
de nutrientes quando comparada a utilização de ureia convencional.
Analisando em conjunto os resultados de consumo de matéria seca e
digestibilidade aparente total da matéria seca e dos nutrientes conclui-se que a resposta
a utilização de ureia, encapsulada ou não, é dependente da dose utilizada, do nível de
produção dos animais e da dieta basal utilizada.
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Tabela 5 – Efeitos das dietas experimentais sobre o consumo e digestibilidade aparente total da matéria seca e dos
nutrientes

Dietas Experimentais1
C
U
UE1 UE2

EPM

Consumo (kg/dia)
Matéria seca
Matéria orgânica
Proteína bruta
Extrato etéreo
Fibra em detergente neutro
Carboidratos não fibrosos
Nutrientes digestíveis totais

23,58 23,62 23,63 23,33
21,71 21,59 21,59 21,35
4,24 4,29 4,29 4,22
0,79 0,79 0,80 0,78
7,59 7,59 7,58 7,49
8,76 9,25 9,24 9,18
17,20 17,13 17,14 16,92

0,28
0,25
0,05
0,01
0,09
0,11
0,20

0,849
0,441
0,657
0,845
0,679
0,003
0,511

0,653
0,662
0,592
0,911
0,552
0,752
0,667

0,394
0,429
0,309
0,340
0,416
0,676
0,388

Digestibilidade Aparente Total (%)
Matéria seca
Matéria orgânica
Proteína bruta
Extrato etéreo
Fibra em detergente neutro
Carboidrato não fibroso
NDTOBS3

68,77
70,05
68,66
76,26
59,41
68,86
67,30

68,79
69,71
70,16
75,27
60,21
69,07
67,83

0,22
0,20
0,27
0,98
0,36
0,30
0,21

0,908
0,782
0,010
0,760
0,222
0,304
0,005

0,786
0,189
0,318
0,818
0,879
0,497
0,236

0,729
0,323
0,536
0,417
0,998
0,540
0,558

% Peso Vivo
3,88 3,90 3,87
1,24 1,25 1,24

0,06
0,02

0,715 0,914 0,488
0,485 1,000 0,460

Variável

Consumo
Fibra em detergente neutro
Matéria seca

3,90
1,25

68,76
70,22
70,54
76,10
60,32
69,62
68,24

68,94
70,02
69,74
76,39
60,21
69,44
68,01

Contrastes2
C1
C2
C3

1

C = Controle; U = Ureia Convencional; UE1 = Ureia Encapsulada com Polímero 1; UE2 = Ureia Encapsulada com
Polímero 2; 2Contraste C1 = controle x (U+UE1+UE2); C2 = U x (UE1+UE2), C3 = UE1 x UE2; 3Nutrientes digestíveis
totais observados.

6.2 FERMENTAÇÃO RUMINAL

Os resultados obtidos para a fermentação ruminal estão demonstrados na
Tabela 6.
Não foi encontrado diferença (P>0,05) para os valores de pH entre as
diferentes dietas experimentais. Houve, no entanto, uma tendência (P=0,057) no
contraste 1, mostrando uma tendência de aumento do pH ruminal com a utilização de
ureia, seja ela convencional ou de liberação lenta. Isso pode ter ocorrido pelo aumento
numérico, não estatístico (P>0,05), das concentrações de amônia com a utilização de
ureia nas dietas experimentais. Apesar da tendência encontrada, a ausência de diferença
estatística vai de encontro aos resultados apresentados por Reynal e Broderick (2005)
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onde diferentes inclusões de PDR com diferentes quantidades de ureia não alteraram
significativamente o pH ruminal, assim como Brito e Broderick (2007), que relataram
que substituir PB proveniente da ureia (2% na MS) por diferentes fontes de farelo (soja,
algodão e canola) não influenciaram o pH ruminal.
No entanto, no estudo de Roman-Ponce et al. (1975) os tratamentos com ureia
apresentaram os maiores valores de pH ruminal duas horas após a alimentação, assim
como Carmo (2001), que concluiu que, de modo geral, a suplementação com ureia
aumentou o pH ruminal duas horas após a alimentação, comparada com os demais
tratamentos (farelo de soja e amiréia).
Não foi observado diferença (P>0,05) quando comparado os valores de pH do
grupo da ureia convencional conta os grupos tratados com as ureias de liberação lenta,
também não ocorrendo diferença entre a ureia encapsulada 1 e ureia encapsulada 2.
Em relação ao N-NH3, não houve diferença (P>0,05) entre as dietas
experimentais. Quando analisamos o contraste 1, concluímos que não houve diferença
estatística entre o tratamento controle contra os tratamentos com ureia. Este resultado
esta de acordo com Imaizumi (2000) que não observou efeito da fonte de nitrogênio
(farelo de soja e ureia convencional) sobre a concentração de N amoniacal no fluido
ruminal.
No entanto, estes resultados são contraditórios aos resultados obtidos por
Reynal e Broderick (2005) que ao diminuir o teor de PDR de 13,2% para 10,6% (com
diminuição na inclusão de ureia) resultou em uma redução linear dos valores da
concentração de amônia ruminal, aos Brito e Broderick (2007) que relataram que ao
substituir PB proveniente da ureia (2% na MS) por diferentes fontes de farelo (soja,
algodão e canola), foram observadas concentrações de amônia ruminal maiores
(P<0,05). Ainda Broderick e Reynal (2009) observaram que, com aumento da inclusão
de ureia nas dietas (0; 0,41; 0,84; 1,31% na MS), foi observado aumento linear (P<0,05)
nas concentrações de amônia ruminal.
Em relação às dietas contendo ureia, concluímos que não houve diferença na
concentração de N-NH3 no grupo ureia convencional contra os grupos com ureia
encapsulada sugerindo que não houve alteração na taxa de liberação de amônia no
rúmen. Concordando com esses resultados, Carmo (2001) também observou valores
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semelhantes para a concentração de N-NH3 ruminal entre ureia convencional e ureia de
liberação lenta (amiréia).
No entanto, esses resultados contradizem os resultados obtidos por Owens et
al. (1980) que relataram que a liberação ruminal de N-NH3 foi mais lenta para o
produto de ureia de liberação lenta do que a ureia convencional. Taylor e Edwards
(2009) analisaram os efeitos da utilização da ureia de liberação lenta em comparação a
ureia convencional na liberação ruminal de N-NH3 em bovinos de corte, e concluíram
que as concentrações médias de amônia no rúmen foram 263% maiores para os tratados
com ureia convencional, principalmente porque as concentrações de N-NH3 para o
tratamento com ureia convencional, que subiu de forma acentuada após 0,5 h da sua
administração.
Durante o estudo de Xin et al. (2010), as concentrações ruminais de N-NH3 de
todas as dietas aumentaram em 1 h, e posteriormente diminuíram gradualmente. No
entanto, a ureia revestida com poliuretano resultou em menor concentração de N-NH3
em todos os momentos. Após 8 hs do início da fermentação in vitro, a dieta com ureia
revestida com poliuretano diminuiu a concentração ruminal de N-NH3 em comparação
com a dieta utilizando ureia convencional. Isto vai de acordo com o resultado de Prokop
e Klopfenstein (1977), que encontraram que a ureia de liberação lenta (combinação de
ureia e formaldeído) diminui a concentração ruminal de N-NH3 em 25,3% quando em
comparação com ureia convencional.
Resultado semelhante foi encontrado no estudo de Galo et al. (2003), em que a
hidrólise da ureia de liberação lenta, foi apenas 83% da hidrólise ocorrida na ureia
convencional após 1 h de incubação com água destilada. Estes resultados demonstram
que, tanto em in vitro, como in vivo a ureia de liberação lenta, de fato, tem uma taxa
mais lenta liberação de N-NH3 do que a ureia convencional, podendo efetivamente
modular a liberação e conseqüentemente, as concentrações ruminal de N-NH3. Esse fato
não foi verificado nesse experimento. No entanto, a concentração de N-NH3 foram
mensuradas apenas uma vez, 3hs após a alimentação.
Em relação aos ácidos graxos voláteis, houve aumento (P<0,05) na produção
total de ácidos graxos de cadeia curta nos animais tratados com a dieta controle (sem
inclusão de ureia) quando comparado aos animais tratados com as dietas com inclusão
de ureia. Roman-Ponce et al. (1975) também obtiveram maiores concentrações de
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AGCC totais

nos tratamentos com farelo de soja contra o tratamento com ureia

convencional. Já Casper et al. (1990); Guidi (1999) e Imaizumi (2000) não encontraram
diferenças (P>0,05) na concentração de AGCC com a adição de ureia na dieta. Quando
analisamos as dietas com inclusão das ureias, não houveram diferenças (P>0,05).
Quando analisamos a produção total de cada ácido graxo de cadeia curta
específico (ácidos acético, propiônico e butírico), houve redução (P>0,05) apenas na
produção de ácido propiônico, nos animais tratados com as dietas com inclusão de ureia
(convencional e de liberação lenta) quando comparados aos animais tratados com a
dieta controle (sem inclusão de ureia). Essa redução de produção do ácido propiônico é
o fator que explica a redução na concentração total de AGCC. Não foram encontradas
diferenças para essas variáveis (produção total de ácido acético, propiônico e butírico)
nas outras duas comparações apresentadas.
Ao ser analisada a proporção molar de cada ácido graxo de cadeia curta, não
foi encontrada nenhuma diferença em nenhum dos contrastes analisados. Guidi (1999) e
Imaizumi (2000) também não encontraram diferenças entre as porcentagens de ácido
acético com a adição de ureia na dieta. Já Roman-Ponce et al. (1975) relataram
proporção de ácido acético maior para o tratamento com ureia. Em relação ao ácido
propiônico, concordando com nosso resultado, Imaizumi (2000) não encontrou
diferenças na porcentagem de ácido propiônico quando substituiu parcialmente o farelo
de soja por ureia. Já em relação ao ácido butiríco, também concordando com nosso
resultado, Guidi (1999) e Imaizumi (2000) não encontraram efeito da inclusão de ureia
sobre a porcentagem de ácido butírico (P>0,05).
Como os AGCCs são obtidos principalmente a partir da fermentação de
carboidratos provenientes da dieta (FIRKINS et al., 2007), as suas concentrações
refletem se está ou não ocorrendo interferência das ureias, tanto convencional como de
liberação lenta, na fermentação ruminal (XIN et al., 2010). Como seus valores foram
alterados podemos concluir que a inclusão das ureias (U, UE1 e UE2) interferiu de
forma negativa (menor produção total de ácidos graxos de cadeia curta), quando
comparada a dieta sem inclusão de ureia na fermentação ruminal. Essa menor produção
de AGCCs pode ser explicada pela menor produção de ácido propiônico demonstrada
pelas dietas com inclusão de ureia quando comparada a dieta controle. Essa menor
produção de ácido propiônico obtida por essas dietas foi surpreendente. Como esses
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animais ingeriram maior quantidade de carboidratos não fibrosos (Tabela 5), era
esperado que esses animais também produzissem maior quantidade de ácido propiônico.
Ainda analisando a fermentação ruminal através da quantidade e do perfil de
ácidos graxos voláteis, não houve diferença entre os animais tratados com ureia
convencional e os animais tratados com ureia encapsulada (contraste 2) sugerindo que
não houve diferença para a fermentação ruminal a utilização de ureia de liberação lenta.
Tabela 6 – Parâmetros de fermentação ruminal em função das dietas experimentais

Variável
pH
N-NH3
Acético
Propiônico
Butírico
Acético
Propiônico
Butírico
C2/C33
AGCC 4

Dietas Experimentais1
EPM
C
U
UE1 UE2
6,67 6,84 6,87 6,74
0,03
mg/dl
19,93 22,12 22,32 21,21
0,88
AGCC (%)
65,30 56,25 62,09 59,35
0,26
20,02 18,98 19,26 19,74
0,31
12,74 12,47 12,63 12,17
0,17
AGCC (mmol/l)
65,30 56,25 62,09 59,35
1,74
19,72 15,75 17,71 17,36
0,68
12,45 10,37 11,56 10,71
0,39
3,42 3,64 3,61 3,51
0,06
97,48 82,38 91,37 87,43
2,70

Contrastes2
C1
C2
C3
0,057 0,643 0,170
0,172 0,812 0,520
0,059 0,420 0,974
0,322 0,485 0,570
0,453 0,875 0,365
0,077
0,027
0,057
0,227
0,042

0,215
0,172
0,373
0,563
0,188

0,506
0,813
0,394
0,573
0,518

1

C = Controle; U = Ureia Convencional; UE1 = Ureia Encapsulada com Polímero 1; UE2 = Ureia Encapsulada
3
com Polímero 2; 2Contraste C1 = controle x (U+UE1+UE2); C2 = U x (UE1+UE2), C3 = UE1 x UE2; relação
4
ácido acético:ácido propiônico; ácidos graxos de cadeia curta.

6.3 SÍNTESE DE PROTEÍNA MICROBIANA

Os resultados obtidos para síntese de proteína microbiana estão demonstrados
na tabela 7.
Não foi observada diferença (P>0,05) para o volume estimado diário total de
urina para os diferentes dietas utilizadas. Esses resultados confirmam os resultados de
Pina et al. (2006), que não encontraram diferença no volume estimado diário de urina
com substituição de proteína verdadeira por ureia. Oliveira et al. (2001a) relataram que
diferentes teores de inclusão de ureia (0; 0,7%; 1,4%; e 2,1% na MS) não afetaram o
volume diário estimado, porém obtiveram efeito linear (P<0,05) sobre o volume
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urinário obtido, que apresentou aumento de, aproximadamente, 0,6 L para cada 1% de
NNP na dieta (r² = 0,8920).
Não foi observada diferença para a excreção urinária de alantoína entre as dietas
experimentais. Pina et al. (2006) também não observaram diferenças na excreção
urinária de alantoína em dietas com diferentes fontes protéicas. Esses resultados diferem
dos resultados apresentados por Oliveira et al. (2001a) que observaram efeito quadrático
na excreção urinária de alantoína de acordo com diferentes níveis de inclusão de ureia
(0; 0,7%; 1,4%; e 2,1% na MS).
Em relação ao ácido úrico, não foi observada diferença (P>0,05) nas diferentes
dietas experimentais. Esses resultados confirmam os resultados de Oliveira et al.
(2001a) e Pina et al. (2006), que relataram ausência de influência de níveis crescentes de
inclusão de ureia em substituição de fontes de proteínas verdadeira na alimentação de
vacas leiteiras sobre essa variável.
Também não foi observada diferença (P>0,05) para a excreção de alantoína no
leite. Pina et al. (2006) também não encontraram influência de diferentes fontes de
proteína sobre esse parâmetro. No entanto, Oliveira et al. (2001a) constatou
comportamento linear decrescente (P<0,05) para a excreção de alantoína no leite, que
variou de 13,47 a 11,50 mmol/dia, quando a inclusão de ureia aumentou de 0 para 2,1%
na MS.
Quando analisamos a excreção das purinas totais, porcentagem de alantoína em
relação a purinas totais, e nas purinas absorvidas, não houve diferença (P>0,05) entre as
dietas experimentais. Pina et al. (2006) também relataram ausência de influência de
diferentes fontes de proteína sobre a excreção das purinas totais. Esses resultados
discordam de Oliveira et al. (2001a) que demonstraram comportamento quadrático
(P<0,05) da excreção das purinas totais, em função dos teores de NNP na dieta,
apresentando valores máximos de 303,70 e 330,40 mmol/dia para os níveis de 1,4 e
0,7% de ureia na MS, respectivamente.
Analisando os dados da síntese de proteína microbiana, não houve diferenças
(P>0.05), entre as dietas experimentais, sobre a síntese de compostos nitrogenados
microbiano, na síntese de proteína bruta microbiana e na eficiência de síntese de
proteína microbiana, demonstrando que independentemente da fonte de proteína (farelo
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de soja, ureia convencional ou ureia protegida) a síntese de proteína microbiana é
semelhante.
Pina et al. (2006) também não relataram diferença (P>0,05) sobre a síntese de
compostos nitrogenados microbiano, na síntese de proteína bruta microbiana e na
eficiência de síntese de proteína microbiana. Esses resultados estão de acordo com o
NRC (2001), que considera a mesma eficiência de síntese de proteína microbiana
independente da fonte de PDR, seja ela proveniente de proteína verdadeira, seja ela
proveniente de nitrogênio não proteico.
No entanto, estudos recentes têm demonstrado que a eficiência de síntese de
proteína microbiana é diferente entre fontes de PDR de proteínas verdadeiras e de
nitrogênio não proteico. Oliveira et al. (2001a) avaliaram o efeito de quatros percentuais
de ureia (0; 0,7; 1,4; e 2,1%) na ração de vacas em lactação e relataram que a síntese de
proteína microbiana teve efeito quadrático, apresentando valores inferiores com a
inclusão de 2,1% na MS. Brito et al. (2007)

relataram que a substituição do N

proveniente da ureia por N proveniente de farelo de soja, algodão e canola aumentaram
significativamente (P<0,05) a síntese de proteína microbiana.
Broderick e Reynal (2009) recentemente relataram redução linear na produção
total de leite, de gordura e de proteína, quando fonte de PDR proveniente de proteína
verdadeira (farelo de soja) foi substituída por PDR proveniente de ureia convencional.
Esses efeitos na produção e composição do leite foram causados pela redução do fluxo
ruminal de N não amoniacal, AA essenciais e AA totais resultam ser de menor síntese
de proteína microbiana. A maior eficiência microbiana com a dieta que utilizava
proteína de fontes verdadeiras pode ser explicado pelo maior aporte de N proveniente de
peptídeos ou aminoácidos (WANAPAT et al., 2010). Apesar dessas novas descobertas,
o presente estudo não demonstrou queda da síntese de proteína microbiana com a
inclusão de 1% de ureia na MS das dietas.
Como a ureia de liberação lenta é mais lentamente hidrolisada (liberando mais
gradativamente amônia do que a ureia convencional) ela poderia ser utilizada mais
eficientemente pelos microorganismos do rúmen melhorando assim a eficiência
aumentando a síntese de proteína microbiana. No entanto, analisando exclusivamente,
as dietas com ureia, concluímos que não houve diferença (P>0,05) sobre a síntese de
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proteína microbiana quando comparamos a utilização da ureia convencional frente a
utilização das ureias encapsuladas.
Confirmando nossos resultados, Galo et al. (2003) relataram que a alimentação
com ureia de liberação lenta em vacas leiteiras não alterou a produção de proteína bruta
microbiana. Porém, contrariamente a esses resultados, Xin et al. (2010), em um estudo
in vitro, constataram que a suplementação de ureia convencional (0,6% na MS) obteve
eficiência microbiana menor (11,3 g N / kg MOVD) quando comparada a dieta com
proteína de soja isolada (14,7 g N / kg MOVD). A dieta que utilizou ureia de liberação
lenta obteve uma eficiência intermediária entre os dois tratamentos (13,0 g N / kg
MOVD).
Tabela 7 – Síntese de proteína microbiana de acordo com as dietas experimentais

Variável
Al-leite
Al-urina
Ac-úrico
Al- leite
Al-urina
Ac-úrico
Pt3
Al% PT4
Pabs5
N mic6
PB mic7
Eficiência8
Urina
1

Dietas Experimentais1
Contrastes2
EPM
C
U
UE1
UE2
C1
C2
C3
Mmo/l
0,03
0,04
0,04
0,04
0,01 0,218 0,816 0,398
21,72
22,09
22,30
20,51
0,77 0,972 0,865 0,944
2,79
2,04
2,45
2,47
0,06 0,762 0,400 0,360
Mmol/dia
1,20
1,21
1,28
1,28
0,07 0,562 0,748 0,628
461,10 553,95 443,48 458,41 13,93 0,868 0,647 0,315
50,11
48,81
50,39
54,76
1,05 0,946 0,402 0,641
511,34 602,90 493,99 513,12 14,74 0,875 0,711 0,360
88,44
88,19
90,50
89,07
0,60 0,465 0,165 0,281
482,07 573,70 464,90 483,83 17,63 0,873 0,706 0,362
G/dia
303,40 361,08 292,60 304,52 11,09 0,873 0,706 0,362
1896,29 1903,24 2256,77 1828,77 119,88 0,693 0,604 0,173
g PB mic/kg NDT
109,89 111,82 133,06 107,52
6,87 0,602 0,583 0,155
L/dia
21,10
24,28
21,35
22,35
28,15 0,337 0,162 0,615

C = Controle; U = Ureia Convencional; UE1 = Ureia Encapsulada com Polímero 1; UE2 = Ureia
Encapsulada com Polímero 2; 2Contraste C1 = controle x (U+UE1+UE2); C2 = U x (UE1+UE2), C3 =
UE1 x UE2; 3Purinas totais; 4Porcentagem de alantoína em relação às purinas totais; 5Purinas absorvíveis;
6
Nitrogênio microbiano; 7Proteína bruta microbiana; 8Eficiência de síntese de proteína microbiana
(proteína bruta microbiana/consumo de NDT).
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6.4 BALANÇO DE ENERGIA

Os resultados obtidos para o balanço de energia estão demonstrados na tabela 8.
Não foram encontradas diferenças (P>0,05) para o consumo diário de energia
bruta, energia digestível e energia líquida de lactação nos três contrastes apresentados.
Esse resultado já era esperado, pois não houve diferença (P>0,05) no consumo total de
matéria seca, e ambas as dietas eram semelhantes nos valores de NDT, energia bruta e
energia líquida de lactação.
Foi encontrada diferença (P<0,05) para energia líquida para produção de leite
quando analisado o contraste 1, que compara a dieta controle (sem inclusão de ureia)
com as dietas com inclusão de ureia (convencional e protegida). Esse resultado foi
obtido devido à diminuição da produção de leite das dietas com inclusão de ureia
quando comparadas à dieta controle. A maior energia líquida para a produção de leite
no grupo controle foi proveniente, muito provavelmente, da maior síntese de ácido
propiônico (Tabela 6). Não foi observada diferença estatística (P>0,05) para essa
variável nos outros dois contrastes (contrastes 2 e 3), refletindo a ausência de diferenças
estatísticas (P>0,05) na produção de leite nesses contrastes.
Não foram observadas diferenças (P>0,05) para mudança de peso vivo corpóreo
vazio, para energia líquida de ganho, balanço de energia, e eficiência energética em
todos os contrastes apresentados. Em relação ao balanço de energia, apesar do grupo
controle ter produzido maiores quantidades de ácido propiônico que os animais
alimentados com as dietas com inclusão de ureia (Tabela 6, contraste 1), o balanço de
energia não foi alterado, pois essa diferença de energia produzida foi utilizada para a
produção de leite, demonstrada pelo maior valor de energia líquida para produção de
leite. Esses resultados obtidos no presente estudo demonstram que, com exceção da
energia líquida para produção de leite, a inclusão de ureia na dieta de vacas leiteiras,
seja ela convencional ou de liberação lenta, não interferiu no metabolismo energético do
animal.
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Tabela 8 – Eficiência de utilização e balanço de energia em função das dietas experimentais

Variável
EB3
ED4
ELL5
ELL6 (Mcal/dia)
MPCV7(kg/dia)
ELg8 (g)
EL
ELP9/CED
ELL10/CED

Dietas Experimentais1
EPM
C
U
UE1 UE2
Consumo (Mcal/dia)
91,54 90,43 90,48 89,42 1,08
63,00 62,15 62,30 61,48 0,77
39,42 38,78 38,77 38,35 0,46
Produção
18,81 18,07 17,94 17,53 0,44
0,55 0,59 0,56 0,55 0,08
10,80 10,85 11,01 11,03 0,34
Balanço de Energia
9,79 9,85 9,81 9,77 0,08
Eficiência Energética
0,30 0,29 0,28 0,28 0,01
0,47 0,47 0,46 0,46 0,01

Contrastes2
C1
C2
C3
0,200 0,685 0,439
0,259 0,790 0,458
0,110 0,667 0,476
0,049 0,516 0,489
0,939 0,876 0,947
0,735 0,728 0,979
0,595 0,067 0,419
0,161 0,319 0,772
0,699 0,200 1,000

1

C = Controle; U = Ureia Convencional; UE1 = Ureia Encapsulada com Polímero 1; UE2 = Ureia
Encapsulada com Polímero 2; 2Contraste C1 = controle x (U+UE1+UE2); C2 = U x (UE1+UE2), C3 = UE1
x UE2; 3Consumo de energia bruta (ceb); 4Consumo de energia digestível (ced); 5ELl (consumo) = 0.703 ×
EM (consumo) − 0.19 + {[(0.097 × EM (consumo) + 0.19)/97] × [EE − 3]}; 6ELl para produção de leite
(mcal/dia) = produção de leite (kg) × (0.0929 × g% + 0.0563 × proteína verdadeira % + 0.0395 × lactose%)
(NRC, 2001); 7Mudança de peso corpóreo vazio; 8ELg(variação de peso corporal) calculado pelas fórmulas
do nrc (2001). 9ELp = EL (consumo) − EL (ganho pv) − EL (leite). 10ELl para desempenho de lactação =
(EL produção de leite + EL ganho de pv).

6.5 BALANÇO DE NITROGÊNIO

Os valores obtidos para o balanço de nitrogênio estão demonstrados na tabela 9.
Não foi encontrada diferença (P>0,05) no consumo total de compostos
nitrogenados em todos os contrastes apresentados. Esse resultado também era esperado,
pois as dietas eram isoprotéicas e não houve diferença de consumo de matéria seca entre
os diferentes tratamentos.
Foi encontrada diferença (P<0,05) na excreção de compostos nitrogenados nas
fezes, sinalizando que os animais que receberam as dietas com inclusão de ureia
(convencional e de liberação lenta) excretaram menos nitrogênio nas fezes que os
animais que receberam a dieta controle (sem inclusão de ureia). Essa diferença não foi
observada (P>0,05) nos outros dois contrastes.
Esse resultado está de acordo com os resultados de Broderick e Reynal (2009)
que também obtiveram uma redução linear na excreção de compostos nitrogenados nas
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fezes com a substituição de farelo de soja por diferentes níveis de ureia. Os autores
explicaram que essa redução pode ter sido causada pela redução na ingestão de matéria
seca que, por conseguinte reduz a produção fecal, diminuindo assim a excreção fecal de
nitrogênio. No entanto, no presente estudo, não foi observado redução (P>0,05) no
consumo total de matéria seca entre os diferentes tratamentos (Tabela 5). Quando
analisadas as dietas com inclusão das uréias não foi observado diferença (P>0,05).
Não foi encontrada diferença (P>0,05) para a excreção de compostos
nitrogenados na urina entre as dietas experimentais. Como a urina é a principal via de
excreção do excesso de amônia ruminal, esse resultado sugere que, em nenhum dos
tratamentos utilizados, houve excesso de produção de N-NH3. Esses resultados também
foram obtidos por Broderick e Reynal (2009), que relataram que o aumento na inclusão
de ureia não alterou a excreção de compostos nitrogenados pela urina.
No entanto, Brito e Broderick (2007) relataram aumento na excreção de
compostos nitrogenados na urina com a substituição de fontes de proteína verdadeira
por ureia 2% na MS. Reynal e Broderick (2005) também relataram aumento na excreção
de compostos nitrogenados pela urina com o aumento do teor de PDR devido a aumento
de níveis de inclusões de ureia.
Foi encontrada diferença (P<0,05) para a excreção de compostos nitrogenados
no leite, demonstrando que os animais que receberam dieta controle (sem inclusão de
ureia) produziram leite com maior quantidade de compostos nitrogenados do que os
animais que receberam as dietas com inclusão de ureia. Esse resultado é explicado, pois
quando comparado os animais da dieta controle contra os animais das dietas com
inclusão de ureia, eles obtiveram maior produção de leite e maior produção de proteína
total no leite. Quando analisado as dietas com inclusão das ureias não foi observada
diferença (P>0,05).
Apesar de todos os tratamentos apresentarem semelhantes ingestões de
nitrogênio total, e os valores de excreção de compostos nitrogenados nas fezes e no leite
serem mais elevados nos animais que recebiam a dieta controle do que os animais que
recebiam as dietas com inclusão de ureia, não foi encontrada diferença (P>0,05) para o
balanço de nitrogênio quando analisado os três contrastes apresentados. Esse resultado
está de acordo com o resultado de Broderick e Reynal (2009), que também não
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obtiveram diferença (P>0,05) no balanço de nitrogênio aparente quando utilizaram
diferentes teores de inclusão de ureia.
Porém, foi observada diferença (P<0,05) para a eficiência de utilização do
nitrogênio, quando analisados os animais que recebiam a dieta controle obtiveram maior
eficiência de utilização do nitrogênio quando comparado aos animais que recebiam as
dietas com inclusão de ureia (convencional ou de liberação lenta). Essa maior eficiência
de utilização de nitrogênio foi resultado provavelmente de maior excreção de compostos
nitrogenados no leite de animais tratados com a dieta controle quando comparados aos
animais que recebiam as dietas com inclusão de ureia.
Brito e Broderick (2007), ao substituir fontes de proteína verdadeira pela
inclusão de ureia também obtiveram declínio (P<0,05) da eficiência de utilização do
nitrogênio de 30 para 25%. Diferindo desses resultados, Broderick e Reynal (2009) não
obtiveram diferença para a eficiência de utilização de nitrogênio com a inclusão de
diferentes teores de ureia. Porém, obtiveram um valor médio extremamente alto de
32,5% de eficiência. Os autores não souberam explicar esse resultado. Assim como
esses autores, Reynal e Broderick (2005) não encontraram diferença (P>0,05) na
eficiência de utilização de nitrogênio aumentando os teores de PDR das dietas com
aumento de inclusão de ureia.
A urina é a principal forma de excretar todo excesso de amônia absorvido do
rúmen. Sendo assim, era esperado que a utilização da ureia de liberação lenta
diminuísse os valores de N-urina e conseqüentemente melhorasse a eficiência de
utilização do nitrogênio. No entanto, como demonstrado na tabela 9, analisando as
dietas com inclusão de ureia, concluímos que isso não ocorreu. Esses resultados
confirmam os resultados obtidos por Highstreet et al. (2010) que também relataram
ausência de diferença (P>0,05) na excreção de compostos nitrogenados na urina quando
comparado ureia convencional e ureia de liberação lenta, e com Galo et al. (2003) que
ao comparar utilização de ureia convencional com ureia de liberação lenta, obtiveram
resultados de excreção de compostos nitrogenados na urina estatisticamente maiores
(P<0,05) para os animais tratados com a ureia de liberação lenta. Esses autores ainda
relataram eficiência de utilização de nitrogênio semelhantes entre os dois tratamentos de
forma similar ao presente estudo.
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Tabela 9 – Compostos nitrogenados totais (NT), excreção de compostos nitrogenados nas fezes (N-fezes),
na urina (N-urina) e leite (N-leite), balanço de nitrogênio e eficiência da utilização de nitrogênio,
em função das dietas experimentais

Variável
NT3
N-fezes
N-urina
N-leite
Balanço N4
N-fezes
N-urina
N-leite
Balanço N4
Eficiência5

Dietas Experimentais1
EPM
C
U
UE1
UE2
g/dia
679,16 686,54 686,94 676,02 8,29
213,05 202,52 208,03 201,35 3,08
139,12 148,51 160,94 158,05 7,53
142,66 136,76 131,25 131,65 3,69
184,33 198,74 186,72 184,98 9,03
% NT
31,33 29,45 30,25 29,83
0,27
20,88 21,55 23,47 23,32
1,08
20,91 19,81 19,07 19,40
0,43
26,85 29,17 27,19 27,43
1,29
0,20
0,19
0,19
0,19
0,01

Contrastes2
C1
C2
C3
0,650
0,050
0,311
0,004
0,745

0,590
0,635
0,529
0,075
0,499

0,316
0,234
0,885
0,894
0,936

0,010
0,437
<0,001
0,670
<0,001

0,318
0,477
0,103
0,489
0,174

0,536
0,958
0,411
0,937
0,374

1

C = Controle; U = Ureia Convencional; UE1 = Ureia Encapsulada com Polímero 1; UE2 = Ureia
Encapsulada com Polímero 2; 2Contraste C1 = controle x (U+UE1+UE2); C2 = U x (UE1+UE2), C3 = UE1
x UE2; 3Nitrogênio total ingerido; 4Balanço de nitrogênio = NT – (N-fezes+N-Urina+N-leite); 5kg N leite/kg
de N ingerido.

6.6 PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE

Os resultados obtidos para produção e composição do leite estão demonstrados na
tabela 10.
Apesar de ter sido observada maior (P<0,05) produção de leite quando
comparados os animais que receberam a dieta controle (sem inclusão de ureia) em
relação aos animais que receberam as dietas com inclusão de ureia (pecuária e
protegida), não houve diferença para a produção de leite corrigida para 3,5% de gordura
entre as diferentes dietas experimentais. Imaizumi et al. (2006), Carmo et al. (2001) e
Aquino (2005), também não obtiveram diferença (P>0,05) na produção de leite
corrigida com inclusão de diferentes doses de ureia. No entanto, esses estudos foram
realizados com animais de produções médias de aproximadamente, 13, 20 e 24 kg/dia.
Agora, contradizendo os resultados do presente estudo, Imaizumi et al. (2006)
estudaram a substituição parcial de farelo de soja por ureia (1% na MS da dieta total)
para vacas alimentadas com fonte de amido de alta degradabilidade ruminal (milho
processado na forma de pipoca) e obtiveram produção de leite corrigida menor (P<0,05)
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para as vacas alimentadas com ureia. Brito e Broderick (2007) relataram que a
substituição de PB proveniente da ureia (2% na MS) por diferentes fontes de farelo
(soja, algodão e canola), em dietas com 16,5% de PB, aumentou a produção de leite,
assim como Broderick e Reynal (2009) avaliando níveis crescentes de inclusão de ureia
(0; 0,41; 0,84; 1,31% na MS) obtiveram um declínio linear na produção de leite
corrigida dos animais avaliados. Esses trabalhos têm em comum produção de leite
elevada dos animais testados, todos com média acima de 30 Kg/dia. Essa disparidade de
produção dos animais avaliados pode explicar essa diferença de resultados na literatura
mostrando que os animais de alta produção são mais sensíveis à inclusão de ureia do
que os animais menos produtivos.
Na maioria dos resultados na literatura, o efeito negativo da ureia sobre a
produção de leite normalmente é acompanhada de queda da ingestão de matéria seca,
explicando a queda de produtividade (Carmo, 2001). Nesse estudo, não houve redução
(P<0,05) no consumo de matéria seca (Tabela 5) o que indica ser uma das causas da
ausência de diferença na produção de leite corrigida nos animais tratados com as
diferentes dietas experimentais.
Quando vacas de alta produção têm seu desempenho afetado negativamente pela
adição de ureia, sem que tenha havido redução de consumo, é provável que uma
deficiência de proteína metabolizável esteja ocorrendo, devido à limitação do potencial
do rúmen em suprir quantidades adequadas de proteína microbiana para o intestino da
vaca (Carmo, 2001). Comprovando essa teoria, Broderick e Reynal (2009) recentemente
relataram, em estudo in vivo, que houve uma redução linear na produção total de leite
quando fonte de PDR proveniente de proteína verdadeira (farelo de soja) foi substituída
por PDR proveniente de ureia pecuária. Esses efeitos na produção e composição do leite
foram causados pela redução do fluxo ruminal de N não amoniacal, AA essenciais e AA
totais resultados de menor síntese de proteína microbiana. No entanto, nesse estudo, a
síntese e a eficiência de síntese de proteína microbiana (Tabela 7) não apresentaram
diferenças (P>0,05) entre os tratamentos. Possivelmente esse resultado, junto com o
consumo de matéria seca semelhantes entre os tratamentos, sejam as causas dessa
ausência de diferença na produção de leite corrigida entre as dietas experimentais,
observadas por esses autores que também trabalharam com animais de alta produção.
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A suplementação com ureia de liberação lenta em ruminantes alimentados com
altos níveis de carboidratos rapidamente fermentáveis pode melhorar a capacidade de
síntese de proteína microbiana, melhorando sua produtividade (Galo et al, 2003;
Broderick et al, 2009). No entanto, não foram encontradas diferenças (P>0,05) para a
produção de leite entre as dietas com inclusão de ureia. Galo et al. (2003) também
relataram que a produção de leite não foi afetada quando o farelo de soja foi
parcialmente substituído pela ureia de liberação lenta e quando ureia granulada pecuária
junto com fontes de PNDR foram parcialmente substituídas por ureia de liberação lenta.
Concordando com esses autores, Carareto (2007) avaliou a substituição parcial da
proteína do farelo de algodão pela ureia pecuária ou ureia de liberação lenta (amiréia).
Foram utilizados animais de produção média de 20 kg/dia em quatro dietas diferindo no
nível de inclusão e do tipo de ureia utilizado: 0%, 0.8% de ureia pecuária, 0,83% de
ureia de liberação lenta, 1,65% de ureia de liberação lenta. Não foram observadas
diferenças na produção total de leite.
Contrariamente a esses dados, Inostroza et al. (2010) analisando o efeito de um
produto a base de ureia de liberação lenta na produção de leite em rebanhos leiteiros de
Wisconsin, recebendo dietas comerciais com inclusão de 114 g/d por vaca desse
produto, relataram que a produção de leite foi maior (P<0,05) de 0,5 kg/d por vaca para
a dieta com ureia de liberação lenta quando comparada a dieta controle.
Não foi encontrada diferença (P>0,05) para o teor de gordura entre as dietas
experimentais. Casper et al. (1990) e Guidi (1999) não observaram nenhum efeito da
ureia no teor de gordura do leite. Os trabalhos revisados por Santos et al. (1998)
também não mostraram efeito da suplementação com ureia no teor de gordura do leite
de vacas produzindo entre 20 a 41 kg leite/d.
Helmer et al. (1970); Roman-Ponce et al. (1975) e Carmo (2001) obtiveram
maior teor de gordura do leite para os animais que receberam ureia convencional em
substituição a fonte de proteína verdadeira. Um possível efeito benéfico da ureia na
degradação de fibra pode explicar o maior teor de gordura para animais suplementados
com ureia nesses experimentos. Ao contrário disso, Silva et al. (2001); Reynal e
Broderick (2005) e Brito e Broderick (2007), observaram efeito negativo da adição de
ureia sobre a porcentagem de gordura do leite, o que poderia ser explicado por redução
no consumo de energia devido ao menor consumo de MS.
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Analisando as dietas com inclusão de ureia, concluímos que não há diferença
para o teor de gordura no leite quando comparado animais tratados com ureia
convencional com animais tratados com as dietas com ureia de liberação lenta. No
entanto, estudo prévio de Xin et al. (2010) demonstrou menor pico de N-NH3 em vacas
alimentadas com

ureia encapsulada pode ter alterado as proporções de espécies

microbianas do rúmen alterando assim o perfil dos ácidos graxos voláteis, o que
resultou em maiores teores de acetato no rúmen, o que aumentou a síntese de gordura no
leite para as dietas com ureia encapsulada.
Não foi encontrada diferença (P>0,05) para o teor de proteína entre as dietas
experimentais. Esse resultado esta de acordo com Guidi (1999); Imaizumi (2000);
Carmo (2001); Santos et al. (2001) e Broderick e Reynal (2009), que não obtiveram
diferença para teor de proteína no leite quando utilizaram inclusão de ureia
convencional. Na revisão de Santos et al. (1998), dos doze trabalhos revisados, a
inclusão de ureia na dieta, em substituição parcial às fontes de proteína verdadeira, não
afetou o teor proteico do leite na maioria dos trabalhos.
No entanto, Brito e Broderick (2007) relataram que substituir PB proveniente da
ureia (2% na MS) por diferentes fontes de farelo (soja, algodão e canola) aumenta os
teores de proteína do leite. Esses autores explicam que essa queda no teor de proteína
do leite pode ser explicada pelo menor fluxo de nitrogênio microbiano nos animais
tratados com ureia.
Analisando os resultados, concluímos que não houve diferença na utilização de
ureia de liberação lenta quando comparada a ureia convencional no teor de proteína no
leite. Como Brito e Broderick (2007) explicaram, que a queda no teor de proteína do
leite com a utilização de ureia na alimentação de vacas leiteiras pode ser devido a menor
eficiência de síntese de proteína microbiana, a ureia de liberação lenta, com sua
liberação mais lenta de NH3 poderia melhorar a síntese de proteína microbiana,
aumentando assim os teores de proteína no leite. No entanto, esse resultado não foi
obtido no presente estudo.
Esse resultado está de acordo com Golombeski et al. (2003); Galo et al. (2003) e
Carmo (2001), que também não encontraram diferenças (P>0,05) para o teor de proteína
no leite quando compararam ureia convencional e ureia de liberação lenta. No entanto,
Xin et al. (2010) obtiveram aumento (P<0,05) com a substituição da ureia convencional
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pela ureia de liberação lenta no teor de proteína no leite. Os autores explicam que esse
resultado pode ser explicado pelo maior consumo de matéria seca obtido pelos animais
que recebiam ureia de liberação lenta ou pela melhor eficiência de síntese de proteína
microbiana. Em seu estudo, Highstreet et al. (2010) relatou aumento (P<0,05) no teor de
proteína no leite em vacas em início de lactação com a substituição da ureia
convencional pela ureia de liberação lenta, porém o mesmo não foi observado em
animais no meio da lactação, caso do presente estudo.
Não foi encontrada diferença (P>0,05) para o teor de lactose entre as dietas
experimentais. Esse resultado era esperado, pois o teor de lactose no leite é pouco
influenciado por fatores nutricionais.
Assim como o teor de gordura no leite, a produção total de gordura também não
foi influenciada (P>0,05) pelas dietas experimentais.
A produção de lactose e proteína foram maiores (P<0,05) nos animais tratados
com a dieta controle (sem inclusão de ureia) quando comparados aos animais tratados
com dietas com inclusão de ureia. Esse resultado pode ser explicado pela maior
produção de leite obtida por esse grupo de animais. Não foi observado diferença para
essas variáveis entre as dietas com ureia.
Não foram observadas diferenças quando analisadas as variáveis ureia no leite e
nitrogênio ureico no leite, para as dietas experimentais. Esses dois valores são altamente
influenciados pela concentração de proteína da dieta e a composição dessa proteína,
sendo um grande artifício para avaliar o balanço de PDR, bem como mensurar as perdas
de nitrogênio da fermentação ruminal, visto que seus valores refletem diretamente os
valores de nitrogênio ureico no plasma.
Pode ser concluído, então, que nas dietas utilizadas, não houve excessos de PB
ou de PDR, e que o metabolismo da amônia ruminal foi semelhante entre todos os
tratamentos utilizados. Esses resultados estão de acordo com Pina et al. (2006) que não
encontraram diferença (P>0,05) nos valores de NUL com a substituição de fontes de
proteína verdadeira por ureia. No entanto, discordam dos resultados obtidos por Brito e
Broderick (2007), que obtiveram maiores concentrações de NUL para os animais que
recebiam ureia em substituição a fontes de proteínas verdadeiras. Reynal e Broderick
(2005) também reportaram aumento linear (P<0,05) nas concentrações de NUL com o
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aumento de PDR na dieta causados por aumentos na inclusão de ureia. Concordando
com esses autores, Broderick e Reynal (2009) relataram aumento linear (P<0,05) nas
concentrações de NUL com inclusões crescentes de ureia. Esses autores argumentam,
que esses maiores valores de NUL podem ser explicados pelo excesso de N-NH3
produzido no rúmen, demonstrando um excesso de PDR na dieta.
A ureia de liberação lenta, quando comparada a ureia convencional, não obteve
diferença (P>0,05) sobre os valores de URL e NUL. Concordando com esse resultado,
Golombeski et al. (2006) não obtiveram diferença (P>0,05) na concentração de NUL
quando substituiu ureia convencional por ureia protegida. No entanto, esses resultados
discordam do obtido por Xin et al. (2010) que obtiveram diminuição (P<0,05) nos
valores de NUL com a substituição da ureia convencional pela ureia protegida. Já
Highstreet et al. (2010), que compararam a utilização da ureia de liberação lenta e
convencional em vacas em início de lactação e vacas no meio de lactação e observaram
diminuição (P<0,05) nos valores de NUL com a substituição da ureia convencional pela
ureia protegida. Porém, essa mesma substituição não gerou diferença (P>0,05) para
animais no meio da lactação.
Tabela 10 – Desempenho produtivo de acordo com as fontes de ureia utilizadas nas dietas experimentais

Variável
Produção de leite
Produção de leite corrigida3
Gordura
Proteína
Lactose
Teor de gordura
Teor de proteína
Teor de lactose
URL4
NUL5
1

Dietas Experimentais1
EPM
C
U
UE1 UE2
kg/dia
29,51 28,76 27,87 27,84 0,85
27,10 26,66 26,55 25,77 0,67
0,88 0,87 0,89 0,84 0,02
0,90 0,87 0,83 0,84 0,02
1,36 1,27 1,25 1,25 0,03
%
3,11 3,26 3,18 3,14 0,10
3,09 3,07 3,02 3,04 0,02
4,64 4,49 4,53 4,56 0,04
Mg/dl
18,12 17,62 16,50 16,43 0,39
8,46 8,23 7,71 7,68 0,18

Contrastes2
C1
C2
C3
0,004
0,309
0,782
0,009
0,001

0,052
0,519
0,865
0,058
0,486

0,964
0,383
0,312
0,897
0,909

0,486 0,522 0,567
0,121 0,235 0,578
0,121 0,448 0,664
0,147 0,212 0,953
0,147 0,212 0,951

C = Controle; U = Ureia Convencional; UE1 = Ureia Encapsulada com Polímero 1; UE2 = Ureia Encapsulada
com Polímero 2; 2Contraste C1 = controle x (U+UE1+UE2); C2 = U x (UE1+UE2), C3 = UE1 x UE2; 3 Produção
de leite corrigida para 3,5% de gordura; 4 Ureia no leite; 5 Nitrogênio ureico no leite.
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6.7 PARÂMETROS SANGUÍNEOS

Os resultados obtidos para os parâmetros sanguíneos estão demonstrados na
tabela 11.
Não foi observada diferença (P>0,05) para as concentrações de glicose
sanguínea entre as dietas experimentais. Apesar de maior produção de ácido propiônico
(Tabela 6) nos animais tratados com a dieta controle quando comparados aos animais
que receberam as dietas com ureia (convencional e de liberação lenta), não foi
observada diferença nas concentrações sanguíneas de glicose. Esse fato pode ser
explicado, de acordo com Lycos et al. (1997), pois o aparecimento líquido de glicose é
dependente do balanço resultante da quantidade produzida e da utilizada pelos tecidos
drenados pelo sistema-porta (rúmen, intestinos, pâncreas, baço e gordura omental). Esse
resultado confirma os achados de; Broderick et al. (1993); Guidi, (1999) e Iamazumi et
al. (2002) que não obtiveram diferenças significativas (P>0,05) na concentração
sanguínea de glicose em comparações às dietas com inclusão de ureia ou farelo de soja.
Não foi observada diferença (P>0,05) para as variáveis concentração sanguínea
de ureia e concentração de nitrogênio ureico no sangue (NUS) entre as dietas
experimentais. O NUS demonstra, de forma clara, o metabolismo ruminal da amônia.
Como não houve diferença entre os tratamentos, esse resultado sugere que o
metabolismo da amônia entre os tratamentos também não diferiu. Esse resultado esta de
acordo com os resultados de Pina et al. (2006) que relatou ausência de diferença
(P>0,05) na concentração de NUS ao substituir fontes de proteína verdadeira por ureia.
No entanto, esses resultados contradizem os experimentos de Broderick e Reynal (2009)
e Reynal e Broderick (2005) que relataram um aumento linear (P<0,05) das
concentrações de NUS com o aumento da inclusão de ureia. Brito e Broderick (2007)
também relataram aumento (P<0,05) nas concentrações de NUS com a substituição de
fontes de proteína verdadeira por ureia.
Ainda analisando os resultados das concentrações de NUS, entre as dietas com
inclusão de ureia demonstra que não houve influência (P>0,05) da ureia de liberação
lenta, quando comparada a ureia convencional sobre a sua concentração. Contradizendo
esses resultados, Xin et al. (2010) obtiveram aumento nas concentrações de NUS com a
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substituição da ureia de liberação lenta pela ureia convencional. Esse autor explica que
esse menor valor de NUS reflete a menor concentração ruminal de amônia, também
observada no seu experimento, com a utilização de ureia encapsulada de liberação lenta
em substituição da ureia convencional
Não foram encontradas diferenças (P>0,05) nas concentrações no soro de
colesterol total, de proteínas totais, concentração sanguínea de albumina e de aspartato
aminotransferase (AST) entre as dietas experimentais.
Tabela 11 – Parâmetros sanguíneos de acordo com as fontes de ureia utilizadas nas dietas
experimentais

Dietas Experimentais1
EPM
C
U
UE1
UE2
mg/dl
Glicose
64,31 65,81 64,12 69,56
4,41
Colesterol total 201,87 205,75 205,38 213,56 11,79
Proteínas totais 5,55
5,57
5,79
5,65
0,13
Albumina
2,46
2,34
2,37
2,37
0,06
Ureia
44,44 42,31 45,50 49,75
2,80
N-ureico
22,22 19,86 21,90 21,05
0,66
Creatinina
1,28
1,27
1,26
1,28
0,03
UI/l
AST3
61,18 65,62 56,62 66,62
3,35
Variável

Contrastes2
C1
C2
C3
0,479
0,495
0,356
0,075
0,662
0,398
0,789

0,752
0,706
0,273
0,606
0,129
0,316
0,925

0,156
0,472
0,382
0,999
0,290
0,648
0,623

0,665 0,358 0,052

1

C = Controle; U = Ureia Convencional; UE1 = Ureia Encapsulada com Polímero 1; UE2 = Ureia
Encapsulada com Polímero 2; 2Contraste C1 = controle x (U+UE1+UE2); C2 = U x (UE1+UE2), C3
= UE1 x UE2; 3Aspartato aminotransferase.

7

CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos nesse estudo, concluímos que a utilização
de ureia na alimentação de vacas em lactação, apesar de ter reduzido a produção de
leite, não influenciou a produção de leite corrigida para 3,5% de gordura, e a sua
composição. Nas condições em que os animais foram avaliados neste estudo não foi
observada diferença no desempenho e metabolismo entre as vacas suplementadas com
ureia, seja encapsulada ou não.
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