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EFEITO DE NÍVEIS CRESCENTES DE uRÉIA NO CONSUMO, VOLUME 

RUMINAL E TAXA DE PASSAGEM EM VACAS HOLANDESAS 

ALIMENTADAS COM CANA-DE-AÇÚCAR 

RESUMO 

Autora: MARIA CLAUDIA ARARIPE SUCUPIRA 

Orientador: Prof. DL WILSON ROBERTO SOARES MATTOS 

O experimento foi realizado no periodo de outubro à dezembro de 1997, 

nas dependências do Departamento de Zootecnia, ESALQIUSP. Foram utilizadas 4 vacas 

holandesas, não lactantes, com cânulas no fÚmen em um delineamento experimental 

quadrado latino 4 X 4. As dietas experimentais eram constituídas por cana-de-açúcar 

como volumoso exclusivo, farelo de soja como suplemento protéico no tratamento A e 

níveis de uréia (1,0; 1,5 e 2,0% na matéria fresca da cana) nos tratamentos B, C e D 

respectivamente. O farelo de soja foi oferecido para tomar as dietas A e B 

isonitrogenadas. O consumo de MS foi maior (P<0,05) para o tratamento A (7,76; 4,94; 

4,53; 4,02 kg.dia- I
). O consumo de PB foi superior (P<0,05) para o tratamento A (0,869 

kg) comparado ao B (0,549 kg). O volume ruminal de líquidos no rúmen foi superior 

(P<0,05) para o tratamento A (35,06 litros) comparado ao C (28,54 litros) e D (26,20 

litros); e para o tratamento B (31,55 litros) comparado ao D. O "tumover" (2,0) e a taxa 

de diluição (8,31 %.h-') não foram influenciadas (P>0,05) pelo tratamento. A 

digestibilidade da MS foi significativamente maior (P<0,05) para os tratamentos A 

(69,91%) e C (69,37%) comparadas com os tratamentos B (65,10)% e D (65,37%). 



THE EFFECTS OF UREA LEVELS ON DRY MA TTER INTAKE, RUMEN 

VOLUME AND P ASSAGE RA TE IN SUGAR CANE BASED DIETS 

x 

Author: MARIA CLAUDIA ARARIPE SUCUPIRA 

Aviser: Prof. WILSON ROBERTO SOARES MATTOS 

SUMMARY 

The trial was conducted from October through Oecember of 1997 at the 

Departamento de Zootecnia, ESALQ/USP. Four rumen cannulated dry Holstein cows 

were used in a 4 x 4 Latin Square design; the experimental diets constisted of sugar cane 

as the exclusive roughage and soybean meal as the protein supplement in treatment A 

and urea at levels of 1, 1.5 and 2% of fresh sugar cane in treatments B, C, and O, 

respectively. Soybean meal was fed to make treatments A and B isonitrogenous. All diets 

with the mineral mix top dressed were offered ad Iibitum twice daily. Dry matter intake 

was significantly higher (P<0.05) for treatment A (7.76, 4.94,5.53,4.02, respectively for 

treatments A, B, C, and D). Rumen volume (1) for treatment A (35.1) was significantly 

higher than for treatments C and D (28.5 and 26.2, respectively) and for treatment B 

(31,5) than for treatment D. The average dilution rate was 8.31 %.h- 1 and it was not 

significantly affected by the diets. The dry matter digestibility (%) in treatments A (69.9) 

and C (69.4) was significantly higher than in treatments B (65.1) and D (65.4). 



1 INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar é uma forrageira de destaque nas regiões tropicais e 

subtropicais de verões chuvosos devido ao seu grande potencial para produção de matéria 

seca e energia por unidade de área em um único corte por ano. 

Durante seu ciclo de crescimento ocorre aumento da quantidade de caule 

em relação às folhas, aumento da lignificação da parede celular e aumento gradativo da 

quantidade de sacarose. 

O aumento de sacarose torna a cana uma forrageira diferente das demais 

forrageiras tropicais, pois sua digestibilidade total não diminui com a maturidade da 

planta e seu valor nutritivo é conservado por periodos relativamente longos 

possibilitando seu auto-armazenamento no campo para ser usada nos periodos criticos de 

alimentação (período seco). 

Devido à pequena taxa de risco na utilização da cana, pois dificilmente 

ocorrem perdas totais da cultura, ao baixo custo por unidade de matéria seca produzida, à 

manutenção do valor nutritivo durante o periodo de até 6 meses após a maturação e à 

maior disponibilidade nos períodos de escassez de forragens nas pastagens, é indicada 

sua utilização na alimentação de bovinos. 

Porém, apesar do seu excelente potencial forrageiro, há algumas 

restrições de seu uso na alimentação de bovinos, particularmente os de raças leiteiras. A 

principal delas, o baixo teor protéico, é corrigida, de forma prática, com o acréscimo de 

uréia ou concentrados protéicos. Com a utilização da uréia aumenta-se o teor protéico 

sem aumentar, de forma considerável, o custo com a alimentação. 
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A incorporação de uréia em rações de bovinos ainda precisa de alguns 

esclarecimentos quanto ao nível indicado a ser utilizado para um determinado tipo de 

dieta. 

Na literatura encontra-se um nível de recomendação para a 

suplementação segura com uréia de 40 a 50 g para cada 100 kg de peso vivo. Para 

animais que recebem uma dieta básica de cana, dependendo do peso do animal e do 

consumo, esse nível é superado, pois a quantidade de uréia recomendada eqüivale a 1% 

da matéria original da cana. Uma vaca de 600 kg ingerindo 2,0% do seu peso vivo em 

matéria seca da cana suplementada com 1,0% de uréia (na matéria original), consumiria, 

diariamente, 400 g de uréia o que representa 67 g de uréia por 100 kg de peso vivo. 

O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da suplementação com 

farelo de soja ou níveis crescentes de uréia (1,0; 1,5; 2,0%) sobre o consumo de matéria 

seca, volume ruminal e taxa de passagem da fase líquida em vacas alimentadas 

exclusivamente com cana-de-açúcar. 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A cana-de-açúcar 

As regiões tropicais tem um grande potencial para a produção de 

biomassa por unidade de área, sendo atribuída uma produção média de matéria seca da 

ordem de 112 e 13 ton.ha-l.ano-1 para a cana-de-açúcar e milho forrageiro 

respectivamente (Preston & Leng, 1980). Silva (1993) cita valores de produção para a 

cana-de-açúcar de 80 a 120 ton.ha- I o que eqüivale a uma produção de matéria seca de 20 

a 30 ton.ha- I
. 

Apesar desse elevado potencial produtivo, o desempenho animal é mais 

eficiente nos sistemas temperados que nos tropicais (Leng & Preston, 1976; Preston & 

Leng, 1980) 

As prováveis falhas de desenvolvimento da produção nas regiões 

tropicais são a escassez de grãos de cereais somado ao fato das gramíneas tropicais serem 

de crescimento rápido e, em sua maior parte, apresentarem baixo teor protéico e baixo 

valor nutritivo (Leng & Preston, 1976; Valdez et aI., 1977; Preston & Leng, 1980). 

A produção de cana, como da maior parte das gramíneas tropicais, é de 

potencial significativamente elevado, representando uma produção de matéria seca 

relativamente alta por unidade de área, mas ao mesmo tempo apresentando teores 

extremamente baixos em nitrogenio total (Preston & Leng, 1980). 

Para os anos de 1996 e 1997 produção de cana (colmos) no Brasil foi de 

aproximadamente 67,2 ton.ha- I (FAO, 1997a) e 67,5 ton.ha-I (FAO, 1997b) 

respectivamente. 



4 

Diferente de outras gramíneas, a digestibilidade total da cana-de-açúcar 

não diminui com a maturidade, ao contrário, há um aumento desta devido ao acúmulo de 

conteúdo celular (sacarose) que é maior que a diminuição na digestibiJidade da parede 

celular e no teor de nitrogênio (Preston, 1977; Peixoto, 1986; Silva, 1993). 

Essa capacidade de manter a digestibilidade com o aumento da 

maturidade é que garante a vantagem da cana como urna cultura para a alimentação 

animal, principalmente na estação seca, quando todas as outras gramíneas e forragens 

apresentam um declínio de sua qualidade e disponibilidade (Preston, 1977). 

Os teores de açúcar e de fibra são dependentes da variedade da cana e 

da época do ano porém, são mais favoráveis para alimentação animal após a cana atingir 

a maturidade, o que, na maior parte dos casos, coincide com o periodo das secas (Boin & 

Tedeschi, 1993). 

Matsuoka & Hoffmann (1993), fizeram urna revisão bibliográfica a 

respeito das variedades de cana, concluindo que quanto mais rica em açúcar for a 

variedade de cana, melhor sua qualidade forrageira e que de uma forma geral, há 

coincidência entre as variedades industriais e as que atendem às necessidades dos 

pecuaristas. Ainda nessa revisão, os autores apontam que a maior parte das variedades 

mais produtivas tem como época indicada para sua utilização o período de junho a 

setembro. 

2.1.1 A cana-de-açúcar na alimentação de bovinos 

A cana como forragem é conhecida desde longa data em nosso país e 

foi a primeira planta empregada como recurso forrageiro na alimentação suplementar dos 

animais (Peixoto, 1986). 

Segundo Lima & Mattos (1993), embora o Brasil seja o maior produtor 

mundial de cana-de-açúcar (aproximadamente 24% do total), em aproximadamente 4 

milhôes de hectares cultivados, não existem dados disponíveis o suficiente para estimar 
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sua utilização na alimentação animal, apesar desta ocorrer na maioria das propriedades 

produtoras de leite. 

Uma das vantagens apontadas para a utilização da cana na alimentação 

de bovinos é seu uso sob a forma fresca, cortada e fornecida diretamente aos animais 

(Boin & Tedeschi, 1993). 

Por possuir uma digestibilidade da matéria seca em uma amplitude de 

60-65%, a cana-de-açúcar deveria ser capaz de suportar altas taxas de produção animal, 

tendo capacidade de engordar 20 bovinos por hectare por ano se as limitações de seu uso 

pudessem ser superadas (Valdez et aI., 1977). 

Porém, Ferreiro et aI. (1979) acreditam que a utilização da cana na 

alimentação de bovinos é limitada devido à necessidade de suplementação com 

concentrados, que encarecem a produção e sem os quais há baixo desempenho animal. 

Faria (1993) considera que, devido à fácil correção para elevar o valor 

nutritivo da cana, dificilmente a cana integral e picada será substituída por outras 

modalidades de uso como alimento para os bovinos de corte e de leite principalmente na 

época da seca. 

Preston (1977) considera que quando os animais estão em mantença há 

pequena ou nenhuma necessidade de suplementação com proteína "bypass" e a 

necessidade de glucose também é mínima e possivelmente pode ser encontrada a partir 

dos produtos de fermentação rumina!. Nutrientes "bypass" são aqueles inalterados ou 

pouco alterados no ambiente ruminal e portanto estão disponíveis para a digestão 

somente no intestino delgado (Preston & Leng, 1980). 

Preston & Leng (1980) e Boin & Tedeschi (1993) concordam que a 

cana-de-açúcar, quando suplementada apenas com minerais e uréia, proporciona 

nutrientes adequados para mantença e para baixos desempenhos (crescimento e 

terminação) de bovinos. 

Lima & Mattos (1993) acreditam que apesar da mistura uréia-sul fato de 

amônio ser a forma mais adequada para aumentar o teor de nitrogênio de uma dieta à 

base de cana, essa suplementação, não garante níveis satisfatórios de desempenho para 
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anImaiS em crescimento e vacas no início da lactação, devido aos seus elevados 

requerimentos nutricionais. 

Para gado de corte, as categorias anImaiS passíveis de serem 

alimentadas com dietas à base de cana-de-açúcar são: fêmeas adultas em reprodução, 

machos e temeas em crescimento e em reprodução, machos e remeas em crescimento e 

machos e íemeas em acabamento (Boin & Tedeschi, 1993). 

Loema & Molina (1995) sugerem que durante a estação seca nas áreas 

tropicais, a cana-de-açúcar pode ser usada com base da dieta para bovinos acima de 200 

kg mas não para bezerros de 170-180 kg. 

Leng & Preston (1976) acreditam que o baixo consumo limita a 

produtividade animal através do suprimento restrito de aminoácidos (síntese de proteína e 

gluconeogênese) e de ácido propiônico para a síntese de glucose. 

Silva (1984) cita que dietas à base de cana resultam em baixa 

disponibilidade de precursores glucogênicos devido à ausência de amido na cana, ao 

baixo teor protéico e ao nível moderado de produção de ácido propiônico (proporção 

relativa aos ácidos graxos voláteis totais). Este autor acredita que a adição de uréia à 

cana-de-açúcar é perfeitamente viável, porém deve ser associada com enxofre e uma 

fonte protéica de baixa degradação ruminal e fonte de amido. 

Para animais em fase de crescimento rápido, vacas no final da gestação 

e no início da lactação, alimentados basicamente com cana, por essa forrageira não 

possuir nem proteína "bypass" nem amido, seu desempenho estará diretamente 

relacionado com suplemento fornecido junto com este volumoso ao invés de qualquer 

fator intIÍnseco da cana, tal como sua digestibilidade relativa (Preston, 1977). 

Valvasori et a!. (1995) trabalharam com 12 vacas de leite que recebiam 

silagem de milho ad Iibitum e 1,5 kg de farelo de soja ou silagem de milho e cana-de

açúcar (50:50) ad libitum e 2,25 kg de íàrelo de soja ou cana ad Iibitllln e 3,0 kg de farelo 

de soja. A quantidade de concentrado foi ajustada a 1 kg.2,5kg- 1 de leite produzido. Os 

autores não observaram diferenças entre a média de produção de leite entre os 

tratamentos (19,63; 18,94; 18,07 kg.dia- l
) e concluíram que a cana pode ser usada como 

volumoso em dietas para vacas produzindo 18 kg.dia- l de leite. 
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Lima & Mattos (1993) concluem que a exploração máxima do 

potencial da cana como alimento volumoso depende da suplementação correta de suas 

deficiências nutricionais (baixos teores de nitrogênio, fósforo e baixa qualidade da fibra 

que induzem a um consumo reduzido) para que se obtenha níveis de produção 

compatíveis com a exploração racional de bovinos para a produção de leite. 

Faria (1993) alerta que as proposições contrárias à utilização da cana na 

alimentação de bovinos provavelmente surgiram devido ao fornecimento exclusivo desta 

forrageira em trabalhos de experimentação científica e em fazendas produtoras. 

Ferreiro et aI. (1979) suplementaram novilhos com níveis crescentes de 

polidura de arroz e não observaram aumento significativo do consumo de cana-de

açúcar, apesar de ter havido maior consumo de matéria seca nos animais suplementados 

com os maiores níveis de poli dura de arroz. 

Silva (1993) ressalta que há um efeito significativo da adição e do nível 

de tàrelo de polidura de arroz sobre a ingestão de alimentos e desempenho animal e 

atribui que a melhora no consumo parece ser devido ao aumento da taxa de renovação do 

líquido ruminal ("turnover" da fase líquida), ou seja, de uma redução do tempo 

necessário para a renovação do líquido rumina!. 

Como os farelos de origem animal não estimulam o consumo, Ferreiro 

et aI. (1979) sugerem que o primeiro nutriente limitante em dietas à base de cana não é a 

proteína dietética mas provavelmente outros nutrientes que levam a um aumento na 

disponibilidade de gIucose a partir do intestino delgado. O que está de acordo com a 

sugestão de Preston (1977) que dietas à base de cana-de-açúcar e uréia, devem ser 

suplementadas primeiro com precursores gluconeogenicos e posteriormente com fontes 

de proteína "bypass". 

Alvarez & Preston (1976) trabalharam com 50 novilhos pesando 

aproximadamente 186 kg que receberam dietas com 1 kg de polidura de arroz e O; 0,375; 

0,750; 1,125; 1,5% de uréia na matéria fresca da cana. Os autores observaram que o 

ganho de peso vivo, a conversão alimentar, o consumo voluntário de matéria seca e a 

ingestão de cana fresca toram positivamente relacionados com o nível de uréia. 
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Montpellier & Preston (1977) não observaram diferenças em 

digestibilidade ou consumo voluntário que pudessem ser atribuídos a diferentes métodos 

de processamento da cana (20 mm; 2-5 mm; 5-10 mm) porém, notaram um consumo 

duas vezes superior no experimento onde houve associação do processamento da cana e a 

suplementação polidura de arroz. 

Silvestre et aI. (1977) ofereceram cana-de-açúcar ad fíhitum, 600 g de 

torta de algodão e uma solução composta por melaço e níveis crescentes de uréia (25; 50; 

75; 100; 125; 150 g de uréia por kg de melaço) para 18 novilhos pesando 

aproximadamente 240 kg. Concluíram que, em sistemas de alimentação onde bovinos 

tem livre acesso a cana e à mistura de melaço e uréia, as proporções relativas consumidas 

desses dois componentes podem ser controladas através da variação da porcentagem de 

participação da uréia na mistura com melaço, já que observaram uma alta correlação (r2 = 

0,98) entre o aumento do consumo de cana e diminuição do consumo da solução de 

melaço e uréia com o aumento da participação da uréia na solução. 

Losada et aI. (1979) trabalharam com 4 bovinos (280 kg) recebendo 

uma dieta basal de cana-de-açúcar, I kg de polidura de arroz e melaço com níveis 

crescentes de uréia. Os animais tinham livre acesso à cana picada, à água, ao sal mineral 

e à mistura de uréia e melaço (O; 7; 14; 21% de uréia). Os autores observaram um 

aumento linear na ingestão voluntária da matéria seca da cana (3,32; 4,55: 5,67; 6,15 kg) 

e na matéria seca total da dieta (5,64; 7,09; 7,55; 8,03 kg) com o aumento na 

concentração de uréia no melaço. 

Paiva et aI. (1991) obtiveram valores de consumo de matéria seca e 

proteína bruta de 10,07 e 1,18 respectivamente kg.vaca-I.dia- I para vacas adultas no terço 

médio da lactação alimentadas com cana-de-açúcar, como volumoso exclusivo, 

enriquecida com uréia (PB = 10,15%) e 4 kg de concentrado (PB = 14,71 %). O consumo 

diário médio de matéria seca em relação ao peso vivo (%) foi de 2,41. 

Leng & Preston (1976) enfatizaram que todas as vezes que se 

encontrou resposta à suplementação de dietas à base de cana-de-açúcar. a melhora no 

ganho de peso vivo sempre estava associada a, e portanto podendo ser explicada por, um 

aumento na ingestão voluntária do alimento. 
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2.1.2 Digestibilidade da cana-de-açúcar 

Boin & Tedeschi (1993) atribuem um valor médio de digestibilidade da 

matéria seca, para as variedades de cana mais comumente utilizadas, entre 54 e 65%. 

Justificam essa variabilidade na digestibilidade às variações nas proporções de parede 

celular (fibra) e conteúdo celular (basicamente açúcar). 

Alvarez & Preston (1976) encontraram 61 % de digestibilidade para a 

matéria seca da cana; Montpellier & Preston (1977) encontraram valores entre 66,7 e 

68,7%; Ferreiro et aI. (1977a) observaram valores entre 66,5 e 71,6%; e Valdez et aI. 

( 1977) obtiveram teores entre 60 e 65%. 

Aroeira et aI. (1993a) obtiveram 66,7 % (±1,3) e 62,7% (±1,3) para a 

digestibilidade da cana (85% da MS) suplementada com farelo de algodão (15% da MS) 

e com farelo de arroz (15% da MS) respectivamente e acreditam que essa diferença se 

deve possivelmente à maior digestibilidade da proteína com o primeiro suplemento 

(75,2% e 65,7% respectivamente). 

Aroeira et aI. (1995) encontraram valores relativamente altos (71,5%) 

para a digestibilidade da matéria seca de uma dieta à base de cana-de-açúcar com 1% de 

uréia e suplementada com farelo de algodão (22,5% da matéria seca da dieta). 

2.2 Consumo 

A quantidade de matéria seca consumida depende de muitas variáveis 

incluindo o peso vivo, nível de produção, condições ambientais, manejo e fatores sociais, 

condição corporal, tipo e qualidade dos ingredientes da dieta, particularmente forragens 

(NRC, 1989). 

A regulação da ingestão parece ser a integração de vários fatores do 

sistema metabólico do animal, sendo que em situações específicas um fator pode ser mais 

responsável que outro pelo maior ou menor consumo (Van Soest, 1994). 



10 

Preston (1977) lista alguns fatores determinantes do valor nutritivo dos 

alimentos para ruminantes desconsiderando a importância dos minerais e vitaminas que 

são suplementados de forma relativamente fácil. Esses tàtores são: a ingestão voluntária 

máxima de matéria orgânica fermentável; uma necessidade de aproximadamente 3 g de 

nitrogênio fermentável para cada 100 g de matéria orgânica fermentada; e quantidades 

adequadas de proteína "bypass" e precursores gluconeogênicos de acordo com o 

desempenho animal. 

Os fatores que induzem o limite de consumo na maior parte das dietas 

baseadas em forragens são muitos e incluem o enchimento do trato digestivo (NRC, 

1989), tempo de alimentação, fatores metabólicos e limites homeostáticos do animal 

(Van Soest, 1994). 

A matéria seca indigestível é um dos principais fatores limitantes do 

consumo alimentar de ruminantes e, dentro de uma determinada amplitude, o consumo 

geralmente aumenta com o aumento da digestibilidade. Mas as dietas que sofrem algum 

tipo de fermentação induzem a menores consumos da dieta provavelmente devido à 

presença de ácidos orgânicos, aminas, nitrogênio amoniacal ou seus precursores. O 

conteúdo de matéria seca também parece exercer influência sobre o consumo de matéria 

seca, que é reduzido quando o teor de umidade excede 50% (NRC, 1989). 

Aumentando a ingestão de alimento haverá um aumento na eficiência 

de produção dos ruminantes por haver uma diluição nos custos de mantença e a ingestão 

deve ser aumentada pela elevação do volume ruminal ou aumento da taxa de passagem 

(Owens & Goetsch, 1986). 

Na maior parte das dietas baseadas em forragens, as necessidades 

metabólicas e fisiológicas do animal não são preenchidas com o nível de ingestão devido 

aos fatores limitantes de qualidade da dieta que induzem à níveis mais baixos de 

consumo (Van Soest, 1994). 

O valor nutritivo das forragens utilizadas na alimentação de ruminantes 

é influenciado pela taxa na qual ele é degradado no rúmen e pela taxa de sua remoção 

fisica do rúmen (Faichney, 1986). Ferreiro et aI. (1977b) sugerem que a diminuição do 

valor nutritivo da cana durante a estação das chuvas seja devido à correlação entre o 
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conteúdo total de açúcar e a matéria seca da cana (r2 = 0,54), que se toma menor neste 

período. 

A cana-de-açúcar é um alimento desbalanceado em termos de 

nutrientes necessários tanto para os ruminantes quanto para os microrganismos ruminais 

desencadeando problemas de baixo consumo e deficiências nutricionais quando fornecida 

como alimento exclusivo (Boin & Tedeschi, 1993; Faria, 1993). 

O tipo de processamento da cana inteira parece não ter um efeito 

significativo no consumo voluntário de alimento, no ganho de peso vivo e na conversão 

alimentar, porém a inclusão de pontas da cana estimula o consumo voluntário (Leng & 

Preston, 1976). 

Quando a cana integral é fornecida, a fração de açúcares solúveis 

contribui para a maior parte da energia da dieta e o componente fibroso, que é pouco 

digestível e tem baixa taxa de passagem, proporciona uma redução no consumo de 

matéria seca (Gooding, 1982). 

Apesar de possuírem valores considerados médios para a 

digestibilidade da matéria seca, dietas à base de cana induzem à uma baixa ingestão 

voluntária de alimento e o principal fator determinante é o baixo teor de proteína bruta 

dessa forrageira (Boin & Tedeschi, 1993). Van Soest (1994) concorda que o baixo teor 

de nitrogênio e de minerais de uma dieta leva a menores índices de consumo da matéria 

seca. 

Delio et a!. (1979) sugerem que a taxa de degradação ruminal da 

matéria seca da cana foi um dos fatores que limitaram o consumo voluntário, pois o 

consumo de matéria seca foi altamente correlacionado com a digestibilidade da mesma 

(r2 = 0,84). 

Preston & Leng (1980) acreditam que a ingestão voluntária de 

nutrientes digestíveis não é determinada através da digestibilidade per se (que é 

uniformemente alta), mas sim pela taxa de suprimento de nutrientes "bypass", 

particularmente de proteína, que afeta diretamente a ingestão voluntária de matéria seca. 

A falha nas respostas à suplementação com farinha de sangue e a maior 

resposta à adição de polidura de arroz sugerem que o suprimento de glucose ou de 
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precursores de glucose é a principal limitação nas dietas baseadas em cana e portanto a 

suplementação com aminoácidos é secundária (Leng & Preston, 1976). 

Mabjeesh et aI. (1996) trabalharam com 4 vacas holandesas que 

receberam uma dieta com 30% de volumoso e 70 % de concentrado. O concentrado 

possuía farinha de peixe (baixa degradabilidade mminal) ou farinha de carne (degradável 

no rúmen) como fonte de proteína de origem animal e farelo de soja (degradável no 

rúmen) ou farelo de soja tostado (baixa degradabilidade mminal) como fonte de proteína 

vegetal. Os autores observaram que o consumo de matéria seca foi semelhante entre os 

tratamentos mas o consumo de matéria orgânica, matéria orgânica degradável no rúmen, 

proteína bmta total e proteína degradável no rúmen foram afetadas pelas fontes de 

proteína oferecidas e foram maiores para os suplementos de origem vegetal que para os 

de origem animal. 

Youssef (1987) observou que o farelo de sOJa é um suplemento 

adequado para dietas à base de cana integral picada devido aos melhores resultados de 

consumo e digestibilidade da matéria seca obtidos em seu experimento com 61 animais. 

Ferreiro et aI. (1977 c) observaram que houve uma tendência para um 

melhor consumo de matéria seca (MS) da cana por 100 kg de peso vivo (PV) para o 

tratamento que oferecia uma mistura de tàrinha de peixe e farelo de soja como 

suplemento para dietas à base de cana (1,59 para a mistura farinha de peixe e farelo de 

soja; 1,43 para 1% de uréia; 1,40 para propionato de amônio; 1,30 kg!v1S.100kg-1 PV 

para silagem de peixe). "Silagem de peixe" foi um termo empregado pelos autores para 

o suplemento constituído por peixe cortado em pedaços e armazenado com 3,5% de 

ácido tormico. O único dado estatisticamente significante (P<O,OOl) foi para o menor 

consumo de matéria seca das dietas que continham silagem de peixe, muito 

provavelmente devido ao odor desagradável desta dieta. 

Majdoub et aI. (1978) observaram que um aumento do teor de proteína 

dietética de 13 para 15% aumentou o consumo médio diário de vacas no início da 

lactação. Van Horn & Zometa (1978) reuniram 13 experimentos onde o farelo de soja foi 

utilizado para aumentar o teor protéico de rações para vacas em lactação e concluíram 

que maiores teores de proteína estimularam a ingestão de energia. 
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o aumento da ingestão de alimentos deve proporcionar um aumento ou 

no volume ruminal ou na taxa fracionai de passagem ou em ambos (Owens & Hanson, 

1992). 

o mecanismo de redução do consumo através da utilização da uréia não 

é compreendido (Huber & Kung Jr, 1981). 

Huber (1978) acredita que a redução no consumo em vacas que 

ingerem quantidades moderadas de uréia seja devido ao sabor da uréia e não a eventos 

ruminais ou pós ruminais. A palatabilidade tem sido mencionada como uma das causas 

do efeito depressivo da uréia no consumo, pois parece que os ruminantes consomem 

menor quantidade de dieta com sabor amargo que dietas de mesma composição porém 

com outro grupo de sabor (Boin, 1984). 

Wilson et aI. (1975) forneceram 4 dietas compostas por uma dieta basal 

variando a forma de suplementação de uréia para vacas pesando aproximadamente 709 

kg. A dieta controle continha 1% de uréia (10,9% PB); a dieta 2 continha 3% de uréia 

(15,8% PB); a dieta 3 possuía 1% de uréia e administrava-se o restante da uréia (para 

completar 3% de uréia na matéria original e proporcionar 15,8% PB) via cânula ruminal 

na mesma hora das refeições; a dieta 4 era semelhante à 3, porém a infusão de uréia via 

cânula ruminal era contínua (durante 24 hs). Neste experimento as dietas contendo mais 

que I % de uréia resultaram na redução do consumo independente da administração ser 

oral ou via cânula ruminal e portanto indicando que o sabor da uréia não foi a única causa 

desta redução. 

Zinn (1994) afirma que a uréia de palatabilidade elevada e que quando 

consumida em excesso é prejudicial principalmente se determinar uma redução na 

ingestão de matéria seca ou na eficiência de utilização da energia. 

Boin (1984), salienta que a diminuição da ingestão de alimento devido 

à quantidades elevadas de uréia na dieta (acima de 1,5 a 2,0% do concentrado) ocorre 

mesmo em animais fisiologicamente adaptados para tolerar grandes quantidades de uréia. 
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2.2.1 Volume ruminal 

o volume ruminal e a taxa de passagem da fase líquida (taxa de 

diluição) também exercem influência no consumo de alimento, digestibilidade, tempo de 

retenção ruminal bem como no crescimento bacteriano na fase líquida (Teeter & Owens, 

1983). 

Em bovinos, o volume líquido ruminal tem um valor médio de 48 litros 

(± 3,7), ou de uma forma mais geral, eqüivale uma amplitude de 15 a 21% do peso 

corporal (Owens & Goetsch, 1988). 

Smith (1959) trabalhou com bezerros alimentados com leite para 

avaliar o desenvolvimento ruminal e concluiu que houve aumento progressivo do volume 

da fase líquida ruminal com o avançar da idade em relação à unidade de peso corporal. 

Owens & Goetsch (1988) dizem que o aumento do volume ruminal 

geralmente està associado com aumento do peso corpóreo (taxa decrescente), ou aumento 

do consumo, especialmente quando a dieta possui uma maior participação de volumoso, 

ou com a fonte e tipo de processamento da forragem, idade do animal, ou ainda período 

da gestação. 

o volume ruminal limita a ingestão de alimento em dietas com alta 

participação de volumoso (Owens & Goetsch, 1988). A digestão e a passagem de 

conteúdo digestivo são as formas através das quais hà redução do enchimento ruminal. A 

hipótese de que o enchimento é um fator limitante para o consumo é demonstrada através 

da alimentação com dietas de baixa densidade ou pela substituição do espaço 

gastrointestinal, particularmente do rúmen, com materiais inertes (Van Soest, 1994). 

Para dietas baseadas em forragens, a ingestão depende do volume 

estrutural e portanto do conteúdo de parede celular desta forragem e a digestibilidade vai 

depender da quantidade de parede celular e da sua disponibilidade para a digestão (Van 

Soest, 1994). 

A quantidade de FDN (fibra insolúvel em detergente neutro) nas dietas 

é negativamente relacionada com o consumo de matéria seca e com a digestibilidade 
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aparente das forragens e é positivamente correlacionado com o tempo de mastigação 

(NRC, 1989). 

Dado & Allen (1995) utilizaram 12 vacas multíparas, holandesas, no 

início da lactação que receberam uma dieta contendo 25% ou 35% de FDN e contendo 

ou não um material inerte que ocupava aproximadamente 25% do volume ruminal do 

animal. A adição do material inerte reduziu o consumo de alimento em vacas 

consumindo 35% de FDN. O volume ruminal foi semelhante para os animais que 

receberam dietas com 35% de FDN independente de possuírem ou não o material inerte 

no rúmen. Os autores concluíram que a adição do material inerte não intluenciou a 

digestibilidade ruminal e no trato total dos nutrientes. Concluíram também que apesar da 

expansão do volume ruminal e do aumento da taxa de passagem ajudarem a aliviar o 

enchimento, neste estudo elas foram insuficientes em manter o consumo sob condições 

de maior enchimento ruminal. 

Bosch & Bruining (1995) observaram que a taxa de desaparecimento 

de partículas ruminais com tamanho entre 0,071 e 1,25 mm é o passo limitante no 

controle do esvaziamento rumina!. 

O alto teor de fibra indigestível da cana parece ser o principal limitante 

do consumo e desempenho de animais alimentados com cana, farelo de algodão e uréia 

(Aroeira et aI., 1993b). 

A relação entre a degradação de fibra no rúmen e o consumo de 

matéria seca é um fator que torna limitante o consumo de cana-de-açúcar devido à sua 

fração de parede celular (Lima & Mattos, 1993). 

Ravelo et aI. (1978) acreditam que essa baixa degradabilidade ruminal 

da fibra da cana leva a uma limitação na taxa de renovação ruminal ("tumover") e, 

consequentemente ao baixo consumo. 

O conteúdo de FDN das forragens é o componente alimentar maiS 

consistentemente associado com a ingestão. A associação negativa tem sido interpretada 

como um efeito do enchimento (Van Soest, 1994). Este autor ressalta que o mecanismo 

fisiológico exato que atua limitando o consumo em resposta ao enchimento ainda não é 

conhecido. 
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o consumo de alimento por ruminantes é maior para forragens que tem 

maiores teores de matéria seca solúvel e devido a fibra indigestível ocupar um maior 

espaço no rúmen (Owens & Goetsch, 1988). 

Preston & Leng (1980) atlrmam que a inclusão de pontas de cana (fibra 

longa) em dietas à base de cana-de-açúcar aumenta o volume e a taxa de fluxo ruminais 

justificando assim o aumento na ingestão voluntária. Outras explicações incluem uma 

maior estimulação das contrações ruminais e/ou que as fibras longas podem proporcionar 

uma digestão mais rápida ou ainda proporcionar um ambiente ruminal melhor onde o 

ecossistema microbiano toma-se mais eficiente em tomar os nutrientes disponíveis para o 

animal. 

Ferreiro & Preston (1977) observaram que a digestibilidade foi 

signitlcativamente maior e o consumo de matéria seca foi menor para a cana descascada 

que para o colmo e para rações sem pontas que para com pontas. Ffoulkes & Preston 

(1978) concluíram que a inclusão das pontas aumenta a digestibilidade e o consumo da 

matéria seca. 

A distensão do trato digestivo é o principal fator responsável pelo 

consumo em dietas de baixa qualidade, já os fatores associados ao centro de saciedade 

são mais importantes em rações com alta densidade calórica (Van Soest, 1994). 

Os ruminantes não mostram aumento de glicemia após a refeição 

mesmo consumindo carboidratos digestíveis, pois a maior parte do açúcar e amido 

ingeridos são termentados no rúmen levando à tomlação de ácidos graxos voláteis e 

outros metabólitos que devem funcionar como substàncias que desencadeiam algum 

mecanismo para controlar a ingestão de alimentos (Van Soest, 1994). 

2.2.2 Cinética ruminal: taxa de diluição e "turnover" 

O conteúdo ruminal possui uma fase líquida e uma fase sólida, a 

pnmelra é constituída por água, componentes alimentares solúveis, microrganismos 

(principalmente bactérias) e nutrientes solubilizados pelos processos fermentativos 
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realizados por microrganismos, já a segunda é composta por materiais não degradados e 

indigestíveis (Evans, 1981). 

Os estudos de cinética da função ruminal têm demonstrado que as 

partículas não se comportam de forma semelhante e que os "pools" de partícula e líquido 

devem ser divididos em subfrações que possuem propriedades fisiológicas ou cinéticas 

semelhantes (Owens & Goetsch, 1986). 

As partículas existentes no rúmen são de diferentes tamanhos, podendo 

ser muito grandes (maiores que 1 cm) ou muito pequenas (menores que 0,1 mm) e de 

uma forma geral, elas são degradadas pelos microrganismos ruminais e têm seu tamanho 

reduzido pela ruminação (Faichney, 1986). O tamanho médio necessário para as 

partículas saírem do rúmen tem sido estimado embora estes limites possam ser mudados 

pelo nível de ingestão da dieta, composição da dieta e freqüência de alimentação (Owens 

& Goetsch, 1986). Esses autores atirmam que taxas de consumo mais elevadas induzem a 

saída de partículas de maior tamanho do rúmen. 

A quantidade de matéria seca ruminal em animais alimentados com 

cana-de-açúcar é relativamente alta quando comparada com animais alimentados com 

dietas convencionais e talvez esse fato implique em uma taxa de fluxo ruminal 

relativamente mais lenta em animais submetidos a este sistema de alimentação (Leng & 

Preston, 1976). 

Bergen (1979) notou que a taxa de reciclagem do conteúdo ruminal é 

baixa quando o consumo voluntário é baixo e afirmou que isso leva a uma redução na 

eficiência de crescimento microbiano e portanto de síntese de proteína microbiana. 

Preston & Leng (1980) ressaltam a importância da determinação do 

fluxo de nutrientes deixando o rúmen e consequentemente a taxa de "tumover" de 

líquidos e partículas ruminais, devido a sua importante relação com a taxa de síntese de 

proteína microbiana, o grau de de!:,rradação ruminal de nutrientes como o amido e a 

proteína e o efeito na população microbiana presente no rúmen. Esses autores acreditam 

que o baixo desempenho em animais alimentados com forragens tropicais deva-se a 

fatores como a baixa taxa de "tumover". 
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o aumento na taxa de renovação do líquido ruminal faz com que haja 

aumento na eficiência do processo fermentativo no fÚmen pelo desenvolvimento de 

maior número de microrganismos por unidade de substrato disponível (Silva, 1993). O 

autor ressalta que o aumento da eficiência faz com que a degradação do alimento no 

fÚmen seja mais rápida, diminuindo o tempo de retenção ruminal e elevando o consumo 

de matéria seca total da dieta. 

O fluxo de material saindo do fÚmen é o resultado da interação da 

mistura e dos movimentos propulsivos do fÚmen e retículo com a abertura do orifício 

retículo-omasal. Esses movimentos ocorrem em resposta à estímulos táteis, químicos e de 

distensão ruminal (Faichney, 1986). 

O grau de irritação mecânica induzido no cárdia, estimula a ruminação 

e a salivação podendo variar diretamente com a quantidade de fibra da dieta ou 

inversamente com o fluido livre no rúmen (Owens & Goetsch, 1986). 

Poli i et aI. (1996) observaram que em novilhos alimentados com cana

de-açúcar integral picada (70% da matéria seca) ficaram mais tempo ruminando que os 

novilhos suplementados com silagem de milho (70% da matéria seca). 

O total do escape ruminal é igual ao escape ruminal do material 

potencialmente digestível mais a fração indigestível do alimento (Owens & Goetsch, 

1986). 

O fluxo ruminal (ml.h'l ou g.h'l) dividido pelo tamanho do "pool" é 

igual à taxa de passagem e tem como unidade o inverso da hora (h,l) e, para ser expressa 

em termos de porcentagem por hora, multiplica-se por 100 (%.h'l) (Owens & Goetsch, 

1986). 

A taxa de passagem da fase líquida (taxa de diluição) sempre excede a 

taxa de passagem das partículas que, para deixarem o rúmen, devem ser suficientemente 

pequenas, densas e estarem próximas do orifício retículo-omasal (Owens & Goetsch, 

1988). 

Evans ( 1981) justifica esse comportamento devido ao volume de água 

entrando no rúmen via consumo e secreções salivares ser maior que o volume de material 

sólido. O autor ainda ressalta que o fato da taxa de diluição ser maior que a taxa de 
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passagem de partículas implica em uma taxa de remoção de nutrientes solúveis maior que 

a de nutrientes insolúveis. 

As partículas maiores ficam retidas na malha de material fibroso do 

rúmen ("raft"), as que atingem a proximidade do orificio retículo-omasal, vão de 

encontro com a lâmina omasal e retomam para o rúmen (Owens & Goetsch, 1988). 

Devido à formação do "raft", as partículas pequenas (menores que 0,15 mm) que passam 

junto com o fluído representam apenas uma porção das pequenas partículas existentes no 

rúmen (Faichney, 1986). 

As partículas menores e mais densas passam maIS rápido que as 

partículas maiores, porém todas as taxas de passagem parecem aumentar com o aumento 

do consumo (principalmente em dietas baseadas em forragens), com o aumento da 

proteína dietética e nos estágios finais da gestação (Owens & Hanson, 1992). 

Como os líquidos e os sólidos ruminais não existem de uma forma 

independente (cerca de 20 a 80% do líquido é absorvido ou se encontra entre as 

partículas), os valores de taxa de passagem de líquidos e partículas aumentam e 

diminuem juntos dentro de uma dieta e de um nível de consumo (Owens & Goestch, 

1988). Esses autores ressaltam que em dietas baseadas em volumosos mais fibrosos, 

maiores quantidades de fluido podem estar associadas às partículas que em dietas à base 

de concentrados ou de volumosos processados. 

Owens & Goetsch (1986) acreditam que a fase líquida ruminal não 

pode ser classificada como um único pool, pois parte do líquido ruminal encontra-se livre 

e não diretamente associado à partículas (= pool A). Esse pool inclui partículas que estão 

suspensas e são suficientemente pequenas para fluir livremente com o líquido. Esses 

autores ainda caracterizam os pools B e C da fase líquida ruminal, sendo que estes estão 

relacionados a partículas de 2 tipos: aquelas de tamanho e densidade apropriadas para 

sair do rúmen (= pool B) e aquelas partículas que não são capazes de deixar o rúmen sob 

a forma que se encontram (= pool C). 

As partículas que compõem o pool A são as proteínas solubilizadas, 

aminoácidos, minerais, açúcares e pequenas partículas suspensas que fluem com o pool 

A (Owens & Goetsch, 1986). 
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U ma elevada proporção de partículas ingeridas de concentrado podem 

ser encontradas nos pools A e 8, enquanto volumosos se encontram, predominantemente 

no pool C (Owens & Goetsch, 1986). 

Faichney (1986) apontou fatores dietéticos, animais e climáticos que 

exercem influência sobre a taxa de passagem de nutrientes pelo rúmen. 

O autor ressalta que o aumento do consumo alimentar, o aumento da 

proporção de fibra na dieta, a taxa de fluxo de água quando associada a fatores dietéticos 

que aumentam a osmolaridade ruminal e os alimentos protéicos tratados para terem 

diminuição de sua degradabilidade ruminal aumentam a taxa de passagem de líquidos e 

na maior parte dos casos de partículas também. A moagem e a peletização de forragens 

resulta em um aumento na ingestão voluntária de alimentos principalmente no caso de 

forragens de baixa qualidade. A moagem aumenta a densidade das partículas de forragem 

e portanto ruminantes alimentados com forragem moída tem um aumento no teor de 

matéria seca ruminal. 

A gestação e a lactação são tidas como fatores animais que influenciam 

a taxa de passagem, sendo que tanto o avançar da gestação quanto da lactação, induzem à 

redução no tempo médio de retenção de partículas no rúmen. Animais defaunados 

também apresentam um menor tempo médio de retenção (Faichney, 1986). 

Quanto a tàtores climáticos, parece haver uma relação positiva entre o 

tempo médio de retenção ruminal e temperatura ambiente (Faichney, 1986). 

Owens & Goetsch (1986) acreditam que os fatores que estão mais 

relacionados à taxa de diluição são a ingestão e a composição da dieta. Eles ainda 

ressaltam que a taxa de diluição é controlada por fatores dietéticos ou osmóticos bem 

como por fatores neurais e hormonais. 

A taxa fracionai de passagem pode ser aumentada ou através da 

redução no volume ruminal, ou aumento do consumo ou ainda alterando a osmolaridade 

através do fornecimento de Íons (Owens & Zinn, 1988). 

Se o fluxo ruminal (mLh-1
) permanecer constante, um aumento no 

volume ruminal irá diminuir a taxa de diluição (%.h- l
) que, por sua vez, aumentará o 

tempo de digestão (Owens & Goetsch, 1986). 



21 

o volume líquido total do fÚmen e a taxa de diluição são 

negativamente relacionados, tendendo a produzir estimativas bastante consistentes do 

fluxo de líquidos deixando o fÚmen (Owens & Goetsch, 1986). 

Brito (I 998) observou que quanto maior o volume de líquido ruminal, 

menor foi a taxa de reposição de líquidos obtida em 24 horas (r2 
= -0,55) e que os animais 

tratados com 30, 45 e 60% de cama de frango apresentaram volume de líquido ruminal 

menor que os animais tratados com O e 15% de cama de frango. 

O aumento no volume e no conteúdo de matéria seca ruminal, reduz o 

impacto do consumo de alimento na taxa de partículas do fÚmen (Owens & Goetsch, 

1986). 

A gestação, exercícios, temperatura, freqüência de alimentação e a hora 

do dia podem alterar o volume ruminal ou a motilidade e então mudar a taxa de 

passagem de partículas (Owens & Goetsch, 1986). 

Hanks et aI. (1993) observaram que a taxa de passagem de partículas 

foi significativamente maior para vacas no terço final da gestação que para vacas vazias. 

Os autores notaram que a digestão aparente da matéria seca no trato total e a cinética dos 

líquidos ruminais não foram afetadas pela gestação. 

Preston & Leng (1980), consideram que a suplementação com 

nutrientes "bypass" resulta em taxas mais rápidas de "turnover" rumina!. Também 

ressaltam que a participação do volumoso na dieta estimula um maior volume de líquido 

ruminal e portanto um aumento na taxa de diluição e aumento no consumo voluntário. 

O efeito do consumo sobre a taxa de passagem da fase sólida é menor 

que sobre a taxa de passagem da fase líquida, que é maior para dietas com elevado 

conteúdo de volumoso (Owens & Goetsch, 1986). 

A taxa fracionai de passagem geralmente está inversamente 

correlacionada com a extensão de digestão da fibra, embora causa e efeito não estejam 

necessariamente envolvidos (Owens & Hanson, 1992). 

Evans (1981) reuniu dados de trabalhos publicados para estimar os 

efeitos do nível de consumo, concentração de energia dietética, nível de energia 

consumida e porcentagem de participação de forragem na dieta sobre o "turnover" 
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líquido do rúmen de OVInOS e bovinos. Através de análises de regressão, o autor 

encontrou um aumento nas taxas de "turnover" da fase líquida (P<0,05) com o aumento 

do consumo em ovinos (r2 = 0,61) e bovinos (r2 = 0,72), observou redução na taxa de 

"turnover" da tàse líquida com aumento do conteúdo de energia digestível para ovinos 

(P<0,05) e redução na taxa de "turnover" da fase líquida com a redução na proporção de 

forragem na dieta (P<0,05). 

A taxa de passagem de líquidos, concentrados e volumosos é alterada 

com o nível de ingestão de alimento e a quantidade de volumoso da dieta mas, de uma 

forma geral são atribuídos valores de lO%.h'\ 2-7%.h'l; e 1-6%.h'l respectivamente 

(Owens & Goetsch, 1988). 

Owens & Goetsch ( 1986) reuniram diversos trabalhos e montaram uma 

tabela que resume dados sobre o volume rumina!, taxa de passagem de líquidos, 

concentrados e volumosos em relação à ingestão de alimento (por 100 kg de peso vivo) e 

nível de concentrado na dieta (Tabela 1). Os autores ressaltam que os métodos 

experimentais, os marcadores e a manipulação matemática dos resultados variaram muito 

e portanto não se devem fazer inferências entre os experimentos e somente dentro dos 

experimentos em questão. 

Tabela 1. Consumo de MS (matéria seca) por 100 kg de PV, volume ruminal da fase 

líquida e taxa de passagem de líquidos, concentrados e volumosos para bovinos 

alimentados com quantidades crescentes de concentrado 

Consumo (100 kg·1
) volume ruminal (1) 

< 1,25 58,4 (±13.6)*N=23 

1,25 - 1,75 52,4 (± 5.0) N=28 

1,75 45.7 (±lO.l) N=16 

> 2,25 38,0 (± .l.6) N=15 

Fonte: Owens & Goetsch, (1986) 
*N= número de observações. 

Taxa de passagem 

líquidos (%.h,l) concentrado(%.h·1) Volumoso (%.lfl) 

4,4 (±(l.8) N=22 3,6 (±tU) N=17 1,8 (±0.1) N=29 

6,2 (±(U) N=50 3,6 (±0.3) N=20 3, I (±<U) N=37 

7,8 (±(1.6) N=2.l 4,5 (±t1.6) N=l.l 3,9 (±(U) N=26 

8,6 (±(1.5) N=23 6,3 (±tU) N=29 4,5 (±tU) N=38 
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Priego et aI. (1977a) alimentaram 8 novilhos com peso médio de 300 

kg, com cana integral picada com 1 % de uréia na matéria fresca da cana e níveis 

crescentes de polidura de arroz (O; 0,5; 1,0; 1,5 kg). Observaram que a inclusão de 1,5 

kg.dia- I de polidura de arroz aumentou significativamente o "turnover" da fase líquida de 

I ,87 para 2,4 por dia, embora o volume de líquido no rúmen não tenha mudado (30 

litros). 

Priego & Lora (1978) utilizaram 4 touros (zebu) pesando 

aproximadamente 300 kg e alimentados com cana integral picada com uréia (1%) e 

sulfato de amônio. As dietas eram oferecidas ad libitum 1 vez ao dia ou 4 vezes ao dia 

em intervalos de 4 horas, sozinhas ou com 500 g de palha de trigo (fatorial 2x2). Os 

autores notaram que a alimentação múltipla tendeu a diminuir o volume de líquido no 

rúmen significativamente e a aumentar a taxa de diluição e o "turno ver" de líquidos no 

rúmen. Quando os animais eram alimentados I vez ao dia, consumiram 85% da sua 

alimentação total até 12 horas após ser oferecida e quando recebiam a refeição 4 vezes ao 

dia ingeriam cerca de 65%. 

Elliot et aI. (1978) observaram que o "turnover" e a taxa de diluição 

ruminal tenderam a aumentar com o aumento da quantidade de polidura de arroz (0,4; 0,8 

ou 1,2 kg.dia-1
) em novilhos cruzados alimentados com cana integral picada com 1% de 

uréia na matéria fresca. 

Ruiz et aI. (1978) ofereceram cana integral picada suplementada com 

sulfato de amônio, uréia (2,5 kg.kg- ' de cana fresca), mistura mineral e quantidades 

crescentes de fibra de trigo (O; 0,5; 1,0; 1,5 kg) e não observaram diferença no consumo 

voluntário de cana e no volume ruminal, porém notaram que o fluxo ruminal aumentou 

com o acréscimo da fibra de trigo na dieta (25; 26; 37: e 31 litros.dia-1
). 

Ruiz & Bobadilla (1980) trabalharam com 4 novilhos (zebu) 

alimentados com cana integral picada, oferecida ad Iibitum e suplementada diariamente 

com 500 g de farelo de algodão, 60 g de mistura mineral e mistura de melaço e uréia 

contendo 2,5% de uréia disponível continuamente ou entre as 13:00 e 8:00 horas ou 

contendo 5% de uréia disponível continuamente ou de forma restrita entre as 13:00 e 

8:00 horas. Observaram valores para o "turnover" ruminal (volume ruminaLdia- J
) de 
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1,20; 1,37; 1,42; e 1,40 entre as 8:00 e 13:00 horas e 1,41; 1,62; 2,24; e 3,00 entre as 

14:00 e 20:00 horas respectivamente. 

Poore et aI. (1990) utilizaram 6 novilhos com cânulas ruminais para 

determinar os efeito da utilização de quantidades crescentes de concentrado (30; 60; 90% 

da matéria seca da dieta) na digestão da fibra. Os autores observaram que apesar da taxa 

de passagem de volumosos ter diminuído com o nível mais alto de concentrado, a taxa de 

passagem de grãos e fluido não foi influenciada pelo aumento da participação de 

concentrados. 

Figueira et aI. (1993) não observou efeito significativo sobre as taxas 

de passagem em novilhos alimentados com farelo de algodão (15% MS) e cana (85% 

MS) com níveis crescentes de uréia (1,0; 1,5 e 2,0% na matéria fresca). Estes autores 

encontraram valores de 3,5; 3,8; e 3,4%.h-1 para a taxa de passagem da cana e 4,6; 3,7; e 

4,4%.h-1 para a taxa de passagem do farelo de algodão com os níveis de 1,0; 1,5; e 2,0% 

respectivamente. Porém o tempo de retenção foi significativamente maior para o 

tratamento com 1,5% de uréia (30,65 horas) do que no tratamento com 2,0% de uréia 

(27,89 horas), sendo que o tratamento com 1,0% de uréia teve um valor intermediário 

(28,97 horas) e portanto não diferiu dos outros. 

Aroeira et aI. (1993b) não observaram diferença na degradabilidade 

ruminal (63_9%) e taxa de passagem da cana (3,2%.h- l
) para novilhos alimentados com 

cana e 1 % de uréia suplementados com farelo de arroz ou farelo de algodão (15% da 

MS). 

Aroeira et aI. (1995) trabalharam com 5 vacas mestiças (holandês x 

zebu) no terço inicial da segunda ou terceira lactação, pesando aproximadamente 438 kg 

e produzindo de 6 a 10 kg.dia- I de leite. Esses animais recebiam cana com 1% de uréia e 

suplementada com farelo de algodão em uma proporção de 77,5:22,5% (MS) 

respectivamente. O consumo médio de matéria seca, proteína bruta, FDN e FDA (fibra 

insolúvel em detergente ácido) foram 11,2 (±0,6); 2,3 (±O, I); 7,0 (±0,3); e 4,4 (±0,2) 

kg.dia-1 respectivamente. Os autores observaram valores de 2,6% (±O,l ).hora-1 para a 

taxa de passagem e um tempo médio de retenção ruminal de 40,9 (±5,l) horas para a 

cana e para o tàrelo de algodão 7,2% (±O, 1 ).hora-I e 14,7 (± 1,5) horas-1 respectivamente. 
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o "turno ver" (por 24 horas) da fase líquida, parece ser maior em dietas 

com cana e uréia suplementadas com polidura de arroz (2,7) (Priego e Sutherland, 1976-

citados por Preston, 1977) que suplementadas com melaço/uréia (1,7) (Geerken e 

Sutherland, 1970 - citados por Preston, 1977) ou suplementadas com concentrado (1,3) 

(Topps et aI. 1968 - citados por Preston, 1977). 

Silva (1993) mostra uma tabela (Tabela 2) onde constam valores de 

consumo de matéria seca, volume de líquido ruminal e "tumover" da tàse líquida em 

animais alimentados com quantidades crescentes de polidura de arroz. 

Tabela 2. Efeito da suplementação com polidura de arroz em bovinos alimentados 

com cana-de-açúcar e uréia sobre o consumo de MS, volume de líquido ruminal e 

"turnover" da fase líquida. 

Poli dura de arroz consumo MS volume ruminal "turnover " 

kg.cab -I.dia-I kg.%PV' (litros) renovação.dia-' 

O 1,72 29 2,0 

0,5 1,75 32 2,0 

1,0 1,95 31 2,3 

1,5 2,08 31 2,3 

Fonte:adaptado de Silva (1993) 

2.2.3 Importância dos protozoários ruminais em dietas à base de cana-de-açúcar 

Um outro tàtor que parece limitar o consumo de matéria seca em dietas 

à base de cana-de-açúcar é a proliferação de protozoários ruminais de grande porte, o que 

tenderia a aumentar o tempo de retenção da fração fibrosa no rúmen e a diminuir o fluxo 

de proteína microbiana para o trato digestivo inferior (Boin & Tedeschi, 1993). 

O número de protozoàrios ruminais é de aproximadamente 105 a 106 

células.mr 1 de conteúdo ruminal e as espécies ciliadas estão presentes em maior número 

(Tokoyama & Johnson, 1988). Como os protozoários não possuem urease e a amônia não 
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é uma boa fonte de nitrogênio para seu crescimento, eles obtém sua proteína 

principalmente ingerindo bactérias (Tokoyama & Johnson, 1988). 

Leng et aI. (1981) observaram em touros zebus alimentados uma vez ao 

dia com cana-de-açúcar e tibra de trigo um número de protozoários ruminais de 5 x 

104.mr1 para os grandes ciliados (holotrichs) particularmente Isotricha e Dasytricha spp e 

4 x 105.mrl para os pequenos protozoários ciliados, principalmente Entodinia. 

Embora os protozoários e fungos sejam ativos no rúmen, a síntese de 

proteína microbiana e seu fluxo para fora do rúmen dependem principalmente da proteína 

bacteriana, pois apesar dos protozoários representarem aproximadamente a metade da 

massa de proteína microbiana ruminal, representam menos que 10% da proteína 

microbiana que sai do rúmen (Owens & Zinn, 1988). 

Preston & Leng (1980) ressaltam a dificuldade em se obter dados 

seguros sobre a população de protozoários ruminais a partir da amostragem através de 

cânulas ruminais, principalmente para bovinos alimentados com cana-de-açúcar. Os 

autores ainda relatam que os experimentos envolvendo o abate dos animais fornecem 

dados mais confiáveis e têm demonstrado aspectos importantes sobre o movimento de 

protozoários para fora do rúmen. 

Como os animais alimentados com cana tem uma maior quantidade de 

protozoários na população microbiana ruminal que os animais que não consomem esse 

tipo de dieta e a proteína proveniente de protozoários pode não ser disponível para o 

ruminante devido à sua reciclagem ruminal, o suprimento com aminoácidos para as 

necessidades diretas do animal (crescimento e gluconeogênese) tem importantes 

aplicações em animais alimentados com cana (Leng & Preston, 1976). 

Devido ao fato dos protozoários ficarem preferivelmente retidos no 

rúmen e ingerirem bactérias, há uma redução na proteína microbiana disponível para o 

ruminante, que portanto pode ter um desempenho reduzido se a proteína dietética não 

estiver em níveis adequados para aquela categoria animal (Preston & Leng, 1980). 

Uma hipótese para a baixa e variável produtividade em dietas à base de 

cana é de uma possível disfunção metabólica que afetaria o consumo de alimento e que 

está associada com a presença de populações de grandes protozoários (Leng & Preston, 
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1976). Esses autores ressaltam que em estudos onde foram observados número elevado 

de grandes protozoários no rúmen de bovinos em sistema de produção, houve urna 

associação com a ocorrência de meteorismo (timpanismo) espumoso. Esta desordem 

induz à baixas taxas de consumo de matéria seca e baixa produtividade animal. 

Geralmente esse problema ocorre em animais pastando leguminosas ou ingerindo 

grandes quantidades de concentrado (Miller, 1979). 

A baixa taxa de passagem de protozoários ruminais bem corno sua 

utilização ineficiente do ATP, sugerido pelo elevado conteúdo de ATP nos protozoários, 

podem ser responsáveis pelo aumento da efIciência de produção de proteína microbiana 

em animais defaunados (Owens & Goetsch, 1986). 

Aumentando a taxa de passagem ou diminuindo a população de 

protozoários há um aumento na eficiência de crescimento microbiano, pois os 

protozoários, na maior parte das vezes, compreendem mais da metade da biomassa 

microbiana ruminal (Owens & Goetsch, 1988). 

Em sistemas de alimentação baseados em cana-de-açúcar, onde os 

protozoários são encontrados em número limitado (vacas em lactação e alimentadas com 

cana ad Iibifum tendo acesso restrito à pastagens de pangola ou Leucaena leucocephala) 

o nível de produção observado tem sido consistente e aceitável (Leng & Preston, 1976). 

Bird & Leng (1978) trabalharam com novilhos de aproximadamente 

180 kg que receberam dietas com baixo teor de proteína bruta e 1.500 g de palha de 

aveia.cab-l.dia-I (para reduzir o número de protozoários). Os protozoários ruminais 

foram eliminados através de um tratamento quimico. Observaram que em bovinos 

alimentados com dieta basal sem proteína "bypass" a defaunação não teve efeito nas 

taxas de crescimento, porém a adição de 240 g de alimento peletizado com proteína 

"bypass" aumentou a taxa de crescimento de forma significativa. Os resultados deste 

estudo mostram que bovinos submetidos à dietas contendo mínimos níveis de proteína 

"bypass", tiveram suas taxas de crescimento aumentadas em 43% quando os rúmens 

foram mantidos substancialmente livres de protozoários. 
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Tokoyama & Johnson (1988) acreditam que eliminando os protozoários 

do rúmen em dietas com alto teor de energia e de nitrogênio não protéico, pode-se 

melhorar o desempenho animal. 

2.2.4 Valores de consumo de cana-de-açúcar 

Para ajustar diferenças individuais de peso corporal a ingestão de 

alimento pode ser calculada considerando a quantidade de matéria seca consumida para 

cada 100 kg de peso vivo (Van Soest, 1994). 

Alvarez & Preston (1976) encontraram valores de 2,00; 2,27; 2,49; 2,54 

e 2,67 kg de MS. 100 kg-1pV para os tratamentos com respectivamente O; 0,375; 0,750; 

1,125; e 1,5% de uréia na matéria fresca da cana. Estes animais foram suplementados 

diariamente com 1 kg de polidura de arroz. 

Alvarez et aI. (1976) trabalharam com 30 novilhos (270 kg) que 

recebiam 1 kg de polidura de arroz diariamente e uma mistura de cana e uréia com 

diferentes formas de incorporação desta última. Observaram valores de 2,00; 2,20; 2,14; 

kg MS.I00kg-1pV para os tratamentos cana e 1% de uréia (solução aquosa); cana e 

mistura de 200 g de uréia para cada kg de melaço (oferecidos separadamente e ad 

libitum); e cana aspergida com uma solução de uréia e melaço para proporcionar 12,4 g 

de uréia para cada kg de cana fresca ( I ,24% de uréia). 

Ferreiro et aI. (l977a) trabalharam com níveis crescentes de uréia (O; 

1,0; 1,3 e 1,6% de uréia na matéria fresca da cana) em dietas à base de colmos de cana 

(as pontas da cana foram excluídas) e suplementadas com sal mineral. Não observaram 

diferenças significativas no consumo voluntário da matéria seca da cana de 1,0; 1,13; 1,0 

e 1,04 kg.l00 kg-1pV. Mas notaram um aumento da digestibilidade da MS da cana com o 

aumento da participação da uréia na dieta (66,56; 68,97; 67,74; 71,61% para os níveis 

crescentes de uréia), esta diferença foi significativa entre os tratamentos O e 1,6% de 

urela. 
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Ferreiro et aI. (1977b) encontraram valores de 1,43 kg de MS. 100 kg- I 

PV para animais alimentados com cana suplementada exclusivamente com uréia (1 % da 

matéria fresca da cana). 

Montpellier & Preston (1977) encontraram valores de 1,64; 1,55; 1,61 

kg de MS.l 00 kg-1pV para bovinos alimentados com uréia e cana picada (20mm; 2-5mm; 

5-lOmm) e de 3,19 e 3,20 MS.lOO ki1pV quando a cana era moída ou manualmente 

picada, porém acrescida de 500 g de poli dura de arroz. 

Priego et aI. (1977b) observaram um consumo médio de 2,96 (± 0,44) e 

3,85 (± 0,43) kg de matéria seca de cana em bovinos (190 kg) alimentados com cana com 

1% de uréia quando da inclusão de níveis crescentes de colmos em uma dieta constituída 

somente por pontas de cana ou da inclusão abrupta de colmos (75% de colmos e 25% de 

pontas). Esse consumo corresponde a 2,08 kg e 2,03 kg MS.l 00 kg-1 PV respectivamente. 

Os autores não observaram diferenças de consumo da matéria seca (MS) da cana entre os 

tratamentos. 

Losada et aI. (1979) trabalharam com bovinos (280 kg) recebendo cana, 

1 kg de polidura de arroz e melaço com níveis crescentes de uréia e obtiveram valores de 

consumo de matéria seca da cana da ordem de 1,19; 1,63; 2,03; e 2,20 kg MS.IOO kg-1pV 

e para o consumo da matéria seca total de 2,01; 2,53; 2,70; 2,88 kg MS. 100 kg-1pV para 

os níveis crescentes de uréia. 

Moreira (1983) mostra uma tabela contendo dados sobre consumo de 

bovinos em confinamento recebendo cana-de-açúcar adicionada de uréia e diferentes 

concentrados. Os dados para consumo de cana (kg MS.IOO kg-1pV) foram 2,20; 1,88; 

2,18; 1,96; 1,92; 1,95; 1,94; 1,84 para dietas suplementadas com farelo de arroz (1 kg), 

raiz de mandioca (l kg), milho triturado (1 kg), farinha de carne (0,6 kg), farelo de 

algodão (0,6 kg), farinha de sangue (0,4 kg), farinha de peixe e soja (0,5 kg) e sem 

suplementação respectivamente. 

Rodrigues (1985) encontrou 2,36; 2,46; e 2,57 kg MS.I00 kg-1PVpara 

novilhas alimentadas com 0,5; ou 1,0; ou 1,5% de uréia na matéria fresca da cana e 

suplementadas diariamente com 1,0 kg de farelo de arroz. 
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Paiva et ai. (1991) obtiveram consumo médio de matéria seca de 

2,41kg MS.100 kg-1pV para vacas alimentadas com uma dieta à base de cana com uréia 

e 4 kg de concentrado. 

Rodrigues et ai. (1992) forneceram para 24 novilhas mestiças (holandês 

x zebu) cana-de-açúcar acrescida ou com 1% de uréia; 0,9% de uréia e 0,1% de sulfato 

de cálcio; ou ainda 0,8% de uréia e 0,2% de sulfato de cálcio, na matéria fresca da cana, 

de forma a proporcionar uma relação de 25: I; 13: 1; e 9: 1 entre nitrogênio (N) e enxofre 

(S). Esses animais eram suplementados diariamente com 1 kg de farelo de algodão. Os 

autores observaram um consumo médio de matéria seca da dieta de 2,14; 2,29; e 2,38 

kg.IOO kg-1pV. 

2.3 Nível de uréia nas dietas de bovinos alimentados com cana 

Pi nto et aI. (I 994) obtiveram menores taxas de ganho de peso para 

novilhos alimentados com cana e suplementados com uréia (palha de arroz e uréia ou 

sorgo e uréia) do que para novilhos suplementados com fontes de nitrogênio protéico 

(farinha de carne e grão de sorgo ou farelo de soja). 

Vacas alimentadas com dietas baixas em energia digestível (elevadas 

em celulose e lignina) freqüentemente tem um comportamento produtivo negativo com a 

adição de uréia (Huber, 1978). 

A substituição de proteína de ongem vegetal pela urem reduz a 

disponibilidade de isoácidos, necessários tanto para o crescimento de microrganismos 

como para o ruminante (Huber, 1984). 

Silva (1984) afirma que a substituição criteriosa de concentrado 

protéico pela uréia não altera a digestibilidade de componentes não protéicos da ração. 

As dietas com alto teor de energia e baixo teor de proteína solúvel 

permitem a utilização mais eficiente da uréia (Huber & Kung J r, 1981; Huber, 1984 e 

López, 1984). 
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Por isso, Alvarez & Preston (1976) acreditam que em dietas à base de 

cana as necessidades de nitrogênio prontamente disponível são aumentadas pois a 

matéria seca digestível, representada pela sacarose, é totalmente fermentada no rúmen. 

Considerando que o beneficio do uso do nitrogênio não protéico em 

ruminantes está totalmente na dependência de sua utilização para formar proteína 

microbiana (Huber, 1978) e que para maximizar a produção animal e reduzir a 

necessidade de proteína "bypass" na dieta, é desejável que a síntese de proteína 

microbiana seja maximizada (Owens & Goetsc~ 1988), Alvarez & Preston (1976) 

salientam que é necessária a utilização de um nível adequado de uréia em dietas.à base de 

cana. 

A quantidade de nitrogênio não protéico que deve ser incorporada na 

proteína microbiana depende da energia da dieta (Satter & Roffier, 1975). Preston (1977) 

acredita que como o conteúdo de açúcar na cana varia durante o ano, e com o estágio de 

maturidade da planta, o requerimento de uréia por unidade de cana-de-açúcar fresca 

também vai variar. 

A eficiência de síntese de proteína microbiana é aumentada através da 

redução das necessidades de mantença dos microrganismos com maiores taxas de 

"turnover" líquido e fatores dietéticos, como o nível de consumo e a composição fisica da 

dieta que afetam a taxa de "turnover" de líquidos no rúmen (Evans, 1981 e Owens & 

Goetsc~ 1988). 

Moreira & Mello (1985) ressaltam a importância da inclusão de 

nutrientes "bypass" em dietas à base de cana, devido ao açúcar da cana ser totalmente 

fermentado no rúmen e a produção de proteína microbiana, apesar de razoável a partir do 

acréscimo de uréia, não atender às necessidades protéicas totais do animal para 

produções mais elevadas. 

Herrera-Saldana et aI. (1989), concluíram que a sincronização para a 

fermentação mais rápida com fontes de amido e proteína mais degradáveis no rúmen 

estimulou uma passagem de maior quantidade de proteína microbiana que a dieta que 

proporcionava uma degradabilidade ruminal mais lenta. Também observaram que a 
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degradabilidade do amido afetou maIS a utilização de nutrientes no rúmen que a 

degradabilidade da proteína. 

Santos (1996) através de uma revisão conclui que a inclusão de fontes 

protéicas com elevado teor de proteína não degradável no rúmen aumentou a produção de 

leite em apenas 16 das 96 comparações onde esta substituiu o farelo de soja. Baseado 

nestes fatos o autor recomenda maximizar a fermentação ruminal e a produção de 

proteína microbiana fornecendo volumoso de alta qualidade, para elevar o consumo de 

matéria seca; otimizar a degradabilidade ruminal do amido presente nos cereaIS 

aumentando o suprimento de energia para os microrganismos rummaIs e supnr os 

microrganismos ruminais com quantidades adequadas de proteína degradável no rúmen a 

fim de tornecer amônia, aminoácidos e peptídeos para a síntese de proteína microbiana. 

O autor salienta que quando fontes ricas em proteína não degradável no rúmen forem 

utilizadas, estas devem preferencialmente complementar a proteína microbiana sendo 

adequadamente balanceadas em aminoácidos essenciais principalmente lisina e 

metionina. 

Após a ingestão, a uréia é hidrolisada no rúmen produzindo amônia e 

dióxido de carbono (Huber, 1984). Amônia é o composto central para a síntese de 

proteína microbiana ruminal (Huber, 1978; Huber & Kung Jr, 1981 e Huber, 1984). A 

amônia pode ser originada a partir de alimentos protéicos, proteína microbiana 

(deaminação), nitrogênio não protéico dietético ou uréia sangüínea reciclada para o 

rúmen através da saliva ou do epitélio ruminal (Huber, 1978 e Huber & Kung Jr, 1981). 

Aproximadamente 80% das bactérias ruminais (particularmente as 

celulolíticas) preferem a amônia como forma de nitrogênio para a síntese de proteína 

microbiana e portanto é necessária uma disponibilidade adequada deste composto para 

que ocorra o crescimento desses microrganismos (Huber, 1984). 

Para construir a proteína, os microrganismos adicionam amônia á 

esqueletos de carbono formando assim os aminoácidos que são unidos para formar a 

proteína. Bactérias celulolíticas preferem amônia, porém as amilolíticas preferem 

aminoácidos (Huber, 1978). 
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Allen & Miller (1976), trabalharam com níveis crescentes de uréia (O; 

8; 16; e 24 g de uréia por kg de MS) e concluíram que o máximo fluxo de N (nitrogênio) 

microbiano para o abomaso foi estimado como 30 g N.kg-1 de MO (matéria orgànica) 

fermentada no rumen. 

Satter & Slyter (1974) determinaram o efeito da concentração de 

amônia na produção de proteína microbiana através da fermentação de culturas 

contínuas. Uréia foi infundida nos fermentadores para manter várias concentrações de 

amônia nas misturas incubadas. Sugeriram que a adição de nitrogênio não protéico às 

rações de ruminantes são justificadas somente se a concentração ruminal de amônia for 

predominantemente menor que 5 mg de N-NH3.dr1 no fluído ruminal. Concluíram que a 

produção de proteína microbiana é maximizada quando a amônia ruminal atingia entre 2 

c dl-1 a..J mg. . 

Porém ainda existem controvérsias quanto à concentração ruminal de 

amônia necessária para proporcionar uma função ruminal ótima (Huber & Kung Jr, 

1981). Mas Huber (1984) acredita que a quantidade de amônia que pode ser incorporada 

na proteína microbiana depende da concentração de energia fermentecível da ração. 

Aroeira et aI. (1993c) acreditam ser importante a determinação do nível 

ótimo de N degradável em dietas de cana para otimizar consumo e fermentação ruminal 

já que alguns trabalhos têm mostrado que níveis de N disponível no rumen superiores aos 

considerados ótimos para a máxima eficiência de síntese de proteína microbiana tem 

efeitos positivos sobre a fermentação ruminal, especialmente em dietas à base de 

volumoso. 

Moreira (1983) acredita que como os suplementos protéicos são 

dispendiosos, pode-se empregar a uréia para corrigir a carência de proteína em dietas à 

base de cana. O nível recomendado pelo autor é de 0,8 a 1,0010 de uréia na matéria fresca 

da cana, teor esse que pode elevar a concentração da proteína bruta da dieta de 3% para 

10 a 12%. 

Wilson et aI. (1975) utilizaram níveis crescentes de uréia (1,0; 1,65; 

2,30; 3,00% de uréia na matéria fresca da cana) conferindo respectivamente 11,0; 13,5; 

15,3; 18,0% de proteína bruta na dieta. O consumo de matéria seca foi respectivamente 
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de 3,12; 2,96; 2,68; e 2,50 kg.l00 kg- l PV para os níveis crescentes de uréia. Os autores 

concluíram que com o aumento da participação da uréia na dieta, havia redução no 

consumo de matéria seca. 

Alvarez & Preston (1976) ressaltam o papel fundamental da uréia na 

utilização eticiente da cana de açúcar pelos ruminantes e discutem que o nível de 1,125% 

de uréia ainda não tinha atingido o ponto máximo de ingestão voluntária e ganho de peso 

vivo. Eles ainda ressaltam que esse nível de uréia eqüivale à suplementação com 40 g de 

nitrogênio total por kg de matéria seca digestível na dieta. 

Ferreiro et aI. (1977a) trabalharam com níveis crescentes de uréia (O; 

1,0; 1,3; e 1,6%) em dietas à base de colmos de cana e concluíram que apesar do nível 

extremamente baixo de nitrogênio da dieta 1 (2% de PB na MS), não houve resposta à 

adição de nitrogênio à dieta e que o consumo foi limitado fortemente por outros 

nutrientes. 

Pate et aI. (1985) alimentaram novilhos com cana-de-açúcar (70% da 

MS) e concentrado (30% da MS) com níveis crescentes de uréia (O; 28; ou 56% do 

nitrogênio dietético como uréia) e observaram uma tendência para redução do consumo 

de matéria seca. Nesse estudo os autores também observaram que a uréia foi inferior ao 

farelo de algodão como fonte suplementar de proteína em dietas à base de cana, 

especialmente quando o melaço foi usado como suplemento energético ao invés do farelo 

de milho. 

Rodrigues (1985) trabalhou com 24 novilhas mestiças (holandês x 

zebu), pesando aproximadamente 224 kg e possuindo entre 12 e 14 meses de idade. Os 

animais recebiam 1,0 kg.dia-1animar1 de farelo de arroz, mistura mineral à vontade e 

cana-de-açúcar integral picada com 0,5% (tratamento A) ou 1,0% (tratamento B) ou 

1,5% (tratamento C) de uréia na matéria fresca da cana. O autor não observou diferença 

significativa no consumo de matéria seca entre os tratamentos A, B e C que foram 

respectivamente 5,80; 6,22; e 6,54 kg.dia-1 de matéria seca, porém notou uma tendência 

para melhora na conversão alimentar com o aumento da participação da uréia na dieta 

(16,11; 11,57; e 11,76 kg de matéria seca por kg de ganho em peso vivo). 
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Aroeira et aI. (1993c) utilizaram 6 novilhos alimentados com farelo de 

algodão (15% da MS) e cana-de-açúcar (85% da MS) com níveis crescentes de uréia 

(1,0; 1,5; e 2,0% da matéria natural da cana). Os autores não notaram efeito significativo 

do nível de uréia sobre os parâmetros de degradação ruminal da cana e do farelo de 

algodão, porém observaram uma tendência de aumento na degradação ruminal da matéria 

seca e do FDN da cana à medida que aumentou o nível de uréia na dieta. Concluíram que 

os níveis de 1,5 e 2,0% proporcionaram melhor atividade microbiana ruminal devido ao 

aumento na taxa de degradação da cana e do farelo. 

Rodriguez et aI. (1993) suplementaram 6 novilhos (440 kg) com farelo 

de algodão (15% da MS) e cana-de-açúcar (85% da MS) acrescentada de uréia a 1,0; ou 

1,5; ou 2,0% da matéria fresca da cana, que determinavam um teor de proteína bruta (PB) 

para a dieta de 16,96; 21,71; e 24,75% respectivamente. Os autores observaram um efeito 

linear positivo do nível de uréia na digestibilidade aparente do FDA e da PB e uma 

tendência para maior digestibilidade da MS e energia bruta no tratamento que fornecia 

2,0% de uréia. Concluíram que novilhos alimentados com uma dieta baseada em cana e 

farelo de algodão, os níveis de uréia de 1,5 e 2,0'% do peso fresco da cana melhoram a 

digestibilidade aparente do FDA e a retenção de nitrogênio. 

2.3.1 Incorporação de uréia em dietas à base de cana 

O método de incorporação de fontes de nitrogênio não protéico em 

dietas de ruminantes parece importante para maximizar a eficiência de fermentação 

ruminal que será atingida quando todos os precursores estiverem presentes em suas 

concentrações adequadas (Huber & Kung Jr, 1981). 

O melaço tem provado ser um veículo útil para a uréia, mas é uma 

fonte de energia cara (Alvarez et aL, 1976). 

Como a utilização da uréia implica na necessidade de adição de enxofre 

(sultàto de amônio), esses ingredientes são misturados em uma proporção de 9 partes de 

uréia para 1 parte de sulfato de amônio e misturados com água (0,500 a 1,00 kg de 
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mistura em 3 a 4 litros de água para 100 kg de cana picada) para serem acrescentados e 

homogeneizados à cana (Silva, 1993). 

A incorporação de uréia sob a forma aquosa, isto é, diluída em água em 

uma proporção de 3 partes de água para 1 de uréia, além de prática, facilita a mistura da 

solução de uréia com cana picada e tem a vantagem de proporcionar um consumo lento 

de nitrogênio não protéico (Paiva et aI., 1991). 

2.3.2 Problemas com a utilização da uréia na dieta de bovinos 

Muitos fatores dietéticos afetam a eficiência da utilização protéica por 

vacas em lactação. Quando o consumo supera as necessidades, a proteína é deaminada e 

usada como energia. A utilização de elevados teores protéicos prejudicam a performance 

reprodutiva. A reciclagem de nitrogênio conserva a proteína quando as dietas são 

deficientes em relação à necessidades, mas teores muito baixos de proteína reduzem a 

produção de leite através de efeitos sistêmicos e ruminais (Huber & Kung Jr, 1981). 

A quantidade máxima de uréia que deve ser adicionada é de 1 a 1,2% 

do total da ração, ou de 1,5 a 1,1% do concentrado e a ingestão total de uréia não deve 

exceder 225-250 g.dia- I para aumentar o teor protéico de uma dieta de 11-12% de 

proteína bruta para 14-15% de proteína bruta (Huber, 1978). Dentro desse nível de 

recomendação, a uréia não deve induzir problemas relacionados à palatabilidade (Huber, 

1978). 

Consumo de grandes quantidades de uréia (acima de 45 a 50 g.100kg- 1 

de PV) em um curto período de tempo pode ser fatal para bovinos não adaptados (Word 

et aI., 1969; Bartley et aI., 1976), mas Huber (1978) afirma que animais adaptados 

toleram de 2 a 3 vezes esta quantidade. 

López (1984) observou que a quantidade de uréia oferecida diariamente 

para cada vaca não deve exceder 300 g. 

Huber ( 1978) teoriza que o aumento da habilidade dos microrganismos 

usarem o nitrogênio não protéico para a síntese de proteína e o aumento da síntese de 

uréia pelo figado sejam os prováveis mecanismos através dos quais ocorre a adaptação de 
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animais à incorporação de nitrogênio não protéico à dieta. O autor ressalta que um 

período de adaptação de 14 dias deve ser utilizado para que quantidades crescentes de 

nitrogênio não protéico sejam acrescidas à dieta até ser atingido o nível desejado, 

provavelmente utilizando uma terça parte na primeira semana, dois terços durante a 

segunda semana e a quantidade total a partir da terceira semana. Adaptação para alto 

consumo de uréia (acima de 50% do total de N da ração) deve ser de 2 a 3 meses (Huber, 

1978). 

A inclusão do nitrogênio não protéico à ração deve ser contínua, já que 

uma interrupção de 3 a 5 dias do fornecimento necessitaria de uma readaptação dos 

animais a este composto (Huber, 1978). 

O uso excessivo de uréia pode ser prejudicial à saúde ou à 

produtividade de bovinos, mas quando esta é fornecida dentro dos limites recomendados 

e de acordo com os métodos de alimentação sugeridos, não são observados efeitos 

adversos à saúde de bovinos leiteiros (Huber, 1978). Esse autor acredita que os conceitos 

que relacionam a utilização de nitrogênio não protéico à intoxicação, baixos consumos e 

desordens reprodutivas são infundados e não são problemas reais em condições de 

manejo apropriado. 

Tendo em vista o potencial para a utilização da uréia em dietas à base 

de cana e que elevando o teor protéico de uma dieta há aumento no consumo de MS, 

aumentando a participação da uréia em tais dietas ter-se-á um aumento no consumo de 

matéria seca devido principalmente ao aumento na taxa de "turnover" ou no volume 

ruminal. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

o experimento foi conduzido nas dependências do Departamento de 

Zootecnia, setor de Ruminantes, da "Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz" 

(ESALQ) da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, São Paulo, no período de 

outubro a dezembro de 1997. 

3.1 Animais 

Foram utilizadas 4 vacas Holandesas, adultas, hígidas, não lactantes, com 

peso médio de 600 kg e com cânulas no rúmen e duodeno. Antes do início do 

experimento os animais foram pesados em balança Filizola®, modelo nO 21861, com 

capacidade para \.500 kg e sensibilidade de 200 g. Procedeu-se a vermifugação e o 

banho carrapaticida logo após a chegada dos animais às instalações experimentais em 

agosto de 1997. 

Em seguida os animais foram submetidos à cirurgia para colocação das 

cânulas de rúmen e de duodeno. Esta última, confeccionada na própria escola, tinha 2,5 

cm de diâmetro interno e era sob a forma de "T". A cânula ruminal foi colocada na 

região correspondente ao saco posterior do rúmen e a cânula duodenal foi colocada a 

aproximadamente 10 em do piloro. Os procedimentos cirúrgicos realizados foram de fase 

única. 

Os animais foram colocados em baias individuais, com piso de borracha, 

para a recuperação da cirurgia e para se adaptarem ao local e à alimentação, que 

gradativamente passou de silagem de milho para uma dieta exclusiva de cana-de-açúcar 



39 

com uréia (1 % na matéria original da cana). As baias individuais tinham dimensões de 

2,11 m (atrás) X 2,10 m (lateral esquerda) X 1,0 m (frente) X 2,37 m (lateral direita), o 

que determina uma disposição poligonal. 

3.2 Delineamento experimental 

o período experimental foi de 15 dias, sendo que desses, 10 dias eram 

para adaptação do animal à nova dieta e 5 dias para a coleta de material. No final de cada 

período experimental, os animais foram pesados. Durante o período de adaptação, as 

vacas eram soltas em dias alternados para que pudessem caminhar e tomar sol. 

O delineamento experimental utilizado foi um quadrado latino 4 X 4 

(Tabela 3) com os seguintes tratamentos: 

• Tratamento A: cana-de-açúcar e farelo de soja; 

• Tratamento B: cana-de-açúcar e 1,0% de uréia; 

• Tratamento C: cana-de-açúcar e 1,5% de uréia; 

• Tratamento D: cana-de-açúcar e 2,0% de uréia; 

Tabela 3. Quadrado Latino 4 X 4 balanceado para efeito residual, constituído por 4 

tratamentos, 4 animais e 4 períodos. 

PERlODO VACA 1 VACA2 VACA3 VACA..J. 

11 

III 

IV 

D 

A 

B 

C 

Fonte: Cox (1958) 

A 

C 

D 

B 

O modelo estatístico utilizado foi: 

Yijk = fJ. + tk + Vi + Pi + eijk 

B 

D 

C 

A 

C 

B 

A 

D 
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Onde Yíjk é a observação Y no período i, com a vaca j recebendo o 

tratamento k; 11 é uma constante inerente à todas as observações; t é o efeito do 

tratamento; v é o efeito da vaca; p é o efeito do período e eijk é o erro aleatório associado 

à observação em questão. 

3.3 Dietas 

As dietas dos tratamentos A e B eram isonitrogenadas. 

A suplementação mineral era feita sob a forma de "top dress" 

(cobertura), sendo colocados 100 g do suplemento por refeição e após a homogeneização 

da cana com a uréia ou com o farelo de soja. Os níveis de garantia dos elementos em 1 kg 

do suplemento mineral (Phos milk®-Agromix) eram: fósforo (73 g); cálcio (130 g); 

magnésio (15 g); enxofre (25 g); sódio (156 g); cloro (249 g); zinco (5.000 mg); cobre 

(1.500 mg); ferro (2.500 mg); manganês (l.000 mg); cobalto (120 mg); iodo (180 mg); 

selênio (30 mg); flúor (máximo de 730 mg). 

A água era oferecida em cochos individuais e automáticos (22 cm de 

diâmetro) que ficavam à disposição dos animais. O cocho para a alimentação tinha 0,80 

m de largura X 0,57 m de comprimento, sendo que a altura era de 0,23 m na frente e 0,52 

m atrás, a fim de que dificultar o desperdício do alimento oferecido. 

O consumo alimentar foi acompanhado diariamente e a quantidade de 

cana oferecida era calculada a fim de sempre ocorrer sobra no cocho. As dietas eram 

oferecidas 2 vezes ao dia (8:00 e 20:00 hs) e foi feito um acompanhamento diário da 

qualidade da cana, analisando-se o grau Brix através de um refratômetro manual de 

campo (Toko®, com escala de 0- 32% e sensibilidade de 0,2). 

A cana era cortada em dias alternados e armazenada em local coberto. 

Somente na hora da refeição era então despalhada e picadas juntamente com as pontas 

em desintegrador, picador e moedor elétrico (Nogueira®, modelo DPM-4). Depois de 

picada a quantidade suficiente para os 4 animais, homogeneizava-se toda a cana e, 
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durante o período de coleta, amostrava-se uma quantidade fixa de cana a cada refeição. 

Estas eram então colocadas em freezer (-20°C), compostas por período para posterior 

análise bromatológica. 

A quantidade de cana destinada para cada vaca era pesada em balança 

Marte®, modelo LC 100, para carga máxima de 100 kg e precisão de 50 g. A quantidade 

de uréia correspondente ao tratamento (1,0%; 1,5%; 2,0%) era pesada em balança 

Marte®, modelo AS5500, para até 5 kg e precisão de 0,01 g. O sulfato de amônia era 

pesado nesta mesma balança e misturado em uma proporção 9: I (uréia:sulfato de 

amônia). Estes dois ingredientes eram então colocados em baldes e dissolvidos em água 

numa proporção de 1:4 (mistura de uréia e sulfato:água). Essa solução era bem 

homogeneizada, colocada em um regador e em seguida era acrescentada à cana, nos 

respectivos cochos, onde procedia-se a homogeneização. 

A mistura da cana com o farelo de soja foi feita baseando-se em prévia 

análise de matéria seca (MS) e teor de proteína bruta (PB) do farelo de soja. Foi 

calculada então a quantidade de farelo de soja que garantia um teor de PB equivalente à 

dieta com 1% de uréia na matéria original da cana (tratamento B). O farelo de soja era 

pesado em balança Marte®, modelo LC50, para carga máxima de 50 kg e precisão de 20 

g. Também foi misturado à cana, no cocho e na hora da refeição. Depois de amostradas 

quantidades fixas do oferecido no cocho de cada animal, estas eram armazenadas (-20°C) 

e compostas por vaca e por período para posterior análise bromatológica. Procedia-se 

então à adição do suplemento mineral. 

3.4 Consumo 

A quantidade de alimento oferecida e as sobras eram registradas 

diariamente durante o período de coleta e o consumo diário era calculado baseando-se na 

diferença entre o oferecido e o recusado. 
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As sobras eram retiradas do cocho 2 vezes/dia. Estas eram então 

pesadas, amostradas (5% do total), congeladas (-20°C) e compostas por vaca e por 

período para posterior análise bromatológica. 

3.5 Fezes 

Para determinar a digestibilidade no trato total, utilizou-se a coleta total 

de fezes, que eram recolhidas das caixas situadas atrás de cada vaca a partir do primeiro 

dia do período de coleta. 

As fezes eram pesadas duas vezes por dia (7:00 e 19:00 hs), 

homogeneizadas, e amostradas em 5% do total de cada pesagem. Essas amostras eram 

congeladas (-20°C), e compostas por período e vaca, para posterior análise. 

A fim de evitar a mistura de urina às fezes, no nono dia , eram 

colocadas sondas de Foley (nO 24) na vesícula urinária. Na extremidade distaI da sonda, 

era conectada uma mangueira plástica, transparente e flexível com 2,5 m de comprimento 

e I cm de diâmetro interno. Esta mangueira conduzia a urina a um galão plástico com 

capacidade para 20 litros, que continha 75 ml de HCI (Synth®, P A; PM 36,46; diluído 

I: I com água destilada). 

3.6 Fluido ruminal 

o fluido ruminal foi coletado no último dia do período experimental, 

nos tempos O; I; 8; 24 hs após a colocação do marcador para a fase líquida, 

polietilenoglicol de peso molecular 4.000 (PEG 4.000), para posterior obtenção do 

volume do líquido ruminal e taxa de renovação da fase líquida. 

Foram utilizados 100g de PEG 4.000, diluídos em 500 ml de água 

destilada para cada animal. O marcador foi introduzido diretamente no rúmen via cànula 

ruminal uma hora antes da oferta da refeição. As amostras de suco ruminal foram 
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coletadas, filtradas (fralda de pano) e imediatamente congeladas (-20°C) para posterior 

determinação da concentração de PEG, segundo metodologia proposta por Hyden (1955). 

A taxa de reposição de líquidos num periodo de 24 horas 

("turnover".24hs·1
) foi calculada através da regressão linear do logaritmo natural da 

concentração de PEG 4.000, em função do tempo e volume líquido ruminal, em litros. 

Este último estimado através da extrapolação da concentração inicial (tempo zero) e a 

dosagem do marcador (100 g por animal). 

O coeficiente angular da reta obtido através do cálculo da regressão 

angular supra citado indica a taxa de diluição, que para ser expressa em porcentagem foi 

multiplicada por 100. 

3.7 Processamento e análise das amostras 

As amostras do alimento oferecido, da cana, do farelo de soja, das fezes 

e do duodeno foram secas a 60°C, em estufa de circulação forçada de ar, durante 48 

horas. Em seguida foram moídas em moinho tipo Willey, com peneira de malha de 1 mm 

de diâmetro e acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados. 

A matéria seca (MS) do oferecido, da cana, do farelo de soja e das fezes 

foi determinada colocando-se as amostras em estutà à 110°C por 12 horas. 

Posteriormente essas amostras foram colocadas em mufla a 600°C por pelo menos 3 

horas para a determinação das matérias orgânica (MO) e mineral (MM). 

A determinação da proteína bruta (PB) dessas amostras foi feita através 

da determinação do nitrogênio total (micro-Kjeldahl) segundo a AOAC (1985). 

A fibra insolúvel em detergente neutro (FON) e a fibra insolúvel em 

detergente ácido (FOA) foram determinadas de acordo com Goering & Van Soest (1970). 
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3.8 Análise estatística 

A análise de variância foi executada pelo procedimento de Modelos 

Lineares Gerais (proc GLM) do programa estatístico SAS (1985) para o delineamento 

experimental quadrado latino. A comparação entre as médias dos tratamentos foi feita 

através do teste t-Student a 5% de probabilidade. 



4 RESULTADOS 

Os resultados obtidos durante o período experimental encontram-se nas 

Tabelas de 4 a 8. Os valores apresentados constam de médias, por tratamento, 

acompanhadas do respectivo desvio padrão. 

4.1 Composição da dieta 

A composição bromatológica da dieta é apresentada na Tabela 4. 

Tabela 4. Composição bromatológica das dietas experimentais 

% Farelo de soja 1,0 % uréia 1,5% uréia 2,0% uréia 

MS 31,79 (±3.87)* 27,18 (±3.82) 26,94 (±3.28) 26,44 (±3.57) 

MO 96,70 (±OA4) 97,43 (±OA2) 97,47 (±O,47) 97,38 (±OA7) 

MM 3,30 (±OA4) 2,58 (±O,42) 2,53 (±OA7) 2,62 (±O.47) 

PB 11,62 (±2.1l) 11,42 (±1.90) 15,85 (±2.l6) 19,82 (iI}.82) 

FDN 45,77 (±7.09) 51,51 (±8.66) 50,16 (±(>.53) 50,10 (±8.74) 

FDA 27,95 (±3.82) 31,41 (±-\..97) 30,33 (±3.1l) 30,18 (±4.9l) 

* Valores contidos entre parênteses indicam o desvio padrão da média 
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4.2 Valores médios de °Brix e matéria seca da cana 

A Tabela 5 mostra os valores médios para o '1lrix e para a matéria seca 

da cana (%) em cada período. 

Tabela 5. Grau 8rix (OBrix) médio e matéria seca da cana-de-açúcar (%) 

Período 

2 

3 

4 

'13rix 

22,8 (± 1,3)* 

23,1 (± 1,3) 

22,9 (±1,3) 

20,9 (±1,7) 

* Valores contidos entre parênteses indicam o desvio padrão da média 

matéria seca da cana (%) 

29,68 

30,74 

24,23 

29,11 

4.3 Consumo de matéria seca, matéria orgânica, FDN, FDA e proteína 

Os dados de consumos de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), 

FDN, FDA e proteína encontram-se na Tabela 6. 

O consumo de MS foi significativamente maior (P<0,05) para a cana 

suplementada com farelo de soja do que para a cana suplementada com 1,0; 1,5; ou 2,0% 

de uréia na matéria fresca da cana. O consumo de MO, FDN e FDA seguiram o mesmo 

padrão do consumo de MS. 

Os ammaIS que receberam farelo de sOJa consumIram 

significativamente (P<0,05) mais proteína que os animais que receberam 1,0% de uréia. 

Os tratamentos 1,5 e 2,0% não diferiram entre si nem entre os demais tratamentos para 

esse parâmetro. 
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Tabela 6. Valores médios para consumo de MS (kg), índice de consumo de matéria seca 

(kgMS.IOO kg· 1 PV), quantidade de MO, FDN, FDA e proteína consumidas (kg) por 

vacas alimentadas com cana e tàrelo de soja (FS) ou diferentes níveis de uréia (1,0; 1,5; 

2,0%) 

FS 1,0% 1,5% 2,0% E.P.M. 

MS (kg) 7,76 (±L65) a 4,94 (±Ul) b 4,53 (±O.89) b 4,02 (±O,43) b 0,24 

MS. 100 kg· 1 PV 1,32 (±O,38) a 0,86 (±O.28) b 0,78 (±O.l'+) b 0,69 (±O.IO) b 0,05 

MO (kg) 7,50 (±1.60) a 4,82 (±IA8) b 4,42 (+0.89) b 3,92 (+0,46) b 0,23 

FDN (kg) 3,56 (±O.91) a 2,45 (±O.50) b 2,25 (±O.38) b 2,00 (±tU!) b 0,11 

FDA (kg) 2,17 (±tl.5l) a 1,50 (±tU2) b 1,37 (±tU'+) b 1,20 (±lU2) b 0,07 

Proteína (kg) 0,87 (±tUl) a 0,55 (±O,15) b 0,72(±tU5)ab 0,80(±O,07)ab 0,04 

Médias seguidas de letras minúsculas distintas nas linllas indicam diferenças significativas entre os 
tratamentos (P<O.05) pelo teste t-Student. São apresentados os valores de desvio padrão da média (entre 
parênteses) e erro padrão da média (E.P.M.). 

4.4 Volume do líquido ruminal (litros), "tumover" e taxa de diluição 

Os dados de volume ruminal (litros), "tumover" e taxa de diluição 

(%.h-1
) encontram-se na Tabela 7. 

Observa-se que houve diferença estatisticamente significante (P<0,05) 

entre os tratamentos. Os animais que consumiram farelo de soja apresentaram um volume 

de líquidos no rúmen significativamente maior que os animais que consumiram 1,5 e 

2,0% de uréia na dieta. Os animais que consumiram 1,0% de uréia tiveram um volume 

de líquido ruminal significativamente maior que os animais que receberam 2,0% de 

uréia. 

O "tumover" e a taxa de diluição (%.h- I
) não foram influenciadas 

pelos tratamentos (P>0,05). 
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Tabela 7. Valores médios de volume ruminal líquido (litros), "turnover" da fase líquida 

(reposição em 24 horas) e taxa de diluição (%.h-1
) em vacas alimentadas com cana e 

farelo de soja (FS) ou diferentes níveis de uréia (1,0; 1,5; 2,0%) 

FS 1,0% 1,5% 2,0% E.P.M. 

volume 35,06 (±3.76) 31,55 (±U5) 28,54 (±5,35) 26,20 (±6.98) 0,62 
ruminal (I) a ab bc c 

'"'turno ver" 2,34 (±1.18) 1,88 (j:{l.35) 1,92 (±O.53) 1,84 (:t(l.50) 0,09 
(24 horas) a a a a 

Taxa de 9,73 (± .. t-.90) 7,82 (±lA5) 8,00 (+2.19) 7,68 (±2.09) 0,36 
diluição(%.h-1

) a a a a 

Médias seguidas de letras minúsculas distintas nas linhas indicam diferenças significativas entre os 
tratamentos (P<O.05) pelo teste l-Student. São apresentados os valores de desvio padrão da média (entre 
parênteses) e erro padrão da média (E.P.M.) 

4.5 Digestibilidade da matéria seca no trato total 

A Tabela 8 mostra dados de digestibilidade (%) e quantidade de 

matéria seca digeri da (kg) no trato total. 

Quanto à digestibilidade da matéria seca, os tratamentos farelo de soja 

e 1,5% de uréia não diferiram estatisticamente mas foram significativamente superiores 

(P<0,05) aos tratamentos 1,0 e 2,0% de uréia. 

A quantidade de matéria seca digerida por vaca foi significativamente 

superior (P<O,05) para a suplementação com tàrelo de soja sobre a utilização da uréia. 

Entre os níveis de uréia utilizados, não houve diferença na quantidade de matéria seca 

digerida (P>O,05). 
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Tabela 8. Valores médios de digestibilidade (%) e quantidade da matéria seca digerida 

(kg) no trato total em vacas alimentadas com cana e farelo de soja (FS) ou diferentes 

níveis de uréia (l,O; 1,5; 2,0%) 

FS 1,0% 1,5% 2,0% E.P.M. 

digestibilidade 69,91 (±2,88) 65,10 (2:6,67) 69,32 (±1,98) 65,3 7 (±2, 77) 0,51 
da MS (%) a b a b 
MS (kg) 5,44 (±l,29) 3,29 (±329) 3,15 (±3,15) 2,64 (±OAO) 0,18 
digerida a b b b 

Médias seguidas de letras minúsculas distintas nas linhas indicam diferenças significativas entre os 
tratamentos (P<O.05) pelo teste t-Student. São apresentados os valores de desvio padrão da média (entre 
parênteses) e erro padrão da média (E.P.M.) 



5 DISCUSSÃO 

5.1 °Brix e matéria seca da cana-de-açúcar 

o grau Brix ("arix) é uma medida da porcentagem de sólidos solúveis 

no sumo de frutas, legumes ou forragens e no caso especial da cana-de-açúcar este pode 

ser considerado como uma estimativa da concentração de açúcar (sacarose) e é 

facilmente medido através do refratômetro manual de campo (Ferreiro et aI., 1977b). 

Gooding (1982) afirma que o conteúdo de açúcar da cana é proporcional ao °Brix do 

sumo do colmo da cana e representam aproximadamente 95% do valor do "arix. Silva 

(1993) cita que o valor nutritivo da cana-de-açúcar para a nutrição animal é maior quanto 

maior for o °Brix desta forragem. 

O valor do üBrix obtido neste experimento (20,9-22,8Ü
) ficou dentro da 

amplitude que é considerada adequada (superiores a 18°) para a suplementação animal 

(Alvarez et aI. 1976; Ferreiro et aI., 1977b; Montpellier & Preston, 1977), embora o 

período experimental tenha sido desenvolvido durante a primavera e portanto no início 

da estação das chuvas, quando se espera uma redução considerável no teor de açúcar e da 

matéria seca da cana. 

O teor de matéria seca (MS) da cana teve um valor médio de 28,43% 

(24,23 a 30,74%). Os valores obtidos neste estudo (Tabela 5) estão de acordo com os 

teores encontrados por Manzano et aI. (1983) e Rodrigues (1985) que foram de 24,8 e 

29,56% respectivamente. Porém são inferiores aos 32,6% apresentado por Moreira & 

Mello (1986). 
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5.2 Consumo 

Os valores de consumo de matéria seca obtidos indicam a 

superioridade da suplementação com farelo de soja sobre a uréia. Os dados levantados 

na literatura (Preston & Leng, 1980; Huber, 1984; Silva, 1984; Boin & Tedeschi, 1993; 

Pinto et aI., 1994) já apontavam para a suplementação com uma fonte protéica 

preferencialmente de origem vegetal, independentemente da adição de uréia na dieta. 

Alvarez & Preston (1976), Silvestre et aI. (1977), Losada et aI. (1979), 

Youssef (1987) e Rodrigues (1985) observaram melhora no consumo de matéria seca da 

dieta quando forneceram níveis crescentes de uréia para animais que recebiam cana 

integral picada com quantidades fixas de suplemento protéico vegetaL 

Ferreiro et aI. (1977a) não observaram diferenças no consumo de MS 

da dieta com a utilização de níveis crescentes de uréia (O; 1,0; 1,3; 1,6% de uréia na 

matéria fresca da cana), porém houve um aumento na digestibilidade da MS (66,56 para 

71,61%) entre os tratamentos extremos, isto é, entre ° e 1,6% de uréia na dieta. 

Na maior parte dos estudos, os suplementos utilizados são farelos de 

arroz, de algodão, de soja ou de mandioca ou ainda polidura de arroz acrescidos ou não 

de uréia. 

Outro fator que tem levado ao aumento do consumo de matéria seca, é 

o aumento do teor de proteína bruta (PB) da dieta. Os tratamentos A (farelo de soja) e B 

(1% de uréia) possuíam teores semelhantes de proteína bruta (11,62 e 11,42% 

respectivamente) e, ainda assim o consumo da dieta com farelo de soja foi supenor 

(P<0,05). Os tratamentos C (1,5% de uréia) e D (2,0% de uréia) embora possuíssem 

teores superiores de proteína bruta (19,85% PB) não induziram um aumento, e sim 

tenderam a reduzir o consumo de matéria seca. 

Esses dados não estão de acordo com Majdoub et aI. (1978) e Van 

Hom & Zometa (1978) que observaram aumento no consumo de matéria seca quando o 

teor de proteína bruta dietética era aumentado, muito provavelmente porque dietas à 

base de cana induzem a menores consumos não somente pelo teor protéico, mas também 

pela fonte de proteína já que a dieta suplementada com farelo de soja elevou o consumo 
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de matéria seca, possivel mente por fornecer também esqueleto carbônico de cadeia 

ramificada para uma síntese de proteína microbiana mais eficiente (Huber, 1984; NRe 
1989). 

Wilson et aI. (1975) observarem que a utilização de níveis crescentes 

de uréia induzia a uma redução no consumo de MS e afirmaram que o mecanismo que 

levava à essa redução eram outros fatores que não a palatabilidade da uréia. Porém, no 

presente estudo, quando os animais recebiam farelo de soja, demonstravam maior apetite 

quando do oferecimento da dieta. Portanto parece que o sabor da uréia tem alguma 

participação na redução do consumo de MS conforme afirmam (Huber, 1978; Boin, 

1984). 

Como as dietas varIaram pouco na sua composição (exceto para 

quantidade de proteína), parece lógico que o consumo de matéria orgânica, FDN e FDA 

acompanhem o comportamento de consumo da MS e portanto foram também 

significativamente maiores para o tratamento A que para os tratamentos B, C e D. 

De forma semelhante ao consumo de matéria seca, houve uma 

tendência para a redução no consumo de matéria orgânica, FDN e FDA com a utilização 

de níveis crescentes de uréia. 

o consumo de proteína bruta (Tabela 6) foi diferente (P<0,05) apenas 

entre os tratamentos A e B, o que indica que embora o consumo de matéria seca tenha 

tido uma tendência para ser maior para a dieta B em relação à dietas C e D, devido essas 

últimas possuírem um maior teor de PB, o consumo de PB tendeu a ser maior para essas 

que para a dieta B. 

Apesar da suplementação com farelo de soja ter induzido a um maior 

consumo de matéria seca, o índice de consumo (kg MS.100 kg-1 PV) foi inferior aos 

observados na literatura. Os dados da Tabela 6 revelam valores de 1,32; 0,86; 0,78; 0,69 

para o consumo de MS por \ 00 kg de peso vivo e os valores encontrados na literatura 

variam entre 1,0 a 3,20, sendo que o valor mais freqüentemente encontrado fica ao redor 

de 2,0 kg de MS.\ 00 kg- I PV (Alvarez & Preston, 1976; Alvarez et aI. 1976; Ferreiro et 

aI., 1977a; Ferreiro et aI., 1977c; Montpellier & Preston, 1977; Priego et aI., 1977a; 

Losada et al., 1979; Moreira, 1983; Rodrigues, 1985; Paiva et aI., 1991). Esta diferença 



53 

pode ser atribuída ao tipo de suplemento utilizado e à categoria animal, já que animais 

adultos em mantença tendem a consumir menores quantidades de matéria seca. 

Embora os dados encontrados por Ferreiro et a!. (1977 a) tenham sido, 

em sua maIOr parte, superiores aos obtidos no presente estudo, são inferiores aos 

observados em outros experimentos. Alvarez & Preston (1976) obtiveram valores de 2,0; 

2,27; 2,49; 2,54 e 2,67 kg.l OOkg-1 PV para o consumo de MS por bovinos alimentados 

com I kg de polidura de arroz, cana integral picada e níveis crescentes de uréia (O; 

0)75; 0,750; 1,125; 1,5%) na matéria fresca da cana. Alvarez et al. (1976) encontraram 

valores de 2,00; 2,20 e 2,14 kgMS.100kg-1 PV para animais tratados com 1 kg de 

polidura de arroz, cana integral picada acrescida de uréia sob diferentes formas de 

incorporação (1 % da matéria fresca da cana; 200 g de uréia para cada kg de melaço, 

oferecidos separadamente e à vontade; uréia e melaço aspergidos sobre a cana e 

proporcionando 1,24% de uréia na matéria fresca da cana). Comparados aos valores 

encontrados por esses autores, Ferreiro et aI. ( 1977 a) obtiveram baixos valores para o 

índice de consumo de MS (l,0; 1,13; 1,0 e 1,04 kgMS.lOOkg-1 PV), provavelmente 

devido ao fato destes últimos não incluírem pontas de cana e nenhum outro tipo de 

suplemento concentrado na dieta. 

Esses resultados parecem confirmar a teoria de que em dietas à base de 

forragem, o consumo é limitado pelo enchimento ruminal e no caso especial da cana, 

devido à baixa degradabilidade ruminal de sua fibra (Ravelo et aI., 1978; Delio et aI., 

1979; Gooding, 1982; e Lima & Mattos, 1993) e conseqüente aumento do seu tempo de 

permanência no rúmen, esse fato toma-se mais evidente. 

Os dados de literatura que apontam aumento do consumo de MS com a 

utilização de níveis crescentes de uréia em dietas à base de cana-de-açúcar (Alvarez & 

Preston, 1976; Silvestre et aI., 1977; Losada et aI., 1979; Rodrigues, 1985; Youssef, 

1987; Aroeira et aI., 1993c) ocorrem quando as dietas são compostas por uma 

quantidade fixa de uma fonte protéica (principalmente vegetal), o que aponta para 

beneficios da utilização da uréia em dietas à base de cana, desde que haja o fornecimento 

conjunto de outra fonte protéica. 
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5.3 Digestibilidade, volume ruminal, "tu mover" e taxa de diluição 

Os dados obtidos para a digestibiJidade da matéria seca (69,91~ 65,10~ 

69,32; 65,37% para os tratamentos A, B, C e O respectivamente) estão de acordo com os 

valores encontrados na literatura (54 a 71,5%). Mas de urna maneira geral os valores de 

digestibilidade encontrados encontram-se, em sua maior parte entre 60 e 69% (Alvarez 

& Preston, 1976; Montpellier & Preston, 1977; Ferreiro et aI., 1977a; Valdez et aI., 

1977). 

Embora Delio et aI. (1979) tenham notado urna alta correlação entre 

consumo e digestibilidade da matéria seca, os dados encontrados no presente estudo não 

vão ao encontro dessa hipótese, pois a digestibilidade da matéria seca fbi 

significativamente maIor para os tratamentos A e C quando comparados com 

tratamentos B e O (Tabela 8), embora a quantidade de MS digerida somente tenha sido 

significativamente superior (P<O,05) para o tratamento A (Tabela 8). 

Os dados que poderiam justificar essa aparente diferença senam o 

volume ruminal, "turnover" e a taxa de diluição que estão na Tabela 7. 

Apesar de não apresentar significado estatístico algum, as matores 

digestibilidades (tratamentos A e C) coincidem com as maiores (porém não 

significativas) taxas de diluição, o que poderia indicar urna maior eficiência dos 

microrganismos ruminais em degradar a fibra da cana. Essa suposição não pode ser 

confirmada devido à falta de dados quanto à digestibilidade ruminal das dietas 

experimentais. 

O volume do líquido ruminal foi maior (P<O,05) para o tratamento A e 

B do que para os tratamentos C e D. Os dados da Tabela 8 mostram que houve uma 

tendência para diminuição do volume ruminal com o aumento da participação de uréia 

na dieta, embora essa diferença tenha sido significante para o tratamento A sobre o C e 

O e para o tratamento B sobre o D. 

O aumento do volume do líquido ruminal, apesar de indicar diferenças 

mais significativas entre os tratamentos, foi acompanhado com a tendência de aumento 

do consumo de matéria seca. Esse fato vai ao encontro da teoria proposta por Owens & 
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Hanson (1992). Esses autores acreditam que um aumento no consumo proporciona um 

aumento no volume ruminal ou na taxa de passagem dos nutrientes no rúmen. 

O "turnover" e a taxa de diluição não foram diferentes entre os 

tratamentos, muito provavelmente devido ao efeito de aumento do volume ruminal da 

fase líquida. Esperava-se que o tratamento A mostrasse maiores taxas de diluição, mas 

embora em média isso tenha ocorrido, no conjunto de dados essa diferença não foi 

signi fi cati va. 

O esvaziamento ruminal ocorre ou através da digestão (fermentação) 

e/ou através da passagem, como a fibra da cana é pouco digerida e portanto ocupa 

espaço no rúmen, a taxa de passagem, principalmente de partículas, nesse tipo de dieta 

deve realmente ser baixa. 

Um possível efeito do farelo de sOJa sena em aumentar a taxa de 

passagem, mas neste caso, o farelo induziu a um maior consumo que provavelmente 

permitiu a saída de partículas de maior tamanho do que nas demais dietas, já que em 

taxas de consumo mais elevadas, saem partículas maiores do rúmen. 

Os valores de "turnover" encontrados (Tabela 8) estão de acordo com 

aqueles citados por Preston (1977) e contidos na Tabela 2. 

5.4 Nível de uréia em dietas à base de cana-de-açúcar 

Os trabalhos que, em sua maior parte, estão concentrados na segunda 

metade da década de 70 e início da década de 80 apontam para as grandes vantagens da 

suplementação da cana integral com uréia, sulfato de amônia e poli dura de arroz, 

principalmente devido aos maiores índices de consumo de matéria seca e conseqüentes 

melhores desempenhos de produção. 

Embora seja constantemente frizada a importância da adaptação de 

animais ao acréscimo de uréia nas dietas, principalmente se o animal ficar mais de uma 

semana sem receber tal ingrediente, notou-se que neste estudo, quando a vaca 4 passou 

do tratamento A (farelo de soja) para o tratamento D (2,0% de uréia), no primeiro dia ela 

recebeu 1,0% de uréia, e no segundo dia passou a receber 1,5% e no terceiro dia já 
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recebia 2,0% de uréia. Além de nenhum animal ter apresentado qualquer sintomatologia 

de intoxicação a vaca 4 foi a que consumiu maior quantidade de uréia, chegando a 

ingerir 423 g.dia- I (ou 68,7 g.kg- I MS) de uréia, nível este tido como tóxico. 

Ferreiro et aI. (1977b) encontraram uma fórmula para determinar a 

quantidade de uréia (g) a ser acrescentada à matéria fresca da cana quando são obtidos 

os valores de '13rix da amostra de cana. Utilizando a fórmula, [0,6. {13rix . (94,8 

- 1,12.'13rix).(100-0Brixr l = uréia (g)], encontra-se 12,27; 12,42; 12,32; e 11,32 g de 

uréia para cada kg de matéria fresca da cana, o que eqüivale a 1,23; 11,24; 1,23; 1,13 % 

de uréia na matéria fresca da cana. Esses dados sugerem que os níveis de 1,0 a 1,5% 

deveriam ser adequados nessas dietas, fato esse que não foi observado. 

5.5 Considerações gerais 

Além dos tàtores relacionados à dieta, ao animal e ao ambiente no que 

diz respeito ao consumo, deve-se salientar que a utilização da cana leva ao aparecimento 

de abelhas que geram um desconforto para o animal, principalmente no tipo de 

experimento aqui desenvolvido, onde os animais eram contidos por canzil. 

A utilização da uréia em dietas à base de cana deve ser feita pois além 

desta fonte de proteína solúvel ser mais barata, pelo fàto desta forrageira possuir teor 

elevado de açúcar solúvel consegue-se uma sincronização relativamente adequada entre 

fonte de carboidrato e proteína prontamente disponíveis. A adição de uréia certamente 

induzirá a redução na quantidade de outra fonte protéica da dieta, podendo portanto 

tornar a dieta mais econômica sem prejudicar a produção animal. 

Parece que em dietas à base de cana-de-açúcar torna-se fundamental a 

suplementação com uma fonte protéica, preferencialmente de origem vegetal junto com 

a utilização da uréia. 



6 CONCLUSÕES 

A utilização do farelo de soja estimulou o consumo de matéria seca, 

matéria orgânica, FDN e FDA em dietas à base de cana-de-açúcar, quando comparada 

com a suplementação com níveis crescentes de uréia (1,0; 1,5; 2,0%). 

Não parece vantajosa a suplementação exclusiva com uréia em dietas à 

base de cana, tendo em vista os baixos índices de consumo observados no presente 

trabalho. 

o teor protéico da dieta não demonstrou ser um fator determinante do 

consumo de MS, porém o tipo de proteína utilizada deve ser considerado como um dos 

fatores responsáveis pelo consumo de MS em dietas à base de cana-de-açúcar. 

O maior consumo de matéria seca ou o maior índice de consumo 

estavam associados ao maior volume ruminal e provavelmente devido a ISSO, O 

"turnover" e a taxa de diluição não foram influenciados pelos tratamentos. 
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