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Resumo: Objetivou-se avaliar o efeito da proporção da exigência de energia suprida pelo fornecimento de
suplemento sobre a excreção de nitrogênio urinário e o nitrogênio ureico sérico em bovinos de corte em
pastagens tropicais. Foram utilizados 27 tourinhos da raça Nelore, com peso corporal médio de 327,5 kg ao
início do experimento mantidos em pastagem. Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente
casualizado com 4 tratamentos: 0%; 15%; 30% e 45% da exigência de nutrientes digestíveis totais (NDT)
suprida pelo suplemento. Avaliou-se a excreção de nitrogênio urinário e a concentração de nitrogênio uréico
sérico antes e após a suplementação. Foi testado o efeito linear e quadrático sobre as variáveis dos parámetros
sanguíneos e urinários usando contrastes ortogonais. Foi adotado o nível de significância de 10%. A excreção
de nitrogênio urinário apresentou efeito quadrático (P<0,10) antes e após a suplementação com o aumento dos
níveis de NDT do concentrado. O nitrogênio ureico sérico não foi influenciado (P>0,10) antes da
suplementação. Contudo, apresentou efeito quadrático (P<0,10) após a suplementação em relação aos níveis de
NDT da dieta fornecido via suplemento energético. A adição de NDT na dieta via suplemento energético
contribui para a redução do nitrogênio ureico sérico com consequente redução da excreção de nitrogênio
urinário.
Palavras–chave: nitrogênio uréico sérico, nitrogênio urinário, nutrientes digestíveis totais, pastagem tropical,
suplementação
Excretion of urea in the urine and serum urea nitrogen concentration of beef cattle receiving energy
supplementation
Abstract: This study to evaluate the effect of the ratio of power energy requeriment met by the supply of
supplement on urinary nitrogen excretion and serum urea nitrogen in beef cattle on tropical pastures. Nellore 27
young bulls were used, with average body weight of 327,5 kg, kept in pasture. The animals were distributed in
a completely randomized design with 4 treatments: 0%; 15%; 30% and 45% of the total digestive nutrients
(TDN) requirement supplied by the supplement. Urinary nitrogen excretion and serum urea nitrogen
concentration were evaluated before and after supplementation. It has been tested linear and quadratic effect on
the variables of blood and urinary parameters using orthogonal contrasts. The level of significance of 10% was
adopted. The excretion of urinary nitrogen had a quadratic effect (P<0.10) before and after supplementation
with the increase of concentrate TDN levels. Serum urea nitrogen was not influenced (P>0.10) before
supplementation. However presenting a quadratic effect (P<0.10) after supplementation in relation to
concentrate TDN levels. The addition of TDN in the diet via energetic supplement contributes to the reduction
of serum ureic nitrogen with consequent reduction of the urinary excretion.
Keywords: serum urea nitrogen, supplementation, total digestible nutrients, tropical grassland, urinary nitrogen
Introdução
Em pastagens tropicais na época das águas normalmente ocorre desbalanço entre nutrientes, tendo a
disponibilidade de energia como limitante para adequada atividade fermentativa dos microrganismos ruminais.
Sendo que a proporção entre energia e proteína da dieta exerce influência no metabolismo de nitrogênio nos
ruminantes. Portanto, quando os valores de nitrogênio plasmático se encontram altos, são indicativos de dietas
com excesso de proteína ou déficit de energia. Pois, a energia exerce função inversa à concentração de amônia
no rúmen por consequência do maior aproveitamento da amônia ruminal na síntese proteica microbiana com o
aumento da disponibilidade de carboidratos para fornecimento de energia. (GONZALES et al., 2000).
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A concentração de nitrogênio no plasma está correlacionada positivamente à concentração de ureia na
urina, devido ao metabolismo de excreção do nitrogênio, podendo ser utilizado este parâmetro para observar o
equilíbrio na relação entre proteína e energia da dieta (BRODERIK et al., 1995). Portanto, objetivou-se avaliar
o efeito da proporção da exigência de energia suprida pelo fornecimento de concentrado sobre a excreção de
nitrogênio urinário e o nitrogênio ureico sérico em bovinos de corte em pastagens tropicais.
Material e métodos
O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no período de 29 de outubro
de 2016 a 20 de janeiro de 2017. A área de pastagem utilizada foi de 8 ha plantados com Urochloa brizantha cv.
Xaraés, divididos em 4 piquetes de 2 ha cada, providos de praça de alimentação.
Foram utilizados 27 tourinhos da raça Nelore, com peso corporal médio de 327,5 kg ao início do
experimento. Os animais foram pesados ao início e ao final do período experimental após 14h00 de jejum de
sólidos, com pesagens adicionais a cada 28 dias sem jejum para ajuste da quantidade de suplemento.
Os animais foram distribuídos em 4 tratamentos em delineamento inteiramente casualizado, compostos
por níveis de NDT de 0, 15, 30 e 45% da exigência suprida pelo concentrado, ofertado uma vez ao dia, às
11h00. O teor de proteína bruta dos suplementos foi determinado de modo a completar o teor contido na
forragem atingindo a exigência dos animais em proteína bruta.
O período experimental foi dividido em 3 subperíodos de 28 dias, com 14 dias de adaptação ao início do
experimento. A quantidade de suplemento e a composição foram ajustadas a cada 28 dias em função da
exigência e da composição da forragem. O suplemento foi formulado utilizando milho, farelo de soja, uréia e
sulfato de amônio.
Nos dias 45 e 46 do período experimental foram coletadas amostras de sangue e urina. As coletas
ocorreram quatro horas antes e quatro horas após o fornecimento do concentrado. O sangue foi coletado via
punção da veia jugular e em seguida centrifugado por 20 minutos a 1600 xg e o soro sanguíneo armazenado em
eppendorfs, congelados a -20°C para posteriores análises quanto ao teor de uréia.
A coleta de urina foi realizada pelo método da coleta spot. As amostras foram obtidas de todos os
animais por micção espontânea. Logo após, a urina foi homogeneizada e retirada uma alíquota de 10 mL,
misturados a 40 Ml de ácido sulfúrico à concentração de 0,1%, armazenados a -20°C para posteriores análises
quanto ao teor de nitrogênio de acordo com Detmann et al. (2012), e creatinina por kit comercial (Analisa®
Belo Horizonte, MG, BR) pelo método picrato alcalino.
A excreção diária de creatinina foi determinada pela equação proposta por Costa e Silva (2012), com o
peso corporal médio dos animais no período da coleta ajustado para peso de corpo vazio conforme BR-CORTE
(VALADARES FILHO, 2016): EC = (0,0345*((PC1,0175)*0,88)0,9491, onde EC = excreção de creatinina (mg/dL);
PC = peso corporal (kg).
O volume urinário foi estimado pela relação entre a EC e a concentração de creatinina na amostra spot
de urina.
Foi testado o efeito linear e quadrático dos níveis de suplementação sobre as variáveis dos parâmetross
urinários e sanguíneos usando contrastes ortogonais. Foi adotado o nível de significância de 10%.
Resultados e Discussão
A excreção de nitrogênio na urina (ENU) apresentou efeito de período, com efeito quadrático (P<0,10)
nos períodos da manhã e da tarde em relação aos níveis de NDT do concentrado, porém com maior excreção no
período da tarde, após a suplementação (Tabela 1).
A maior ENU dos animais que receberam 15% da exigência de NDT suprida pelo concentrado se deve
possivelmente ao maior consumo de proteína bruta (PB) oriunda do concentrado, uma vez que os teores de PB
foram de 22,19; 16,64 e 13,62% nos tratamentos com 15, 30 e 45% de NDT no concentrado respectivamente.
Observa-se decréscimo da ENU dos animais que receberam suplementação acima de 30% de NDT em relação
aos animais que receberam 15% de NDT no concentrado, possivelmente pelo menor consumo de PB e maior
consumo de energia oriunda dos carboidratos não fibrosos do concentrado, a qual otimiza a utilização do
nitrogênio amoniacal para formação da proteína microbiana pelos microrganismos ruminais, diminuindo as
perdas por excreção de nitrogênio.
O nitrogênio ureico sérico (NUS) apresentou efeito quadrático (P<0,10) após a suplementação, seguindo a
tendência dos valores da ENU. Segundo Van Soest (1994), a concentração de ureia na urina está positivamente
relacionada às concentrações de nitrogênio no plasma e com a ingestão de nitrogênio, podendo ser utilizado
como um importante indicador da eficiência de utilização do nitrogênio ruminal.
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Tabela 1. Excreção de nitrogênio da urina (ENU; g/dia) e nitrogênio ureico sérico (NUS; mg/dL) em relação aos
níveis de nutrientes digestíveis totais do concentrado
Suprimento de NDT pelo concentrado (%)
Contrastes
0
15
30
45
EP
L
Q
Manhã
ENU
59,41
78,83
59,94
70,82
2,29
0,117
0,080*1
NUS
12,44
14,85
13,02
13,26
0,79
0,847
0,188
Tarde
ENU
69,40
106,75
73,05
91,59
2,97
0,020
0,005*2
NUS
13,87
22,44
16,08
16,73
0,69
0,459
<0,001*3
Manhã = 4 horas antes da suplementação; Tarde = 4 horas depois da suplementação; L= contraste para efeito de
ordem linear; Q = contraste para efeito de ordem quadrática; *significativo ao nível de 0,10 de probabilidade; *1
= y = 60,972 + 1,057x – 0,020x2 (R2 = 0,29); *2 = y = 75,098 + 1,045x – 0,018x2 (R2 = 0,11); *3 = y = 14,772 +
0.401x - 0.009x2 (R2 = 0,32)
Item

Conclusões
A adição de NDT na dieta via suplementação energética contribui para a redução do NUS com
conseqüente redução da ENU.
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