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Introdução
A suplementação com compostos nitrogenados constitui ferramenta prioritária para ampliar a
utilização de forragens tropicais de baixa qualidade por bovinos. No entanto, a suplementação
com compostos energéticos de rápida disponibilidade pode auxiliar na retenção de nitrogênio
no rúmen e no organismo animal (Detmannet al., 2014). Dessa forma, objetivou-se avaliar os
efeitos da suplementação com compostos nitrogenados associados a diferentes proporções de
amido sobre o balanço de nitrogênio em novilhos Girolando alimentados com forragem
tropical de baixa qualidade.
Material e Métodos
Foram utilizados cinco novilhos Girolando com pesocorporal médio inicial de 186±7
kg,fistulados no rúmen e no abomaso, distribuídos em delineamento quadrado latino 5 × 5,
constituído de períodos experimentais de 19 dias. Os animais foram alimentados com feno de
Brachiaria decumbens de baixa qualidade (Tabela 1), sendo avaliados os seguintes
tratamentos: controle (sem suplementação); suplementação com 300 g/dia de proteína bruta
(PB; 0:1); suplementação com 300 g/dia de amido e 300g/dia de PB (1:1); suplementação
com 600 g/dia de amido e 300 g/dia de PB (2:1); e suplementação com 900 g/dia de amido e
300 g/dia de PB (3:1). Como fonte de PB suplementar foi utilizada mistura composta por 60%
de caseína e 40% de uréia:sulfato de amônio (9:1)..A quantidade de feno fornecida foi
monitorada do 8º ao 13º dia, computando-se as sobras do 9º ao 14º dia de cada período
experimental. Coleta total de fezes foi realizada no 10º, 12º e 14º dia, e de urina no 14º dia. As
análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o procedimento MIXED do SAS 9.4, sendo
as comparações entre tratamentos conduzidas por intermédio de contrastes ortogonais. Para
todas as comparações utilizou-se α = 0,05.
Tabela 1 - Teores médios (±desvio-padrão) de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra
em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína (FDNcp) e FDN indigestível
(FDNi) no feno e nos suplementos
Item
MS1
PB2
FDNcp2
FDNi2

Feno
926,1±1,0
73,7±0,5
809,2±1,4
381,0±2,6

Suplemento proteico
917,6
1569,7
-

Amido
887,5
5,1
-

1

g/kg de matéria natural. 2g/kg de matéria seca.

Resultados e Discussão
Tabela 2- Consumo de matéria seca de forragem (CMSF, kg/dia), consumo de matéria seca
total (CMS, kg/dia), consumo de nitrogênio (CN, g/dia), excreção urinária de
nitrogênio (EUN, g/dia), excreção fecal de nitrogênio (EFN, g/dia), balanço de
nitrogênio (BN, g/dia), eficiência de utilização do nitrogênio (EFUN, g N retido/g
N ingerido) e concentração de nitrogênio ureico no soro (NUS, mg/dL)

Item
CMSF
CMS
CN
EUN
EFN
BN
EFUN
NUS
1

Tratamentos1
Valor P2
EPM
C
0:1
1:1
2:1
3:1
C vs. S
L
Q
3,42 3,26 3,17 3,60 3,21 0,356 0,577 0,741 0,383
3,42 3,53 3,70 4,39 4,27 0,356 0,012 0,002 0,383
39,4 74,5 73,0 78,5 74,1
4,14 <0,001 0,615 0,459
16,0 40,8 41,4 29,6 29,0
4,57 <0,001 0,018 0,874
21,2 21,3 21,7 25,7 24,6
2,35
0,362 0,144 0,716
2,3
12,4
9,9
23,2 20,6
4,43
0,008 0,058 0,980
0,220 0,284 0,273 0,271 0,249 0,0231 0,018 0,159 0,725
9,2
27,8 23,5 19,8 16,3
2,12 <0,001 <0,001 0,793

C
0,101
0,101
0,073
0,200
0,349
0,104
0,717
0,938

Controle; 0:1, 1:1, 2:1 e 3:1: relação amido:PB no suplemento (g/g).

2

C vs. S: controle versus suplementados; L, Q e C: efeitos linear, quadrático e cúbico da relação amido:PB no
suplemento.

Não se observou efeito da suplementação ou da proporção de amido no suplemento (P>0,05)
sobre o consumo de matéria seca de forragem. Todavia, o fornecimento de suplementos
ampliou (P<0,05) o consumo de matéria seca total ede nitrogênio (N) em comparação a
animais não suplementados. O maior consumo de N por animais suplementados associou-se a
uma maior (P<0,05) concentração sanguínea de ureia, impactando diretamentena elevação
(P<0,05) da excreção de N. Apesar das ampliações na excreção urinária, animais
suplementados apresentaram balanço de nitrogênio (BN) superior (P<0,05) a animais não
suplementados. Entre animais recebendo suplementos, observou-se que o incremento da
relação amido:PB reduziu de maneira linear a excreção urinária de N. A redução da excreção
urinária de N com o incremento da relação amido:PB contribuiu positivamente no tocante a
ampliação do BN (P<0,06). Além disso, esta redução da excreção de N via urina ocasionou
em maior eficiência de uso deste elemento (P<0,05) nos animais suplementados. A
suplementação com compostos nitrogenados amplia o balanço e a eficiência de uso do N em
novilhos Girolando consumindo forragem tropical de baixa qualidade. Melhorias adicionais,
no tocante ao BN, podem ser alcançadas adicionando-se amido ao suplemento proteico, em
quantidade até três vezes superior a massa de PB suplementar.
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