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USO DE EXTRATOS DE TANINOS EM SUPLEMENTOS COM DIFERENTES 

NÍVEIS DE INCLUSÃO DE UREIA NA RECRIA DE BOVINOS NELORE NO 

PERÍODO DA SECA 

 
 
 
RESUMO – O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da suplementação de extrato 

de taninos (ET) e a inclusão de diferentes níveis de ureia na alimentação de bovinos 

Nelores na fase de crescimento durante o período da seca. A área de pastejo era 

formada por forrageira Urochloa brizantha cv. Marandu (PB = 5,9% e FDN = 74,8%). 

Os suplementos proteico energéticos eram ofertados, diariamente, na quantidade de 

3 g/kg PC (PB = 26%). O arranjo dos tratamentos foi em fatorial 2 × 2: Fator 1 - baixa 

(3%) e alta (5%) de inclusão de ureia; Fator 2 - inclusão ou não de ET (0,7 g/kg MS 

de suplemento; SilvaFeed ByPro®). No primeiro experimento (n = 8, 293 kg ± 5,6 

duplo quadrado latino), foi observada tendência de aumento da digestibilidade da PB 

com a inclusão de ET (P = 0,06). A alta ureia no suplemento promoveu uma 

tendência de aumento da ureia sérica nas primeiras horas após a suplementação (P 

= 0,08). Além disso, o tratamento com ureia interagiu com o tempo para N-NH3 no 

rúmen (P < 0,01), sendo maior às 6 horas pós-suplementação para alta ureia. O ET 

aumentou a riqueza e reduziu a diversidade bacteriana. A análise de componentes 

principais indicou que a variação da microbiota ocorreu principalmente em função 

das diferentes inclusões de ureia nos suplementos. No segundo experimento, [n = 

64, 294 kg ± 15,2, delineamento em blocos casualizados, blocagem por peso 

corporal (PC)], verificou-se que o desempenho não foi influenciado pelos 

tratamentos (P ≥ 0,21). Em conclusão, o desempenho e os parâmetros digestivos 

não foram afetados pela maior inclusão de ureia no período seco e os ET não foram 

capazes de aumentar o desempenho isoladamente. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aditivos, metabólitos séricos, microbiota ruminal, 

suplementação proteica. 
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USE OF TANNINS EXTRACTS IN SUPLEMENTS WITH DIFERENT UREIA 

INCLUSION LEVELS FOR GROWING NELLORE CATTLE IN THE DRY SEASON  

 

ABSTRACT – The aim of this study was to evaluate the effect of tannins extracts 

(ET) supplementation and different levels of urea inclusion in Nellore cattle feed in 

the growing phase during the dry season. The grazing area was constituted by 

Urochloa brizantha cv. Marandu (CP = 5.9% and NDF = 74.8%).  The energy protein 

supplements were offered daily in the amount of 3 g/kg BW (CP = 26%). The 

treatment arrangement was in factorial 2 × 2: Factor 1 - low (3%) and high (5%) 

inclusion of urea; Factor 2 – With or without inclusion of ET (0.7 g / kg MS of 

supplement, SilvaFeed ByPro®). In the first experiment (n = 8, 293 kg ± 5.6 double 

latin square), a trend of increased digestibility of PB was observed with the inclusion 

of ET (P = 0.06). High supplemental urea promoted a tendency for serum urea to 

increase in the first hours after supplementation (P = 0.08). In addition, treatment with 

urea interacted with time for N-NH3 in the rumen (P <0.01), being greater at 6 hours 

post-supplementation for high urea. ET increased richness and reduced bacterial 

diversity. Principal component analysis indicated that microbiota variation occurred 

mainly due to the different urea inclusions in the supplements. In the second 

experiment, [n = 64, 294 kg ± 15.2, randomized block design, blocking by body 

weight (PC)], it was found that performance was not influenced by treatments (P ≥ 

0.21). In conclusion, performance and digestive parameters were not affected by 

higher urea inclusion in the dry period and ET were not able to increase performance 

alone. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Additives, serum metabolites, rumen microbiota, protein 

supplementation.
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

A pecuária de corte no Brasil sofreu grandes alterações após a década de 90, 

com redução contínua das margens de lucratividade e elevação da competitividade 

no mercado devido à estabilização da moeda. Invernistas observavam margens de 

lucratividade que chegavam a 50% anteriormente ao plano real, oscilando entre 12 e 

20% nos dias de hoje (Nogueira, 2018). Assim, para a manutenção do lucro é 

fundamental que se incremente a produtividade. 

Por se iniciar no período seco e ocorrer exclusivamente em pastagens na 

maioria dos sistemas brasileiros, a recria seja talvez a mais desafiadora dentre as 

fases de produção em sistemas intensivos. Dividindo-se basicamente em dois 

períodos distintos, sendo eles: o período seco, caracterizado pela limitação da 

produção, bem como comprometimento da estrutura e composição química da 

forragem (baixo teor de proteína e alto teor de fibra), resultando em desempenho 

animal reduzido ou mesmo perda de peso, em alguns casos; e período das águas, 

marcado por melhores condições para crescimento das plantas, porém com variação 

na composição química da forragem disponível ao longo do período, uma vez que o 

crescimento é influenciado pelo regime e distribuição das chuvas (Detmann et al., 

2010). 

Em fazendas de recria, os animais recém-adquiridos se deparam com pastos 

de baixo valor nutritivo e estrutura prejudicada, sendo eles bezerros recém-

desmamados ou mesmo garrotes, explorando oportunidade de compra e menor ágio 

(37,7% vs. 13,9%, Scot Consultoria). Por isso, é fundamental que se utilize técnicas 

como o diferimento do uso das pastagens, deslocando parcialmente a forragem 

produzida no final do período das águas para uso nos 150 dias iniciais da recria 

(seca) e, minimizando assim, os entraves quantitativos, estruturais e nutricionais do 

pasto (Santos et al., 2018). 

Para o período são preconizados ganhos entre uma e duas arrobas, para que 

se inicie o abatimento do ágio pago e demais custos de produção, além de contribuir 

para a redução das elevadas metas de desempenho no período subsequente, as 

águas (Fernandes et al., 2018). Porém, em função das limitações do pasto na seca, 
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a meta produtiva dificilmente é atingida sem o uso da suplementação dos animais, 

sendo esta uma estratégia de retorno financeiro elevado, visto que seus efeitos são 

predominantemente aditivos em relação ao consumo de energia digestível, 

explorando o ganho latente a patir da forragem ofertada no período em questão 

(Zervoudakis et al., 2011). 

Destaca-se ainda, que o ganho adicional dos animais suplementados é 

relacionado com o nível de suplementação ofertado (Moore et al., 1999). Sendo que, 

o ganho absoluto é determinado pelo somatório dos adicionais equivalentes ao nível 

de suplementação adotado e o desempenho potencial obtido no pasto sem 

suplementação, sendo este último determinado pelos aspectos nutritivos e 

estruturais do pasto, enfatizando a necessidade de se adotar um manejo adequado 

no diferimento do pasto (Fernandes et al., 2018).  

Adicionalmente, a composição do suplemento é um fator que merece 

destaque pela influência no desempenho animal. Visto que os suplementos na seca 

visam corrigir primariamente as deficiências globais de proteína, a composição da 

mesma é de suma importância, pois é um componente de custo elevado (Detmann 

et al., 2014). Por isso, a adição de ureia nos suplementos é uma estratégia 

interessante, explorando a habilidade que os microrganismos ruminais possuem de 

transformar fontes de nitrogenio não proteico (NNP) em proteína verdadeira, uma 

vez que bactérias degradadoras de carboidratos fibrosos utilizam amônia (NH3), 

predominantemente, para crescimento e produção de enzimas fibrolíticas (Russell et 

al, 1992; Detmman et al., 2009). 

A ureia é um dos principais reguladores de consumo dos suplementos, pois 

possui elevadas taxas de degradação no rúmen e o excesso de N-NH3 gerado pela 

sua fermentação é absorvido pelo epitélio ruminal (Detmann et al., 2007). Embora 

essa N-NH3 seja transformada em ureia no fígado e parte direcionada para a 

reciclagem e reaproveitamento no rumen, quando em excesso, poderá passar 

intacta pelo fígado, causando intoxicações subagudas, aumentando perdas de 

nitrogênio, reduzindo o desempenho e, consequentemente, através de “reflexos 

negativos condicionados” fará com que os animais restrijam o consumo de 

suplemento ou alterem o padrão de ingestão do mesmo (Kertz et al., 1982; Visek, 

1984). Assim, melhores resultados econômicos são obtidos com suplementos 
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possuindo relações entre 1/3 e 1/2 de equivalentes proteicos oriundos de fontes de 

NNP, reduzindo custos sem comprometimento do desempenho animal no período 

da seca, para suplementos de baixo consumo (Costa et al., 2011; Fernandes et al., 

2016). 

Devido à afinidade que possuem com proteínas, os extratos de taninos 

surgem como potencial aditivo (baixas concentrações) para utilização em 

suplementos de seca com elevados níveis de inclusão de ureia. Uma vez que sua 

capacidade de manipular a fermentação ruminal por inibição de bactérias gram 

positivas e degradadoras de proteínas, peptídeos e aminoácidos, além da formação 

de complexos com os mesmos, reduz a velocidade de liberação do N-NH3 oriundo 

de proteína verdadeira no rúmen (Manella e Cidrini, 2018). Isso faz com que o pool 

de N-NH3 seja suavizado, reduzindo possíveis afeitos adiversos da maior inclusão 

de ureia. 

Taninos são classificados em dois grupos, hidrolisáveis (TH) e não 

hidrolisáveis (condensados; TC) no rúmen, sendo reconhecidos durante um longo 

tempo apenas por proporcionarem redução de consumo e digestibilidade de 

nutrientes (Patra e Saxena, 2010). Porém, atualmente sabe-se que esses efeitos se 

dão apenas acima de 2 a 6% de concentração na matéria seca (MS), onde diversos 

estudos apontam que em baixas concentrações (1,5% abaixo), sobretudo em 

conjunto (TC + TH), possuem a habilidade de reduzir o pool de N-NH3 no rúmen, 

alterar a rota de excreção do nitrogênio, aumentar a proteína metabolizável (PM) das 

dietas e consequentemente o desempenho (Mezzomo et al., 2011; Oliveira et al., 

2015; Aboagye et al., 2018). 

Em função de suas características, como redução da contribuição para o pool 

de N-NH3 pela proteína verdadeira, é possível que extratos de taninos possam 

flexibilizar a inclusão de ureia em suplementos, viabilizando seu uso como aditivos 

pela redução do custo alimentar sem alterar o desempenho. 
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2. OBJETIVO 

 

 

Avaliar o uso de extratos de taninos (SilvaFeed ByPro®) em suplementos 

proteico-energéticos com diferentes níveis de inclusão de ureia sob o consumo e 

digestibilidade, parâmetros ruminais e sanguíneos, a microbiota rumanal e o 

desempenho de animais Nelore no período da seca. 

 

3. HIPÓTESE 

 

 

A substituição de cerca de 50% da proteína oriunda do farelo de soja por 

ureia, passando de três (baixa ureia) para cinco (alta ureia) pontos percentuais de 

inclusão, em suplementos proteico energéticos ofertados na quantidade de 3 g/kg de 

peso corporal e 26% de proteína bruta, irá comprometer o desempenho dos animais 

no período seco. No entanto, a inclusão de extratos de taninos (SilvaFeed ByPro®), 

como aditivo, irá manipular a microbiota ruminal e favorecer a formação de 

complexos com as frações proteicas de rápida degradação, suavizar o pico de 

degradação da proteína verdadeira, minimizando os impactos das maiores inclusões 

de ureia no suplemento e mantendo o desempenho dos animais. 

 

4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4.1 Uso diferido de pastagens: minimizando entraves quantitativos e 

estruturais do pasto no período da seca 

 

 

As estações se diferem em termos de condições climáticas, podendo haver 

deficiência de determinados fatores de crescimento vegetal, acarretando no 

fenômeno conhecido como estacionalidade da produção (Valente et al., 2011). Na 

região centro-oeste do Brasil, cerca de 80% da produção vegetal ocorre no período 
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chuvoso do ano, com ocorrência do período seco entre os meses de abril e 

setembro (Figura 1).  

Para se praticar uma pecuária intensiva, baseando-se no uso de pastagens, é 

necessário adotar estratégias visando minimizar o déficit produtivo no período seco 

do ano (Figura 2 - A). Dentre as possibilidades, destaca-se o diferimento do uso de 

pastagens, técnica que possibilita o deslocamento parcial da produção no final das 

águas, através da vedação de determinadas áreas, para o uso no período de 

escassez (Santos et al., 2018). 

 

 

Figura 1 – A) Precipitação média ao longo dos meses do ano nos períodos de 1943-
2018 e 2009-2018. B) Temperatura máxima, mínima e amplitude térmica média no 
período de 2009-2018. Dados: Estação meteorológica da APTA – Colina, SP (Polo 
Alta Mogiana). 

No entanto, para que se discutam os aspectos envolvidos no uso diferido de 

pastagens, é necessário anteriormente compreender os fatores relacionados às 

respostas das plantas a desfolhação, onde pastos em determinada faixa de 

condição (alturas), mantidas em equilíbrio dinâmico da taxa de acúmulo através de 

lotação contínua e taxa de lotação variável, apresentam equilíbrio entre os 

processos de crescimento, senescência e acúmulo líquido (Figura 2 – B; Sbrissia, 

2004). A máxima produção de material vivo pastejável é obtida em índice de área 

foliar (IAF) abaixo do ótimo para produção de biomassa (Parsons e Penning, 1988).  
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Figura 2 – A) Representação esquemática de técnicas que possibilitem o 
deslocamento do excedente produtivo para períodos de déficit produtivo. Adaptado 
de Carnevalli (2003). B) Equilíbrio entre processos (20 a 40 cm de altura) e dinâmica 
do acúmulo de forragem em pastos de Urochloa brizantha cv. Marandu mantidos em 
equilíbrio dinâmico sob lotação contínua e taxa de lotação variável durante o período 
de janeiro a março de 2002. Adaptado de Sbrissia (2004). 
 

Assim, após a remoção dos animais da área a ser diferida, a produção líquida 

se eleva até que se atinjam condições de restrição ou limitação de luminosidade 

(acima de 95% de interceptação luminosa pelo dossel forrageiro). Isso desencadeia 

o início do alongamento de colmos, responsável pelo sombreamento e senescência 

de folhas basais, que resulta no aumento da proporção de hastes e material morto 

na massa de forragem em pré-pastejo (Carnevalli, 2003). 

Adicionalmente, a definição do momento ideal para iniciar a vedação é 

complexa, visto que variáveis climáticas impactam no crescimento do pasto vedado 

e possuem baixa acurácia na predição. Assim, em casos extremos, pode ocorrer 

déficit forrageiro para o período seco, ou ainda, o excesso de produção pode 

comprometer a estrutura do pasto pelo alongamento de colmo e tombamento 

(Santos et al., 2009a). 

Para melhores resultados em pastagens diferidas, é necessário atenção a 

diversos detalhes quanto à realização da operação, sendo a escolha da forrageira 

adequada um dos primeiros pontos a se considerar. Recomendam-se forrageiras de 

porte baixo e colmos de menor diâmetro para minimizar os efeitos da estrutura 

prejudicada, assim como plantas de menores taxas de senescência e que não 

possuam florescimento tardio, o que limitaria o valor nutricional no momento do 

pastejo devido ao maior alongamento e proporção de colmo no dossel forrageiro 
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(Santos et al., 2009b). Destaca-se a utilização de gramíneas do gênero Urochloa (U. 

decumbens, U. brizantha cvs. Marandu, Piatã e Paiguás), que possuem 

características mais adequadas ao diferimento, em detrimento à gêneros como 

Panicum e o Pennisetum, de porte mais elevado e maior acúmulo de colmo, 

proporcionando estruturas prejudiciais ao consumo no período seco (Santos et al., 

2018). 

O período de diferimento e a altura inicial são variáveis que influenciam 

quantitativa e qualitativamente a massa disponível no momento de iniciar o pastejo 

(Santos et al., 2009b). Em um período de 79 dias de vedação, Afonso et al. (2018), 

observaram que pastos com alturas iniciais elevadas apresentam maior massa de 

forragem no momento de utilização (Figura 3). A estrutura do pasto fica 

comprometida em períodos prolongados, onde a participação de folhas (verdes e 

secas) na massa de forragem é superior para menores alturas inicias, possibilitando 

maiores desempenhos em taxas de lotações semelhantes. Os autores 

recomendaram o rebaixamento da altura inicial a 15 cm para melhores 

desempenhos em pastos diferidos. 

Isso ocorre, pois, o rebaixamento inicial promove uma maior remoção de 

material senescente, viabilizando a passagem da luminosidade à base do dossel 

forrageiro, resultando na brotação de novos perfilhos, redução do alongamento de 

colmos e aumento da densidade de perfilhos (Santos et al., 2013). Este fato 

relaciona-se tambem à compensação entre tamanho e densidade populacional dos 

perfilhos, onde se observa maiores densidades com menores perfilhos em 

pastagens manejadas em alturas inferiores e, ainda, propiciando maiores relações 

folha/colmo quando comparado a pastagens manejadas em alturas superiores 

(Sbrissia e Silva, 2008). Assim, a estrutura do pasto ou arranjo espacial dos 

componentes da parte aérea das plantas dentro da comunidade (Laca e Lemaire, 

2000), se altera de maneira mais contundente quando em maiores períodos ou 

alturas iniciais de diferimento (Santos et al., 2009b; Afonso et al., 2018), impactando 

a dinâmica de consumo e, consequentemente, o desempenho dos animais em 

pastejo (Carvalho, 2005). 
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Figura 3 - Massa de forragem em pastagens diferidas com variação de altura do 
pasto no início do período de diferimento. Médias seguidas por letras diferentes 
diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). Adaptado de Afonso et al. (2018). 
 

Segundo Santos et al. (2016), os animais podem compensar parcialmente os 

efeitos deletérios à estrutura do pasto causados por maiores períodos de diferimento 

através da seleção dos componentes morfológicos. Os autores avaliaram as 

proporções dos componentes morfológicos em pastos diferidos por períodos 

crescentes, obtidos por amostragem do pasto disponível e por amostras de 

simulação de pastejo realizado por pessoas treinadas, onde se espera alta correção 

com o consumo real dos animais (Euclides et al.,1992). Em função da seleção dos 

animais, as amostras obtidas por pastejo simulado possuíram maior participação de 

folhas (verdes e mortas), embora com o aumento do período de diferimento a 

capacidade de seleção foi reduzida pelo comprometimento pronunciado da estrutura 

do pasto (Figura 4). Em função disso, menores períodos de diferimento são 

recomendados (Santos et al., 2010). 

Utilizar as estratégias descritas anteriormente, garantindo uma oferta em 

valores proximos a 4550 kg de MS/ha, com boa participação de massa verde (1200 

kg/ha de material verde seco), e oferta variando 10 a 12% do PC, garantem a 

possibilidade de seleção e maximizam o desempenho individual (Silva et al., 2009). 
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Figura 4 – Percentual dos componentes morfológicos na forragem disponível na 
pastagem (A) e na amostra obtida pela simulação de pastejo (B) com bovinos em 
pastagens de capim-brachiaria sob diferentes períodos de diferimento, onde CM = 
colmo morto, CV = colmo vivo, FM = folha morta, FV = folha viva. Adaptado de 
Santos et al. (2016). 

 

Porém, pastos diferidos apresentam valor nutricional reduzido, pois a 

maturação dos tecidos vegetais promove o espessamento da parede celular 

secundária e consequentemente redução do conteúdo celular (Wilson, 1997). 

Santos et al. (2009c), avaliando o efeito de doses de nitrogênio em pastagens 

diferidas (0, 40, 80 e 120 kg/ha) obteve teores proteicos variando entre 2,86 e 

5,97%, valores abaixo do limite inferior de 7% necessários para que atenda as 

exigências nutricionais dos microrganismos no rúmen (Van Soest, 1994). Em revisão 

de literatura sobre a suplementação de animais em pastos diferidos, Silva et al. 

(2009), verificaram que a composição bromatológica das Urochloa no período seco 

foi em média 74,5% de fibra insolúvel em detergente neutro (FDN), 44,2% de fibra 

insolúvel me detergente ácido (FDA), 5,59% de PB e 51,4% de digestibilidade in 

vitro da matéria seca (DIVMS), retificando que o valor nutricional no periodo fica 

comprometido. 

Segundo o sistema Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS), 

proposto por Sniffen et al. (1992), a proteína presente nas forrageiras pode ser 

dividida em cinco frações distintas (A, B1, B2, B3 e C) e que a composição da 

mesma interfere na proteína metabolizável. O CNCPS assume ainda, que o 

desaparecimento da proteína no rúmen se dá através de uma relação da taxa de 

degradação (Kd) e taxa de passagem (Kp), onde o Kp é influenciado pelas 

características da dieta, do alimento e consequentemente pelo consumo dos 



10 
 

animais. A fração A é considerada 100% solúvel no rúmen (NNP), as frações B1, B2, 

B3 e C possuem, respectivamente, degradações rápidas (120 a 400%/h), 

intermediária (3 a 16%/h), lenta (0,06 a 0,55%/h) e porção indisponível. Assim como 

as proteínas, os carboidratos também podem ser divididos em diferentes frações 

que possuem Kd distintas entre elas (NASEM, 2016). 

A relevância desse aspecto relaciona-se a redução substancial do conteúdo 

nitrogenado e de suas frações potencialmente degradáveis na forragem colhida pelo 

animal com a mudança da estação chuvosa para a estação seca em gramíneas 

tropicais (Vieira et al., 2000). Há redução da disponibilidade da proteína tanto para 

os microrganismos do rúmen quanto para o hospedeiro, particularmente em virtude 

do aumento na proporção da fração C (Figura 5). Velasquez et al. (2010), 

verificaram que no período de abril a junho, em estados fisiológicos mais avançados, 

há redução da digestibilidade do capim-marandu pela elevação da fração proteica 

ligada a parede celular (B3) e a fração indisponível (C), ligada a lignina, compostos 

fenólicos e aos produtos de Maillard. Ainda Velásquez et al. (2010), observaram 

redução da fração de nutrientes potencialmente digestíveis e da digestibilidade com 

o avanço da idade fisiológica das plantas, além do aumento da proporção de 

celulose, hemicelulose e lignina da planta. 

 

 

Figura 5 - Variação da quantidade media de proteina bruta e suas fracoes entre as 
estações de águas e secas. Adaptado de Vieira et al. (2000). 
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Assim, em função do elevado teor de carboidratos estruturais e à 

indisponibilidade de parte da fração proteica das forrageiras tropicais (Vieira et al., 

2000; Balsalobre et al., 2003), no período da seca o consumo dos animais é 

reduzido mesmo em situações que a estrutura do pasto (baixa proporção de colmo) 

não seja limitante (Mertens, 1994; Silva et al., 2009), justificando menores 

desempenhos dos animais exclusivamente a pasto na seca comparada as águas 

(0,460 vs. 0,235 kg/dia; Euclides et al., 1993). 

Assim, é necessário que se promova um manejo adequado na prática do 

diferimento, proporcionando melhor estrutura no momento do pastejo e, 

consequentemente, melhor desempenho animal. Em razão do valor nutricional 

limitante é necessário que se utilize estratégias como a suplementação, visando 

corrigir as principais deficiências, para alcançar maiores desempenhos no periodo 

da seca. 

 

4.2 Suplementação na seca: corrigindo os entraves nutricionais do pasto e 

ajustando o desempenho à meta  

 

 

Em ruminantes ocorre extensa fermentação da proteína dietética e do 

nitrogênio não-proteico (NNP) no retículo-rúmen, convertendo-os em proteína 

microbiana e N-NH3. A importância desse processo se deve às alterações no perfil 

de aminoácidos que chegarão ao intestino, pois a proteína microbiana é uma fonte 

proteica de alta qualidade, contendo um adequado balanço de aminoácidos, 

inclusive os essenciais (Nolan, 1993). Isso confere aos ruminantes a vantagem 

evolutiva de transformar fontes proteicas de baixa qualidade e NNP em proteína de 

alta qualidade (carne) para consumo humano. 

No entanto, como visto anteriormente, no período da seca a forragem 

apresenta teores de proteína limitantes para a plena atividade microbiana, assim 

como elevada proporção de carboidratos fibrosos (com taxa de degradação 

reduzida, Kd < 10%/h) (Santos, 2006; Santos et al., 2010). Desta forma, em 

sistemas com base na produção de animais em pastagens, no período seco, deve-

se identificar as principais limitações nutricionais do pasto e corrigí-las através da 
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suplementação, melhorando o desempenho dos animais e a eficiência dos sistemas 

de produção (Reis et al., 2005).  

Segundo Detmann et al. (2010), um programa de suplementação deve 

inicialmente explorar o uso dos recursos nutricionais basais (pasto), minimizando o 

custo de produção, e em seguida promover a adequação do desempenho dos 

animais à meta pretendida. Podendo assim, dividir o programa de suplementação 

em duas fases distintas (Figura 6), sendo elas: fase I – identificação de limitantes, 

suprimir deficiências primárias e quantificação da resposta animal; fase II – 

introdução de recursos suplementares para adequação à meta de desempenho, 

caso necessário após fase I. 

 

 

Figura 6 – Representação esquemática de um programa de suplementação para 
animais em pastejo. Adaptado de Detmann et al. (2010). 

   

A partir disso, Detmann et al. (2009) e Detmann et al. (2010) compilaram uma 

série de dados a partir de estudos que objetivaram corrigir deficiências proteicas de 

animais alimentados com feno de baixa qualidade (Lazzarini, 2009; Sampaio, 2010), 

onde os principais resultados estão apresentados na Figura 7. Os autores 

observaram que devido ao valor nutricional limitante houve deficiência absoluta de 

compostos nitrogenados para síntese de enzimas microbianas, necessárias para a 

degradação da fibra da forragem, implicando no comprometimento do consumo dos 

animais.  
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Figura 7 – Dados oriundos de animais alimentados com feno de baixa qualidade e 
elevação do teor proteico da dieta com mistura de ureia, sulfato de amônia e 
albumina (relação de 4,5:0,5:1,0). A) Relação entre efetiva degradação da fração 

insoluvel em detergente neutron (ED, Ŷ = -35,4390 + 10,323 × X, ∀ X ≤ 8,0048, Ŷ = 
47,1940, ∀ X > 8,0048, R² = 0,9124), o consumo da fração insolúvel em detergente 
neutro (CFDN, Ŷ = 8,6387 + 0,8353 × X – 0,027525 × X², R² = 0,5087) e a 
concentração do nitrogênio amoniacal no rúmen (RAN). B) Relação entre fluxo 
intestinal de nitrogenio microbiano e RAN 
(Ŷ = 3,1825 + 6,0213X −0,207380X2; R2 = 0,5485). C) Consumo de FDN digestivel 
(CFDND) em função do nível de proteina bruta (PB) da dieta (Ŷ = 1,5575 + 0,684 × 

X, ∀ X < 10,0311, Ŷ = 8,4425 ∀ X ≥ 10,0311). D) Relação entre concentração de 
NAR  e concentração de PB na dieta (Ŷ = 4,012 + 0,06142X, 

∀ X ≤ 109,038; Ŷ = − 29,829 + 0,37178X, ∀ X > 109,038; R2 = 0,7520). Adaptado de 
Detmann et al. (2009) e Detmann et al. (2010). 

 

Assim, ao se introduzir compostos nitrogenados à dieta dos animais, 

proporcionando a elevação no nitrogênio amoniacal do rúmen (NAR), fundamental 

para crescimento microbiano (Satter e Slyter, 1974), houve elevação da porção 

degradável da FDN até que se atingiu o platô de degradação aos 8 mg/dL de NAR 

(Figura 7 -  A; Detmann et al., 2009). No entanto, o consumo de FDN se elevou até 

os níveis de 15 mg/dL de NAR, ponto próximo ao observado para a produção de 

proteína microbiana (Figura 7 - A e B). Embora a diferença entre pontos máximos de 
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degradação e consumo possa parecer contraditória inicialmente, é determinada em 

parte pelo aumento da velocidade de degradação da FDN (Paulino et al., 2006).  

Em concentrações de NAR acima de 15 mg/dL há redução de consumo pelos 

animais acompanhado de perdas de nitrogênio no rúmen (Detmann et al., 2009). 

Maiores perdas de nitrogênio acarretam em redução do consumo voluntário em 

função do gasto de energia para conversão de N em ureia no fígado (Visek, 1984), 

incrementos calóricos (Poppi e McLennan, 1995), e indisposição pelo excesso de 

amônia no sangue (Detmann et al., 2007). 

Assim, em relação aos dados avaliados, Detmann et al. (2010), sugeriram que 

a fase I da suplementação se encerraria com a correção dos teores de proteína 

bruta (PB) da dieta para valores próximos a 10%. Pois a concentração de NAR se 

eleva linearmente em função do teor de PB da dieta, porém com angulação 

ligeiramente acentuada após 10,9% de PB, o que evidencia, a partir daí, o limite 

energético do substrato (pasto) para que os microrganismos assimilem o NAR 

(Figura 7; Detmann et al., 2009), podendo reduzir o consumo voluntário de forragem. 

Para a compreensão dos fatores relacionados à fase II da suplementação, é 

necessário levar em consideração os efeitos associativos entre o consumo de pasto 

e a quantidade e qualidade do suplemento ofertado, pois impactam no desempenho 

dos animais. Segundo Moore (1980), são observados efeitos: substitutivo, com 

decréscimo de consumo de pasto, mas com manutenção do nível de consumo de 

energia digestível total; aditivo, com manutenção do consumo de forragem e 

elevação do consumo de energia digestível pela adição do consumo de 

concentrado; e por último o efeito associativo ou combinado, com leve redução de 

pasto, porém com elevação no consumo de energia digestível total devido ao 

suplemento.  

No início da fase de recria no período seco, o efeito aditivo deve ser 

priorizado em função da otimização do consumo de energia e aproveitamento dos 

recursos basais (pasto). De acordo com Moore et al. (1999), quando a relação entre 

a digestibilidade da matéria orgânica e o teor de proteína das forrageiras 

apresentam valores superiores a 7, em função da deficiência relativa do nitrogênio 

em relação a energia, o efeito da suplementação sobre o consumo de matéria seca 

de forragem é marjoritariamente positivo. Segundo Souza et al. (2010), a 
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suplementação dos animais com a associação entre compostos nitrogenados (NNP 

e PDR) e carboidratos de rápida degradação ruminal exercem efeitos aditivos sobre 

o consumo de forragem de baixa qualidade, permitindo ainda aumentar a 

assimilação do NAR, o coeficiente de digestibilidade da dieta e reduzir a excreção de 

nitrogênio pelos animais (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Concentração de nitrogênio amoniacal no rumen (NAR; A), coeficiente de 
digestibilidade da materia seca (MS; B), ingestão de MS (C) e excreção de 
nitrogênio urinário (D) em função da suplementação ou não dos animais (231,9±15,5 
kg de PC) com nitrogênio e/ou amido, alimentados com feno de baixa qualidade. 
Adaptado de Souza et al. (2010). 

 

A suplementação dos animais com a combinação entre compostos 

nitrogenados e carboidratos altera a composição da população microbiana e 

também a concentração de NAR para o ponto máximo de consumo (McAllan e 

Smith, 1983; Hoover, 1986; Russell, 2002). Porém, segundo Detmann et al. (2010), 

a concentração de 8 mg/dL de NAR continua sendo o mínimo para que os 

microrganismos que degradam fibra oriunda de pasto de baixa qualidade possam 

desenvolver suas plenas atividades. Adicionalmente, o consumo voluntário máximo 

pode ser atingido em uma relação de proteína/energia entre 210 e 288 g PB/kg 
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MOD, acima desses valores perdas excessivas de proteina ocorreriam (Poppi e 

McLennan, 1995; Detmann et al., 2014b). 

A quantidade de suplemento ofertado possui grande influência no 

desempenho dos animais (Zervoudakis et al., 2011; Silva et al., 2009). Neste 

sentido, Fernandes et al. (2018), apresentaram uma compilação de dados a partir de  

experimentos realizados na APTA – Colina, SP (Polo Alta Mogiana) utilizando os 

tipos e níveis de suplemento mais utilizados na fase de recria no período seco, 

sendo eles: sal mineral (SM; com fornecimento de 100 g/cabeça/dia); suplemento 

proteico (1 g/kg do PC animal; composto de mineral proteico com 50% de PB e 

aditivo ionóforo); suplemento proteico energético (3 g/kg do PC animal; composto 

por minerais, 25% de PB e 65% de nutrientes digestíveis totais);  e por último, 

suplemento proteico energético (5 g/kg do PC animal; composto por minerais, 25% 

de PB e 65% de nutrientes digestíveis totais). 

Na Tabela 1 estão expostos os resultados médios obtidos em cada estratégia 

de suplementação mencionada, onde os animais do SM apresentaram o menor 

desempenho entre as estratégias apresentadas (0,05 kg/dia). No entanto, os autores 

reportam ainda que os dados apresentam um diferencial de resposta constante 

tomando por base o desempenho dos animais suplementados apenas com SM. 

Assim, em relação à elevação dos níveis de suplementação o diferencial a partir do 

desempenho com SM foi de 0,200, 0,300 e 0,380 kg/dia, respectivamente para os 

suplementos 1, 3 e 5 g/kg do PC. Ou seja, o desempenho absoluto dependerá da 

qualidade do pasto disponível para os animais e determinará a escolha do nível de 

suplementação necessário para se adequar o desempenho à meta de produção 

(fase II). 

Fernandes et al. (2018), destacam ainda a necessidade de se obter 

produções entre 1 e 2 arrobas por animal no período de seca, para reduzir os custos 

de produção e aliviar a pressão para altos ganhos no período das águas. Assim, 

dentre o período de seca apresentado (150 dias) os níveis de 1, 3 e 5 g/kg do PC 

promoveram ganhos de 1,25, 1,75 e 2,15 arrobas, respectivamente. Animais 

tratados apenas com SM necessitariam de 600 dias para o ganho de uma arroba, 

em condições projetadas de seca estendida, mostrando-se inviável para condições 

de recria intensivas. 
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Tabela 1 – Desempenho médio de animais sob diferentes estratégias de 
suplementação no período seco do ano. 

Suplemento GMD (kg/dia) Ganho (@) PC final (kg) 
Dias p/ ganhar 1 

@ 

SM 0,05 0,25 218 600 

1 g/kg do PC 0,25 1,25 248 120 

3 g/kg do PC 0,35 1,75 263 86 

5 g/kg do PC 0,43 2,15 275 70 

GMD = ganho medio diario; Ganho = ganho de peso em equivalente 15 kg de carcaca. Peso inicial 
considerado de 210 kg de PC e período de avaliação de 150 dias.  Adaptado de Fernandes et al. 
(2018). 

 

 

4.3 Composição dos suplementos: a ureia e suas peculiaridades 

 

 

O sistema de exigência em proteína metabolizável (PM) baliza os diferentes 

requerimentos existentes entre os microrganismos do rumen e o hospedeiro, 

dividindo-se a PM em proteína degradável no rumen (PDR) e proteína não 

degradável no rumen (PNDR; NASEM, 2016).  

A junção da fração fermentável da proteína verdadeira ingerida pelos animais 

(proteínas, peptídeos e aminoácidos [AA]) e virtualmente todo o NNP (ureia, ácidos 

nucleicos, amidas, aminas e nitrato), formam a PDR. A PNDR é composta pela PDR 

que escapa da fermentação (NASEM, 2016). Adicionalmente, o requerimento de 

PDR se baseia na predição da síntese de Pmic, assumindo-os como equivalentes 

(NRC, 1996 e 2000), assim, maxímizar a produção de Pmic através do atendimento 

das exigências de PDR é fundamental para que se obtenha eficiência, sobretudo em 

sistemas de produção a pasto (como visto anteriormente). 

Devido às das perdas ocorridas no rúmen (absorção de N-NH3 e passagem 

de PDR para o intestino; Figura 9), para o NRC (2001) a eficiência de conversão da 

PDR em Pmic é de 85% e, por isso, seu requerimento é obtido pela multiplicação 

por 1,18 vezes a Pmic estimada. Embora também assuma que haja perdas no 

rúmen, o NASEM (2016) considera que as perdas sejam compensadas pelos 

processos envolvidos na reciclagem de nitrogenio (RN). Sendo a RN uma vantagem 
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evolutiva dos ruminantes, minimizando impactos em condições deficitárias de 

ingestão de compostos nitrogenados, fato exposto pela sobrevivência de animais 

selvagens no período seco ou mesmo pela manutenção do desempenho dos 

animais com suplementação em dias alternados (Canesin et al., 2007; Simioni et al., 

2009). 

 

 

Figura 9 – Ciclo representativo da reciclagem de nitrogenio, mostrando o 
fracionameto da ureogênese hepática envolvendo as vias intestinais e urinárias; 
valores no quadro retângulo representando as frações recicladas e perdidas nas 
fezes, retornada como amônia para o ciclo da ornitina ou direcionado para o 
anabolismo. Disso, em media, 33% do N oriundo do fluxo hepático é eliminado pela 
urina, 67% retorna em diferentes porções do trato digestivo. Após isso, 10% é 
perdido nas fezes, 40% reabsorvido como N-NH3 e 50% reabsorvido como fontes 
destinadas ao anabolismo. Dados oriundos de vacas leiteiras, novilhos e ovinos. 
Adaptado de Lapierre e Lobley (2001). 

 

Neste contexto, o uso da ureia como ferramenta de ajuste da PDR ou mesmo 

para compor parte da PB em suplementos, se mostra como uma estratégia para 

redução de custos, explorando a demanda das bactérias por N-NH3. A ureia não 

possui valor energético próprio, isenta de minerais e rapidamente convertida em N-

NH3 no rúmem (Maynard et al., 1984).  Em geral, é a fonte de NNP de menor custo 

para ser usado na formulação de dietas, possuindo elevado grau de pureza e cerca 

de 281% de equivalente proteico (quantidade, em percentagem, de proteína; 41% de 

N × 6,25). 



19 
 

Em função da rápida degradação no rumen, aumentar a concentração de 

ureia demasiadamente nas dietas compromete a eficiência de utilização de 

nitrogênio através do incremento de perdas por desbalanços entre disponibilidade 

ruminal e utilização pelos microrganismos (Figura 10 – B; Van Soest, 1994) e 

absorção na parede ruminal. Entretanto, a formulação de dietas visando o 

sincronismo (Figura 10 – A) entre nutrientes é questionada atualmente em função de 

uma série de fatores, tais como dificuldades em predição e aferição do sincronismo, 

fatores fisiológicos que alteram a demanda de compostos nitrogenados, assim como 

a reciclagem de nitrogênio, entre outros (Cole et al., 2008; Hall et al., 2008). Se 

tratando de sistemas a pasto com uso do recurso da suplementação, a utilização de 

ureia, possui uma conotação especial, sendo um dos principais reguladores de 

consumo, sobretudo no período seco, onde os suplementos possuem teor proteico 

elevado (Detmann et al., 2007). 

 

 

Figura 10 – A) Sincronização teórica dos diferentes tipos de carboidratos e 
proteínas dietéticas em relação a sua fermentação no retículo-rúmen (RR) e, 
consequentemente, alteração na concentração de NH3. B) Efeitos na concentração 
de compostos nitrogenados (NH3) em mEq/L no retículo-rúmen e no sangue, pela 
inexistência de sincronização da fermentação entre carboidrato. Adaptado de Van 
Soest (1994). 

 

Os resultados em relação ao uso da suplementação, de modo geral, são 

menos pronunciados quando se utiliza apenas fontes de NNP (Siebert e Hunter, 

1982). Avaliando o efeito da concentração de ureia em suplementos para novilhas 
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no periodo seco, Paulino et al. (1983) verificaram redução no consumo com o 

aumento da inclusão de ureia nos suplementos, onde as participações de 0, 5, 10 e 

15% de ureia no suplemento resultaram no consumo de 1,66, 0,63, 0,49, 0,25 kg/dia 

de concentrado, respectivamente. De maneira semelhante, Moraes et al. (2009), 

avaliaram a inclusão de ureia sobre o consumo dos animais e verificaram que 

embora a digestibilidade total do material consumido pelos animais não tenha 

variado, a ingestão de matéria seca total, matéria seca oriunda de pasto, proteína e 

FDN apresentaram um comportamento quadrático em relação ao consumo. 

Adicionalmente, não houve incrementos quanto à produção de proteína microbiana, 

em paralelo, a excreção e perdas de nitrogênio tiveram aumentos crescentes, 

fazendo com que os autores recomendassem a inclusão de até 2,4% de ureia nos 

suplementos. 

Inicialmente, a redução de consumo com maiores inclusões de ureia foi 

associada exclusivamente aos atributos sensoriais da ureia (odor e sabor; Huber e 

Cook, 1972). Após a realizacão de um estudo com diversos experimentos testando 

os componentes envolvidos na aceitação da ureia, Kertz et al. (1982), concluíram 

que a rejeição é resultante de uma exposição prévia a altas concentrações, fazendo 

com que o feed back fisiológico proporcione aos animais a capacidade de 

reconhecer concentrações prejudiciais de ureia através de características sensoriais, 

atribuindo a isto o termo “reflexo negativo condicionado”. Adicionalmente, efeitos 

negativos são causados pelo excesso de amônia absorvido pelo epitélio e que 

passam intactos pelo fígado, afetando o metabolismo energético e a excreção de N 

(Boin, 1983; Visek, 1984). Isso leva a intoxicações subagudas, que dificilmente são 

detectadas pelas concentrações amoniacais sanguíneas, sendo os verdadeiros 

danos ocorridos a nível intracelular (Visek, 1984; Detmann et al., 2007)  

Em função disso, foram realizados diversos estudos objetivando determinar a 

relação ideal entre NNP/PB. Detmann et al. (2011), conduziram um estudo in vitro 

para determinar a relação ótima entre NNP e proteina verdadeira (caseína) com 

forragem de baixo valor nutricional, deficientes em PB. Os autores observaram que a 

fermentação foi maximizada em uma relação de 2/3 de equivalente proteico oriundos 

de fontes de NNP, recomendando a proporção para uso na formulação de 

suplementos para o padrão de forragem avaliado. 
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No entanto, o teor proteico do material incubado foi corrigido para 

proporcionar 8 mg/dL de NAR, valores abaixo disso conotam deficiência de 

compostos nitrogenados para suportar a produção de enzimas pelos 

microrganismos ruminais e, ainda, os valores máximos de consumo são obtidos 

acima desta conentração de NAR (Detmann et al., 2009). Desconsiderou-se também 

a elevação crescente de N-NH3, o que potencialmente proporcionaria perdas no 

ambiente ruminal. 

Costa et al. (2011), indicaram através de ensaios in vivo que a proporção de 

1/3 de PB oriundo de fração NNP apresentaria melhores respostas em condições 

tropicais. Utilizando essa fração, para ajuste das exigências de PDR, o incremento 

de PNDR é capaz de elevar a retenção corporal de nitrogênio, elevando a 

quantidade de PM ingerida, porém, sem influência sobre o consumo e digestibilidade 

da MS total e da fração de MS oriunda de forragem (Batista et al., 2016). Fernandes 

et al. (2016), verificaram que inclusões de até 1/2 de PB oriunda de NNP podem ser 

utilizadas sem comprometer a eficiência da suplementação, onde valores acima 

disso comprometem o consumo do suplemento pelos animais. Os animais podem 

minimizar os efeitos da suplementação com níveis mais elevados de NNP com maior 

número de visitas ao cocho, porém essa estratégia pode comprometer o 

desempenho pela elevação da exigência de energia de mantença (maior 

deslocamento), devendo-se considerar também o maior desprendimento de tempo, 

podendo reduzir o tempo disponível para pastejo (Fernandes et al., 2018). 

 

4.4 Agentes promotores da fermentação ruminal e alguns de seus substratos 

preferenciais 

 

 

Os ruminantes desenvolveram uma relação de simbiose com microrganismos 

ruminais, conferindo-lhes a capacidade de assimilar eficientemente a energia 

advinda da celulose das forragens e fontes de NNP (Selinger et al., 1996). O rúmen, 

câmara onde predominantemente ocorre a fermentação, é um ambiente complexo e 

composto por uma imensa variedade de bactérias (>1011 células/mL), protozoários 

(104–106 células/mL), fungos (103–106 zoosporos/mL), Archeas (106 cells/mL) e 

bacteriófagos (107–1010 partículas/mL) (Morgavi et al., 2013). 
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A maioria dos microrganismos que vivem no rumen não pode ser cultivados 

eficientemente em laboratórios, dificultando o conhecimento a seu respeito. 

Recentes avanços em sequenciamento e bioinformática, reduziram os custos dos 

procedimentos e possibilitaram aos cientistas realizar uma análise de 

sequenciamento metagenômico, onde todos os genes de uma amostra ruminal 

possam ser analisados. Os estudos se baseiam na ampliação de genes nas regiões 

16sRNA, mcrA, 18sRNA ou ITS-1, usados, respectivamente, para descrever 

bactérias, Archeas, protozoários e a população de fungos (Ribeiro et al., 2016). 

Atualmente, menos de 15% da diversidade bacteriana do rúmen é conhecida 

(Morgavi et al., 2013), o Global Rumen Census 

(http://www.globalrumencensus.org.nz/home.html) e os projetos Hungate 1000 

(http://www.hungate1000.org.nz/) e Rumenomics (http://www.ruminomics.eu/) estão 

constantemente sendo atualizados e ajudam a compreender o ecossistema ruminal.  

Conhecer os microrganismos ruminais que degradam fibra pode ajudar a 

aumentar a eficiência de sistemas de produção em pastagens e fibra de baixa 

qualidade, dentre eles se destacam quatro bactérias, Fibrobacter succinogenes, 

Ruminococcus albus, Ruminococcus flavefaciens e Butyrivibrio fibrisolvens, além 

delas, os fungos em menor proporção (Krause et al., 2003; Morgavi et al., 2013). 

Controlar a abundância e atividade da ação proteolítica e a deaminação dos 

microrganismos ruminais, sem afetar os processos celulolíticos, pode aumentar a 

eficiência de uso do nitrogênio, reduzir perdas e aumentar o desempenho dos 

animais (Firkins e Morrison, 2007).  

Dentre as bacterias, as espécies Butyrivibrio fibrisolvens (Wallace e Brammall, 

1985) e B. proteoclasticus (Attwood e Reilly, 1995) se destacam pela elevada 

abundância e ação proteolítica.  Além delas, a Streptococcus bovis expressa 

proteases extracelulares (Attwood e Reilly, 1996; Griswold et al., 1999) de elevada 

atividade proteolítica, podendo ser predominante em ambientes de pastagens de 

elevado teor proteico (Attwood e Reilly, 1995). 

Outras bactérias como Selenomonas ruminantium (Wallace, 1985) e 

Ruminobacter amylophilus (Cotta e Hespell, 1986), embora tenham baixas 

abundâncias, também contribuem para a proteólise ruminal. Espécies de 

Eubacterium, especialmente Eubacterium budayi, chegam a contribuir com 16% do 

http://www.globalrumencensus.org.nz/home.html
http://www.hungate1000.org.nz/
http://www.ruminomics.eu/
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total da atividade proteolítica no rúmen (Attwood e Reilly, 1995). As espécies de 

Prevotella, talvez sejam as de maior participação quanto à abundância e atividade 

ruminal (Henderson et al., 2015; Jami e Mizrah, 2012). 

Logo após a quebra inicial das proteínas são gerados os peptídeos, que 

também sofrem ação das bactérias pelas peptidases (Wallace et al., 1997). Dentre 

elas se destacam a Prevotella, com elevada ação peptídica e a Megasphaera 

elsdenii, com ação elevada sobre dipeptídeos, sobretudo na ausência de 

protozoários (Wallace, 1991). Além dessas, as R. amylophilus, S. bovis, L. multipara, 

F. succinogenes e E. ruminantium, também possuem alguma atividade peptidolítica, 

porém com contribuições marginais (Wallace, 1991). 

Finalmente, tem a deaminação, onde uma porção destes aminoácidos é 

direcionada para a produção de proteína microbiana (Tamminga, 1989), sendo que 

diversos microrganismos podem promover a deaminação (Scheifinger et al., 1976). 

Existem bactérias de baixa ou moderada atividade de deaminação, com produções 

de amônia entre 10 e 20 nmol/min/mg de proteína. Dentro desse grupo incluem as 

Butyrivibrio fibrisolvens e P. ruminicola, assim como algumas M. elsdenii, porém com 

maior variabilidade (Wallace, 1997). 

Além dessas, existem as bactérias de elevada atividade de deaminação, 

embora possuam baixa abundância são capazes de produzir valores acima de 300 

nmol de amônia/min/mg de proteína, sendo chamadas de bactérias hiperamoníacas 

(BHA) (Wallace, 1997). As BHA possuem impacto direto na eficiência de utilização 

de N e na reciclagem, uma vez que liberações graduais de amônia no rumen 

aumentam a eficiência de utilização (Chen et al., 1989). As bactérias  Clostridium 

aminophilum, C. sticklandii e Peptostreptococcus anaerobius, são as clássicas BHA 

(Paster et al., 1993), outros estudos parecem indicar também a presença de BHA 

em gêneros como Fusobacterium, Eubacterium, Acidaminococcus e Desulfomonas 

(Attwood et al., 1998; Eschenlauer et al., 2002). 

A população predita de BHA é maior em animais ingerindo feno comparado 

aos que ingerem grãos, mostrando a preferência por certos substratos (Rychlik et 

al., 2000). As BHA são caracterizadas pela sensibilidade a ionóforos, pela habilidade 

em utilizarem aminoácidos como fonte exclusiva de N, carbono e energia e, ainda, 

pela incapacidade de hidrolisar proteínas e peptídeos (Attwood et al., 1998). 
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A atividade ureolítica no rumen também é de suma importância, atuando 

diretamente na reciclagem de nitrogênio, sendo exercida por uma vasta gama  de 

gêneros e cepas de microrganismos, como Staphylococcus sp., Lactobacillus casei 

var. casei, Klebsiella aerogenes e Strep. Faecium, ocorrendo a urease 

intracelularmente ou liga à superficie das células (Hartinger et al., 2018). 

Os protozoarios também contribuem para a fermentação no ambiente ruminal, 

degradando parte significativa da proteína insolúvel (Lockwood et al., 1988). 

Adicionalmente, por predarem bactérias (Belanche et al., 2012) e fungos (Gordon e 

Phillips, 1998), assim como pequenos protozoarios (Williams e Coleman, 1992), 

podem impactar negativamente no metabolismo de nitrogênio (Lockwood et al., 

1988; Hartinger et al., 2018). Exercem cerca de 20% da atividade proteolítica e 

contribuiem com degradação de fibras (Selinger et al., 1996; Ivan et al., 2000; 

Devillard et al., 2003). 

Dentre os protozoários de elevada atividade proteolítica se destacam E. 

caudatum, E. simplex e D. ruminantium, porém com especifidades distintas (Ushida 

e Jouany, 1985; Hartinger et al., 2018). P. multivesiculatum, Isotricha e 

Ophryoscolex caudatus apresentam uma atividade proteolítica de menor intensidade 

(Ushida e Jouany, 1985; Lockwood et al., 1988). Os protozoários podem degradar 

dipeptídeos e peptídeos, dentre eles destacam-se especies de Entodinium, D. 

ruminantium, membros de Isotricha, isotrichids e entodiniomorphids (Hartinger et al., 

2018). Porém, não foram detectadas atividades ureolíticas em protozoários (Abou 

Akkada e Howard, 1962). 

 

4.5 Taninos e seu potencial como aditivos em suplementos para o período 

seco 

 

 

Os taninos representam uma importante classe de metabólitos secundários e 

estão presentes em grande parte das plantas, sendo produzidos pelo seu 

metabolismo intermediário (Mueller-Harvey, 2006). Podem ser definidos como um 

grupo heterogêneo complexo de polifenóis de origem vegetal com peso molecular 

variado (500 a 3000 Da) (Ferreira e Nogueira, 2000; Aganga e Monase, 2001). 

Atuam como agente protetor ao ataque de insetos e herbívoros, variando sua 
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concentração e composição nas plantas em função de diversos fatores, dentre eles: 

diferenças genéticas dentre espécies, fertilidade do solo, estágio vegetativo, 

estresse hídrico, época do ano, entre outros (Maass et al., 1996; Lascano, 2001). 

Em relação a sua estrutura molecular, são classificados como taninos 

hidrolisáveis (TH – poliésteres de ácido gálico e vários açucares individuais) ou 

taninos condensados (TC – polímeros de flavonóides) (Makkar, 2003). Os TH são 

moléculas complexas com uma fração central, como glicose, glucitol, ácido quinico, 

quercitol e ácido chiquímico, parcialmente ou totalmente esterificado do grupo 

fenólico, como o ácido gálico ou dímeros de ácido gálico hexahidroxidiphenico 

(Figura 11 - A). Formam complexos com proteínas no rumen, porém são 

susceptíveis à hidrólise por ácidos, bases ou esterases, fazendo com que sua 

estabilidade no rúmen seja baixa (Patra e Saxena, 2010). 

Os TC, ou proantocianidinas, são basicamente polímeros de catequinas e 

unidades de galocatequinas, ligados por pontes interflavanóides e monômeros como 

a profisetinidinas encontradas no quebracho (Figura 11 - B). Possuem elevada 

estabilidade no rúmen, podendo formar complexos com a proteína no pH ruminal (6 

a 7) e, posteriormente, no abomaso (pH < 3,5) essas ligações são rompidas, 

possibilitando a digestão gástrica e pancreática da proteína, estando assim 

relacionados ao aumento do fluxo de proteína para o intestino e redução da 

digestibilidade quando em excesso (Jones e Mangan, 1977; Patra e Saxena, 2010). 

 

 

Figura 11 – Estrutura química de taninos hidrolisados (A) e taninos condensados. 
Adaptado de Naumann et al. (2017). 
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Inicialmente, taninos eram conhecidos pela apliacação no curtimento do 

couro, através da formação de complexos com proteínas da pele animal inibindo a 

putrefação (Deshpande et al., 1986) e pela inibição do consumo voluntário dos 

animais, quando presente nas plantas, devido à formação de complexos com as 

proteínas da mucosa da boca dos animais, causando adstringência (Frutos et al., 

2002). No entanto, atualmente sabe-se que restrições quanto ao consumo são 

observadas apenas em concentrações muito elevadas para ruminantes (60 a 120 

g/kg de MS) (Frutos et al., 2002). Em silagens, estudos apontam que variedades de 

sorgo com maiores concentrações de taninos podem reduzir o ataque de pássaros 

em lavouras sem reduzir o desempenho dos animais que serão alimentados, em 

função do pH reduzido do material ensilado, enfraquecendo os complexos formados 

(Oliveira et al., 2015). 

É possível verificar informações na literatura quanto à manipulação da 

fermentação ruminal e, inclusive, reduzindo as emissões de CH4 pelo uso de 

taninos, devido à inibição da Methanobrevibacter ruminantium, uma das maiores 

contribuintes para a emissão do gás (Tavendale et al., 2005). No entanto, há relatos 

de inibição de protozoários, responsáveis também pela liberação de H2 e possuir 

associação de simbiose com grupos de metanogênicas (Vogels et al., 1980; 

Beauchemin et al., 2008). Em compilação de dados oriundos de 15 experimentos e 

41 tratamentos voltados ao estudo do efeito de taninos sobre diferentes parâmetros, 

Jayanegara et al. (2012), obteveram decréscimos lineares na relação CH4/MO 

digestível com a elevação da concentração de taninos. O timpanismo espumoso 

também pode ser inibido pela ação dos taninos, por formarem complexos com o 

excesso de proteínas solúveis, não há acumulo excessivo das bolhas que impedem 

a eliminação dos gases, tendo efeito positivo nessas condições (Patra e Saxena, 

2011). 

Os três filos bacterianos mais abundantes no ambiente ruminal 

(Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacterias) (Oliveira et al., 2013; MCCann et al., 

2014) podem sofrer influência dos taninos (Archana et al., 2010). A relação 

Firmicutes/Bacteroidetes pode sofrer elevação com o uso de taninos nas dietas e, 

com isso, há benefícios diretos na eficiência dos animais (Carrasco et al., 2017).  
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Devido à capacidade de complexar proteínas, taninos podem aumentar o 

fluxo de proteína metabolizável para os intestinos (Makkar, 2003), onde a redução 

da degradação proteica no rúmen pelos taninos pode ocorrer em função da 

formação de complexos tanino-proteínas no rúmen (Zelter et al., 1970) e também 

pela manipulação da microbiota ruminal (Jones et al., 1994). Isso ocorre pela 

formação de uma “cobertura de polímeros” sobre a membrana celular (Figura 12), 

impedindo a produção de enzimas e agregação aos nutrientes por parte das 

bactérias, podendo romper a membrana celular ou causar aglutinação das mesmas 

(Jones et al., 1994). Akiyama et al. (2001), sugerem também a capacidade 

adstringente dos taninos em romper a membrana, além da capacidade de se ligar a 

íons de Fe+, impedindo seu uso pelas bactérias. 

A degradação proteica no rúmen ocorre, principalmente, pela ação de 

enzimas secretadas por bactérias (proteases, peptidases e deaminases) (Xia et al., 

2016). Por serem capazes de manipular a microbiota, inibindo a população de 

indivíduos proteolíticos, incluindo grupos de hiperamoníacas (que possuem baixa 

taxa de multiplicação), fazem com que a eficiência de utilização do N no rúmen 

aumente (Mezzomo et al., 2011), alterando a rota de excreção do N devido a 

menores perdas de na urina (Aboagye et al., 2018). 

Devido a significativa participação dos protozoários na degradação proteica, 

reduzir sua população também poderia incrementar a eficiência de utilização 

proteica (Abou Akkada e Howard, 1962). No entanto, os benefícios quanto à 

defaunação ou alteração populacional seguem sendo estudados, sendo que não há 

consenso quanto aos efeitos gerados pelos taninos, pois os resultados em termos 

de alteração populacional seguem controversos (Patra e Saxena, 2010). 

Em compilação de dados, Barajas et al. (2015), verificaram que em baixas 

concentrações, o desempenho dos animais pode ser incrementado pelo uso de 

extratos de taninos. De maneira semelhante, Manella e Cidrini (2018), compilando 

dados de diversos experimentos, verificaram um adicional médio na ordem de 6 kg 

de peso de carcaça em função do uso de extratos de taninos, em baixas 

concentrações (1,5 g/kg de MS), em dietas de terminação. Isso ocorre pela 

padronização do consumo dos animais, maior eficiência de utilização da PDR, 

menores concentrações de nitrogênio sérico e aumento do aporte de PM (Rivera-
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mendez et al., 2017; Manella e Cidrini, 2018). Quanto ao desempenho, não há 

difereça entre o uso isolado de tipos de taninos (hidrolizado ou condensado), ambos 

aumentam o desempenho, porém o uso associado de ambas as fontes aumentam 

as respostas, inclusive da redução de emissão de metano (Rivera-mendez et al., 

2017; Aboagye et al., 2018; Koenig et al., 2018). 

Os extratos de taninos possuem potencial para uso como aditivos 

moduladores da fermentação, sobretudo em condições onde maiores niveis de PM 

são requeridos, como animais em crescimento, situações onde o teor de proteínas 

solúveis é elevado, pastagens manejadas em baixas alturas e ou adubadas 

intensivamente (maior proporção de frações solúveis e de degradação acelerada da 

PB), casos onde a padronização do consumo é necessária, como em 

confinamentos, além de situações onde os níveis de inclusão de ureia na 

alimentação são elevados.  

Assim, mesmo que em condições de seca, com forragem de baixo valor 

nutritivo e baixo nível de suplementação, as respostas quanto ao uso de aditivos 

sejam reduzidas (Carvalho et al., 2017), é possível que o uso de extratos de taninos 

em suplementos possa flexibilizar a inclusão de ureia, reduzindo o custo alimentar 

da dieta dos animais. 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O estudo foi realizado de acordo com as normas editadas pelo Conselho 

Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA) e foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), da Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias, UNESP – Campus de Jaboticabal – SP, com número de protocolo 

006468/17. 
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5.1 Localização e clima  

 

 

O estudo foi realizado na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios 

(APTA), Polo Regional da Alta Mogiana, localizada na cidade de Colina-SP. O clima 

da região é do tipo AW (segundo classificação de Köppen), representado por duas 

estações distintas, uma seca, de abril a setembro e outra chuvosa, de outubro a 

março, onde a temperatura média do mês mais quente é superior a 22ºC e do mês 

mais frio superior a 18ºC (Tabela 2). O solo é classificado como Latossolo Vermelho 

escuro, fase arenosa com topografia plana e de boa drenagem (EMBRAPA, 1999). 

 

Tabela 2 – Dados climáticos durante as fases do experimento com novilhos Nelore 
recebendo suplementos com oferta de 3 g/kg do PC e diferentes níveis de inclusão 
de ureia com ou sem extratos de taninos (ET) em pastos de Urochloa brizantha cv. 
Marandu no período da seca. 

Fase 
Precipitação, 

mm 
Dias com 

chuva 
TMáx. ºC TMín. ºC 

Amplitude 
térmica 

03/07 a 28/071 0 0 25,8 8,4 17,5 

29/07 a 25/082 10 4 28,4 11,7 16,6 

26/08 a 22/093 0 0 33,0 13,1 19,9 

23/09 a 20/104 55 7 33,0 16,6 16,4 

21/10 a 17/115 135 12 31,5 17,9 13,6 
1
Adaptação; 

2
Período 1; 

3
Período 2; 

4
Período 3; 

5
Período 4; Tmax = temperatura máxima; Tmin = 

temperatura mínima. Dados: Estação meteorológica da Apta – Colina. 

 

5.2 Caracterização da área, animais e períodos experimentais  

 

 

A área experimental utilizada é composta pela forrageira Urochloa brizantha 

cv. Marandu, constituída de 16 piquetes de 1 ha cada, possibilitando lotações 

contínuas durante todo o período experimental. Todos os piquetes possuíam 

bebedouro tipo australiano e cocho para suplementação (espaçamento linear de 30 

cm por animal). 
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O estudo foi dividido em dois experimentos, iniciando no dia três de julho de 

2017, com duração de 137 dias, dividido em cinco períodos (adaptação de 25 dias e 

quatro períodos de avaliação de 28 dias). Para o experimento 1, foram utilizados 8 

bovinos Nelore, machos castrados, com idade média de 20 meses e peso corporal 

médio de 293 kg ± 5,6 kg, para avaliação dos parâmetros digestivos e fermentativos 

e diversidade da microbiota ruminal e, em cada período experimental, os dias 1º ao 

16º foram destinados à adaptação dos animais aos tratamentos, do 17º ao 21º à 

adaptação aos indicadores externos (cromo e titânio), do 21º ao 24º foram 

realizadas as coletas de fezes para a avaliação de consumo de pasto e suplemento, 

25º e 26º as coletas de urina e líquido ruminal para avaliação da população de 

protozoários, diversidade bacteriana ruminal e parâmetros ruminais, e dos dias 27º e 

28º à coleta de sangue para posterior avaliação dos parâmetros sanguíneos. No 

experimento 2, foram utilizados 64 bovinos Nelore, machos não castrados, com 

idade média de 20 meses e peso corporal médio inicial de 294 kg ± 15,2 kg, para 

avaliação do desempenho.  

 

5.3 Tratamento e delineamento experimental  

 

 

Todos os animais receberam suplemento proteico-energético (26% de 

proteína bruta), diariamente, ofertado na quantidade de 3 g/kg de peso corporal 

(Tabela 3). No experimento 1, oito bovinos Nelore fistulados no rúmen foram 

distribuídos em duplo quadrado latino 4 × 4, em um esquema fatorial 2 × 2. Os 

fatores incluíram: 1) baixa e alta inclusão de ureia no suplemento e 2) 

suplementação (7 g/kg de MS do suplemento) ou não de extratos de taninos (ET; 

Extrato Quebracho Colorado – Schinopsis Lorenzil; 70% de pureza, SilvaFeed 

Bypro®). Os tratamentos de alta inclusão de ureia foram formulados para que a 

ureia substituísse 50% da proteína verdadeira oriunda do farelo de soja em 

comparação ao de baixa inclusão de ureia. Nas variáveis população de protozoários 

e diversidade bacteriana ruminal foi utilizado apenas um quadrado latino. 

No experimento 2, os animais foram aleatoriamente distribuídos nos 16 

piquetes (4 piquetes por tratamento e 4 animais por piquete) os piquetes foram 
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considerados as unidades experimentais. O delineamento experimental utilizado foi 

em blocos completos ao acaso, onde o peso corporal inicial dos animais foi utilizado 

como critério de blocagem. 

Os suplementos foram fornecidos diariamente às 08h00min da manhã. 

Durante todo o período experimental não houve sobras, o suplemento ofertado foi 

ingerido completamente até uma hora após o fornecimento em apenas uma visita ao 

cocho. 

Tabela 3 - Composição e níveis de garantia dos suplementos utilizados durante o 
período experimental para os tratamentos com diferentes níveis de inclusão de ureia 
com ou sem extratos de taninos (ET) para novilhos Nelore em pastos de Urochloa 
brizantha cv. Marandu no período da seca. 

Suplemento 3 g/kg PC 
 

Baixa Ureia Alta Ureia 

Ingredientes (MN) Unidade Sem ET Com ET Sem ET Com ET 

Farelo de soja  (g/kg) 273 273 134 134 

Milho  (g/kg) 608 601 727 720 

Ureia  (g/kg) 30 30 50 50 

Bypro®  (g/kg) 0 7 0 7 

Premix comercial¹ (g/kg) 89 89 89 89 

Níveis de garantia (MS) 

Matéria seca (g/kg) 897 897 892 893 

Matéria orgânica (g/kg) 715 715 829 829 

Proteína bruta (g/kg) 261 260 263 262 

Fibra em detergente neutro (g/kg) 144 143 135 134 

Extrato etério  (g/kg) 11 11 9 9 

Carboidratos não fibrosos (g/kg) 514 509 572 567 

NDT (g/kg) 706 700 690 684 

NNP equivalente em PB (g/kg) 84,3 84,3 140,5 140,5 

Relação NNP/PB (%) 32,3 32,4 53,5 53,6 

PB oriunda do farelo de soja (g/kg) 126,7 126,7 62,2 62,2 

¹Premix contendo: 153,93 g/kg de Ca; 139,36 g/kg de P; 86,42 g/kg de Mg; 124,39 g/kg de S; 92,44 

g/kg de Na; 1623,86 mg/kg de Cu; 1970,93 mg/kg de Mn; 4940,18 mg/kg de Zn; 73,99 mg/kg de I; 

127,63 g/kg de Co; 51,85 g/kg de Se; 1752283,11 UI/kg de vit A; 328368,38 UI/kg de vit D; 8827,72 

UI/kg de vit E.  

PB = Proteína bruta; MN = Matéria natural; MS Matéria seca; NDT = Nutrientes digestíveis totais 

estimados; NNP = Nitrogênio não proteico; Bypro® = SilvaFeed Bypro® - blend de extratos de taninos 

condensados e hidrolisados, com 70% de pureza. 

Os tratamentos de alta inclusão de ureia foram formulados para que a ureia substituísse 50% da 

proteína verdadeira oriunda da soja em comparação ao de baixa inclusão de ureia. 
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5.4 Método de pastejo 

 

 

Foi adotado o método de pastejo em lotação contínua porém com taxa de 

lotação variável (Mott e Lucas, 1952), sob uma área previamente diferida por 120 

dias. Para que a oferta de forragem fosse mantida igual em todos os tratamentos, 

foram adicionados ou retirados (método put and take) animais de ajuste nos 

piquetes, sendo estes contemporâneos e oriundos de um mesmo manejo em uma 

área anexa.  

 

5.5 Avaliação do pasto  

5.5.1 Calibração: Altura vs. Massa  

 

 

Para determinação da massa de forragem foi utilizado o método da dupla 

amostragem (Sollenberger e Cherney, 1995), onde a massa era associada às 

leituras de altura do dossel (50 pontos de altura normal e comprimida) pelo uso do 

prato ascendente (rising plate meter). Em cada parcela eram selecionados três 

pontos de altura mínima, média e alta (determinados em função de ± 2 desvios 

padrões). Uma amostra de forragem de 0,25 m² de cada ponto selecionado era 

coletada ao nível do solo e posteriormente uma sub-amostra era seca em estufa a 

55ºC por 72 horas para determinação da matéria seca (MS) parcial. Depois, 

realizavam-se equações de regressão linear (Equação 1), através dos dados de 

massa e suas respectivas alturas, onde se estabelecia uma relação entre a altura do 

dossel e a massa de forragem: 

MF (kg/ha) = a + b × h (cm) (1) 

Onde: MF = massa de forragem em kg/ha de matéria seca, h = altura do 

dossel em cm, a = intercepto da regressão e b = coeficiente angular da regressão. 
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5.5.2 Composição morfológica do pasto 

 

 

Para avaliação dos componentes quantitativos e estruturais do dossel 

forrageiro foram utilizadas as amostras colhidas na altura média de cada piquete, 

conforme descrito anteriormente. As amostras foram separadas manualmente em: 

material morto (folha morta e colmo morto), haste verdes (bainha foliar e colmo) e 

lâminas foliares verdes. Após separação, os componentes eram pesados e secos 

em estufa de 55ºC por 72 horas para a obtenção da matéria seca parcial e 

proporção de cada componente no dossel forrageiro (Tabela 4). 

 

5.5.3 Determinação do valor nutritivo da forragem 

 

 

Foi realizado pastejo simulado para representação da fração consumida pelos 

animais. As amostras foram coletadas pelo método hand-plucking (De Vries, 1995) e 

secas em estufa de circulação de ar, a 55ºC, por 72 horas e posteriormente moídas 

em peneira de malha com crivo de 1 mm. Foram determinados os teores de matéria 

seca (método 934.01), matéria mineral (método 942.05) extrato etéreo (método 

920.39) e proteína bruta (método 978.04) de acordo com a AOAC (1995). Os teores 

de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) foram 

determinados conforme a metodologia sequencial descrita por Robertson e Van 

Soest (1981), e lignina pelo método descrito por Goering e Van Soest (1970). A 

digestibilidade verdadeira in vitro da matéria seca (DIVMS) foi determinada conforme 

Van Soest e Robertson (1985) (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Características quantitativas médias, composição morfológica e altura 
média da forragem nos piquetes de Urochloa brizantha cv. Marandu; e 
características bromatológicas de amostras oriundas de pastejo simulado dos pastos 
de Urochloa brizantha cv. Marandu pastejados durante o período experimental para 
os tratamentos com diferentes níveis de inclusão de ureia com ou sem extratos de 
taninos (ET). 

Item¹ 
Baixa Ureia Alta Ureia 

SEM 
P-valor² 

Sem ET Com ET Sem ET Com ET Ureia ET Ureia×ET 

Características da forragem 

Massa, kg/há 3122 3632 3554 3555 381,0 0,575 0,423 0,424 

Folha verde seca, 
kg/há 

320,4 433,4 337,0 374,5 59,05 0,724 0,227 0,532 

Altura, cm 23,23 26,97 27,64 27,85 13,69 0,850 0,887 0,900 

Densidade, kg MS/m
3
 1,318 1,332 1,291 1,254 0,050 0,219 0,785 0,534 

Disponibilidade, kg 
MS/kgPC 

2,166 2,339 2,283 2,289 0,187 0,726 0,349 0,384 

Proporção de componentes, % 

Folha verde 12,07 13,67 12,60 12,54 1,95 0,879 0,698 0,672 

Folha morta 29,85 24,96 26,64 26,70 1,74 0,682 0,189 0,179 

Colmo verde 14,29 15,05 16,08 16,37 2,06 0,465 0,803 0,909 

Colmo morto 43,80 46,32 44,67 44,39 3,44 0,834 0,656 0,579 

Composição da forragem, g/kg de MS 

Matéria seca (MN) 561,6 548,7 547,1 554,0 14,60 0,751 0,836 0,498 

Proteína bruta 61,08 58,60 56,98 59,39 2,17 0,432 0,988 0,256 

FDN 738,2 745,0 739,7 732,2 6,90 0,284 0,943 0,181 

FDA 396,6 404,7 398,0 396,8 7,21 0,548 0,524 0,388 

FDNi 256,9 262,0 257,3 262,1 5,83 0,952 0,259 0,969 

Lignina 5,54 5,68 5,90 5,52 0,16 0,540 0,447 0,118 

Extrato etério 11,14 11,65 12,54 11,87 0,55 0,153 0,885 0,288 

DIVMS 616,7 613,4 615,5 612,1 11,41 0,377 0,240 0,485 

¹MS = matéria seca; MN = matéria natural; FDN = fibra insolúvel em detergente neutro; FDA = fibra 
insolúvel em detergente ácido; FDNi = fibra insolúvel em detergente neutro indigestível; DIVMS = 
digestibilidade in vitro da matéria seca. 
²Obs: houve efeito de período nas variáveis apresentadas (P<0,05), porém não houve interação entre 
períodos e fatores ou mesmo interação tripla (P>0,10).  
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Figura 52 - Características quantitativas médias dos piquetes de Urochloa brizantha 
cv. Marandu pastejados durante o período experimental. Houve efeito de período 
nas variáveis apresentadas (P<0,05), porém não houve interação entre períodos e 
fatores ou mesmo interação tripla (P>0,10). MS total = matéria seca total, em kg; FV 
= folha verde, em kg. 

 

Figura 6 - Composição morfológica de forragem da altura média dos piquetes de 
Urochloa brizantha cv. Marandu. Houve efeito de período nas variáveis apresentadas 
(P<0,05), porém não houve interação entre períodos e fatores ou mesmo interação 
tripla (P>0,10). 
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5.6 Consumo dos animais em pastejo 

 

 

Diariamente, antes do fornecimento do suplemento, foram avaliados os 

cochos quanto às sobras do dia anterior. Foram realizados ajustes de oferta a cada 

final de período considerando a última pesagem dos animais. 

No experimento 1, a excreção fecal e consumo de forragem foram avaliados, 

em todos os quatro períodos, como descrito a seguir: 

 

Excreção fecal: Para estimativa da excreção fecal foi utilizado o indicador 

externo óxido de cromo (Cr2O3). O indicador foi inserido diretamente no rúmen na 

quantidade de 10 g por animal dia, as 13h00min, durante nove dias. As fezes dos 

animais foram coletadas cinco dias após início do fornecimento do indicador, para se 

obter uma excreção constante, durante quatro dias (uma vez ao dia) e em horários 

alternados: 16:00, 13:00, 10:00, 7:00 horas, respectivamente. 

As fezes de cada animal foram pesadas, parcialmente secas (55ºC, por 72 

horas) e moídas em moinho com peneira de crivo de 2 mm. A concentração do 

marcador (óxido crômico) foi obtida por espectrometria de absorção atômica 

(Williams et al., 1962). A excreção fecal foi obtida segundo a metodologia descrita 

por Smith e Reid (1955). 

 

Consumo individual de suplemento: Foi obtido através da média de 

consumo dos animais no piquete. 

Consumo individual de forragem: Para a estimativa do consumo de matéria 

seca de forragem foi utilizado o marcador interno fibra insolúvel em detergente 

neutro (FDNi), obtido pelo pastejo simulado durante o período de coleta de fezes 

(diretamente no reto) dos animais (Casali et al., 2008).  

Consumo individual de matéria seca: Obtido pelo somatório do consumo 

de forragem e pelo consumo de suplemento.  
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5.7  Parâmetros ruminais 

 

 

Foram colhidas amostras representativas do conteúdo ruminal de cada animal 

via cânula em diferentes horários: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 horas após 

suplementação em dois dias diferentes (25º dia = 0, 6, 12 e 18 horas; 26º dia = 3, 9, 

15 e 21 horas), sendo utilizadas as amostras coletadas em todos horários para 

avaliação do N-NH3, no entanto para pH e AGCC apenas os horários de 0, 6, 12 e 

18 horas após alimentação foram utilizados. Após colheita, as amostras (200 mL por 

animal) foram filtradas em dupla camada de pano de algodão e utilizadas para a 

determinação do pH (DM-22, Digimed, São Paulo, Brasil). Posteriormente, duas 

alíquotas de 50 mL foram armazenadas em frascos plásticos contendo 1 mL de 

H2SO4 (1:1) cada e congeladas a -20 ºC para análise de N-NH3. O N-NH3 foi 

determinado pelo método colorimétrico fenol-hipoclorito (Weatherburn, 1967). Duas 

alíquotas de 40 mL de líquido ruminal foram congeladas a -20 ºC para análise dos 

ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) por meio de cromatografia gasosa (GCMS 

QP 2010 plus, Shimadzu®, Kyoto, Japan) usando coluna capilar (Stabilwax, 

Restek®, Bellefonte, EUA; 60 m, 0,25 mm ø, 0,25 μm crossbond carbowax 

polyethylene glycol) (AGCC totais, acetato, propionato, butirato, valerato e 

isovalerato) (Palmquist et al., 1971). 

 

5.8  Parâmetros sanguíneos 

 

 

Foram realizadas quatro coletas de sangue nos horários: 0, 2, 4 e 6 horas 

após suplementação em dois dias diferentes (27º = 0 e 4 horas; 28º = 2 e 6 horas), 

puncionando veia jugular (sangue venoso) utilizando tubos de vácuo com gel 

separador (BD Vacutainer® SST II Advance). Posteriormente, as amostras foram 

centrifugadas (3000 rpm por 10 minutos). O soro foi retirado e armazenado a 

temperatura de -20°C. No soro foram determinados os teores de ureia e glicose, por 

meio de kits comerciais de diagnóstico (Labtest Diagnostica S.A., Lagoa Santa, 

Minas Gerais, Brazil), utilizando-se parâmetros enzimáticos colorimétricos com 
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leituras realizadas por analisador automatizado de bioquímica do sangue (Labmax 

Plenno, Labtest Diagnóstico S.A., Lagoa Santa, MG, Brasil). 

 

5.9 População de Protozoários 

 

 

A identificação e a quantificação dos gêneros de ciliados foram feitas em 

câmara Sedgewick-Rafter, (Dehority, 1984), sendo que de cada amostra 

homogeneizada foi pipetado 1 mL de conteúdo e transferido para tubos de ensaio, 

onde foram acrescentadas três gotas de lugol, em substituição ao verde brilhante 

conforme com a modificação proposta por D'Agosto e Carneiro (1999). Após 15 

minutos o conteúdo recebia a adição de 9 mL de glicerina a 30%. Para proceder a 

quantificação, de cada tubo de ensaio foi pipetado 1 mL do conteúdo para preencher 

a câmara de Sedgewick-Rafter. Utilizando-se uma grade de contagem em uma das 

oculares, foram quantificados os ciliados presentes em 50 campos e posteriormente, 

após rotação da câmara em 1800, mais 50 campos. O cálculo do número total de 

ciliados por mililitro de conteúdo foi feito multiplicando-se os valores encontrados por 

80 e por 20. Tais valores correspondem à superfície total da câmara de contagem e 

à diluição (Dehority, 1984). 

 

5.10 Diversidade microbiana ruminal 

 

 

Foram coletadas amostras para análise da diversidade bacteriana do rúmen 

no 26° dia de cada período experimental, nos animais canulados, com amostras 

compostas de fração sólida + fração líquida da digesta três horas após o 

fornecimento diário do suplemento para os animais, sendo aproximadamente 50 g 

de conteúdo da região medial e ventral do rúmen. Após a coleta, o material foi 

mantido congelado à -80ºC, em ultrafreezer, até o momento do processamento das 

amostras, aproximadamente 6 meses. 

As amostras foram processadas para a obtenção do pellet bacteriano 

conforme descrito por Granja-Salcedo et al. (2016). A extração do DNA foi realizada 
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utilizando 200 mg do pellet microbiano obtido e o kit de extração Quick-DNA™ 

Fecal/Soil Microbe Miniprep, recomendado por Henderson et al. (2013), seguindo as 

instruções do fabricante e utilizando o FastPrep®-24 Classic Instrument (MP 

biomedicals, FR) para a etapa de lise celular. Logo após extração do material 

genômico, o rendimento do DNA extraído foi avaliado por espectrofotometria 

(NanoDrop® ND-1000Spectrophotometer, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

USA) e fluorometría (Qubit® 3.0, kit Qubit® dsDNA Broad Range Assay Kit, Life 

Technologies). A pureza do DNA metagenômico foi avaliado por espectrofotometria 

a partir das relações A260nm/A280nm e A260nm/A230nm. Finalmente, a integridade do DNA 

foi verificada em gel de agarose 0,8% corado com SYBR™ Gold Nucleic Acid Gel 

Stain (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA). 

 A amplificação da região hipervariável V4 /V5 do gene 16S rRNA bacteriano 

foi realizada mediante uma reação de PCR utilizando-se o primer forward 515F (5'-

GTGNCAGCMGCCGCGGTAA-3') e o reverse 926R (5'-

CCGYCAATTYMTTTRAGTTT-3') utilizando-se 20 ng de DNA total de cada amostra, 

e 1,25 mM de MgCl2; 200 μM de dNTP; 1,0 U da enzima Taq DNA polimerase 

(Invitrogen); solução tampão para reação de PCR [1×]; 10 pmol de cada 

oligonucleotídeo iniciador e H2O para um volume final de 20 μl. 

 A PCR foi conduzida nas seguintes condições: 95°C por 3 minutos, 30 ciclos 

com desnaturação a 95°C por 30 segundos, pareamento a 53,8°C por 30 segundos, 

extensão a 72°C por 45 segundos e extensão final a 72°C por 10 minutos. As 

reações de PCR foram realizadas em duplicata e reunidas equimolarmente para 

minimizar o viés durante a reação. A pureza dos produtos da PCR, foi verificada em 

gel de agarose 1% e o tamanho dos fragmentos foi estimado por comparação com 

marcador 1 kb plus DNA ladder (Invitrogen). Em seguida, os fragmentos de PCR 

foram purificados utilizando o Kit Zymoclean™ Gel DNA Recovery, seguindo as 

instruções do fabricante. 

O sequenciamento foi realizado na facilty, no departamento de tecnologia da 

FCAV/UNESP no equipamento Illumina MiSeq ® utilizando o kit MiSeq Reagent v2 

(2x250pb) (Illumina ®, EUA).  

Os dados obtidos do sequenciamento foram processados por meio do QIIME 

software package (Caporaso et al., 2010). Inicialmente foram removidos os 



40 
 

adaptadores usando Scythe 0.991 (https://github.com/vsbuffalo / scythe) e Cutadapt 

1.7.1. Foram selecionadas para a leitura reads acima de 250 pb e com média > 25 

na qualidade Phred e as leituras duplicadas foram removidas usando o programa 

Prinseq 0.20.4. As leituras foram filtradas e determinadas as unidades taxonômicas 

operacionais (OTUs). O algoritmo Usearch foi usado para agrupar as leituras em 

OTUs com um corte de 99% de semelhança e para atribuir a taxonomia foi usando o 

Ribosomal Database Project (RDPII) version 11. As sequências bacterianas foram 

demarcadas e as quimeras suspeitas foram removidas utilizando a função OTUpipe 

dentro do QIIME (Caporaso et al., 2010).  Também, foram calculados os estimadores 

de riqueza e os índices de alpha e beta diversidade. 

 

5.11 Avaliação do desempenho animal 

 

 

O desempenho dos animais do experimento 2 foi avaliado pelo ganho médio 

diário (GMD, kg/dia) determinado pela diferença entre o peso corporal em jejum final 

(PCf; restrição de sólidos e líquidos por 16 horas) e o peso corporal em jejum inicial 

(PCi) dividido pelo total de dias, em cada um dos períodos experimentais. O ganho 

por área (GA, kg/ha) também foi avaliado, conforme exposto na Equação 2, 

considerando o GMD multiplicado pelo número de animais e pelo tempo de 

permanência dos animais em determinada área. 

 

 

 

 

GA (kg/ha) = 
GMD (kg/dia) × número de animais × número de dias 

área do piquete (ha) 
 

(2) 

 

 

 

 



41 
 

 

5.12 Análises estatísticas 

 

No experimento 1, os dados foram analisados em um delineamento em 

quadrado latino, o modelo incluiu os fatores ureia e tanino e suas interações, horário 

de coleta e suas interações como efeito fixo, efeito de quadrado, período, animal, 

animal dentro de quadrado como efeitos aleatórios.  

 

Yijklm = μ + qi + aj + pk + Ul + Tm + (U × T)lm + eijklm 

Em que: Yijklm = observação dos suplementos com baixa ou alta inclusão de ureia l e 

inclusão ou não de tanino m, no quadrado i, no animal j, no período k; μ = média 

geral; qi = efeito do quadrado i; aj = efeito do animal j; Pk = efeito do período k; Ul = 

inclusão de ureia no suplemento l (baixa ou alta); Tm = taninos no suplemento m 

(inclusão ou não); Ul × Tm = interação entre inclusão de ureia e tanino lm; eijklm = erro 

aleatório associado a cada observação. Os dados obtidos ao longo do tempo 

(amônia, pH ruminais e ácidos graxos de cadeia curta) foram analisados como 

medidas repetidas sendo acrescidos os efeitos de tempo e a interação entre tempo e 

os fatores. 

Os dados de riqueza, diversidade e abundância ruminal de bactérias e 

Archaeas foram comparados entre os níveis de inclusão de ureia e a inclusão ou 

não de extratos de taninos nos suplementos pelo teste de Friedman pós-teste de 

Dunns. Os dados de abundância ruminal de bactérias e Archaeas foram submetidos 

à análise de componentes principais tendo como fator o nível de ureia, inclusão de 

taninos e suas interações, utilizando o pacote rgl do R (R Core Team, 2015). 

 

No experimento 2, os dados foram analisados em um delineamento em 

blocos casualizados, utilizando o procedimento MIXED do SAS (SAS Inst. Inc., Cary, 

NC), considerando os fatores ureia e tanino e suas interações como efeito fixo e o 

bloco como efeito aleatório. 
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Yijk = μ + bi + Uj + Tk + (U × T)jk + eijk. 

Onde: Yijke = observação dos suplementos com baixa ou alta inclusão de ureia 

j e inclusão ou não de tanino k, no bloco i; μ = média geral; bi = efeito de bloco i; Uj = 

inclusão de ureia no suplemento j (baixa ou alta); Tk = taninos no suplemento k 

(inclusão ou não); Uj × Tk = interação entre inclusão de ureia e tanino jk; eijk = erro 

aleatório associado a cada observação. 

Os dados obtidos ao longo do tempo foram analisados como medidas 

repetidas sendo acrescidos os efeitos de tempo e a interação entre tempo e fatores 

no modelo. As matrizes para cada variável foram escolhidas de acordo com o critério 

BIC (Bayesian Information Criteria) com seu menor valor. As análises estatísticas 

foram realizadas utilizando o PROC MIXED do programa SAS (SAS Inst. Inc., Cary, 

NC), exceto para diversidade bacteriana ruminal que se utilizou o software R versão 

3.5.1 (R Core Team, 2015), com prévia comprovação dos supostos matemáticos de 

distribuição normal (Teste de Shapiro-Wilk) e homocedasticidade das variâncias 

(Teste de Bartlett). O nível de significância foi declarado a 5% de probabilidade e 

tendência explorada de 5 a 10%. 

 
6. RESULTADOS 
 
6.1 Consumo e digestibilidade 
 
 

Não houve interação entre os fatores para o consumo dos animais (P ≥ 0,77). 

O consumo de matéria seca (MS; P ≥ 0,51), matéria orgânica (MO; P ≥ 0,52), 

proteína bruta (PB; P ≥ 0,63) e fibra insolúvel em detergente neutro (FDN; P ≥ 0,49) 

foram semelhantes entre os tratamentos. Também não houve interação entre os 

fatores para a digestibilidade dos parâmetros avaliados (P ≥ 0,24). A digestibilidade 

da MS (P ≥ 0,23), MO (P ≥ 0,16) e FDN (P ≥ 0,50) também não foram influenciadas 

pela inclusão ou não de ET e as diferentes inclusões de ureia no suplemento 

(Tabela 5). Houve tendência de aumento, em cerca de 10,0%, na digestibilidade da 

PB com a inclusão de ET (607,5 vs. 552,1 g/kg; P = 0,06).  
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Tabela 5 - Consumo e digestibilidade aparente de novilhos Nelore recebendo 
suplementos com oferta de 3 g/kg do PC com diferentes níveis de inclusão de ureia 
com ou sem extratos de taninos (ET) em pastos de Urochloa brizantha cv. Marandu 
no período da seca. 

Itens 
Baixa Ureia Alta Ureia 

SEM 
P-valor 

Sem ET Com ET Sem ET Com ET Ureia ET Ureia ×ET 

Consumo total, kg  

Matéria seca 5,96 6,57 6,03 6,37 0,737 0,922 0,509 0,848 

Matéria orgânica 5,05 5,60 5,23 5,50 0,645 0,953 0,519 0,823 

Proteína bruta 0,559 0,567 0,532 0,564 0,109 0,732 0,625 0,773 

FDN 4,00 4,50 4,05 4,34 0,560 0,922 0,485 0,845 

Digestibilidade aparente, g/kg 

Matéria seca 522,8 546,6 547,7 552,2 41,26 0,234 0,269 0,444 

Matéria orgânica 472,0 495,6 495,2 507,1 32,25 0,168 0,159 0,631 

Proteína bruta 530,6 601,1 573,5 613,8 101,1 0,327 0,060 0,592 

FDN 538,4 562,8 567,1 555,0 41,82 0,495 0,689 0,242 

FDN = fibra insolúvel em detergente neutro. 

 

6.3 Parâmetros ruminais 

 

 

Não foram verificados efeitos de ET, ureia ou interação ET × ureia (P ≥ 0,14) 

sobre a produção total de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC Total), proporções 

molares de acetato, propionato, butirato e valerato, relação acetato:proprionato e, 

ainda, nitrogênio amoniacal no rúmen (NAR; Tabela 6). Porém, o pH sofreu redução 

(P = 0,05) com a inclusão de ET nos suplementos. 

Todas as variáveis sofreram influência do tempo de amostragem após 

suplementação, exceto a proporção molar de valerato (P = 0,16). Adicionalmente, o 

NAR sofreu interação entre ureia × tempo (P <0,01; Figura 14 - A), com valores mais 

elevados 6 horas após a suplementação com alta ureia comparada à baixa ureia. O 

pH apresentou tendência de interação entre ureia × tempo (P = 0,06; Figura 14 - C), 

sendo menor as 6 horas pós suplementação com baixa ureia. A relação 

acetato:proprionato mostrou tendência de redução (P = 0,08), com menores valores 

nos horários de 12 e 18 horas após a suplementação com uso de ET (Figura 14 - E). 
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Houve tendência de interação ET × tempo para a proporção molar de butirato 

(P = 0,06), com elevação nos horários de 12 e 18 horas após a suplementação nos 

grupos que receberam o ET (Figura 14 - B). Adicionalmente, a proporção molar de 

isovalerato apresentou uma tripla interação entre ureia × ET × tempo (P = 0,05; 

Figura 14 - C), onde o isovalerato se elevou nos horários de 12 e 18 horas após 

suplementação com a inclusão de ET em baixa ureia. Porém, a elevação da 

proporção molar de isovalerato foi antecipada, 6 horas após suplementação, quando 

a inclusão de ET ocorreu em suplementos de elevada inclusão de ureia. 
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Tabela 6 – Parâmetros de fermentação ruminal em diferentes horários após suplementação de novilhos Nelore recebendo 
suplementos com oferta de 3 g/kg do PC com diferentes níveis de inclusão de ureia e com ou sem extratos de taninos (ET) 
em pastos de Urochloa brizantha cv. Marandu no período da seca. 

 Baixa Ureia Alta Ureia 
SEM 

P-valor 

  Sem ET Com ET Sem ET Com ET Ureia ET Tempo Ureia×ET Ureia ×Tempo ET×Tempo Ureia×ET×Tempo 

AGCC Total, mM 96,7 96,5 96,6 95,7 5,43 0,840 0,825 0,067 0,863 0,117 0,469 0,633 

AGCC, mol/100 
mol 

            

Acetato 67,2 66,7 66,9 65,3 0,98 0,276 0,177 <0,01 0,501 0,542 0,563 0,611 

Propionato 14,6 14,5 14,1 15,2 0,67 0,847 0,450 <0,01 0,329 0,715 0,257 0,601 

Butirato 6,87 7,49 7,31 7,88 0,79 0,383 0,234 0,012 0,955 0,242 0,064 0,416 

Valerato 0,72 0,65 0,74 0,88 0,18 0,478 0,845 0,161 0,527 0,631 0,539 0,508 

Isobutirato 9,31 9,32 9,62 9,53 0,62 0,335 0,878 <0,01 0,851 0,634 0,557 0,477 

Isovalerato 1,26 1,38 1,32 1,43 0,15 0,403 0,085 <0,01 0,912 0,051 0,050 0,052 

Acet : Prop 4,62 4,65 4,78 4,50 0,21 0,986 0,521 <0,01 0,447 0,666 0,076 0,773 

NAR, mg/dL 3,98 4,65 4,65 5,55 0,66 0,144 0,144 <0,01 0,822 <0,01 0,231 0,696 

pH 6,52 6,48 6,57 6,48 0,15 0,372 0,050 <0,01 0,310 0,056 0,241 0,630 

Acet : Prop  = relação acetato : propionato. 
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Figura 74 – A) Concentração de nitrogênio amoniacal (N-NH3) para o fator nível de 
inclusão de ureia; B) proporção molar de butirato para o fator extratos de taninos 
(ET); C) proporção molar de isovalerato para nível de inclusão de ureia com 
presença ou não de ET; D) valores de pH para o fator inclusão de ureia; e E) 
Relação acetato:propionato para o fator ET de amostras de líquido ruminal coletados 
em diferentes horários após suplementação de novilhos Nelore recebendo 
suplementos com oferta de 3 g/kg do PC com diferentes níveis de inclusão de ureia 
com ou sem ET em pastos de Urochloa brizantha cv. Marandu no período da seca. 
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6.4 Metabólitos sanguíneos 

 

 

A ureia no soro apresentou tendência de aumento para os tratamentos com a 

alta concentração de ureia, com incremento de 10,0% em seus valores (51,8 vs. 

47,1 mg/dL; P = 0,08). Os valores observados para glicose foram semelhantes entre 

os tratamentos (P ≥ 0,49; Tabela 7). 
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Tabela 7 - Concentração de ureia no soro e glicose do sangue de novilhos Nelore recebendo suplementos com oferta de 3 
g/kg do PC com diferentes níveis de inclusão de ureia com ou sem extratos de taninos (ET) em pastos de Urochloa brizantha 
cv. Marandu no período da seca. 

Itens 

Baixa Ureia Alta Ureia 

SEM 

 P-valor 

Com ET Sem ET Com ET Sem ET Ureia ET Tempo Ureia×ET Ureia×Tempo ET×Tempo Ureia×ET×Tempo 

Ureia no soro, 

mg/dL 
46,8 47,4 52,3 51,3 3,98 0,079 0,932 <0,01 0,768 0,375 0,563 0,587 

Glicose, mg/dL 60,3 59,0 57,3 58,7 3,43 0,487 0,966 0,710 0,566 0,659 0,717 0,772 
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6.5 População de protozoarios 

 

 

A contagem da população total de protozoários revelou valores medios de 

21,6 × 105 protozoarios/mL, não apresentando diferenças entre os tratamentos (P ≥ 

0,18). A estratificação entre os gêneros também não reveloum efeitos dos 

tratamentos sobre a população de Entodinium, Dasytricha, Isotricha, Charonina, 

Metadinium, Ostracodinium, Eudiplodinium (P ≥ 0,18; Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Contagem total e composição (por mL de conteúdo ruminal) da população 
de protozoários ciliados de novilhos Nelore recebendo suplementos com oferta de 3 
g/kg do PC com diferentes níveis de inclusão de ureia com ou sem extratos de 
taninos (ET) em pastos de Urochloa brizantha cv. Marandu no período da seca. 

Protozoários, ×10
5
/mL 

Baixa Ureia Alta Ureia 
SEM 

P-valor 

Sem ET Com ET Sem ET Com ET Ureia ET Ureia × ET 

Total 21,7 23,3 21,3 19,9 1,96 0,185 0,922 0,267 

Entodinium 5,20 5,20 5,40 5,14 0,23 0,650 0,405 0,387 

Dasytricha 4,30 4,28 4,32 4,33 0,24 0,769 0,959 0,933 

Isotricha 4,33 4,55 4,43 4,50 0,24 0,803 0,179 0,503 

Charonina 3,19 3,93 2,99 2,64 0,83 0,410 0,821 0,538 

Metadinium 1,92 2,30 2,38 1,89 0,94 0,973 0,941 0,545 

Ostracodinium 3,23 3,02 2,80 1,93 0,93 0,225 0,367 0,564 

Eudiplodinium 1,31 1,85 1,79 1,75 0,67 0,774 0,706 0,665 

 

6.6 Diversidade microbiana no rúmen 

 

 

O sequenciamento das amostras para diversidade bacteriana ruminal, revelou 

em média 44.341 sequências por amostra, totalizando 709.456 sequências a partir 

de 16 amostras. Foram identificadas 2.983 unidades taxonômicas operacionais 

(OTUs) com uma confiabilidade > 99%.  

Os índices de riqueza Ace e Chao1 foram influenciados pela inclusão de ET 

(P < 0,05; Friedman), sendo superiores quando os animais foram suplementados 

com a presença de ET (Figura 15).  Não houve efeito dos fatores ou interação entre 
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eles para o índice de diversidade Shannon Wiener (P > 0,05; Friedman); porém, a 

inclusão de ET nos suplementos reduziu os valores do índice Simpson (P < 0,05; 

Friedman; Figura 15). Não foi observado efeito da ureia sobre os índices de riqueza 

e diversidade. 
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Figura 15 - Índices de riqueza (Chao1 e ACE) e estimador de diversidade (Simpson) do líquido ruminal de novilhos Nelore 
suplementados, com oferta de 3 g/kg do PC, com inclusão ou não de extratos de taninos (ET) em pastos de Urochloa 
brizantha cv. Marandu no período da seca. 
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Foi identificado 1 Filo no dominio Archeas (Euryarchaeota), que não sofreu 

efeito dos fatores expostos (P > 0,05; Friedman). Já no domínio bactéria, foram 

identificados 16 Filos (Tabela 9), destacando-se a elevada abundância do grupo de 

OTU’s Unassigned (47,5%), que foi influenciado pelo nível de inclusão de ureia, com 

aumento para o nível de inclusão elevado. A inclusão de ET no suplemento 

proporcionou maior abundância de SR1 e menor abundância de Firmicutes (P < 

0,05; Friedman).  

Além desses, os Filos Other e Actinobacteria foram influenciados pelos 

fatores ureia e ET (P < 0,05; Friedman), sendo mais abundantes para suplementos 

com inclusão de ET e também para os que possuiam maior inclusão de ureia 

(Tabela 9). O mesmo ocorreu para os Filos Tenericutes, Spirochaetes, 

Lentisphaerae e Fibrobacteres, porém, sendo mais abundantes para a maior 

inclusão de ureia e para ausência de ET nos suplementos (P < 0,05; Friedman). Em 

relação à abundância de Bacteroidetes também houve influência dos fatores ureia e 

ET (P < 0,05; Friedman), sendo elevadas pela inclusão de ET e reduzidas pela 

elevação da ureia nos suplementos. Ainda, houve interação tripla para a abundância 

de Verrucomicrobia (P < 0,05; Friedman), sendo mais elevada em inclusão de ET 

em baixa ureia, seguidos de inclusão de ET em alta ureia e baixa ureia sem inclusão 

de ET e, por ultimo, em alta ureia sem a inclusão de ET no suplemento (Tabela 9). 
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Figura 86 - Abundância bacteriana ruminal no nível de filo (%) de novilhos Nelore 
recebendo suplementos com oferta de 3 g/kg do PC com diferentes níveis de 
inclusão de ureia e com ou sem extratos de taninos (ET) em pastos de Urochloa 
brizantha cv. Marandu no período da seca. 
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Tabela 9 - Mediana e rango interquartil da abundância bacteriana ruminal no nível de filo (%) de novilhos Nelore recebendo 
suplementos com oferta de 3 g/kg do PC com diferentes níveis de inclusão de ureia e com ou sem extratos de taninos (ET) 
em pastos de Urochloa brizantha cv. Marandu no período da seca. 

Domínio 
Filo 

Baixa Ureia Alta Ureia P-valor² 

Sem ET Com ET Sem ET Com ET Ureia ET 
Ureia x 

ET 

Bacterias Unassigned 47,86 ± 2,89 47,63 ± 4,78 46,33 ± 4,53 49,67 ± 4,56 <0,05 NS NS 

 

Other¹ 2,26 ± 1,13 7,89 ± 29,32 6,77 ± 5,64 6,77 ± 53,56 <0,05 <0,05 NS 

 

Verrucomicrobia 0,09 ± 0,03ab 0,14 ± 0,02a 0,08 ± 0,03b 0,08 ± 0,03ab <0,05 <0,05 <0,05 

 

Tenericutes 0,22 ± 0,05 0,14 ± 0,06 0,17 ± 0,13 0,18 ± 0,10 <0,05 <0,05 NS 

 

Synergistetes 0,04 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,05 ± 0,03 0,03 ± 0,01 NS NS NS 

 

SR1 0,02 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,02 ± 0,02 NS <0,05 NS 

 

Spirochaetes 0,78 ± 0,53 1,03 ± 0,24 0,96 ± 0,53 0,78 ± 0,34 <0,05 <0,05 NS 

 

Proteobacteria 0,64 ± 0,11 0,65 ± 0,09 0,83 ± 0,23 0,61 ± 0,03 NS NS NS 

 

Lentisphaerae 0,05 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,06 ± 0,06 0,05 ± 0,02 <0,05 <0,05 NS 

 

Fusobacteria¹ 67,66± 242,44 5,64 ± 57,51 2,26 ± 37,21 1,13 ± 69,35 NS NS NS 

 

Firmicutes 26,49 ± 3,96 25,88 ± 5,39 27,03 ± 5,09 26,86 ± 3,45 NS <0,05 NS 

 

Fibrobacteres 1,01 ± 0,43 0,83 ± 0,19 1,18 ± 0,79 0,85 ± 0,15 <0,05 <0,05 NS 

 

Elusimicrobia 0,14 ± 0,03 0,15 ± 0,04 0,15 ± 0,01 0,08 ± 0,04 NS NS NS 

 

Bacteroidetes 16,10 ± 5,21 16,43 ± 6,54 17,29 ± 3,58 15,33 ± 4,51 <0,05 <0,05 NS 

 

Armatimonadetes¹ 4,51 ± 95,85 72,17 ± 26,86 7,89 ± 51,87 58,64 ± 137,01 NS NS NS 

 

Actinobacteria 5,00 ± 0,07 8,00 ± 0,04 9,75 ± 0,09 11,25 ± 0,13 <0,05 <0,05 NS 

Archaea Euryarchaeota 3,94 ± 0,55 4,42 ± 0,85 4,97 ± 0,48 4,24 ± 1,21 NS NS NS 

¹ valores expressos em exponencial x 10
-4

; ²P-valor com base no teste de Friedman. 
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No total, foram identificados 124 gêneros, sendo que, destas 120 eram de 

bactérias e quatro de Archeas. Ao todo, 72 dos generos encontrados tiveram suas 

abundâncias influenciadas pelos fatores que compuseram os tratamentos (Friedman 

P < 0,05; Figura 16).  

Explorando a análise de componentes principais (PCA), testando para os 

fatores ET, ureia e interação ET × ureia, selecionou-se 19 microrganismos que 

explicaram 66,4% da variação dos dados e que tiveram efeito apenas para os 

diferentes níveis de inclusão de ureia. Sendo associados à alta ureia e ubicados no 

componente principal 1  Methanobacterium, Methanimicrococcus, Mogibacterium, 

Butyrivibrio, Clostridium_XlVb, Pseudobutyrivibrio, Clostridiales_Other, Dehalobacter, 

Acidaminococcaceae_Other, Selenomonas, Synergistes e Anaeroplasma; e a os 

gêneros Prevotella, Clostridiales_Incertae_Sedis_XI_Other, Lachnospiraceae_Other, 

Ruminococcaceae_Other, Ruminococcus, Firmicutes_Other, e 

Aeromonadales_Other, associados à baixa ureia e ubicados no componente 

principal 2 (Figura 17). 
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Figura 96 – Heatmap dos gêneros de bacterias do rúmen de novilhos Nelore 
suplementados com oferta de 3 g/kg do PC com alta (H) ou baixa (L) taxa de 
degradação da proteína e/ou com (T) ou sem (N) taninos em pastos de Urochloa 
brizantha cv. Marandu no período da seca. 
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Figura 17 - Análise de componentes principais (PCA), explorando as variações da 
composição microbiana de novilhos Nelore recebendo suplementos com oferta de 3 
g/kg do PC com alta (vermelho) e baixa (verde) inclusão de ureia, em pastos de 
Urochloa brizantha cv. Marandu no período da seca. 

 

6.7  Desempenho 

 

 

Não houve interação entre os fatores para o desempenho dos animais (P ≥ 

0,38). Não houve efeito dos diferentes níveis de inclusão de ureia e do uso ou não 

dos extratos de taninos (ET) sobre o ganho médio diário dos animais (GMD; P ≥ 

0,21), peso final (PCf; P ≥ 0,49), taxa de lotação (TL; P ≥ 0,24) ou ganho por área 

(GA; P ≥ 0,21), com as respectivas médias de 0,290 kg/dia, 338 kg de PC, 3,49 

UA/ha e 180 kg/ha (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Desempenho de novilhos Nelore recebendo suplementos com oferta de 
3 g/kg do PC com diferentes níveis de inclusão de ureia com ou sem extratos de 
taninos (ET) em pastos de Urochloa brizantha cv. Marandu no período da seca. 

 Baixa Ureia Alta Ureia 
SEM 

P-valor 

Item¹ Sem ET Com ET Sem ET Com ET Ureia ET Ureia×ET 

PCi, kg 294 294 294 295 15,2 0,490 0,751 0,418 

PCf, kg 339 338 336 340 9,67 0,908 0,490 0,380 

GMD, kg/dia 0,28 0,30 0,28 0,30 0,05 0,953 0,344 0,810 

GA, kg/ha 181 183 169 188 21,5 0,767 0,333 0,448 

TL, UA/ha 3,27 3,48 3,61 3,60 0,36 0,241 0,607 0,553 

¹PCi = Peso corporal inicial; PCf = Peso corporal final; GMD = Ganho médio diário; TL = Taxa de 
lotação; UA = Unidade animal referente a 450 kg de peso corporal. 

 

7. DISCUSSÃO 

 

 

A suplementação no período da seca visa corrigir a deficiência global de 

proteína do pasto, aumentando o consumo e desempenho dos animais (Detmann et 

al., 2009). Porém, a composição do suplemento influencia a resposta à 

suplementação, sendo a inclusão de ureia um dos principais fatores de regulação e 

alteração do padrão de consumo, como maior número de visitas ao cocho, por 

consequência, pode reduzir o desempenho (Visek, 1984; Moraes et al., 2009; 

Fernandes et al., 2016). Pois, a inclusão elevada de ureia pode acarretar em 

redução do consumo de suplemento, através do reflexo negativo condicionado 

gerado pela rápida fermentação da ureia no rúmen e elevação da absorção de N-

NH3 no rúmen que, em excesso, irá causar desconforto nos animais, mesmo em 

condições subagudas (Visek 1984; Detmann et al., 2009; Moraes et al., 2009). 

Assim, a ausência de efeito dos diferentes níveis de inclusão de ureia sobre o 

consumo dos animais no experimento 1, indicam que os fatores relacionados ao 

pasto possam ter limitado a amplitude de resposta. Dessa forma, a hipótese testada 

não veio a se confirmar, uma vez que as maiores inclusões de ureia no suplemento 

ofertado aos animais não alteraram seu consumo. 

Os animais possuem habilidade para minimizar adversidades quanto à 

estrutura do pasto através da regulação do comportamento ingestivo, uma vez que 
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menores massas de bocado são compensadas por elevação da taxa de bocado e 

prolongamento do tempo de pastejo (Carvalho, 2005). Essa habilidade é limitada, 

uma vez que bovinos dificilmente excederão o tempo de pastejo de 12 horas, pois 

também demandam tempo para ócio e ruminação (Carvalho, 2005). Dessa forma, a 

elevada proporção de colmo (60,2% de colmo verde + colmo morto) e a baixa 

densidade do pasto (1,3 kg de MS/m³), refletem uma estrutura prejudicial ao pastejo 

que, aparentemente, não pôde ser compensada pela alteração do comportamento 

ingestivo dos animais (ingestão de colmo e material de baixa digestibilidade), uma 

vez que os aspectos estruturais possuem grande influência sobre o consumo (Poppi 

et al., 1987), interferindo na resposta aos diferentes suplementos ofertados (Silva et 

al., 2009). 

Em pastos de estrutura prejudicada, os animais são obrigados a ingerir, em 

maior proporção, componentes estruturais do pasto com valor nutritivo inferior, como 

o colmo morto (Santos et al., 2016). Isso justifica o baixo valor nutritivo das amostras 

de pastejo simulado dos animais, com baixo teor proteico e elevador teor de FDN, 

FDA e lignina. Destacando ainda, que uma hora após a suplementação os animais 

já haviam consumido todo o suplemento, com apenas uma visita ao cocho e sem 

que houvesse sobras de suplementos durante todo o experimento para todos os 

tratamentos ofertados. 

Em animais consumindo pastos de baixo teor proteico e elevado teor de FDN, 

alterações na fonte proteica do suplemento, bem como a inclusão de aditivos, têm 

suas respectivas relevâncias reduzidas para com o desempenho animal, pois a 

deficiência de N no rúmen é elevada (Carvalho et al., 2017; Almeida et al., 2018). E, 

por isso, a elevação da inclusão de ureia (com aumento de dois pontos percentuais) 

e o uso do ET nos suplementos não influenciou o consumo dos animais.  

A elevação da digestibilidade aparente da proteína bruta causada pela 

inclusão dos ET reflete uma possível elevação da proteína metabolizável da dieta, 

semelhante ao observado por Mezzomo et al. (2011). Ainda neste sentido, 

considerando os efeitos da complexação entre os extratos de taninos e as proteínas 

e as interações dos fatores avaliados com o tempo pós-suplementação, reveste-se 

de importância destacar a elevação do butirato e do isovalerato após o consumo do 

suplemento. Os extratos de taninos podem ser hidrolizados no rúmen a butirato 
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através de uma ação enzimática em série que utiliza a via 3-hidroxi-5-oxohexanoato 

(Krumholz and Bryant, 1986; Bhat et al., 1998).  

A liberação da proteína verdadeira pelo rompimento das ligações entre os 

extratos de taninos e proteínas, disponibiliza aminoácidos para os microrganismos 

ruminais, como a leucina, que ao ser deaminada libera o isovalerato, o qual é um 

ácido graxo de cadeia ramificada. Em experimentos testando diferentes doses de 

inclusão de extratos de taninos, com a finalidade de reduzir perdas urinárias de 

nitrogênio em dietas com elevado teor proteico, há uma redução da concentração de 

isovalerato para doses elevadas de extratos de taninos (Aboagye et al., 2018). 

Contudo, as dietas possuíam elevadas taxa de passagem, assim o tempo disponível 

para hidrolização dos taninos é reduzida, diferentemente do que ocorre no presente 

estudo, com animais ingerindo um pasto de baixo valor nutritivo, prolongando o 

tempo de permanência no rúmen. 

A redução da relação acetato:propionato com a inclusão de extratos de 

taninos apontam para uma maior eficiência no processo de fermentação, em 

concordância com estudos utilizando baixas dosagens de inclusão de metabólitos 

secundários, como taninos e saponinas, na dieta animal (Koening e Beauchemin, 

2018; Liu et al., 2019). O pH também se elevou nas primeiras horas após 

suplementação com a maior inclusão de ureia, uma vez que a hidrólise enzimática 

total de uma molécula de ureia libera duas moléculas de amônio e um dióxido de 

carbono, adsorvendo temporariamente ions H+ do meio. 

Para o NAR, os valores obtidos no presente estudo foram, em média, de 

apenas 4,71 mg/dL, podendo ser considerados baixos, onde para a exploração da 

máxima degradação da fibra em pastos com baixo valor nutritivo, Detmann et al. 

(2009), verificaram que a suplementação dos animais deveria elevar a concentração 

do NAR para os valores mínimos de 8,00 mg/dL. Justifica-se assim, a ausência de 

sobras durante o estudo pelos animais, inclusive para os que consumiram o 

suplemento com alta inclusão de ureia, pois segundo Detmann et al. (2009), 

restrições quanto ao consumo voluntário ocorreriam somente em concentrações 

acima de 15,17 mg/dL de NAR. A maior concentração de NAR às 6 horas após a 

suplementação para a alta ureia em relação à baixa ureia (8,98 vs. 5,40 mg/dL) 
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sugere que o pico de NAR pode ter ocorrido antes das 3 horas após a 

suplementação. 

Adicionalmente, a elevação da ureia no soro para a alta inclusão de ureia no 

suplemento corrobora com a narrativa que ela favorece as perdas de N-NH3 nas 

primeiras horas após a suplementação e, possivelmente aumentando a mobilização 

de N a partir de catabolismo tecidual (Li et al., 2019).  

Por possuírem importante papel no metabolismo proteico, os protozoários são 

foco de alguns estudos relacionados à inclusão de extratos de taninos em dietas e 

sua interação com a proteína. No entanto, a literatura não se apresenta concisa em 

relação a influencia dos extratos de taninos sobre a população de protozoários, onde 

certos estudos mostraram uma inibição da população (Bhatta et al., 2009; Hariadi e 

Santoso, 2010) e outros mais recentes (Aboagye et al., 2018; Aboagye et al., 2019), 

assim como no presente estudo, não verificaram efeitos dos extratos de taninos 

sobre a população de protozoários. 

A observação dos índices de riqueza Ace e Chao1, assim como o de 

diversidade Simpson, demonstra que os extratos de taninos foram capazes de 

aumentar a riqueza e reduzir a diversidade bacteriana no rúmen, porém com uma 

menor variedade de indivíduos no rumen, podendo estar relacionado a rumens mais 

eficientens em função de um menor número de vias metabólicas (Weiss et al., 2008; 

Zhu et al., 2018). 

A elevada proporção de microrganismos desconhecidos é compatível com 

trabalhos que buscam caracterizar a população ruminal de hospedeiros que se 

encontram em condições adversas, alimentando-se de material de baixa qualidade 

(Hartinger et al. 2018). Isso demonstra que a população microbiana se altera nessas 

condições, onde maiores variações da microbiota se correlacionam negativamente 

com indiviuos mais produtivos, porém positivamente para com maiores eficiências de 

utilização do nitrogênio. 

A análise de PCA mostrou que a principal variação dos dados relativos à 

abundância dos diferentes gêneros classificados é oriunda das diferentes inclusões 

de ureia nos suplementos. Dentre os microrganismos que tiveram aumento em sua 

abundância para a alta inclusão de ureia, se descam a Mogibacterium, que possui 

cepas relacionadas a inflamações dentarias em humanos, mas também foram 
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encontradas no rúmen de animais que receberam tratamentos com extratos de 

flavonóides de alfafa (Zhan et al., 2017). Acredita-se que no rumen a Mogibacterium 

atue junto ao epitélio ruminal contribuindo para a hidrólise da ureia em amônia (Liu 

et al., 2015), justificando sua maior abundância em suplementos com maior inclusão 

de ureia. 

Além dessas, ainda para alta inclusão de ureia, foram observadas maiores 

abundâncias de gêneros como a Butyrivibrio, que possuem atividade sobre xilanas e 

proteínas no rúmen (Cotta e hespell, 1986; Hespell et al., 1987). Assim como 

Acidaminococcaceae_Other, uma família ainda pouco explorada e que possuem 

uma dupla membrana de microrganismos Gram-negativos, porém seu esqueleto 

cromossomal é mais próximo de Gram-positivas do Filo Firmicutes (D’Auria et al., 

2011). E por último, a Anaeroplasma, que detem espécies de Gram-negativas com 

habilidade de se desenvolverem em temperaturas por volta de 37ºC (Vincent et al., 

2017). 

Para a baixa inclusão de ureia, foram observadas maiores abundâncias 

relativas de gêneros como Prevotella, com reconhecida ação proteolítica (Hartinger 

et al. 2018), uma vez que os tratamentos disponibilizavam maiores quantidades de 

proteína verdadeira. Outros como Synergistes, que possuem cepas como a S. 

jonesii, com habilidade em degradar compostos tóxicos, como 3-hidroxi-4(IH)-piridina 

(Allison et al., 1992). Assim como famílias pouco conhecidas de Firmicutes_Other, 

e outras reconhecidas por atuarem na degradação de fibras no rúmen, como o 

gênero Ruminococcus. 

A sobreposição dos grupos no PCA (Figura 19) indicam que as variações na 

microbiota não foram intensas, uma vez que o pasto disponível para os animais 

constituíram, por si só, um grande desafio a microbiota ruminal. 

Os dados sugerem que a ação dos extratos de taninos esteve relaciona de 

maneira mais próxima à blindagem da proteína, do que para a redução de 

microrganismos que degradam a proteína no rúmen. Considerando a manipulação 

da fermentação proteica no rúmen, sem grandes alterações relacionadas à 

microbiota, assim como o observado por Petri et al. (2019). 

Adicionalmente, embora tenha havido mudanças pontuais na abundância dos 

microrganismos descritos, não foram observados efeitos contundentes em grupos 
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funcionais específicos, como o de microrganismos celulolíticos ou proteolíticos, por 

exemplo, corroborando para a ausência de variações na degradação de fibra e 

consumo. A avaliação de grupos funcionais específicos é interessante pelo fato de 

bactérias de diferentes linhagens compartilharem o mesmo nicho de atuação, assim 

a inibição de um determinado microrganismo talvez não afete seu nicho de atuação, 

pois outras linhagens desempenham a mesma função, explicado pelo conceito de 

redundância (Moraïs e Mizrahi, 2019). 

Apesar da maior variação causada na microbiota, a ausência de efeito sobre 

o consumo fez com que não houvesse alteração no desempenho dos animais que 

receberam suplementos com concentrações mais elevadas de ureia. A manipulação 

dos parâmetros ruminais não foram suficientes para que o ET promovesse um 

melhor desempenho dos animais. Neste contexto, a maior inclusão de ureia (5%) 

poderá ser utilizada como uma estratégia para reduzir o custo dos suplementos no 

período da seca. 

 

8. CONCLUSÃO 

 

 

A elevação da inclusão de ureia não influenciou o desempenho, o consumo e 

a digestibilidade dos nutrientes e os extratos de taninos não foram capazes de 

aumentar o desempenho isoladamente.  

Para melhor elucidar a capacidade dos extratos de taninos em flexibilizar a 

inclusão de ureia em suplementos para o período seco, novos estudos são 

necessários com suplementos de elevados teor proteico, onde os diferentes níveis 

de inclusão de ureia afetem o consumo de suplemento e também em pastos de 

elevada participação de folha. 
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Tabela suplementar 1 - Mediana e rango interquartil dos índices de riqueza (Chao1 e ACE) e dos estimadores de 
diversidade (Shannon Wiener e Simpson) do líquido ruminal de novilhos Nelore recebendo suplementos com oferta de 3 g/kg 
do PC com diferentes níveis de inclusão de ureia com ou sem extratos de taninos (ET) em pastos de Urochloa brizantha cv. 
Marandu no período da seca. 

Item 

Baixa Ureia Alta Ureia P - valor 

Sem ET Com ET Sem ET Com ET Ureia ET 
Ureia x 

ET 

Ace 2499,8 ± 153,12 2491,6 ± 80,90 2478,7 ± 102,11 2483,0 ± 48,89 NS <0,05 NS 

Chao1 2512,2 ± 132,50 2492,8 ± 98,45 2495,4 ± 115,67 2507,95 ± 79,12 NS <0,05 NS 

Shannon-
Wiener 

9,000 ± 0,13 8,950 ± 0,22 8,880 ± 0,39 8,915 ± 0,13 NS NS NS 

Simpson 0,993 ± <0,01 0,992 ± <0,01 0,992 ± <0,01 0,992 ± <0,01 NS <0,05 NS 

*P - valor com base no teste de Friedman. 
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