


fun~ao basica das vacas lei-
teiras e converter forragem
e alimentos nao utilizaveis

humanos em proteina de
qualidade para 0 consu-

0 que e fantastico. Porem,
-via de regra, e ineficiente

de vista do aproveitamento dos
.havendo uma grande

de alguns elementos potencial-
A proteina da dieta que

.Via de regra, as fontes proteicas
SaD os alirnentos rnais carDs, de forma que 0
seu uso deve sernpre seT otirnizado;

.Excesso de excre~ao de N tern
irnpacto ambiental bastante negativo.

tea 

e, em grande parte, excretada como

nitrogenio nas fezes e urina, principalmente
na fonna de ureia, que e produzida no figa-
do e transportada pela corrente sanguinea
ate os Tins, onde e incorporada na urina.

A ureia sanguinea se distribui rapida-
mente pelos fluidos corporais, dentre os
quais 0 leite. Dessa fonDa, a concentra~ao
de nitrogenio ureico no leite (NUL) pode ser
uma boa ferramenta para avaliar a excre~ao
de N urinario por vacas leiteiras, bem como
urn bom.indicador da nutri~ao protei co-
energetica dos animais, uma vez que qual-
quer fator que prejudique a eficiencia de uti-
liza~ao da proteina bruta (PB) da dieta, seja
excesso de proteina degradavel no rumen
(PDR) ou falta de energia, causa eleva~ao
no teor de NUL.

0 valor de NUL pode ser utilizado para
~- monitorar a ingestao de proteina~ -e a eficiencia geral de uso do N

dietetico, 0 que pode ser bastante
util para tecnicos nutricionistas e
produtores de leite. Diversas sao
as razoes para se fazer esse moni-
toramento: .

.Excesso de ingestao de
N pode prejudicar 0 desempenho
reprodutivo das vacas;

.Excesso de ingestao de
proteina eleva os requerimentos

porenergiaem l3,3kcal/gde
" N em excesso;

A concentra~ao de NUL e dire-
tamente relacionada ao tear
de PB da dieta e as perdas uri-
narias de Nitrogenio em vacas
leiteiras. Quem passa a moni-
torar esse parametro rotinei-
ramente ganha uma excelente
oportunidade para melhorar a
nutri~ao das vacas, ganhando
eficiencia no processo, atra-
ves do melhor balanceamento
entre proteina e energia nas
dietas e redu~ao do custo de

alimenta~ao.

Dessa fonna 0 intuito deste artigo e mos-
trar como 0 acompanhamento da concen-
tra9ao de NUL em rebanhos leiteiros parle
ajudar 0 manejo alimentar das vacas, com
0 objetivo de ganhar eficiencia produtiva e
reduzir 0 impacto ambiental nas fazendas,

VALORES D~ NUL
E AVALIA(:Ab DA
DIETA
Esm amplamente demonstrado na litera-

tufa cientifica que os val ores de NUL podem
seT hem utilizados para identificar proble-
mas alimentares e de manejo que estejam
relacionados a desperdicio de proteina, A
concentra9ao de NULe diretamente relacio-
nada ao tear de PB da dieta e as perdas uri-
narias de N em vacas leiteiras, Quem passa
a monitorar esse parametro rotineiramente
ganha uma excelente oportunidade para
melhorar a nutri9ao. das vacas, ganhando
eficiencia no processo, atraves do melhor
balanceamento entre proteina e energia nas
dietas e redu9ao do custo de alimenta9ao,

0 consumo de I kg de PB em excesso
par uma vaca leiteira poderia resultar na
.perda de 2 Mcal de energia liquida para lac-
ta9ao (ELL) par dia, 0 que equivale a quase
30% daenergiademanuten9ao da vaca, sufi-
ciente para produzir cerca de 3 kg de leite,

Alem do impacto direto no custo de
alimenta9ao, 0 excesso de proteina na dieta
tambem representa urn gasto adicional de
energia para excretar 0 N nao utilizado, na
fonna de ureia, A detoxifica9ao da amonia e
urn processo que consome 4 ATP para carla
molecula de ureia fonnada, Isso significa
que a excre9ao de 1 g de N pela urina "custa"
5,45 kcal de energia liquida para lacta9ao
(ELL), Dessa Canna, 0 consumo de I kg de
PB em excesso poruma vaca leiteira poderia
resultar na perda de 2 Mcal de ELL par dia,
0 que equivale a quase 30% da energia de
manuten9ao da vaca, suficiente para produ-
ZiT cerca de 3 kg de leite,

Mas como Caler born usa dos valores
de NUL? Antes de mais nada e preciso lem-
brar que a detennina9ao desse parametro,
qualquer que seja 0 metoda utilizado, e uma
analise quimica, e parle haver varia90es sig-
-"" .:.,-- ,- L ~_.



Alem de produzir com mais eficiencia, ao ajustar 0 balanceamento das dietas de forma que naG haja excesso de N, 0 produtor de leite tambem
vai contribuir para reduzir 0 impacto ambiental em sua propriedade, uma vel que menor quantidade de N sera excretada pelas vacas.

sas feitas no Brasil e exterior apontam para
urn minimo de amostras do leite de 4 vacas

paracada tipodedietaparaseobterum valor
confiavel. au seja, para carla dieta diferente
que se utiliza na fazenda e preciso amostrar
0 leite de pelo menos 4 das vacas que estejam
consurnindo essa dieta para avaliar a con-
centra9ao de NUL. Se for possivel avalia,r
10 vacas por lote, sera melhor. Como nao se\
trata de uma analise muito onerosa, quanto
mais amostras bouyer, melhor. Isso vale
tambem para a avalia9ao da composi9ao
do leite, ou contagem de celulas somaticas
(CCS) e contagem bacteriana total (CBT).

Equal e 0 valor ideal de NUL? Na ver-
dade naoexiste urn valor de referencia, pois
ha muita varia9ao em fun9ao do tipo de dieta,
nivel de produ9ao das vacas, sistema de pro-
du9ao, etc. Infelizmente ainda nao dispomos
de uma base de dados consistente no Brasil
para servir de referencia, a major parte das
informa90es disponiveis vem de outros
paises. Para as nossas condi90es, os valo-
res esperados geralmente situam-se entre 8
mgidl e 16 mgidL. Normalmente vacas de
produ9ao mais baixa apresentam valores de
NUL mais baixos, e vice-versa. Atualmente
nos EUA recomenda-se manter os niveis de
NUL abaixo dos 12 mgidL, e ja se encon-
tra rebanhos de alta produ9ao com valores

medios em tomo de 8-10 mg/dL.
Em trabalho recente realizado na

ESALQ/USP, vacas leiteiras mantidas em
pastagem de alta qualidade, com produ¥ao
media de 19 kg leite/dia, apresentaram valo-
res de NUL variando de 8,4 a 13,0 mg/dL,
dependendo do teor de PB no concentrado
(Danes, 2010). Foram testados tres sup le-
mentos diferentes, contendo 8,7, 13,4 ou
18,1 % de PB. Todas as vacas pastejavam a
mesma area de capim elefante, que apresen-
tou teor medio de PB de 18,5%. Urn aspecto
muito interessante deste trabalho foi que 0
aumento no teor de PB do concentrado nao

afetou a produ~ao nem a composi~ao do
leite. 0 unico parametro que apresentou
alguma varia~ao entre os tratamentos foi
justamente 0 teor de NUL. Esses dados mos-
tram que nessa condi~ao em que as vacas
recebiam uma forragem de alta qualidade,
com teor elevado de proteina, fornecer urn
concentrado com major teor de proteina so
resultou em perda de N, 0 que foi evidencia-
do pelo valor de NUL. Os dados esmo apre-
sentados na tabela 1.

Apesar da estreita rela~ao entre os
parametros, 0 teor de PB da dieta nao e 0
(mico fator que afeta os valores de NUL. A

PARAMETRO 11 12' 13

(8,7% PB) (13,4% PB) (.1.8,1% PB)
Leite, kg/dla 19.5 19.4 19.1
Gordura, % 3.53 3.45 3.45

Proteina, % 3.25 3.20 3.35

NUL, mg/dL 8.43c 10.45b 13.05a
Caseina, % 2.59 2.56 2.67



manipula~ao dos teores de energia tambem
pode modificar significativamente 0 teor de
NUL. Se houver N em excesso no rumen,
urn maior aporte de carboidratos nao fibro-
sos (CNF), que sao rapidamente utilizaveis
pelos microrganismos do rumen, vai permi-
tir a conversao desse N que esm sobrando em
proteina microbiana (PMic) de alia qualida-
de, que sera utilizada pelas vacas para pro-
duzir mais leite e mais proteina lactea. Outra

0 monitoramento dos valores de NUL
e uma pratica de baixo custo que rode aju-
dar 0 produtor de leite a ganhar eficien-
cia produtiva, pois podera produzir mais
leite gastando menDs proteina, e de que-
bra podera poluir menDs 0 ambiente. Toda
fazenda leiteira deveria adotar essa pratica
como rotina, pois os beneficios podem ser
muito significativos.

forma de fomecermais energia para as vacas
e oferecer forragem de digestibilidade mais
elevada. Em ambos os casos, 0 resultado e
urn melhor equilibrio entre as disponibilida-
des de N e energia no rumen, de forma que
esse N possa seT incorporado na PMic em
vez de seT excretado.

Sempre que houver N em excesso no
rumen, 0 valor de NUL tendera a set mais
elevado. 0 monitoramento desse parame-
tro e extrel1lamente util para indicar esse
tipo de desbalan~o nutricional, permitindo
ao produtor fazer os ajustes necessarios
para conseguir melhor eficiencia do uso
dos nutrientes, especialmente 0 nitrogenio.
Alem de produzir com mais eficiencia, ao
ajustar 0 balanceamento das dietas de forma
que nao haja excesso de N, 0 produtor de
leite tambem vai contribuir para reduzir
0 impacto ambiental em sua propriedade,
uma vez que mellor quantidade de N sera
excretada pelas vacas. Dados americanos
mostram que a redu~ao no teor de NUL de
16 para 12 mgidLequivale a uma quedano
teor de N na urina de 50 g N pOT vaca/dia.
Para urn rebanho com 50 vacas em lacta~ao
isso representa uma redu~ao de quase 1000
kg na excre~ao de N no ambiente.

Para as nossas condic;6es,

os valores esperados

de NULgeralmente

situam-se entre 8 mg/dl

e 16 mg/dL. Normalmente

vacas de produc;ao mais

Alexandre M Pedroso

Pesquisador

EMBRAPA Pecuaria Sudeste

baixa apresentam

valores de NUL mais

baixos, e vice-versa~.

Entre em contato com exportadores
de genetica bovina da Alemanha

VISITE 0 NOSSO WORKSHOP 30 de agosto de 2011 -das 14:30 as 17:00
, Rasas Bovinas na Alemanha I A Experiencia Brasileira com

Genetica Alema Iintercambio com Exportadores Alemaes


