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ALIMENTACAO DE RUMINANTES COM RESIDUOS L1GNOCELULOSICOS
TRATADOS COM UREIA

Cereal e a denomina<;ao generica de varias especies de plantas da familia Graminae cultivadas

para a produ<;ao de graos. A origem do nome vem do latim cerealis e se identifica com Ceres, a Deusa da

Agricultura, na antiga mitologia romana.

As palhas de cereais saG definidas como a parte dos residuos, apes a colheita dos graos, e

saG constituidas de varias partes, como ramos, folhas, caules, pequena quantidade de graos, e

apresentam composi<;ao quimica bastante distinta. A. quantidade de folhas que possuem e determinante

para avaliar sua qualidade. Esses residuos apresentam caracteristicas diferentes e saG colhidos em fun<;ao

do amadurecimento dos graos e nao por seu valor nutritivo. Como consequencia, 0 processo de

lignifica<;ao que ocorre com dito amadurecimento e mais avan<;ado do que em plantas que saG cultivadas

para a alimentd<;ao animal e utilizadas em e::;tagio vegetativo mais jovem.

a elemento basi co diferenciador na composi<;ao quimica das palhas e outros residuos

lignocelulesicos em compara<;ao com outros alimentos que saG utilizados na alimenta<;ao de ruminantes e

seu conteudo de carboidratos (CHal estruturais (celulose e hemicelulosel, que corresponde de 70 a 80%

da materia seca (MS), assim como seu elevado teor de lignina (6 a 12%). Adicionalmente tambem saG

baixos os teores de proteina bruta, e a digestibilidade apresenta valores reduzidos.

A composi<;ao quimica e 0 valor nutritivo das palhas dependem de varios fatores. a grau de

amadurecimento da planta e o~principal, po is a maioria dos nutrientes transloca-se para os frutos e poucos
,

nutrientes permanecem nas outras partes das plantas. Pode-se ainda considerar a fertiliza<;ao dos solos,

altura de corte, epoca de colheita, manejo e condi<;5es climaticas, principalmente.

A America Latina produz aproximadamente 500 milh5es de t/ano de residuos e sub-produtos

agroindustriais e 0 Brasil produz mais da metade dessa quantidade. Essa biomassa e inevitavelmente

produzida devido ao aumento das colheitas que se processam todos os anos.
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Desta forma, a crescente interesse para a usa de resfduos lignocelul6sicos que podem servir

de alimento para ruminantes, para diversificar as fontes I de energia e baratear as custos finais da

explora<;;ao animal, tem despertado a comunidade cientffica mundial em busca de alternativas que possam

melhorar de forma sustentavel a aproveitamento dessa fonte alternativa de alimentos.

as resfduos lignocelul6sicos como as palhas e a baga<;;o de cana-de-a<;;ucar sao

caracteristicamente considerados volumosos de baixa qualidade. a baixo valor nutritivo desses resfduos

esta associado ao alto grau de Iignifica<;;ao da parede celular (celulose e hemiceluloseJ, reduzido conteudo

de nitrogenio, de minerais (exceto potassio) e vitaminas.

A celulose e a composto organico que existe em maior abundancia nas plantas e pode ser

aproveitada pelo corpo animal em porcentagens diferentes, variando de 20 ate quase 90%. a motivo e

que as cadeias de celulose e hemicelulose estao fortemente ligadas a lignina, devido ao processo de

amadurecimento da planta.

Uma das formas utilizadas para melhorar a aproveitamento desse recurso forrageiro e atraves

de tratamento qufmico. Na decada dos anos 70, diversos estudos cientfficos foram realizados em todo a

mundo para incrementar a valor nutritivo das palhas de cereais e outros resfduos. As investiga<;;5es

cientfficas realizadas comprovaram que pode-se aumentar a oferta de hidratos de carbona estruturais para

a popula<;;aomicrobiana do rumen. a processo, sinteticamente, tem par base dais mecanismos:

a tratamento c<1mureia e a mais recomendado atualmente par tecnicos em tad a a mundo,

uma vez ser a ureia bastante conhecida pela maioria dos produtores rurais, de facil armazenamento, nao

perigosa de manuseio e principalmente de custo mais barato que outros metodos.

Muitos trabalhos de pesquisa enfocando a tratamento com ureia tem evidenciado resultados

bastante positivos, como a aumento do tear de protefna bruta, a incremento da digestibilidade em mais de

20 pontos percentuais e a eleva<;;aoda ingestao voluntaria em torno de 30%.

as resfduos lignocelul6sicos podem se transformar em importantes fontes energeticas para

ruminantes, desde que sejam devidamente tratados para melhor aproveitamento de sua fra<;;aofibrosa, au

seja, rom pimento da liga<;;aoentre a lignina e a celulose e a hemicelulose, com a objetivo de aumentar a

oferta de energia dentro do rumen.



,/ As palhas necessitam recolhimento e esta operac;;aodemanda custo ;

,/ Os residuos agroindustriais estao sempre disponiveis nos patios das industrias,

nao havendo, portanto, necessidade de recolhimento.

,/ Necessidade de transporta-Ios ate 0 lugar de tratamento;

,/ Pode-se optar tambem pelo tratamento no lugar onde se encontra 0 residuo,

evitando desta forma 0 custo de trans porte;

,/ Nao se esquecer que 0 elevado teor de umidade de alguns residuos oneram

bastante 0 custo final, uma vez que juntamente com os residuos transporta-se

tambem a agua contida nos mesmos.

,/ 0 tratamento quimico com ureia, apesar de ser mais prMico e barato, envolve

custos como a compra de ureia, lona plastica, mangueira, bomba de pulverizac;;ao

e tam bores para preparo e pulverizac;;ao da soluc;;ao de ureia;

,/ 0 custo do tratamento por tonelada oscila de R$ 10,00 a R$ 15,00 (0 custo sera

mais barato se 0 produtor dispuser do residuo, ao inves de compra-Io).

,/ A quantidade de ureia a ser aplicada e em func;;ao da quantidade de MS a ser

tratada (5% de ureia em relac;;aoa MS);

~ Calcular, preparar e pulverizar a soluc;;aode ureia:

,/ Utilizar 5 kg de ureia para cada 100 kg de MS do residuo a ser tratado;

,/ Utilizar 30 a 40% de umidade final. (As palhas tem geralmente 10% de umidade,

entao adicionar apenas 30 litros de agua para cada 100 kg da palha a ser

tratada) ;



../ Utilizar uma bomba acoplada a um mangueira para fazer a pulverizac;;ao. (5e a

quantidade de residuo a tratar for pequena, pode-se utilizar um regador manual).

~ Cobertura com lona plastica

../ Ap6s 0 tratamento, a ureia transformar-se-a em gas (NH3), assim sendo se nao

for coberto adequadamente todo 0 material tratado, 0 gas produzido escapara e

assim 0 residuo nao apresentara bons resultados .

../ Deixar 0 silo descoberto pelo menos 4 horas antes de colocar a forragem tratada

no cocho, revolvendo sempre 0 material. de modo a permitir que 0 excesso de

gas produzido possa volatilizar-se. (0 gas irrita narinas e olhos dos animais).

~ Uma vez tratado, 0 residuo conservar-se-a como tal, porquanto 0 tratamento quimico

tem a finalidade basica de romper a ligac;;ao entre a lignina com a celulose e

hemicelulose. 0 gas produzido conservara 0 material. independentemente da umidade

do mesmo, ja que 0 gas e um potente fungicida e bactericida. nao permitindo.

portanto, a proliferac;;ao de microorganismos no material tratado.

~ A ure61ise e uma reac;;aohidrolitica e a formac;;ao de um meio alcalino e necessaria para

promover mudanc;;as no material tratado.

~ Para que seja processada adequadamente a hidr61ise da ureia no tratamento de palhas

e outros residuos, obrigatoriamente a enzima urease devera estar presente durante a

reac;;ao.As palhas e outros residuos nao fogem a esta excec;;ao, a exemplos de outros

tecidos vegetais. Dessa forma, a urease encontra-se presente em forma"natural nesses

materiais.

~ A necessidade de urease e a possibilidade de baixos indices de transformac;;ao da ureia

em am6nia, embora possa ser considerada par alguns autores. nao parece provavel

que acontec;;a nas condic;;oes em que a maioria dos trabalhos tem sido desenvolvidos.

Na verdade, sob condic;;oes norma is. quase tad a a ureia adicionada aos residuos e

transformada, a que torna a custo do tratamento mais barato.

~ Observadores internacionais indicam sempre a usa da urease sob condic;;oes de baixa

temperatura e umidade do residua inferior a 20%. Esta e a condic;;ao mais favoravel

para a usa da urease.



~ Minimiza 0 alto fndice de mortalidade do rebanho, devido a falta de alimentos

volumosos na epoca da seca;

~ Ajuda na manuten<;:ao do peso corporal dos animais (a perda de peso situa-se em

tomo de 30% nas regioes aridas e semi-aridas);

~ Lucro certo ao produtor, aumentando a receita nas propriedades e proporcionando

maior bem-estar social ao produtor;

~ Ajuda a minimizar os custos com a alimenta<;:aodos rebanhos. ja que diminui 0 uso de

concentrados.
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