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Resumo

Objetivo – Comparar a substituição parcial de farelo de soja por uréia sobre a produtividade e qualidade do leite. Métodos – Foram utilizadas
24 vacas Girolanda em lactação em um experimento com delineamento inteiramente casualizado. Dois concentrados foram utilizados: (C) con-
trole, sendo a principal fonte de proteína o farelo de soja e (U) uréia, neste tratamento 1/3 da proteína total foi substituída por nitrogênio não
protéico (NNP) oriundo da uréia. Foram avaliadas a produção, a composição e as características físico-químicas do leite. As dietas foram for-
muladas seguindo as recomendações do NRC (2001) e a nutrição protéica foi acompanhada pela concentração de uréia plasmática. A conta-
gem de células somáticas foi utilizada com a finalidade de monitorar a sanidade da glândula mamária. Resultados – A produção leiteira foi
diferente (P<0,05) entre os tratamentos 9,41 para o grupo Uréia vs. 7,98 kg/vaca/dia para o grupo Controle. A composição e as características
físico-químicas foram semelhantes entre os tratamentos (P>0,05). Houve redução de 11,5% no custo do concentrado com inclusão de uréia.
Conclusão – A substituição parcial do farelo de soja por uréia em dietas para vacas Girolanda mostrou-se uma alternativa viável para a pro-
dução leiteira, pois além de aumentar a produção, reduziu os custos com alimentação, sem alterar o valor nutricional do leite.

Descritores: Composição do leite; Produção de leite; Uréia/administração & dosagem; Nitrogênio uréico do leite

Abstract

Objective – To compare the partially replacement of soybean meal by urea on lactation performance in experiment completely randomi-
zed. Methods – Twenty four Girolanda dairy cows were used. Two treatments were used: (C) control, being the main source of protein soy-
bean meal and (U) urea, in this treatment 1/3 of total protein was replaced by non-protein nitrogen (NPN) derived from the urea. Milk
production, composition and physico-chemical characteristic were measured. Diets were formulated following the recommendations of
NRC (2001) and protein diet was accompanied by the concentration of blood urea nitrogen. Somatic cell count was used to monitor udder
health. Results – There were differences (P>0.05) among treatments only for milk production 9.41 for urea treatment vs. 7.98 kg/cow/day
for control treatment.  Milk composition and physico-quimical characteristics were similar among treatments (P>0.05). There was a decrease
of 11,5% in the cost of the concentrate with addition of urea. Conclusion – This study indicated that using urea for lactating Girolanda dairy
cows had no detrimental effect on lactation performance or on milk nutritional value. 

Descriptors: Milk composition; Milk yield; Urea/administration & dosage; Milk urea nitrogen

Introdução

A alimentação representa entre 40 a 60% do custo total no sistema
de produção leiteira. Assim, manter uma alimentação adequada de
forma econômica é de suma importância1. Dentre os nutrientes do
leite, estão: proteína, gordura, lactose, sais minerais e vitaminas. A
proteína representa 3 a 4% dos sólidos do leite e sua porcentagem
apresenta grande variação, em função de diversos fatores, entretanto,
esta é proporcional à quantidade de gordura presente no leite. 

A eficiência de utilização da fonte nitrogenada dietética está rela-
cionada  a redução no custo de produção. Uma alternativa para mi-
nimizar o custo é a substituição parcial da proteína bruta por nitro-
gênio não protéico (NNP). No entanto, a utilização de NNP na dieta
pode alterar a composição da proteína do leite, influenciando seu
processamento industrial, já que os teores de proteína verdadeira e
da caseína têm influência direta sobre a fabricação do queijo2.

No estudo de Aquino et al.3 (2009) não foi encontrado efeito sig-
nificativo de níveis crescentes de inclusão de uréia na dieta, che-
gando até 1,5% de uréia na matéria seca ingerida, sobre a fração ni-
trogenada e demais componentes do leite, mostrando ser uma
alternativa viável em associação com cana-de-açúcar, para redução
nos custos de produção, sem prejuízos sobre a qualidade do leite.

Como ruminante, a vaca leiteira, utiliza proteína não verdadeira,
sendo esta transformada rapidamente à amônia com custo energé-
tico menor que o despendido para utilização de proteína verda-
deira4. O consumo excessivo de proteína pode aumentar o custo da

ração e ainda afetar o desempenho reprodutivo do animal por ele-
var sua exigência em energia5.

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de substituir parcial-
mente o farelo de soja por uréia em dietas para vacas Girolandas,
quanto à produção, composição e características físico-químicas do
leite.

Métodos

O experimento foi realizado nas instalações da Fazenda Escola da
Faculdade de Medicina Veterinária do Centro Universitário Anhan-
guera (UNIFIAN) localizado em Leme-SP. A pesquisa foi autorizada
pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Anhanguera Educacio-
nal S.A. em 14/05/2007 no parecer 2-004/07. Adotou-se sistema de
ordenha do tipo balde ao pé. Foram utilizadas 24 vacas lactantes da
raça Girolanda, com produção média de 7,8 kg/vaca/dia e peso vivo
médio de 450 ± 50 kg, distribuídas em dois grupos quanto à ordem,
estágio de lactação e produção de leite. As vacas foram mantidas em
sistema de criação semiconfinado em pasto de Brachiaria decum-
bens, e receberam diariamente em cocho, individual, 3 kg de con-
centrado (Tabela 1) e 15 kg de cana-de-açúcar. No tratamento con-
trole utilizou-se como fonte protéica o farelo de soja e, no tratamento
com uréia, 1/3 da proteína bruta do concentrado foi substituído por
uréia (45% de N). As dietas foram formuladas de acordo com NRC6

(2001). 
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Amostras do pasto e da cana-de-açúcar forma colhidas a cada
28 dias e do concentrado, semanalmente, acondicionadas em sa-
cos plásticos e armazenadas a –20°C até a realização das análi-
ses bromatológicas. Após a determinação da matéria seca7, as
amostras foram moídas para determinação de proteína bruta (PB),
extrato etéreo (EE), matéria mineral (MM), cálcio (Ca) e fósforo
(P)7, fibra em detergente neutro (FDN)8 e fibra em detergente
ácido (FDA)9.

A produção de leite foi mensurada diariamente. No início do
experimento e a cada 28 dias foram coletadas amostras de leite
para determinação da composição (proteína, gordura lactose e só-
lidos totais do leite) e das características físico-químicas (acidez
titulável e densidade) assim como contagem de células somáticas.
Estas amostras foram acondicionadas em frascos com conser-
vante 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol e enviadas para a Clínica
do Leite – ESALQ/USP, onde foram realizadas as análises de com-
posição do leite. 

A composição do leite foi realizada eletronicamente por absorção
infravermelha no equipamento Bentley® 10, a contagem de células so-
máticas foi realizada por citometria de fluxo no equipamento Soma-
count® 11. As características físico-químicas, densidade relativa a
15ºC e a acidez titulável foram determinadas pelo método de Dor-
nic12, assim como a avaliação da concentração de nitrogênio uréico
no plasma foram realizadas no Laboratório de Bioquímica da UNI-
FIAN – Leme-SP. A coleta de sangue foi realizada após a ordenha no
período da tarde, em tubos de vacuntainer de 10 mL e acondiciona-
dos em caixa isotérmica com gelo até o processamento para deter-
minação de uréia no plasma, que foi realizada através método adap-
tado para placas de microtítulo com leitura realizada em aparelho do
tipo Elisa Reader BIO RAD, absorbância de 550 nanômetros13.

A análise dos dados foi realizada através do pacote estatístico
SAS14 (1985) pelo procedimento PROC GLM. Os dados obtidos no
início do experimento foram utilizados como cováriavel na aná-
lise de produção e composição do leite, a nível de significância
de 5%.

Resultados e Discussão

Os resultados são apresentados na Tabela 2.
A produção de leite foi maior (P<0,05) nos animais que recebe-

ram concentrado contendo uréia que, no grupo controle. Os teores
de gordura, proteína, lactose e sólidos totais, a densidade e a acidez
titulável do leite, bem como a concentração de uréia no plasma san-
guíneo e a contagem de células somáticas, não sofreram efeito
(P>0,05) dos tratamentos (Tabela 2). 

Tabela 2. Médias para os parâmetros de produção, composição e
características físico-químicas do leite para as dietas Con-
trole (C); Uréia (U) e concentração de uréia no plasma
sanguíneo

TratamentosParâmetros
Controle Uréia

Produção de leite
(kg/dia/animal)

7,98 ± 1,2 9,41 ± 0,9*

Gordura no leite (%) 4,99 ± 0,5 4,98 ± 0,4ns

Proteína no leite (%) 3,45 ± 0,3 3,37 ± 0,5ns

Lactose no leite (%) 4,33 ± 0,17 4,53 ± 0,15ns

Sólidos totais (%) 13,76 ± 0,78 13,85 ± 0,1ns

Densidade (kg/L) 1,029 ± 0,09 1,028 ± 0,09ns

Acidez titulável (°D) 15,50 ± 0,3 15,70 ± 0,2ns

CCS (cels/mL) 683,4 x 103 ± 250 510,34 x103 ± 300ns

Uréia no plasma 
(mg/dL) 25,5 ± 3,5 28,3 ± 2,8ns

* P<0,05;ns = não significativo

A substituição parcial do farelo de soja por uréia provavelmente
melhorou as condições para fermentação ruminal. A uréia, por ser
fonte de nitrogênio não protéico, é rapidamente convertida em
amônia e utilizada pelos microrganismos do rúmen não ocorrendo
dispêndio de energia na degradação da proteína em aminoácidos e
posteriormente em amônia15. Garcia-Bajalil et al.16 (1998) observa-
ram que vacas de alta produção no início de lactação tiveram re-
dução no peso corporal, ao utilizarem dietas com maior proporção
de proteína, em função do gasto energético para conversão da pro-
teína em amônia. O sincronismo na liberação de nitrogênio da
uréia e carboidrato proveniente da cana-de-açúcar pode ser rela-
cionado ao aumento da produção de leite, neste experimento. Es-
tes dados diferem do obtido por outros autores17-18, quando obtive-
ram resultados semelhantes na produção de leite em bovinos, com
a substituição parcial do farelo de soja por uréia.

Em relação à composição do leite o resultado mostra-se seme-
lhante ao de outros estudos onde o farelo de soja foi parcialmente
substituído por uréia na alimentação de vacas leiteiras17.

O teor de gordura no leite foi semelhante entre os tratamentos (Ta-
bela 2), entretanto, é importante ressaltar que as vacas produziram
leite com elevado teor de gordura, superando o limite mínimo para
leite integral de 3%, e superior aos valores médio de gordura no leite
que oscila entre 3,8 e 4,0% em animais da raça Girolanda alimen-
tados com boa proporção de volumoso na dieta. O alto teor de gor-
dura no leite pode ser atribuído a genética dos animais, associado ao

Tabela 1. Composição centesimal e químico-bromatológica das dietas experimentais da cana-de-açúcar e da Brachiaria decumbens
Dietas

Ingredientes Controle Uréia

Farelo de soja (kg) 30 10
Fubá de milho (kg) 68 85
Mistura mineral* (kg) 02 02
Uréia (kg) – 03

Composição químico-bromatológica Cana-de-açúcar Brachiaria decumbens

% na MS 89,2 89,7 30,7 27,8
Proteína bruta (PB) 20,8 20,2 3,5 5,4
Fibra em detergente neutro (FDN) 12,1 12,4 63,2 59,7
Fibra em detergente ácido (FDA) 4,3 3,8 41,4 37,1
Fibra bruta (PB) 4,1 4,0 22,3 38,5
Extrato etéreo 3,2 3,4 0,6 1,2
Matéria mineral (MM) 5,7 5,9 1,6 4,8
Extrativo não nitrogenado (ENN) 66,2 66,5 72 50,1
Teor de carboidratos totais (CHOT) 70,3 70,5 94,3 88,6
Carboidratos não fibrosos (CNF) 58,2 58,1 31,1 28,9
Cálcio (Ca) 0,88 0,92 0,28 0,30
Fósforo (P) 0,49 0,45 0,04 0,05

* Mistura mineral por kg do produto: Enxofre (S) 80g, Magnésio (Mg) 20g, Potássio (K), 20g.
Manganês (Mn) 1000 mg, Zinco (Zn) 2500 mg, Cobre (Cu) 1500 mg, Cobalto (Co) 100 mg, Iodo (I) 80 mg, Selênio (Se) 20 mg, Cálcio (Ca) 180g, Fósforo (P) 90 g, Flúor
(F) máx. 300 mg. ENN = 100 – (PB + EE + FB + MM); CHOT = – (PB + EE + MM); CNF = CHOT – FDN
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elevado teor de fibra da dieta19. Os resultados estão de acordo com
os obtidos por outros pesquisadores, quando não verificaram efeito
da substituição das fontes de proteína farelos de soja e de algodão por
uréia, sobre o teor de gordura do leite de vacas20 e, ao associarem di-
ferentes fontes de proteína com uréia21. Portanto, é possível afirmar,
que a inclusão de uréia em proporções adequadas tem a vantagem
de reduzir o custo da dieta sem prejudicar o teor de gordura no leite,
parâmetro de qualidade que pode agregar valor no leite21. 

Da mesma forma que o teor de gordura, o teor de proteína foi se-
melhante entre os tratamentos (P>0,05), Tabela 2. A revisão de lite-
ratura22, mostrou que em 23 comparações, a substituição parcial ou
total de fontes de proteína verdadeira da dieta por uréia, aumentou
o teor de proteína no leite em 5 situações enquanto em 18 situações
não houve efeito significativo. A relação entre os percentuais de gor-
dura e de proteína do leite é um indicador de mudanças na com-
posição do produto associadas à dieta, uma vez que, normalmente
as respostas à influência da dieta sobre o aumento de gordura e de
proteína são opostas20. Contudo, outros estudiosos não encontraram
tal relação21, ou seja, os resultados oscilaram de maneira indepen-
dente, que concordam com o do presente trabalho. 

A ausência de diferença (P>0,05) entre os tratamentos para teor
de proteína no leite corrobora com o encontrado em outros estudos
que também não observaram efeitos sobre o teor de proteína no leite,
quando compararam o farelo de soja com sua substituição parcial
por uréia4.

Com relação ao teor de sólidos totais, semelhante a outros traba-
lhos, a inclusão de uréia não obteve efeito significativo para este pa-
râmetro17. O teor de sólidos totais é de extrema importância para a
indústria láctea. Neste experimento, o valor médio encontrado para
sólidos totais foi de 13,8%, valor relativamente superior ao obtido
por outros autores3, que utilizando vacas holandesas e silagem de
milho como volumoso, também não verificaram efeitos da adição da
uréia na dieta, no teor médio de sólidos totais, obtendo valor de
12,8%, no entanto, esta diferença encontrada entre os trabalhos
pode ser atribuída às diferenças entre raças e volumosos utilizados. 

Observou-se que a substituição parcial do farelo de soja de fato
foi capaz de reduzir os custos de alimentação de US$1,56/vaca/dia
para US$ 1,38/vaca/dia, sem ônus para indústria de laticínios. Os da-
dos obtidos demonstram a importância da dieta rica em volumoso
para obtenção de altas concentrações de sólidos totais. Deve-se lem-
brar que sobre a composição do leite atuam fatores nutricionais as-
sim como os relacionados à raça e ao perfil genético dos animais.

A lactose é o componente do leite que menos sofre alteração em
decorrência da dieta sendo a concentração próxima a 4,7%, no en-
tanto, a lactose apresenta grande função na síntese do leite, sendo
o seu principal componente osmótico, isto porque, durante a sua sín-
tese ocorre grande extração de água para o leite, aumentando o vo-
lume de leite produzido20.

A densidade do leite varia de 1,027 a 1,034 kg/L, diminuindo
com o aumento do teor de gordura12. O teor de gordura obtido nesta
pesquisa pode ser considerado elevado 4,9 ± 0,4%, sendo superior
ao valor mínimo aceitável para leite integral que é de 3%. Os re-
sultados para densidade do leite estão de acordo com o esperado
ao substituir farelo de soja por uréia, sem alterações significativas
na densidade3. A acidez titulável pode variar de 15 a 18°D12. Os re-
sultados obtidos foram semelhantes entre os tratamentos (Tabela 2),
assegurando a qualidade do produto, entretanto obteve efeito linear
decrescente na acidez titulável como resultado da inclusão de
uréia na dieta de vacas Holandesas. É importante ressaltar que, não
somente a presença de ácido lático aumenta a acidez. Outros com-
ponentes como: citratos, fosfatos, proteínas, aumento de células so-
máticas, atividade enzimática e composição do leite podem inter-
ferir neste parâmetro23. 

A concentração de uréia pode ser utilizada para monitorar a in-
gestão de proteína. O excesso de nitrogênio pode prejudicar o de-
sempenho reprodutivo e aumentar as exigências de energia. Os re-
sultados obtidos 25,5 mg/dL para o tratamento Controle e 28,3
mg/dL para o tratamento Uréia não diferiram entre si (P>0,05) e as-
semelham-se a valores obtidos por outros autores, indicando que a
utilização de uréia em substituição parcial ao farelo de soja não

causa problemas metabólicos, nem mesmo prejudica a saúde ani-
mal18, podendo ser uma alternativa na formulação de concentrados,
ao enquadrar-se de maneira eficiente nas formulações de custo mí-
nimo e lucro máximo. Nas condições do presente trabalho, a utili-
zação de uréia proporcionou uma redução de 11,5% no custo do
concentrado.

Deve-se lembrar que neste trabalho não foram avaliados os as-
pectos reprodutivos os quais podem ser influenciados negativa-
mente por alta concentração plasmática de nitrogênio ureíco. Valo-
res de NUP acima de 16 mg/dL podem incidir problemas
reprodutivos em vacas lactantes24.

A contagem de células somáticas foi semelhante entre os trata-
mentos Controle, 683,4 x 103 cels/mL e Uréia 510,34 x 103 cels/mL.
A CCS é um parâmetro interessante para monitorar a sanidade da
glândula mamária25. Desta forma, sua principal função foi avaliar a
sanidade da glândula mamária, evitando que alterações nesta le-
vassem a comprometimento da produção e composição do leite, que
poderiam erroneamente ser associadas ao tratamento. Fatores como
sistema de ordenha, tipo de equipamento, limpeza e desinfecção dos
tetos, números de parições, estágio de lactação e forma de alimen-
tação podem influenciar sobre a contagem de células somáticas Os
resultados obtidos para contagem de células somáticas (CCS) asse-
melham-se aos de propriedades com sistema de ordenha do tipo
balde ao pé26. A CCS apesar de inferior ao máximo preconizado pela
Instrução Normativa 51 encontra-se acima do desejável preconizado
pela União Européia, Austrália e Nova Zelândia27, podendo indicar
equipamento de ordenha mal regulado.

Conclusão

A utilização de uréia como fonte de nitrogênio não protéico na
dieta de vacas da raça Girolanda em lactação é uma alternativa in-
teressante por reduzir o custo de produção.

A substituição de um terço da proteína do farelo de soja por uréia
proporciona aumento na produção de leite de vacas da raça Giro-
landa, sem ocasionar prejuízos à composição do leite.
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