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RESUMO 

 

SANTANA, Flávio Silva de. Valor nutricional do Capim-elefante submetido a níveis de 

uréia e tempos de amonização. 2010. Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas – 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos da amonização com 

diferentes níveis de uréia pecuária e tempo de amonização sobre o valor nutricional do 

capim-elefante. O experimento foi realizado em esquema fatorial 5x5, utilizando-se 

cinco concentrações de uréia (0, 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0%) com cinco tempos de amonização 

(0, 2, 3, 4 e 5 semanas), totalizando vinte e cinco tratamentos com quatro repetições 

cada. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, e quando houve efeito 

significativo para os fatores avaliados fez-se o Teste de Tukey, em nível de 5% de 

probabilidade, utilizando-se o pacote estatístico SAS (2001). O experimento foi 

realizado na Fazenda Santo Antônio de P’adua localizada no município de Catu – BA. 

A espécie forrageira utilizada foi o capim – elefante (Pennisetum purpureum Schum), 

cultivar Cameron. As análises químico – bromatológicas foram realizadas na 

Universidade Federal de Sergipe - UFS e na Universidade Federal da Bahia – UFBA. A 

adição de uréia se mostrou eficiente para incrementar o aporte dos compostos 

nitrogenados no capim-elefante, com o aumento dos teores de PB, além de 

disponibilizar maiores teores de NDT. Em relação às frações fibrosas do capim, a 

amonização possibilitou a solubilização de parte dos componentes destas frações, além 

de ter aumentado os teores de carboidratos não fibrosos e totais no capim-elefante 

amonizado. Os melhores tempos de amonização na região trabalhada oscilaram entre 

duas e cinco semanas, e o nível de uréia que mostrou maior eficácia no tratamento do 

capim-elefante foi de 2% com base na matéria seca. 
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ABSTRACT 

 

SANTANA, Flávio Silva. Nutritional value of elephant grass subjected to urea 

ammoniation and times. 2010. Dissertation in Agroecosystems - Universidade Federal 

de Sergipe, São Cristóvão.  

 

This study was conducted to evaluate effects of ammoniation of urea with different 

levels of livestock and time ammoniation on the nutritive value of elephant grass. The 

experiment was a factorial 5x5, using five concentrations of urea (0, 0.5, 1.0, 1.5 and 

2.0%) with five times ammoniation (0, 2, 3, and 4 5 weeks), total of twenty and five 

treatments with four replicates. The data were subjected to analysis of variance and 

when significant effects for the factors evaluated became the Tukey Test at 5% 

probability using the statistical package SAS (2001). The experiment was conducted at 

Fazenda Santo Antonio de P'adua located in the city of Catu - BA. The forage used was 

grass - elephant grass (Pennisetum purpureum Schum) cv Cameron. The chemical 

analysis - bromatologic were performed in the laboratory of the Department of 

Agricultural Engineering - DEA, Federal University of Sergipe - UFS and Laboratory of 

Animal Nutrition - Lana School of Veterinary Medicine, Federal University of Bahia - 

UFBA. The urea was efficient to increase the uptake of nitrogen compounds in the 

elephant grass, with the increase of the CP, in addition to providing higher levels of 

TDN. In relation to the fibrous fractions of the grass, ammoniation allowed the 

solubilization of the components of these fractions, in addition to increased levels of 

non-fiber carbohydrates and total in elephant grass ammoniated. The best times of 

ammoniation in the region worked ranged between two and five weeks, and the level of 

urea showed greater efficacy in the treatment of elephant grass was 2% based on dry 

matter.  

 

Keywords: fiber, forage, protein, urea  
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INTRODUÇÃO 

Na região nordeste do Brasil é comum observar a falta de alimentos para os 

rebanhos bovino, ovino e caprino, durante o período de estiagem, situação esta que 

acontece anualmente. Isso devido à estacionalidade na produção de forragens nesse 

período, ocasionando queda na produção, o que pode ser amenizado com o emprego de 

algumas técnicas de aproveitamento e conservação de alimentos. 

A pecuária na região semi-árida possui relevante importância como atividade 

econômica, mesmo que passando por dificuldades, devido a  fatores ambientais. Apesar 

de poucas tecnologias e formas de manejo ecológico das plantas da caatinga ainda é 

freqüente o uso destas na alimentação animal, sendo utilizadas por muitos criadores na 

forma “in natura” na época de maior escassez de alimento. Porém, essas plantas não 

suprem as necessidades nutricionais dos animais e é comum que os produtores passem a 

adquirir alimento para o seu rebanho como rações concentradas, para assim solucionar 

este problema, o que acaba onerando a produção, uma vez que na época de seca os 

preços destes produtos estão elevados. 

Os produtores rurais necessitam de tecnologias diversificadas, para realizar seu 

trabalho produtivo intensificando o uso da sua propriedade de maneira sustentável, e 

assim lhe traga uma melhoria de renda, com conseqüente melhoria de vida. Para que 

isto possa acontecer o produtor precisa enxergar a sua propriedade como um 

agroecossistema, e que este precisa ser trabalhado de forma a garantir a sustentabilidade 

de produção durante todos os meses do ano, mantendo assim uma estabilidade durante 

todo o sistema de produção, para que se ocorrerem eventos não controláveis em 

qualquer momento na sua propriedade, o produtor esteja preparado para sanar as 

eventualidades. 

A conservação do capim – elefante produzido na época das águas é uma 

alternativa para suprir a escassez de forragens na época de estiagem, porém deve-se ter 

cuidado com a conservação no estádio inicial, pois este apresenta em sua constituição 

alta umidade e elevado poder tampão, fatores que podem influenciar na eficiência do 

tratamento, inibindo a reação de hidrólise da uréia.  

O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é originário da África e 

possui uma grande capacidade de produção de forragem por ter uma alta eficiência 

fotossintética. É uma planta de porte ereto podendo atingir 3 m de altura, porém, quando 

ultrapassa 1,8 m seu valor nutricional tende a decrescer, principalmente em 



 

digestibilidade e em proteína, provavelmente devido à elevação do teor de lignina 

(JACQUES, 1997). 

Diante das opções para melhorar o valor nutritivo e conservar a forragem, o 

tratamento com uréia pode ser uma prática acessível ao produtor rural podendo 

representar uma economia significativa para os criadores quando utilizada conforme 

recomendações técnicas, pois o uso da uréia é uma tecnologia simples, acessível e de 

baixo custo, além disso, servirá como fonte de nitrogênio que melhora o valor protéico 

do volumoso. A uréia torna-se importante quando utilizada na época de escassez de 

alimento onde os teores nutricionais das poucas forragens existentes são baixos. 

A metodologia desta prática é semelhante ao processo de ensilagem no que diz 

respeito ao acondicionamento do material o qual é em sistema anaeróbico, porém no 

caso da amonização por ser um tratamento a base de álcali não ocorrerão as mesmas 

fermentações que ocorrem na ensilagem. 

Através do presente trabalho, objetivou-se avaliar a qualidade nutricional do 

capim elefante (Pennisetum purpureum Schum), tratado com diferentes níveis de uréia e 

tempos de amonização. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com dados do Banco do Nordeste (2005) o Semi-Árido nordestino 

abrange uma área de 863.000 Km2 (quase 52% da superfície da região Nordeste do 

Brasil) caracterizada por um alto índice de evaporação anual, superior a 2000 mm e 

média anual de chuvas inferior a 800 mm concentrados em apenas quatro meses. Em 

anos que a estiagem é prolongada, provoca a diminuição acentuada na produção de 

forragem. Fator que desestabiliza as frágeis economias instaladas, gerando o êxodo rural 

das populações mais desprotegidas, agravando os problemas da região. 

Cardona (2008) coloca que é necessário que o produtor tenha o conhecimento da 

sua propriedade como um Agroecossistema, para constituir a base do ordenamento e 

planejamento da propriedade rural e da região onde ela se localiza. Este ordenamento 

permite aperfeiçoar a gestão, tecnificação e produção da propriedade desde a 

perspectiva da rentabilidade, competitividade e sustentabilidade.  

De acordo com Silva et al, (2008), é comum observarmos na região semi-árida a 

utilização de gramíneas colhidas em estádio de maturação avançada para a confecção de 



 

silagens e fenos, além da utilização dos subprodutos de origem agroindustriais e 

resíduos de culturas anuais de inverno e de verão. Esses alimentos se tornam uma 

alternativa no período de escassez de forragem. 

As forrageiras de clima tropical normalmente apresentam contraste entre o valor 

nutritivo e produção por unidade de área, com a maturação, as plantas, ainda que 

aumentem a produção de matéria seca, têm seu valor nutritivo reduzido. O capim–

elefante não constitui exceção, pois há declínio acentuado de seu valor nutritivo com o 

avanço do crescimento (TEIXEIRA et al, 2005). 

O Capim–elefante ocorre naturalmente em vários países, a sua ocorrência natural 

se dá em áreas com precipitação pluvial superior a 1000/mm/ano (TCACENCO & 

BOTREL, 1997). É uma espécie de alta eficiência fotossintética o que resulta em grande 

capacidade de produção de massa seca, sendo uma planta perene, cespitosa, de porte 

ereto e que consegue atingir mais de 3m de altura (JACQUES, 1997). 

Ainda de acordo com Jacques (1997) o capim-elefante, em geral, adapta-se bem 

a vários tipos de solo com umidade suficiente, mas com pouca tolerância a solos mal 

drenados. Mesmo sendo uma espécie cespitosa, não cobrindo totalmente o solo, esta é 

utilizada em áreas acidentadas com razoável controle de erosão, permitindo o 

surgimento de espécies herbáceas de menor porte. O autor ainda coloca que por ser uma 

planta com folhas estreitas e eretas permite também uma maior penetração da luz 

através do perfil vegetal, utilizando melhor as altas intensidades luminosas. Assim é 

comum observar em diversas cultivares que as folhas inferiores mantêm razoável 

atividade fotossintética (coloração verde), mesmo quando as plantas atingem cerca de 

1,80-2,0 m de altura. 

Existe atualmente um número muito alto de cultivares de capim – elefante já em 

uso em fazendas, especialmente naquelas que possuem exploração leiteira e sua 

utilização geralmente é feita como forrageira para corte. No Brasil a maioria das 

informações sobre o potencial agronômico do capim – elefante refere-se às cultivares 

Mineiro, Napier, Taiwan, Porto Rico, Cameroon, Vruckwona e Merckeron  

(TCACENCO & BOTREL, 1997). Já no nordeste as cultivares mais utilizadas são 

Napier e Cameroon. 

Segundo Rocha et al. (2006), nos atuais sistemas de produção animal atribui-se 

grande importância à utilização do capim – elefante, quer seja na forma de pastejo, quer 

seja como reserva forrageira para corte devido a sua alta produção de matéria seca e ao 

seu valor nutritivo. Tendo em vista o rápido crescimento do capim – elefante, bem 



 

como a sua produção concentrada no período das chuvas poderá haver acúmulo de 

massa verde, que com o passar do tempo dará origem a material de baixa qualidade 

nutricional. 

Apesar de todo o conhecimento científico a respeito das mudanças na 

composição bromatológica e, consequentemente, na qualidade nutricional das 

forrageiras, impostas pelo avanço da idade, do ponto de vista prático, o manejo das 

capineiras tem se mostrado falho, na medida em que se prioriza a quantidade de 

volumoso em detrimento da qualidade (MARTINS-COSTA et al, 2008). 

O tratamento químico dos volumosos de baixa qualidade com amônia anidra e 

uréia visa melhorar o valor nutritivo com incremento dos teores de proteína bruta e 

digestibilidade da matéria seca que eleva o consumo e o desempenho dos animais, além 

de proporcionar melhor conservação do volumoso (GESUALDI et al, 2001). 

A uréia é uma substância branca, cristalina e solúvel em água. Contém de 44 a 

46% de nitrogênio e possui um equivalente protéico de 275 a 287% (44 a 46% x 6,25). 

Produzida sinteticamente a partir da combinação da amônia e do dióxido de carbono, 

podendo substituir, com eficácia, parte da proteína da ração para ruminantes (SOUZA, 

2000). 

Um dos efeitos da ação da amônia sobre a forragem é a desestruturação no 

complexo formado pelos componentes da fibra (celulose, hemicelulose e lignina), o que 

propicia aos microrganismos maior área de exposição, com conseqüente aumento no 

grau de utilização das diferentes frações da fibra (GARCIA & NEIVA, 1994). Outro 

efeito marcante da amonização sobre os materiais tratados é o aumento no seu teor de 

proteína. 

Segundo Pires et al. (2003), a dose de nitrogênio aplicada está em torno de 1,0 a 

1,5% de amônia anidra e de 3,0 a 5,0% de uréia, com base na matéria seca, quando o 

objetivo for conservação, e de 2,0 a 4% de amônia anidra e de 7,0 a 8,0% de uréia 

quando o objetivo for a melhoria na qualidade do material com baixa digestibilidade. 

Rocha, et al. (2006) pesquisaram o efeito de níveis crescentes de uréia na 

amonização de silagem de capim-elefante e constataram que a adição de 4% de uréia ao 

capim-elefante durante o processo de ensilagem melhorou a sua qualidade, 

influenciando na composição química, aumentando o teor de proteína bruta, 

digestibilidade “in vitro” da matéria seca e redução no teor de fibra em detergente 

neutro. 



 

Oliveira, et al. (2007) trataram o capim-tanzânia para fazer ensilagem com 

quatro doses de uréia (0; 0,25; 0,50 e 0,75% com base na matéria seca). Entretanto, 

devido à utilização de doses baixas só observaram resultados positivos no incremento 

de proteína bruta e aumento na digestibilidade. Não sendo verificado efeito significativo 

para matéria seca, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, nitrogênio 

insolúvel em detergente neutro, nitrogênio insolúvel em detergente ácido, celulose, 

hemicelulose e lignina. 

Rosa & Fadel (2001) relatam que a maior eficiência do tratamento com uréia 

pode ser obtido quando o volumoso possui teor de umidade de 30% e a uréia é aplicada 

na dosagem de 4 a 8% da matéria seca da forragem tratada. 

Rocha et al. (2001) não observaram influencia nos tempos de amonização (30 e 

60 dias) sob a composição química e a digestibilidade in vitro do capim-elefante cv. 

Napier. Além de relatarem que a literatura tem mostrado que o aumento do período de 

amonização de forragens pode não trazer benefícios em termos de elevação do conteúdo 

de nitrogênio total. 

Por outro lado Oliveira & Pires (2009) verificaram efeito (P<0,05) para 

interação dose de uréia e período de tratamento apresentando maiores perdas por gases 

no período de 60 dias, sendo encontrada maior eficiência da uréia na redução de perdas 

por gases aos 30 dias de amonização. 

De acordo com Trach (1998), ao observar o tempo de amonização sobre a 

composição da fibra e da proteína da palha do arroz, relata que o conteúdo de nitrogênio 

fixado aumentou com o tempo de tratamento, sugerindo que este não deva ser inferior a 

20 dias, pois mais nitrogênio da amônia livre pode ser fixado na estrutura da palha. 

Cândido et al. (2008), colocaram que o efeito da amonização se torna mais 

evidente com o aumento do período de tratamento, mais precisamente até quatro 

semanas, com mudanças inconsistentes e pouco significativas após esse período. 

Segundo Reis et al. (2006), existem várias razões pelas quais se justifica usar o 

tratamento químico de volumosos, dentre estas a simplicidade de aplicação da técnica 

podendo ser adotada tanto pelo pequeno produtor como pelos grandes produtores, 

auxiliando os mesmos através do aumento da produção dos ruminantes sem ser 

necessária a aplicação de outros recursos de alimentação de alto custo.  
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COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO CAPIM-ELEFANTE SUBMETIDO À 

AMONIZAÇÃO 

 

RESUMO 

SANTANA, Flávio Silva de. Composição nutricional do capim-elefante submetido à 

amonização. In: Valor nutricional do Capim-elefante submetido à níveis de uréia e 

tempos de amonização. 2010. Cap. 2 Dissertação de Mestrado em Agroecossistemas – 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 

Este trabalho foi realizado objetivando avaliar os efeitos da amonização com diferentes 

níveis de uréia pecuária e tempo de amonização sobre a composição nutricional do 

capim-elefante. O experimento foi realizado utilizando-se cinco concentrações de uréia 

(0, 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0%), com cinco tempos de amonização (0, 2, 3, 4 e 5 semanas), 

totalizando vinte e cinco tratamentos com quatro repetições cada. Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância, e quando houve efeito significativo para os 

fatores avaliados fez-se o Teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade, utilizando-

se o pacote estatístico SAS (2001). A espécie forrageira utilizada foi o capim – elefante 

(Pennisetum purpureum Schum), cultivar Cameroon. Foram avaliados os teores de 

Matéria seca (MS), Matéria orgânica (MO), Cinzas (CZ), Potencial hidrogeniônico 

(pH), Nitrogênio amoniacal (NNH3), Proteína Bruta (PB), Nitrogênio insolúvel em 

detergente neutro (NIDN), Nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), Estrato 

etéreo (EE) e Nutrientes digestíveis totais (NDT). A análise de variância não mostrou 

efeito significativo na interação níveis de uréia com tempo de amonização para as 

variáveis, MS, MO, CZ, NNH3 e PB, sendo que estas variáveis obtiveram efeito 

significativo em relação aos tempos de amonização e níveis de uréia isoladamente, os 

principais resultados encontrados foram para PB e NNH3 que obtiveram um acréscimo 

com o aumento dos níveis de uréia, através do incremento de Nitrogênio Não Protéico 

na forragem tratada. O pH, NIDN, EE e NDT apresentarem efeitos significativos na 

interação níveis de uréia com tempo de amonização, mostrando um aumento nos níveis 

de pH, devido a uréia ser um alcalinizante, além de um pequeno acréscimo no teor de 

NDIN e de NDT. Não foi observada influência dos níveis de uréia e tempos de 

amonização nos valores de NIDA. A adição de uréia pecuária revelou-se um aditivo 

eficiente para incrementar o aporte de compostos nitrogenados em forragens 

amonizadas. Os melhor tempo de amonização foi o de duas semanas e o nível de uréia 

mais eficaz no tratamento de forragens foi de 2% com  base na MS. 

 

Palavras Chave: compostos nitrogenados, forragem, uréia 

 

 

 

 



 

NUTRITIONAL COMPOSITION OF ELEPHANT-GRASS SUBMITTED TO 

AMMONIATION 

 

ABSTRACT 

 

SANTANA, Flávio Silva. Nutritional composition of elephant grass submitted to 

ammoniation. In: Nutritional value of elephant grass subjected to urea ammoniation and 

times. 2010. Chapter 2 Dissertation in Agroecosystems - Universidade Federal de 

Sergipe, São Cristóvão.  

 

This study was conducted to evaluate the effects of ammoniation of urea with different 

levels of livestock and time ammoniation on the nutritional composition of elephant 

grass. The experiment was conducted using five concentrations of urea (0, 0.5, 1.0, 1.5 

and 2.0%), with five times ammoniation (0, 2, 3, 4 and 5 weeks) total of twenty and five 

treatments with four replicates. The data were subjected to analysis of variance and 

when significant effects for the factors evaluated became the Tukey Test at 5% 

probability using the statistical package SAS (2001). The forage used was grass - 

elephant grass (Pennisetum purpureum Schum) cv Cameroon. The total concentration of 

dry matter (DM), organic matter (OM), ash (CZ), hydrogenic potential (pH), ammonia 

nitrogen (NNH3), crude protein (CP), neutral detergent insoluble nitrogen (NDIN), 

Nitrogen acid detergent insoluble (NIDA), Strata ether (EE) and total digestible 

nutrients (TDN). Analysis of variance showed no significant interaction with urea 

ammoniation time for the variables, MS, MO, CZ, NNH3 and CP, and these variables 

had significant effect in relation to the time of ammoniation and urea levels in isolation, 

The main results were found for CP and NNH3 who obtained an increase with 

increasing levels of urea, by increasing non-protein nitrogen in the forage treated. The 

pH, NDIN, EE, and TDN submit Significant effects urea ammoniation with time, 

showing an increase in the levels of pH, urea is due to an alkaline, and a small increase 

in the content of NDIN and TDN. There was no effect of urea and times of 

ammoniation on the values of NIDA. Adding urea to the diet proved to be an efficient 

additive to increase the supply of nitrogen in ammoniated forage. The best time to 

ammoniation was two weeks and the level of urea more effective in the treatment of 

fodder was 2% DM basis.  

 

Keywords: nitrogen, forage, urea 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos fatores limitantes para a produção pecuária durante o ano é a escassez 

de alimento em quantidade e qualidade nos períodos mais secos devido às condições 

edafoclimáticas. De acordo com Rosa & Fadel (2001), a alimentação de ruminantes 

possui grande importância econômica dentro do processo produtivo, devido a isso existe 

uma busca de alternativas visando à diminuição de custos. 

Diante das alternativas existentes, para suprir as necessidades na alimentação 

animal no período de escassez, evidenciam-se volumosos como as forrageiras cultivadas 

de verão e de inverno colhidas em estádio de maturação avançada, fenos de baixa 

qualidade, silagens de capins passados ou resíduos da colheita de sementes de plantas 

forrageiras e do beneficiamento de grãos (ROSA & FADEL, 2001)  

Rocha et al. (2006), atribuem grande importância à utilização do capim elefante, 

nos atuais sistemas de produção animal, quer seja na forma de pastejo, quer seja como 

reserva forrageira para corte, devido a sua alta produção de matéria seca e ao seu valor 

nutritivo. Porém, com o rápido crescimento do capim-elefante bem como a produção 

acentuada no período das chuvas, pode acarretar acúmulo de massa verde dando origem 

à forragem de baixa qualidade, pois com o avançar do crescimento da forrageira 

ocorrem mudanças na sua composição química, afetando diretamente no seu valor 

nutritivo através do aumento da fração fibrosa do capim. Esta mudança parece ocorrer, 

principalmente pela redução da relação folha-caule, além da redução da digestibilidade 

dos componentes fibrosos da planta. 

Diversos métodos têm sido testados visando melhorar o aproveitamento destas 

forragens, tais como: tratamentos físicos, químicos ou biológicos, suplementação ou 

combinação de dois ou mais destes. Embora todos esses processos sejam tecnicamente 

possíveis, muitos não são economicamente viáveis nas condições brasileiras (ROSA & 

FADEL, 2001). 

O tratamento químico é o método mais eficiente de melhorar o valor nutritivo 

dos materiais fibrosos para uso na alimentação animal (SOUZA, 2000). A aplicação de 

amônia, produto químico classificado como hidrolítico e oxidante, tem sido prática 

utilizada para fornecer nitrogênio não protéico, além de melhorar a digestibilidade e o 

consumo, (TONUCCI, 2006). Como alternativa simples e de fácil manuseio tem-se 

utilizado a uréia como fonte de amônia, por se tratar de um produto de alta 



 

disponibilidade no mercado, baixo custo e, se tecnicamente utilizado, com baixo risco 

de intoxicação aos ruminantes.    

Diversos fatores podem interferir no processo de amonização, dentre eles: a 

quantidade de uréia aplicada, período de amonização, umidade da forragem e 

temperatura local. 

De acordo com Rosa & Fadel (2001), o tempo de amonização depende da 

temperatura ambiente e esta, por sua vez, influi na velocidade de hidrólise da uréia. O 

período mínimo de tratamento no verão é de 15 dias, enquanto no inverno admite-se 30 

dias para a obtenção de bons resultados, em regiões de clima tropical. 

O aumento das doses de uréia no tratamento causa efeitos positivos, 

principalmente sobre os teores de PB e na melhoria da digestibilidade da forragem 

tratada, porém não se quer dizer que deva adicionar altas doses de uréia, como fonte de 

nitrogênio não protéico (NNP), pois pode exceder a necessidade de PB para manter a 

atividade microbiana no rumem do animal (CARVALHO et al, 2006).  

Através do presente trabalho objetivou-se verificar as alterações químico-

bromatológicas do capim-elefante, tratado com diferentes níveis de uréia pecuária e 

tempos de amonização. 

  

MATERIAL E MÉTODO 

 

O experimento foi realizado na Fazenda Santo Antônio de P’adua localizada no 

município de Catu – BA, BR 110, Km 359,3 situado a aproximadamente 90 km De 

Salvador. A espécie forrageira utilizada foi o capim – elefante (Pennisetum purpureum 

Schum), cultivar Cameroon. As análises químico – bromatológicas foram realizadas no 

laboratório do Departamento de Engenharia Agronômica - DEA da Universidade 

Federal de Sergipe - UFS e no Laboratório de Nutrição Animal - LANA da Escola de 

Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia – UFBA.  

A Composição bromatológica do capim encontra-se na Tabela 1. 

 

 

 

 

 



 

TABELA 1. Composição bromatológica do capim – elefante 

NUTRIENTES (%) 

MS¹   89,3 

MO¹ 94,8 

CZ¹ 5,2 

pH 4,06 

EE¹ 1,32 

FDN¹ 73,71 

PB¹ 4,85 

NNH3² 0,027 

NIDN² 0,78 

NIDA² 0,94 

¹ Dados na matéria seca 

² Dados em relação ao teor de nitrogênio total  

 

 

Foi feito o corte do capim-elefante rente ao solo, de forma manual, com cerca de 

100 dias de rebrota. O material cortado foi transportado para o local onde realizou-se a 

trituração em picador de forragem. O experimento foi realizado em Delineamento 

Inteiramente Casualizado (DIC) em esquema fatorial 5x5, utilizando-se cinco 

concentrações de uréia com cinco tempos de amonização, totalizando vinte e cinco 

tratamentos com quatro repetições cada.  

A massa fresca foi triturada e posteriormente misturada com uréia pecuária em 

diferentes concentrações: 0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0%, com base na matéria seca. Após 

homogeneização foram colocados aproximadamente 5,0 kg do material em sacos de 

polietileno preto, sendo vedados de forma que não houvesse perda de N por 

volatilização. Em seguida foram etiquetados para proceder à identificação da forrageira, 

concentração de uréia e tempo de amonização. 

Esse material foi armazenado à sombra sob estrados forrados com lona, para 

evitar o acúmulo de umidade. Nos períodos de 0; 2; 3; 4 e 5 semanas. Após a 

amonização, os sacos foram abertos de acordo com seus respectivos períodos para a 

coleta de amostras e posterior análises química - bromatológica. Essas amostras foram 

coletadas do centro do material descartando as extremidades, em quantidades 

aproximadas de 0,5 kg, colocadas em sacos plásticos devidamente identificados e 

armazenadas em freezer a -20ºC. Parte dessa massa fresca foi destinada para a 

determinação dos teores do potencial hidrogeniônico (pH) e nitrogênio amoniacal 

(NNH3) conforme técnicas descrita por Silva & Queiroz (2002) e Licitra et al. (1996), 

respectivamente.  



 

De forma a preparar essas amostras para as demais análises, fez-se a pré 

secagem em estufa de ventilação forçada com temperatura de 60ºC por um período de 

72 horas. Após, foi realizada a moagem das amostras usando moinho de faca do tipo 

willey com malha de 1,0 mm, esse material foi acondicionado em frascos plásticos 

devidamente fechados e etiquetados. 

Foram determinados os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato 

etéreo (EE), cinzas (CZ), matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro (FDN), 

nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), nitrogênio insolúvel em detergente 

neutro (NIDN), conforme técnica descrita por Silva e Queiroz (2002). Determinou-se 

também os teores de nutrientes digestíveis totais (NDT), sendo obtido através da 

seguinte equação, NDT = 83,79 – 0,4171 FDN (CAPPELLE et al, 2001). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, e quando houve 

efeito significativo para os fatores avaliados, como teste de comparação de média 

utilizou-se o Teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o pacote 

estatístico SAS (2001).  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não foram verificados efeitos significativos (P<0,05) da interação níveis de 

uréia com tempos de amonização, para valores de percentual de Matéria Seca (MS), 

Matéria orgânica (MO) e Cinzas (CZ). Porém foram verificados efeitos significativos 

(P<0,05), para as três variáveis, em relação à tempos de amonização e para MO e CZ 

em relação à níveis de uréia isoladamente. (TABELA 2 e 3 respectivamente) 

  

TABELA 2. Teores médios percentuais de Matéria Seca, Matéria orgânica e Cinzas em 

relação aos tempos de amonização 

TEMPO MS MO CZ 

0 90,32 B 95,21 A 4,79 C 

2 92,72 A 95,14 AB 4,86 BC 

3 91,86 AB 94,80 BC 5,20 AB 

4 93,05 A 94,66 C 5,34 A 

5 93,06 A 94,93 ABC 5,07 ABC 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 



 

TABELA 3. Teores médios percentuais de Matéria Orgânica e Cinzas em relação aos 

níveis de uréia em percentual de MS 

NÍVEIS MO CZ 

0 94,75 B 5,25 A 

0,5 94,70 B 5,30 A 

1,0 94,78 B 5,22 A 

1,5 94,86 B 5,14 A 

2,0 95,65 A 4,35 B 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

Para os teores de MS observou-se que os melhores valores encontrados foram a 

partir da segunda semana de amonização, os quais não diferiram estatisticamente entre 

si. Possivelmente isto ocorreu pelo incremento de Nitrogênio Não Protéico (NNP) na 

forragem amonizada. 

Poucos trabalhos discutem a influencia do tempo de amonização nos teores de 

MS, por outro lado há estudos relacionando níveis de uréia à constância destes valores. 

Pires et al. (1999), observaram ao amonizar quirera de milho com alta umidade 

constância na matéria seca mesmo com aumento das doses de amônia.  

Para os valores encontrados para Matéria Orgânica (MO) na forrageira 

amonizada em relação aos tempos de amonização (Tabela 2), observou-se um 

decréscimo nestes valores na medida em que se avançou o tempo de tratamento. 

Verificou-se também em relação aos níveis de uréia (Tabela3) que o comportamento foi 

contrário ao tempo, ou seja, à medida que aumentou-se o nível de uréia ocorreu 

elevação nos valores encontrados para a matéria orgânica. Isto provavelmente ocorreu 

devido ao incremento de NNP à forragem, além da relação direta e inversamente 

proporcional que a MO possui com os valores de CZ, pois é calculada por diferença a 

partir dos valores encontrados para cinzas. 

A influência da uréia no incremento e/ou diminuição da matéria orgânica é 

pouco discutida. Todavia, o que vêm sendo abordado é a sua capacidade em melhorar a 

digestibilidade da matéria orgânica, uma vez que os materiais amonizados (forragens e 

resíduos agroindustriais) são compostos orgânicos ricos em celulose, hemicelulose e 

lignina. Então, o tratamento com álcali altera a parede celular solubilizando parte dos 

componentes da fração fibrosa do material tratado, tornando a matéria orgânica mais 

digestível.  

Para os teores de CZ, o melhor resultado encontrado foi para o tempo zero 

semana com a média de 4,79% de CZ com base na matéria seca (MS) e o nível de uréia 



 

que apresentou melhor resultado foi 2% resultando num teor percentual de cinzas de 

4,35% com base na matéria seca. Podendo ser justificado estes valores, pela relação 

direta entre os níveis de CZ com os níveis de MO, tendo sido encontrados neste trabalho 

resultados contrários entre estas variáveis, pois no momento em que os valores de MO 

cresceram, os valores de CZ decresceram e assim sucessivamente, provavelmente pelo 

incremento de NNP na forragem.  

Lopes et al.(2005), ao amonizarem palma forrageira, verificaram que os teores 

de CZ aumentaram com os níveis de amonização, resultados contrários aos encontrados 

neste trabalho, fato este justificado pelos autores através da relação entre o teor de CZ e 

de MO, que no trabalho deles revelou um decréscimo significativo.  

Com relação ao Potencial Hidrogeniônico (pH) verificou-se efeito significativo 

P<0,05) na interação níveis de uréia com tempo de amonização (TABELA 4). Ao 

observar cada tempo de amonização com os diferentes níveis pode-se perceber que no 

tempo zero semana, à medida que aumentou o nível de uréia no tratamento ocorreu 

também acréscimo nos valores do pH, tendo ocorrido provavelmente fato de que a uréia 

é uma substância alcalina e possui grande capacidade tamponante. Foi encontrado neste 

tempo os maiores valores de pH em relação às outras semanas, o que possivelmente 

ocorreu por não ter ainda ocorrido a hidrólise da amônia, tornando a forragem mais 

alcalina.  Fazendo uma análise dos valores encontrados para os níveis 0 e 0,5% de uréia 

percebe-se uma elevação expressiva do pH, em relação aos tempos de amonização, onde 

na terceira semana os valores eram de 3,66 e 3,86; saltando na quarta semana para 5,65 

e 5,26; respectivamente, o que possivelmente aconteceu devido à fermentações 

indesejáveis, pois a quantidade de uréia aplicada no nível 0,5% pode não ter sido 

suficiente para conservar a forragem.  

 

 

TABELA 4. Teores médios do Potencial Hidrogeniônico em relação ao tempo de 

amonização e níveis de uréia 

TEMPO NÍVEIS 

 0 0,5 1 1,5 2 

0 4,07  Cb 4,10  Cb 4,38  Ca 5,66  Ba 6,50  Aa 

2 3,68  Bb 3,49  Bb 3,78  Ba 3,90  Bb 4,51  Ab 

3 3,66  Bb 3,86  Bb 4,03  Ba 4,35  Ab 4,38  Ab 

4 5,65  Aa 5,26  Aa 4,88  Ba 4,57  Bb 4,71  Bb 

5 3,96  Ab 4,17  Ab 4,36  Aa 4,33  Ab 4,46  Ab 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na mesma linha, minúscula em uma mesma 

coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 



 

Carvalho et al. (2006) ao trabalharem com bagaços de cana-de-açúcar 

amonizado e não amonizado também verificaram diferenças significativas entre o pH e 

salientam que a diferença entre o tratamento não amonizado com a maior dose de uréia 

foi de 60% valor semelhante ao encontrado neste trabalho (59,71%). Ainda segundo o 

autor a elevação do pH esta associada às características da uréia, álcali que por ter alta 

capacidade tamponante evita que a produção de ácido faça com que o pH do material 

decresça.   

Para Nitrogênio Amoniacal (NNH3) e Proteína Bruta (PB) não foram verificados 

efeitos significativos (P<0,05) na interação níveis de uréia com tempo de amonização, 

por outro lado é possível verificar na Tabela 5 e 6 que ocorreu significância (P<0,05) 

isoladamente para tempos de amonização e níveis de uréia respectivamente.  

 

 

TABELA 5. Teores médios percentuais de Nitrogênio Amoniacal e Proteína Bruta em 

relação ao tempo de amonização em semanas. 

TEMPO NNH3 PB 

0 0,16 A 5,81 AB 

2 0,19 A 6,15 AB 

3 0,16 A 6,31 A 

4 0,18 A 6,02 AB 

5 0,09 B 5,78 B 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

TABELA 6. Teores médios percentuais de Nitrogênio Amoniacal Proteína Bruta em 

relação aos níveis de uréia em percentual de MS 

NÍVEIS NNH3 PB 

0 0,05 C 4,99 C 

0,5 0,13 B 5,67 B 

1,0 0,18 AB 6,01 B 

1,5 0,21 A 6,80 A 

1,0 0,22 A 6,62 A 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

Para os teores de NNH3, o melhor resultado foi verificado no tempo de duas 

semanas, porém não diferenciou-se estatisticamente dos tempos zero, três e quatro 

semanas, sendo que o valor de destaque é no tempo de cinco semanas, onde diferenciou-

se significativamente (P<0,05) de todos os outros tempos com um valor de 0,09%, 

mostrando uma queda significativa, podendo ser explicado pela perda de nitrogênio por 



 

volatilização (TABELA 5). Em relação aos níveis de uréia o melhor valor encontrado 

foi 0,22% para o nível 2% de uréia, o qual não diferenciou-se dos níveis 1; 1,5%, o que 

provavelmente ocorreu pelo incremento de Nitrogênio Não Protéico (NNP), a partir do 

aumento dos níveis de uréia aplicada (TABELA 6). 

Oliveira et al. (2007), ao trabalharem com silagens de gramíneas tropicais 

tratadas com uréia, encontraram elevação nos teores de NNH3 em função do acréscimo 

de uréia na silagem corroborando com os valores encontrados neste trabalho, além de 

colocarem que o nitrogênio retido na forma de NNH3, apresenta alta taxa de degradação 

ruminal, ficando altamente disponível para os microrganismos do rumem. Neiva et al 

(1998), trabalhando com silagem de milho amonizadas, também encontraram efeito 

significativo (P<0,01) para os valores de NNH3, estes ainda relatam que a diferença dos 

valores entre o material amonizado e não amonizado, deve ser superior, pois ao 

adicionar-se uma fonte de amônia, aumenta-se os valores de NNH3.  

Em relação aos valores de Proteína Bruta (PB) na forrageira amonizada, o 

melhor resultado encontrado foi para três semanas com a média de 6,31% de PB com 

base na matéria seca (MS), não se diferenciando estatisticamente dos tempos zero, duas 

e quatro semanas. O tempo cinco semanas se destaca por apresentar valor de 5,78% de 

PB mostrando decréscimo no valor absoluto em relação aos outros tempos de 

amonização, porém não obteve diferença significativa (P<0,05) dos tempos zero, duas e 

quatro semanas, podendo ter ocorrido perca de NNP por volatilização, não ocorrendo o 

incremento deste N na forma de proteína bruta (TABELA 5). Em relação aos níveis de 

uréia, o melhor resultado encontrado foi 6,80% de PB com base na MS para o nível 

1,5% de uréia, o que pode ter ocorrido através do incremento de NNP a forragem. Este 

resultado não se diferenciou significativamente (P<0,05) do nível 2%, mesmo tendo 

ocorrido um pequeno decréscimo no valor absoluto. (TABELA 6) 

De acordo com Souza (2000), o tempo ideal para a completa reação do 

tratamento varia de 7 a 28 dias. Validando o resultado encontrado neste trabalho, pois 

este foi realizado no período chuvoso, onde a temperatura da região tende a decrescer, 

aumentando o tempo de reação da uréia. 

Rocha et al. (2006), trabalharam com amonização da silagem de capim -elefante 

e evidenciaram aumento (P<0,01) do teor de PB da silagem com a adição de uréia, onde 

foi estimado o teor máximo de 19,47% de PB para o nível de 4,84% de uréia. O que não 

corrobora com os resultados aqui encontrados, uma vez que o teor máximo de PB foi de 



 

6,99%, para o nível de uréia de 2%, porém as doses utilizadas no presente trabalho 

foram baixas, o que pode ter ocasionado o incremento de PB pouco expressivo. 

Segundo Schmidt et al. (2003), a elevação no teor de PB promovida pela 

amonização está ligada à retenção de nitrogênio, e esta acontece após a atividade 

ureolítica (Urease) responsável pela transformação da uréia em amônia. O efeito 

positivo das doses de uréia sobre o teor de PB da forragem não mostra que o ideal seja 

adicionar altas doses de uréia, pois doses elevadas ocasionariam problemas de 

intoxicação para os ruminantes.  

Em relação à Nitrogênio Insolúvel em Detergente Ácido (NIDA), não ocorreu 

efeito significativo (P<0,05) para a interação níveis de uréia com tempos de 

amonização, nem para níveis e tempos isoladamente. Pode ser verificado na Tabela 7 os 

valores médios percentuais de NIDA em relação ao Nitrogênio total. 

 

 

TABELA 7. Teores médios percentuais de Nitrogênio Insolúvel em Detergente Ácido 

em relação ao tempo de amonização em semanas e níveis de uréia, em 

percentual de Nitrogênio Total 

TEMPO MÉDIAS NÍVEIS MÉDIAS 

0 0,96 0 1,00 

2 0,94 0,5 0,99 

3 1,02 1 1,04 

4 1,02 1,5 0,98 

5 1,07 2 1,01 

 

Fernandes et al. (2002), Rocha et al. (2006) e Oliveira et al. (2009) encontraram 

resultados semelhantes aos observados no presente trabalho, pois os valores de NIDA 

em seus trabalhos não foram influenciados (P<0,05) pela amonização. Rocha et al 

(2006) colocaram que baixas retenções de N fixado nesta forma sugerem que a maior 

parte do N retido da amonização pode estar disponível para a síntese de proteína 

microbiana no rúmem. O conhecimento sobre os teores de NIDA é importante devido 

ao fato de que esse componente representa o N do alimento indisponível para o animal.    

Carvalho et al. (2006), encontraram uma redução acentuada nos valores de 

NIDA/NT em relação ao aumento das doses de uréia aplicada no bagaço de cana de 

açúcar, não corroborando com os resultados encontrados neste trabalho. Estes citam 

ainda que a adição de NNP em forma de uréia promoveu a diluição do conteúdo de 

NIDA, mas aumentou o N total. 



 

Em relação ao NIDN ocorreu efeito significativo (P<0,05) na interação níveis de 

uréia com tempo de amonização (Tabela 8). Os melhores resultados encontrados foram 

para o tempo de 0 semanas nos níveis de 0; 0,5 e 1% de uréia, os quais não 

diferenciaram-se significativamente (P<0,05). Carvalho et al (2006) colocaram que o 

satisfatório é quando ocorre um decréscimo nos valores de NIDN na forragem tratada, o 

que não aconteceu neste trabalho, pois normalmente este tipo de N retido na fração 

fibrosa, está complexado por ligações muito fortes, fazendo com que possivelmente 

pouquíssimas quantidades sejam degradadas e aproveitadas pelos microrganismos do 

rumem, mostrando que a redução dos níveis de NIDN torna-se um indicativo de melhor 

valor nutritivo pela maior disponibilidade de nitrogênio para os microrganismos do 

rumem. 

Fernandes et al (2002), Rocha et al (2006) e Oliveira et al (2009) ao 

amonizarem feno de Brachiaria decumbens, capim Tanzânia e capim-elefante, 

respectivamente, verificaram que os valores de NIDN não foram influenciados (P<0,05) 

pela amonização. Não corroborando com o resultado encontrado neste trabalho. 

 

 

TABELA 8. Teores médios percentuais de Nitrogênio Insolúvel em Detergente Neutro  

em relação ao tempo de amonização em semanas e níveis de uréia em 

percentual de Nitrogênio total 

TEMPO NÍVEIS 

 0 0,5 1 1,5 2 

0 0,776 Cb 0,830 Cb 0,828 Cb 1,328 Aa 1,033 Bca 

2 1,052 Aab 1,033 Ab 1,058 Aba 1,137 Aab 1,104 Aa 

3 1,262 Aa 1,349 Aa 1,089 Aa 1,037 Ab 1,002 Ba 

4 1,071 Ab 1,071 Ab 1,071 Ab 1,071 Aa 1,071 Aa 

5 0,876 Ab 0,990 Ab 1,004 Aba 1,024 Ab 1,011 Aa 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na mesma linha, minúscula em uma mesma 

coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

Em relação aos teores de Estrato Etéreo (EE), houve efeito significativo 

(P<0,05), na interação níveis de uréia com tempo de amonização (TABELA 9). 

Observou-se que os melhores valores encontrados foram para os tempos zero e duas 

semanas de amonização, variando os níveis de uréia utilizados, mostrando assim uma 

redução dos teores de EE tanto em relação as semanas de amonização quanto ao 

aumento dos níveis de uréia. Apesar de ter encontrado poucas variações, os valores 



 

encontrados ficaram dentro do padrão recomendado por Palmquist & Mattos (2006), 

que é de no máximo 5% de suplementação lipídica em relação a MS para ruminantes, 

pois pode comprometer o consumo pela limitada capacidade dos ruminantes oxidarem 

os ácidos graxos. 

 

TABELA 9. Teores médios percentuais de Estrato Etéreo em relação ao tempo de 

amonização em semanas e níveis de uréia em percentual de MS 

TEMPO NÍVEIS 

 0 0,5 1 1,5 2 

0 1,33 Bb 2,13 Aa 2,55 Aa 2,07 Aa        1,84 Aa 

2 2,63 Aa   2,19 ACa 1,39 Bb     1,74 BCab 1,68 BCa 

3 1,68 Ab   1,69 Aab    1,50 ABb 1,00 Bb  1,40 ABa 

4 1,61 Ab 1,09 Ab  1,58 Bb   1,66 Aab        1,52 Aa 

5 1,58 Ab 1,36 Ab 1,43 Ab 1,35 Ab        1,43 Aa 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na mesma linha, minúscula em uma mesma 

coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

Na Tabela 10 é possível verificar que houve efeito significativo (P<0,05) em 

relação aos teores de Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) na interação níveis de uréia 

com tempo de amonização. Os melhores valores encontrados foram para o tempo três 

semanas, a partir do nível 0,5% de uréia, não diferenciando estatisticamente dos níveis 

1; 1,5 e 2% de uréia. Ao comparar as tabelas 10 (NDT) e 11 (Fibra em Detergente 

Neutro - FDN), a qual obteve efeito significativo (P<0,05) na interação níveis de uréia 

com tempo de amonização, é possível verificar a relação entre as mesmas, uma vez que 

NDT foi calculado através da equação NDT = 83,79 – 0,4171 FDN, sendo altamente 

influenciado pelos valores de FDN, através de uma relação inversamente proporcional, 

pois a medida que FDN decresce, aumenta-se a disponibilidade de NDT. Lima et al. 

(2008), ao trabalharem com silagem de sorgo com níveis crescentes de girassol, 

encontrou um efeito linear (P<0,01) crescente para os valores de NDT com o aumento 

dos níveis de girassol, justificando este comportamento pela possibilidade de relação 

com a redução nos teores de FDN e NIDN, além do aumento da digestibilidade da PB. 

 

 

 

 

 



 

TABELA 10. Teores médios percentuais de Nutrientes Digestíveis Totais em relação ao 

tempo de amonização em semanas e níveis de uréia em percentual de MS 

TEMPO NÍVEIS 

 0 0,5 1 1,5 2 

0 53,05 Bb 53,49 Bc 53,35 Bb 53,80 ABb 54,71 Aa 

2 54,77 Aa 54,40 Abc 55,38 Aa 55,29 Aa 55,38 Aa 

3 54,82 Ba 56,90 Aa 55,08 Aa 55,03 Aa 55,14 Aa 

4 54,41 Aa 54,86 Ab 53,81 Ab 54,23 Aa 54,85 Aa 

5 54,39 Aa 55,24 Ab 55,01 Aa 55,36 Aa 55,28 Aa 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na mesma linha, minúscula em uma mesma 

coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

Em relação aos teores de FDN, verificou-se que ocorreu efeitos significativos 

(P<0,05) em relação à interação níveis de uréia com tempo de amonização 

(TABELA11). Apresentou pequenos decréscimos nesses teores em relação ao tempo de 

zero semanas e os níveis de uréia aplicados, podendo ser justificado pela ação da 

amônia de solubilizar os componentes da parede celular.  

 

 

TABELA 11. Teores médios percentuais de Fibra em Detergente Neutro em relação ao 

tempo de amonização em semanas e níveis de uréia em percentual de MS 

TEMPO NÍVEIS     

 0 0,5 1 1,5 2 

0 73,71Aa 72,64Aa 72,99Aa 71,90ABa 69,73Ba 

2 69,57Ab 70,45Aab 68,12Ab 68,32Ab 68,11Aa 

3 69,47Ab 64,46Bc 68,84Ab 68,96Ab 68,68Aa 

4 70,43Ab 69,37Ab 71,88Aa 70,87Aab 69,39Aa 

5 70,48Ab 68,44Ab 69,01Ab 68,16Ab 68,34Aa 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na mesma linha, minúscula em uma mesma 

coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

Souza et al. (2008) ao trabalharem com cana de açúcar hidrolizada com uréia, 

encontrou um acréscimo significativo (P<0,05) nos valores de NDT, além de relacionar 

com os valores encontrados para FDN, onde foi encontrado um decréscimo significativo 

(P<0,05), pois os teores de NDT sendo estimados pelos valores de FDN podem explicar 

assim este comportamento, confirmando o resultado encontrado neste trabalho. 

 

 



 

CONCLUSÕES 

 

A adição de uréia pecuária revela-se um aditivo eficiente para incrementar o 

aporte de compostos nitrogenados no capim elefante. 

Os melhor tempo de amonização é o de duas semanas e o nível de uréia que com 

melhor eficácia no tratamento da forragem é o de 2%. 
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EFEITO DOS NÍVEIS DE URÉIA E TEMPOS DE AMONIZAÇÃO NAS 

FRAÇÕES FIBROSAS DO CAPIM-ELEFANTE 

 

RESUMO 

SANTANA, Flávio Silva de. Efeito dos níveis de uréia e tempos de amonização nas 

frações fibrosas do capim-elefante. In: Valor nutricional do Capim-elefante 

submetido à níveis de uréia e tempos de amonização. 2010. Cap. 3 Dissertação de 

Mestrado em Agroecossistemas – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão. 

 

Este trabalho foi realizado objetivando avaliar os efeitos da amonização com diferentes 

níveis de uréia pecuária e tempos de amonização nas frações fibrosas do capim-elefante. 

O experimento foi realizado utilizando-se cinco concentrações de uréia (0, 0,5, 1,0, 1,5 

e 2,0%), com cinco tempos de amonização (0, 2, 3, 4 e 5 semanas), totalizando vinte e 

cinco tratamentos com quatro repetições cada. Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância, e quando houve efeito significativo para os fatores avaliados fez-se 

o Teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o pacote estatístico 

SAS (2001). A espécie forrageira utilizada foi o capim-elefante (Pennisetum purpureum 

Schum), cultivar Cameroon. Foram avaliados os teores de Fibra em Detergente Neutro 

(FDN), Hemicelulose (HEM), Fibra em detergente ácido (FDA) Lignina (LIG), 

Celulose (CEL), Carboidratos Não Fibrosos (CNF) e Carboidratos Totais (CHOT). A 

análise de variância não mostrou efeito significativo na interação níveis de uréia com 

tempo de amonização para as variáveis, FDA, LIG e CEL, porém mostraram 

significância em relação aos tempos de amonização e níveis de uréia isoladamente, 

sendo que FDA decresceu com o aumento dos níveis de uréia, LIG sofreu decréscimos 

tanto para os tempos de tratamento quanto para os níveis de uréia e CEL se mostrou de 

forma inconstante, variando com acréscimos e decréscimos em relação ao tempo de 

amonização. Os teores de FDN e HEM mostraram efeito significativo na interação 

níveis de uréia com tempos de amonização obtendo teores decrescentes. Os teores de 

CNF e CHOT aumentaram significativamente em relação à interação níveis de uréia 

com tempo de amonização. A amonização do capim-elefante com uréia possibilitou a 

solubilização de parte dos componentes da fração fibrosa da forragem, nos níveis e 

tempos de amonização trabalhados, além de ter aumentado os teores de carboidratos não 

fibrosos e totais. O melhor tempo de amonização foi de três semanas e o nível de uréia 

que se mostrou mais eficaz foi o de 2% com base na MS. 
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EFFECT OF LEVELS OF UREA AND TIMES OF AMMONIATION AT THE 

FIBROUS FRACTIONS OF ELEPHANT GRASS 

 

ABSTRACT 

 

SANTANA, Flávio Silva. Effect of urea ammoniation and times of the fibrous fractions 

of elephant grass. In: Nutritional value of elephant grass subjected to urea ammoniation 

and times. 2010. Chapter 3 Dissertation in Agroecosystems - Federal University of 

Sergipe, São Cristóvão.  

 

This study was conducted to evaluate the effects of ammoniation with different levels of 

urea and livestock in times of ammoniation fibrous fractions of elephant grass. The 

experiment was conducted using five concentrations of urea (0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0%), 

with five times ammoniation (0, 2, 3, 4 and 5 weeks) total of twenty and five treatments 

with four replicates. The data were subjected to analysis of variance and when 

significant effects for the factors evaluated became the Tukey Test at 5% probability 

using the statistical package SAS (2001). The grass species used was the elephant grass 

(Pennisetum purpureum Schum) cv Cameroon. The total concentration of Neutral 

Detergent Fiber (NDF), hemicellulose (HEM), acid detergent fiber (ADF), lignin (LIG), 

cellulose (CEL), non-fiber carbohydrates (NFC) and total carbohydrates (TC). Analysis 

of variance showed no significant interaction with urea ammoniation time for the 

variables, ADF, LIG and CEL, but showed significance in relation to the time of 

ammoniation and urea levels in isolation, and FDA declined with increasing urea, LIG 

has decreased for both treatment times and for the urea and CEL proved so fickle, 

varying with increases and decreases over time of ammoniation. The NDF and HEM 

showed significant interaction with urea ammoniation times with levels decreasing. The 

NFC and TC increased significantly compared to the interaction with urea ammoniation 

time. The ammoniation of elephant grass with urea allowed the solubilization of the 

components of the fiber, forage, levels and times of ammoniation worked, and has also 

increased the levels of non-fiber carbohydrates and total. The best time was three weeks 

ammoniation and level of urea which was most effective was 2% DM basis.  
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INTRODUÇÃO 

 

Na região Nordeste do país ocorre um período definido de seca o qual 

geralmente é prolongado e que não há, na sua grande maioria, desenvolvimento de 

plantas forrageiras, conduzindo a uma necessidade inevitável de suplementar a dieta dos 

ruminantes, o que causa problemas na produção de carne e/ou leite neste período, 

tornando imprescindível a conservação das forragens produzidas na época das chuvas. 

(ALMEIDA et al., 2006) 

Para que os animais se mantenham com bons níveis produtivos ao longo do ano, 

é necessário se fazer uso de volumosos de qualidade também no período de estiagem, 

pois as exigências nutricionais dos ruminantes se mantêm as mesmas durante todo o 

ano. (GOBBI et al., 2005) 

Dentre as forrageiras tropicais mais utilizadas para conservação na época seca 

para a alimentação de ruminantes o capim-elefante (Pennisetum purpureum, Schum.) é 

um dos que apresentam melhores condições para conservação, pois a maior parte da sua 

produção se concentra no período chuvoso. Porém a oscilação sazonal de  pluviosidade, 

no ciclo do ano, cria uma oscilação entre alta e baixa disponibilidade qualitativa e 

quantitativa do capim. (VILELA, 1997) 

É comum observar, nos diversos tipos e tamanhos de propriedades, rurais que 

trabalham com ruminantes a utilização de palhadas de culturas anuais, como milho e 

feijão, além de forrageiras colhidas com alto grau de maturação. Com o avançar do 

crescimento da planta ocorre um aumento dos teores de fibra em detergente neutro, fibra 

em detergente ácido, celulose, hemicelulose, lignina e sílica reduzindo assim o seu valor 

nutritivo, tendo como conseqüência uma queda na qualidade e quantidade da produção 

de forragem na propriedade. 

A grande maioria das forragens utilizadas na alimentação de ruminantes na 

época das secas, por serem colhidas com alto grau de maturação, possui alto teor de 

fibra e baixo teor de proteína bruta (PB) o que resulta em uma baixa digestibilidade da 

matéria seca (MS), esta situação pode ser amenizada através de tratamentos físicos, 

químicos ou biológicos, os quais acarretam uma elevação do valor nutritivo da forragem 

tornando-a mais digestível ao animal, principalmente por causa de alterações na parede 

celular. (SCHMIDT et al., 2003) 



 

Dentre os tratamentos utilizados, o químico é considerado um dos principais, e 

pode ser realizado utilizando diversos produtos e metodologias, porém o mais difundido 

é a amonização, a qual se caracteriza pela aplicação de amônia a materiais fibrosos. 

Segundo Pires et al. (2003), a amonização de forragens tem sido utilizada com o 

objetivo de melhorar o valor nutritivo de volumosos através do incremento de 

nitrogênio não protéico (NNP) e principalmente pela redução das frações pouco 

digestíveis aumentando a digestibilidade da forragem como um todo, além de ser uma 

opção para conservar forragens com alto teor de umidade. 

Segundo Tonucci (2006), a amonização possui um efeito direto na fração fibrosa 

da forragem, causando a desestruturação do complexo formado pelos seus componentes 

(celulose, hemicelulose e lignina), fazendo com que os microrganismos do rumem 

tenham um maior contato com os componentes fibrosos da forragem, por estes ficarem 

com uma maior área de exposição e conseqüente maior utilização das diversas frações 

da fibra. 

Rosa & Fadel (2001), colocaram que existem duas teorias que explicam a ação 

da amônia sobre a fração fibrosa da forragem amonizada, a primeira foi proposta por 

Torkov & Feist (1969), sendo chamada de “amoniólise”, onde ocorre uma reação entre 

a amônia e um éster, produzindo assim uma amida. O éster, utilizado na reação de 

amoniólise, é oriundo das ligações entre a hemicelulose e lignina com grupos de 

carboidratos que são rompidas com conseqüente formação de amida. A segunda teoria 

foi proposta por Buettner (1978), a qual é baseada na capacidade da amônia de se ligar a 

água formando uma base fraca, o hidróxido de amônio, durante o período de 

amonização em forragens úmidas, este hidróxido reage com as ligações ésteres entre os 

carboidratos estruturais, devido à hidrólise alcalina. Rosa & Fadel (2001), encerram a 

colocação das teorias falando que a alta afinidade da amônia com água faz com que haja 

uma expansão da parede celular rompendo os componentes dos tecidos das forragens 

amonizadas. 

Dentre os produtos utilizados para amonização, destacasse a uréia pecuária por 

ser um produto simples e acessível a qualquer produtor, além de ser uma fonte de NNP 

de baixo custo, reduzindo as perdas de peso dos animais no período seco. 

(GONÇALVES et al., 2004) 

A uréia é um composto quaternário, formado por nitrogênio, oxigênio, carbono e 

hidrogênio, possui sabor amargo, solúvel em água e álcool, classificada quimicamente 

como amida, por isso é considerada como composto nitrogenado não protéico. 



 

(TEIXEIRA, 1997). Ela é uma substância branca, cristalina, solúvel em água e possui 

entre 44% e 46% de nitrogênio, é produzida sinteticamente a partir da combinação da 

amônia e dióxido de carbono, podendo substituir com eficácia parte da proteína da ração 

para ruminantes. (SOUZA et al., 2000) 

Pires et al. (1999) colocam que a maioria dos trabalhos realizados com 

amonização tem mostrado variações nos resultados de fibra em detergente ácido (FDA) 

e lignina (LIG), podendo ter ocorrido desde decréscimo até acréscimos nestes teores, 

porém na sua grande maioria se mantém constantes, enquanto para os teores de fibra em 

detergente neutro (FDN) e hemicelulose (HEM) tem se encontrado decréscimos com o 

aumento das doses de uréia utilizadas. 

Segundo Goto et al. (1993), a relação entre o conteúdo de NNH3 e a constituição 

da fração fibrosa da forrageira amonizada, pode ser explicada pela capacidade da 

amônia aumentar a flexibilidade dos tecidos da forragem promovendo mudanças na 

parede celular, onde a amônia quebra as ligações éster sendo demonstrada através da 

liberação de ácido acético e ácidos fenólicos. Rosa & Fadel (2001), colocam que a 

grande afinidade da amônia liberada pela uréia, através da reação enzimática chamada 

ureólise, promove a expansão da parede celular com conseqüente ruptura de 

componentes dos tecidos da forragem amonizada. 

Alguns fatores podem influenciar no sucesso da amonização de forragens, como 

a dose aplicada, fonte de nitrogênio, material tratado, período de tratamento e teor de 

umidade, podendo não ter resposta da amonização, principalmente sobre a fração 

fibrosa da forragem amonizada. (PIRES et al., 2003) 

A dose recomendável de amônia varia com o tipo de forragem a ser amonizada e 

depende do percentual de matéria seca do material. O tempo de tratamento pode variar 

conforme o tipo de reagente utilizado, como por exemplo, a amônia é mais lenta que o 

hidróxido de sódio necessitando assim um maior tempo para promover as melhorias 

desejadas na forragem, além do que depende da temperatura ambiental, pois 

temperaturas baixas necessitam de um maior tempo de tratamento. (CANDIDO et al., 

2008) 

Através do presente trabalho objetivou-se estudar as alterações na fração fibrosa 

e nos teores de carboidratos não fibrosos e totais do capim-elefante amonizado, nos 

diferentes níveis de concentrações de uréia pecuária e tempos de amonização. 

 

 



 

MATERIAL E MÉTODO 

 

O experimento foi realizado na Fazenda Santo Antônio de P’adua localizada no 

município de Catu – BA, BR 110, Km 359,3 situado a aproximadamente 90 km da 

capital baiana. A espécie forrageira utilizada foi o capim – elefante (Pennisetum 

purpureum Schum), cultivar Cameroon. As análises químico – bromatológicas foram 

realizadas no laboratório de solos do Departamento de Engenharia Agronômica - DEA 

da Universidade Federal de Sergipe - UFS e no Laboratório de Nutrição Animal - 

LANA da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia – UFBA.  

A Composição bromatológica do capim encontra-se na Tabela 1, sendo que os 

teores de MS, cZ, pH, EE, PB e NNH3 encontram-se na Tabela 1 do Capítulo 2. 

 

TABELA 1. Composição bromatológica do capim – elefante 

NUTRIENTES (%) 

FDN¹ 73,71 

HEM¹ 24,00 

FDA¹ 49,70 

LIG¹ 9,72 

CEL¹ 39,86 

CNF¹ 14,45 

CHOT¹ 88,16 

¹ Dados na matéria seca 

 

Foi feito o corte do capim-elefante rente ao solo, de forma manual, com cerca de 

100 dias de rebrota. O material cortado foi transportado para o local onde realizou-se a 

trituração em picador de forragem. O experimento foi realizado em Delineamento 

Inteiramente Casualizado (DIC) em esquema fatorial 5x5, utilizando-se cinco 

concentrações de uréia com cinco tempos de amonização, totalizando vinte e cinco 

tratamentos com quatro repetições cada.  

A massa fresca foi triturada e posteriormente misturada com uréia pecuária em 

diferentes concentrações: 0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0%, com base na matéria seca. Após 

homogeneização foram colocados aproximadamente 5,0 kg do material em sacos de 

polietileno preto, sendo vedados de forma que não houvesse perda de N por 

volatilização. Em seguida foram etiquetados para proceder à identificação da forrageira, 

concentração de uréia e tempo de amonização. 



 

Esse material foi armazenado à sombra sob estrados forrados com lona, para 

evitar o acúmulo de umidade. Nos períodos de 0; 2; 3; 4 e 5 semanas. Após a 

amonização, os sacos foram abertos de acordo com seus respectivos períodos para a 

coleta de amostras e posterior análises química - bromatológica. Essas amostras foram 

coletadas do centro do material descartando as extremidades, em quantidades 

aproximadas de 0,5 kg, colocadas em sacos plásticos devidamente identificados e 

armazenadas em freezer a -20ºC. Parte dessa massa fresca foi destinada para a 

determinação dos teores do potencial hidrogeniônico (pH) e nitrogênio amoniacal 

(NNH3) conforme técnicas descrita por Silva & Queiroz (2002) e Licitra et al. (1996), 

respectivamente.  

De forma a preparar essas amostras para as demais análises, fez - se a pré 

secagem em estufa de ventilação forçada com temperatura de 60ºC por um período de 

72 horas, após, foi realizada a moagem das amostras usando moinho de faca do tipo 

willey com malha de 1,0 mm, esse material foi acondicionado em frascos plásticos 

devidamente fechados e etiquetados. 

Foram determinados os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato 

etéreo (EE), cinzas (CZ), fibra em detergente neutro (FDN), hemicelulose (HEM), fibra 

em detergente ácido (FDA), lignina (LIG), celulose (CEL) conforme técnica descrita 

por Silva e Queiroz (2002). Determinou-se também os teores de carboidratos não 

fibrosos (CNF) e carboidratos totais (CHOT), sendo obtidos através das seguintes 

equações, CNF = 100-(PB+FDN+CZ+EE) e CHOT = 100-(PB+CZ+EE) (SNIFFEN et 

al., 1992). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, e quando houve 

efeito significativo para os fatores avaliados, como teste de comparação de média 

utilizou-se o Teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o pacote 

estatístico SAS (2001).  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não foram verificados efeitos significativos (P<0,05), para valores de percentual 

de Matéria Seca (MS), na interação níveis de uréia com tempo de amonização, nem para 

níveis de uréia isoladamente, porém foi verificado efeito significativo (P<0,05), em 

relação ao tempo de amonização isoladamente, onde os melhores valores encontrados 

foram a partir da segunda semana de amonização, os quais não diferiram 

estatisticamente entre si. Possivelmente isto ocorreu pelo incremento de Nitrogênio Não 

Protéico (NNP) na forragem amonizada (TABELA 2). 

 

  

TABELA 2. Teores médios percentuais de Matéria Seca em relação ao tempo de 

amonização em semanas  

TEMPO MÉDIAS 

0 90,32 B 

2 92,72 A 

3 91,86 AB 

4 93,05 A 

5 93,06 A 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

Com relação ao Potencial Hidrogeniônico (pH) verificou-se efeito significativo 

P<0,05) na interação níveis de uréia com tempo de amonização (TABELA 3). Ao 

observar cada tempo de amonização com os diferentes níveis pode-se perceber que no 

tempo zero semana, à medida que aumentou o nível de uréia no tratamento ocorreu 

também acréscimo nos valores do pH, tendo ocorrido provavelmente fato de que a uréia 

é uma substância alcalina e possui grande capacidade tamponante. Foi encontrado neste 

tempo os maiores valores de pH em relação às outras semanas, o que possivelmente 

ocorreu por não ter ainda ocorrido a hidrólise da amônia, tornando a forragem mais 

alcalina.  Fazendo uma análise dos valores encontrados para os níveis 0 e 0,5% de uréia 

percebe-se uma elevação expressiva do pH, em relação aos tempos de amonização, onde 

na terceira semana os valores eram de 3,66 e 3,86; saltando na quarta semana para 5,65 

e 5,26; respectivamente, o que possivelmente aconteceu devido à fermentações 

indesejáveis, pois a quantidade de uréia aplicada no nível 0,5% pode não ter sido 

suficiente para conservar a forragem.  



 

TABELA 3. Teores médios do Potencial Hidrogeniônico em relação ao tempo de 

amonização e níveis de uréia 

TEMPO NÍVEIS 

 0 0,5 1 1,5 2 

0 4,07  Cb 4,10  Cb 4,38  Ca 5,66  Ba 6,50  Aa 

2 3,68  Bb 3,49  Bb 3,78  Ba 3,90  Bb 4,51  Ab 

3 3,66  Bb 3,86  Bb 4,03  Ba 4,35  Ab 4,38  Ab 

4 5,65  Aa 5,26  Aa 4,88  Ba 4,57  Bb 4,71  Bb 

5 3,96  Ab 4,17  Ab 4,36  Aa 4,33  Ab 4,46  Ab 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula em uma mesma linha e minúscula em uma 

mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

Reis et al. (2001a) colocaram que em função da elevação do pH, através do 

incremento da uréia pecuária na forragem tratada, ocorrem duas reações básicas, a 

amoniólise das ligações do tipo éster entre a lignina e hemicelulose; e a hidrólise 

alcalina que promove o rompimento dessas ligações, fazendo com que ocorra uma 

solubilização de alguns componentes da fração fibrosa da forragem tratada, aumentando 

assim a sua digestibilidade, além de que com o aumento do pH pode ocorrer a 

solubilização da lignina (LIG) sem afetar o conteúdo de celulose (CEL).  

Para NNH3 não foi verificado efeito significativo (P<0,05) na interação níveis de 

uréia com tempo de amonização, por outro lado é possível verificar na “Tabela 4” que 

ocorreu significância (P<0,05) para tempos e níveis isoladamente. O melhor resultado 

foi verificado no tempo de duas semanas, porém não diferenciou-se estatisticamente dos 

tempos zero, três e quatro semanas, sendo que o valor de destaque é no tempo de cinco 

semanas, onde diferenciou-se significativamente (P<0,05) de todos os outros tempos 

com um valor de 0,09%, mostrando uma queda significativa, podendo ser explicado 

pela perda de nitrogênio por volatilização. Em relação aos níveis de uréia o melhor 

valor encontrado foi 0,22% para o nível 2% de uréia, o qual não diferenciou-se dos 

níveis 1; 1,5%, o que provavelmente ocorreu pelo incremento de Nitrogênio Não 

Protéico (NNP), a partir do aumento dos níveis de uréia aplicada. 

 

 

 

 

 



 

TABELA 4. Teores médios percentuais de Nitrogênio Amoniacal em relação ao tempo 

de amonização e níveis de uréia 

TEMPO  NÍVEIS   

0 0,16 A 0 0,05 C 

2 0,19 A 0,5 0,13 B 

3 0,16 A 1,0 0,18 AB 

4 0,18 A 1,5 0,21 A 

5 0,09 B 2,0 0,22 A 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

Em relação aos teores de FDN, verificou-se que ocorreu efeitos significativos 

(P<0,05) em relação à interação níveis de uréia com tempo de amonização (TABELA5). 

Apresentou pequenos decréscimos nesses teores em relação ao tempo de zero semanas e 

os níveis de uréia aplicados, podendo ser justificado pela ação da amônia de solubilizar 

os componentes da parede celular.  

 

TABELA 5. Teores médios percentuais de Fibra em Detergente Neutro em relação ao 

tempo de amonização em semanas e níveis de uréia em percentual de MS 

TEMPO NÍVEIS 

 0 0,5 1 1,5 2 

0 73,71 Aa 72,64 Aa 72,99 Aa 71,90 ABa 69,73 Ba 

2 69,57 Ab 70,45 Aab 68,12 Ab 68,32 Ab 68,11 Aa 

3 69,47 Ab 64,46 Bc 68,84 Ab 68,96 Ab 68,68 Aa 

4 70,43 Ab 69,37 Ab 71,88 Aa 70,87 Aab 69,39 Aa 

5 70,48 Ab 68,44 Ab 69,01 Ab 68,16 Ab 68,34 Aa 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula em uma mesma linha e minúscula em uma 

mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

Segundo Fadel et al. (2003), a utilização de pequenos níveis de uréia para 

amonizar forragens pode resultar em uma menor liberação de amônia que irá atuar na 

fração fibrosa da forragem, sendo possível que a hidrólise da uréia não seja suficiente 

para que haja a quebra das ligações intermoleculares do tipo éster, entre os componentes 

da parede celular, promovendo assim pequenas reduções nos teores de FDN na 

forragem tratada. Esse fato pode justificar os resultados obtidos neste trabalho, pois o 

nível máximo de uréia utilizado foi de 2% com base na MS. 

Em relação à ação da uréia nos teores de HEM, é possível verificar na tabela 6 

que ocorreu efeitos significativos (P<0,05) em relação à interação níveis de uréia com 

tempos de amonização, mostrando uma diminuição destes teores, podendo ser 

justificado pela capacidade da uréia em solubilizar este composto. 



 

TABELA 6. Teores médios percentuais de Hemicelulose em relação ao tempo de 

amonização em semanas e níveis de uréia em percentual de MS 

TEMPO NÍVEIS 

 0 0,5 1 1,5 2 

0 24,01 Aa 23,88 Aa 23,32 Aa 22,58 Aa 21,68 Aa 

2 19,18 Ab 21,09 Aab 18,51 Ab 18,97 Ab 18,62 Aa 

3 17,35 Bb 11,74 Cc 18,41 Bb 20,81 Aab 22,38 Aa 

4 21,00 Aab 18,97 Ab 20,51 Aab 21,85 Aab 21,21 Aa 

5 19,07 Ab 16,88 Ab 19,57 Aab 20,04 Aab 20,13 Aa 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula em uma mesma linha e minúscula em uma 

mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

Resultados semelhantes aos de FDN e HEM foram encontrados em diversos 

trabalhos (Bertipaglia et al., 2005; Oliveira et al., 2005; Carvalho et al., 2006; Rocha et 

al., 2006; Tonucci, 2006; Zanine et al., 2006; Carvalho et al., 2007; Zanine et al., 

2007), sendo relatado pelos autores a ação da amônia em solubilizar a HEM diminuindo 

assim os teores de FDN.  

Não ocorreu efeito significativo nos teores de FDA, LIG e CEL (P<0,05) em 

relação à interação níveis de uréia com tempo de amonização, nem em relação ao tempo 

de amonização isoladamente para FDA, mas ocorreu efeito significativo (P<0,05) em 

relação aos níveis de uréia utilizados para FDA e LIG (TABELA 7). Para CEL não 

ocorreu efeito significativo (P<0,05) para níveis de uréia isoladamente, porém ocorreu 

significância (P<0,05) para tempos de amonização (TABELA 8). 

 

 

 

TABELA 7. Teores médios percentuais de Fibra em Detergente Ácido e Lignina em 

relação aos níveis de uréia em percentual de MS 

NÍVEIS FDA LIG 

0 50,61 A 11,55 AB 

0,5 50,56 A 13,37 A 

1,0 50,10 AB 11,73 AB 

1,5 48,79 BC 11,85 AB 

2,0 48,05 C 9,97 B 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

 

 

 



 

TABELA 8. Teores médios percentuais de Lignina e Celulose em relação ao tempo de 

amonização em semanas  

TEMPO LIG CEL 

0 10,35 B 38,75 A 

2 14,15 A 35,50 B 

3 12,41 AB 37,53 AB 

4 9,78 B 39,90 A 

5 11,78 AB 37,96 AB 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

 Em relação aos teores de FDA, mostrou-se um decréscimo na medida em que 

aumentou os níveis de uréia. Podendo ser justificado pela ação da uréia que ao elevar o 

pH da forragem tende a solubilizar a LIG diminuindo assim os teores de FDA da 

forragem. 

Gobbi et al. (2005) e Zanine et al. (2007), também encontraram decréscimo em 

relação aos teores de FDA, em feno de Brachiaria decumbens  e feno de capim tazânia, 

respectivamente, tratados com uréia, onde os autores relatam que a redução nos teores 

de FDA que pode estar associada à solubilização da LIG ou CEL, possivelmente pela 

redução da cristalinidade da celulose além de sua expansão e da saponificação das 

ligações éster entre LIG e HEM. 

Verificou-se um decréscimo nos teores de LIG na medida em que aumentou os 

níveis de uréia (tabela 7) e ao passar das semanas de tratamento (tabela 8). Os quais 

podem ser decorrentes da ação da uréia, que ao elevar o pH da forragem pode 

solubilizar a LIG. 

Rosa et al. (1998), encontraram resultados semelhantes aos deste trabalho, ao 

trabalharem com feno de Brachiária decumbens tratada com amônia anidra e uréia, 

verificando reduções nos conteúdos de LIG no feno tratado com uréia, os autores 

justificaram este resultado pela reação de hidrólise alcalina resultante da ação do 

hidróxido de amônio formado na reação entre a NH3 e a água adicionada com a uréia 

que pode ter feito com que o hidróxido de amônio, quebre as ligações do tipo éster entre 

a LIG e os carboidratos estruturais. 

Tonucci (2006), ao amonizar feno de capim tifton 85 com uréia, também 

verificou uma redução nos teores de LIG em relação ao tempo de amonização, o qual 

explica que possivelmente a maior solubilização da LIG com o passar do tempo deveu-

se à maior solubilização dos componentes da fração fibrosa do capim tratado. 



 

Em relação aos teores de CEL, o melhor valor encontrado foi para o tempo de 

duas semanas, porem este não diferenciou-se estatisticamente dos tempos três e cinco 

semanas. Isto possivelmente ocorreu pela quebra das ligações ésteres entre os 

compostos fibrosos diminuindo estes compostos. 

Diferenciando-se deste trabalho, Tonucci (2006), verificou decréscimo nos 

teores de CEL, em feno de capim tifton 85 amonizado, para tempo e níveis de 

amonização, além do que os tratamentos com o maior tempo de amonização (90 dias) 

foram os que apresentaram maior solubilização do material. Segundo o autor este fato 

pode ser justificado por quando se trata forragens com materiais alcalinos como a uréia, 

ocorre rompimento das pontes de hidrogênio, solubilizando parte dos componentes da 

parede celular. Alfaya et al.(2002), ao amonizar feno de capim annoni verificou 

resultados similares aos de Tonucci (2006). 

 Ocorreram efeitos significativos (P<0,05) na interação níveis de uréia com 

tempo de amonização para os teores de carboidratos não fibrosos (CNF). O melhor 

tempo de amonização foi o de cinco semanas e nível de 1,5% de uréia com o valor de 

30,49%. Pode-se observar uma relação inversamente proporcional entre os teores de 

CNF e os teores de Proteína Bruta (PB), FDN, Cinzas (CZ) e Estrato Etéreo (EE)). Os 

teores de CNF são calculados a partir da equação CNF = 100 - (PB+FDN+CZ+EE) 

(SNIFFEN et al., 1992), e os teores de FDN, CZ e EE decresceram, aumentando assim 

os teores de CNF. (TABELA 9). 

 

 

TABELA 9. Teores médios percentuais de Carboidratos Não Fibrosos em relação ao 

tempo de amonização em semanas e níveis de uréia em percentual de MS 

TEMPO NÍVEIS 

 0 0,5 1 1,5 2 

0 14,45 Ac 14,36 Ac 13,77 Ad 15,16 Ac 16,98 Ab 

2 16,90 Acb 15,61 Ac 19,11 Ac 19,02 Ab 18,68 Ab 

3 18,58 Cb 22,42 Bb 24,30 Bb 30,04 Aa 29,92 Aa 

4 27,96 Aa 29,54 Aa 26,54 Aab 27,47 Aa 29,10 Aa 

5 27,93 Aa 30,20 Aa 29,56 Aa 30,49 Aa 30,22 Aa 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula em uma mesma linha e minúscula em uma 

mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

 



 

Poucos trabalhos relatam os resultados de CNF em forragens amonizadas, porém 

verificam o consumo destes carboidratos pelos animais. Cabral et al. (2003) comentam 

que o aumento nos teores de CNF aumenta os teores de Nutrientes Digestíveis Totais 

(NDT), pois os CNF estão quase que completamente disponíveis nutricionalmente para 

os ruminantes, o que pode ser verificado neste trabalho. 

Verificou-se efeitos significativos (P<0,05) em relação à interação níveis de 

uréia com tempo de amonização para os teores de Carboidratos Totais (CHOT). 

(TABELA 10). Apresentando de forma geral um acréscimo nos teores de CHOT com o 

tempo de amonização. Estes acréscimos podem ser justificados pela equação CHOT = 

100 - (PB+CZ+EE) (SNIFFEN et al., 1992) que mostra a relação inversamente 

proporcional entre os teores de CHOT e os teores de PB, CZ e EE, mostrando um 

decréscimo nos teores de CZ e EE, os quais influenciaram diretamente nos teores de 

CHOT que obtiveram acréscimo. 

 

 

TABELA 10. Teores médios percentuais de Carboidratos Totais em relação ao tempo 

de amonização em semanas e níveis de uréia em percentual de MS 

TEMPO NÍVEIS 

 0 0,5 1 1,5 2 

0 88,16Ab 87,00Ab 86,76Ac 87,06Ab 86,71Ab 

2 86,47Ab 86,06Ab 87,23Ac 87,34Ab 86,79Ab 

3 88,05Cb 86,87Cb 93,14Bb 99,00Aa 98,60Aa 

4 98,39Aa 98,91Aa 98,42Aa 98,34Aa 98,48Aa 

5 98,42Aa 98,64Aa 98,57Aa 98,65Aa 98,57Aa 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula em uma mesma linha e minúscula em uma 

mesma coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

 

Alves et al. (2009), ao trabalharem com os teores de carboidratos totais, não 

fibrosos em amostras de Brachiaria brizantha cv. Marandu em diferentes métodos de 

amostragem, relatam, que os teores de CHOT estão associados à composição 

bromatológica das forragens por ser influenciado diretamente pelos teores de PB, CZ e 

EE, sendo encontrados valores semelhantes aos deste trabalho. 

 

 

 



 

CONCLUSÕES 

 

A amonização do capim-elefante com uréia possibilita a solubilização de parte 

dos componentes da fração fibrosa da forragem, nos níveis e tempos de amonização 

trabalhados. 

O melhor tempo de amonização é o de três semanas e o nível de uréia que foi 

mais eficaz no tratamento da forragem é o de 2%. 
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