
XI Simpósio de Pós-graduação e Pesquisa em Nutrição e Produção Animal - VNP 2017        

 
 

EFEITO DA ADIÇÃO DE ENZIMAS EXÓGENAS SOBRE O BALANÇO DE 

NITROGÊNIO E SÍNTESE MICROBIANA NA DIETA DE VACAS LEITEIRAS 

 

Mauro Sergio da Silva Dias1, Elissandra M. C. Zilio2, Tiago A. Del Valle3, Lucas G. Ghizzi3, 

Alanne T. Nunes4, Júlia A. Marques2, Tássia B. P. Silva5, Larissa S. Gheller2, Guilherme G. Silva3 

e Francisco P. Rennó6 
 

1Graduando em Medicina Veterinária – UNIP/SP; 
2Mestranda, Departamento de Nutrição e Produção Animal – FMVZ/USP; 

3Doutorando, Departamento de Nutrição e Produção Animal – FMVZ/USP;  
4Graduanda em Medicina Veterinária – FMVZ/USP; 
5Médica Veterinária pela Universidade Anhembi Morumbi – UAM/SP;   

6Professor e Pesquisador do Departamento de Nutrição e Produção Animal FMVZ/USP.1 

mauro.dias2012@hotmail.com 

 

A inclusão de enzima fibrolítica aumenta a digestão da fibra, disponibilizando mais substrato as 

bactérias ruminais, melhora na síntese de proteína microbiana ruminal e no balanço de nitrogênio 

em dietas contendo ou não enzima amilolítica. Baseado nessa hipótese, o presente estudo teve 

como objetivo avaliar o efeito da inclusão de enzimas amilolítica e fibrolítica exógenas, na dieta 

de vacas leiteiras, sobre a síntese de proteína microbiana ruminal e balanço de nitrogênio. Foram 

utilizadas 32 vacas da raça Holandesa multíparas com 181.3 ± 35.3 dias em lactação (DEL), 710 ± 

72.7 kg de Peso Corporal (PC) e 29.6 ± 5.24 kg/d de produção de leite (PL), distribuídas em oito 

quadrados Latinos 4×4. Os tratamentos foram obtidos em arranjo fatorial 2×2: 1) CONT: dieta 

basal sem adição de enzima exógena; 2) FIB: dieta basal com adição de 12g/d de Fibrozyme® 

(Alltech, Nicholasville, KY, USA); 3) AMI: dieta basal com adição de 8g/d Amaize® (Alltech 

Inc.; batch: 432715-1); e 4) FIB+AMI: adição de 12g/d e 8g/d de Fibrozyme® e Amaize®. O 

período experimental foi composto por 21 dias, sendo 14 dias de adaptação aos tratamentos e 7 

dias de coletas. O balanço de nitrogênio (N) foi calculado pela diferença entre o N ingerido e o 

excretado nas fezes, urina e leite. A síntese de proteína microbiana foi estimada a partir dos 

derivados de purina excretados na urina e no leite. As coletas de urina foram realizadas nos 17° e 

18° dias do período experimental, 4 horas após a alimentação da manhã. Amostras de 20 mL de 

urina foram diluídas em 80 mL de ácido sulfúrico (0.036N), para impedir a destruição bacteriana 

dos derivados de purina e precipitação do ácido úrico. Nas amostras de urina foram determinadas 

as concentrações de creatinina, alantoína, ácido úrico e nitrogênio. A alantoína foi determinada 

por método colorimétrico, enquanto o ácido úrico e a creatinina, por kits comerciais. As coletas de 

fezes foram realizadas de 9 em 9 horas para determinação do N. Os animais tratados com FIB e 

AMI não tiveram efeito no consumo de N e na excreção fecal de N (P ≥ 0.275). Contudo, a 

inclusão de AMI reduziu a excreção de N urinário (P = 0.044), e os animais tratados com FIB 

tiveram uma diminuição na excreção de N no leite (P = 0.046), sem efeito do balanço de 

nitrogênio (P = 0.194). Do mesmo modo, não houve efeito na síntese de proteína microbiana e na 

eficiência (P ≥ 0.112). Em conclusão, a adição das enzimas não provocou efeito quanto ao 

consumo e excreção fecal de nitrogênio, balanço de nitrogênio, síntese microbiana e eficiência; em 

contrapartida, foi observado efeito isolado das enzimas amilolítica e fibrolítica sobre a excreção de 

nitrogênio na urina e no leite, respectivamente.  
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