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Resumo: O uso de fontes de nitrogênio não proteico (NNP) na dieta de ruminantes tem sido cada vez 
mais frequente, devido ao seu menor custo por equivalente proteico, quando comparadas aos alimentos 
proteicos. Contudo, a aplicação da ureia possui algumas limitações, devido a sua baixa aceitabilidade 
pelos animais, e sua alta velocidade de liberação de amônia, podendo levar a intoxicação do animal. Essas 
limitações, favoreceu o surgimento de uma fonte de NNP produzida através da extrusão do amido com a 
ureia, denominada de amireia ou ureia extrusada. A amireia permite lenta liberação de amônia, além de 
fornecer fontes de nitrogênio e carbono com taxa de fermentação compatíveis, permitindo eficiência na 
síntese de proteína microbiana, e consequentemente, favorecendo melhor desempenho animal.
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USE OF EXTRUDED UREA IN RUMINANT NUTRITION.

Abstract: The use of non-protein nitrogen (NPN) sources in ruminant diets has been increasingly frequent 
due to their lower cost per protein equivalent when compared to protein feeds. However, the application 
of urea has some limitations due to its low acceptability by animals and its high speed of ammonia 
release, which may lead to animal intoxication. These limitations favored the emergence of a source of 
NPN produced by extruding starch with urea, called starea or extruded urea. The amireia allows slow 
release of ammonia, besides providing compatible sources of nitrogen and carbon with fermentation rate, 
allowing efficiency in the synthesis of microbial protein, and consequently, favoring better animal 
performance.
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INTRODUÇÃO

          O uso de fontes de proteína verdadeira na dieta de ruminantes acarreta em aumento dos custos de 
produção, pois, os alimentos proteicos são os de custo mais elevado, uma vez que a maioria concorre com 
a alimentação humana (Salman, 2008; Breda et al., 2010).

Desta forma, fontes alternativas de proteína na alimentação de ruminantes vêm sendo cada vez 
mais utilizadas, entre as quais se destaca a uréia, por ser uma fonte de nitrogênio não proteico (NNP) 
muito bem aproveitada pelos ruminantes, proporcionando desempenhos satisfatórios (Ezequiel et al., 
2001; Salman et al., 2008; Breda et al., 2010). Contudo, o uso da uréia possui algumas limitações, como: 
baixa aceitabilidade, sua segregação quando misturada com farelos e elevada solubilidade no rúmen, 
podendo causar intoxicações, devido a exceder a capacidade de utilização pelos microrganismos 
(Chalupa, 1968; Owens & Zinn, 1988; Pires et al., 2004).

Como alternativa, surge a utilização de uma fonte de NNP com liberação lenta de amônia, que 
oferece vantagens por aumentar a disponibilidade da amônia na síntese microbiana e reduzir sua toxidez 
(Bartley & Deyoe, 1975), esta fonte é denominada de uréia extrusada ou amireia. Neste contexto, esta 
revisão de literatura aborda a importância do uso da ureia extrusada na nutrição de ruminantes, como 
fonte alternativa de nitrogênio em substituição a proteína verdadeira da dieta.

DESENVOLVIMENTO

Amiréia
O processo de produção da ureia extrusada consiste na união da ureia com a molécula de amido 

gelatinizado, utilizando a pressão, temperatura e umidade, obtendo-se assim a amiréia. Essa prática 
aumenta a velocidade da fermentação do amido no rúmen e reduz a intensidade de liberação de amônia 
oriunda da ureia, compatibilizando os dois fatores na síntese de proteína microbiana (Silva et al., 1994; 
Seixas et al., 1999; Pires et al., 2004). 

O uso da ureia iniciou-se na década de 70 por pesquisadores de “Kansas State University (EUA), 
sendo denominada “stare” (Bartley & Deyoe, 1975; Breda et al., 2010). Logo, acabou sendo traduzida 
para o português como amiréia, pois, o produto é composto pela extrusão de amido do grão de milho e 
ureia. Já na década de 80, na Universidade Federal de Lavras houve a substituição parcial do produto da 
extrusão enriquecido por enxofre.
           A amireia foi produzida com base em diferentes fontes de amido (raspa de mandioca, farinha de 
mandioca, milho, sorgo) e enxofre (gesso e o enxofre em pó) em níveis de equivalente proteico iguais a 
29, 45, 100 e 150% (Breda et al., 2010).  O produto da extrusão da ureia com amido teve como objetivo 
principal de criar uma fonte de ureia com liberação mais lenta que a ureia convencional (Helmer & 
Bartley, 1971; Roman-Ponce et al., 1975; Mendes et al., 2010), possibilitando melhor eficiência em sua 
utilização pelos microrganismos do rúmen. 

Importância da ureia extrusada para os Ruminantes
O uso da amireia na nutrição de ruminantes é uma estratégia para diminuir os gastos com a 

alimentação, que representa em torno de 70% dos custos totais na produção animal, sem que interfira 
negativamente no desempenho animal, pois, o amido é fornecido como fonte de energia para os 
microrganismos, desta forma, quando há maior suprimento de carboidratos disponíveis no rúmen, há mais 
energia para induzir a síntese de proteína microbiana e a utilização da amônia (Russel, 1992; Ezequiel et., 
2001; Lima et al., 2013)
           Os elevados níveis de ureia como fonte de NNP liberam altas concentrações de N-NH3 no rúmen, 
devido a ação da enzima urease produzida pelos microrganismos ruminais, não podendo ser convertida 
em proteína microbiana devido à insuficiência em carboidratos prontamente solúveis (Minson, 1990; 
Oliveira et al., 2004), em consequência, ocorre absorção de grandes quantidades de nitrogênio amoniacal 
pela parede do rúmen, sobrecarregando a capacidade de metabolização do fígado, o que leva a altas 
concentrações de amônia na corrente sanguínea, caracterizando quadro de intoxicação do animal, uma 
vez que a amônia tem alta capacidade de migrar para o interior das células, em especial para o sistema 
nervoso (Helmer & Bartley, 1971).
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           Segundo Seixas et al. (1999) a fonte de nitrogênio utilizada pelos microrganismos do rúmen para a 
síntese de proteína microbiana é composta tanto pela proteína da dieta, como pelo nitrogênio reciclado no 
rúmen. Em muitas situações alimentares, o nitrogênio que atinge o intestino é, em grande parte, de origem 
microbiana, portanto, o crescimento microbiano tem grande influência na utilização da proteína pelos 
ruminantes. 
                Na figura 1 pode ser observado o aumento da atividade microbiana quando o nitrogênio ou a 
amônia são utilizados pelos microrganismos presentes no rúmen e a ureia utilizada em dietas acaba 
elevando os niveis de energia, minerais e outros componentes (Campos & Rodrigues, 1985; Seixas et al., 
1999). Observa-se tambem, a excreção de ureia na urina e reciclagem pela parede do rúmen. Essa 
reciclagem ocorre quando o excesso de amônia produzida é absorvida pelas paredes do rúmen e chega na 
circulação sanguínea, direcionando-se ao fígado para ser transformada em ureia, que pode retornar ao 
rúmen, via saliva, ou pode seguir para os rins e bexiga, para ser excretada pela urina (Owens & Zinn, 
1988; Reynolds, 1992).

Figura 1. Esquema simplificado do metabolismo das proteínas nos ruminantes.                                                   
Fonte: Adaptado de Texeira, 1992.

A síntese microbiana no rúmen depende do crescimento e da eficiência de utilização dos substratos 
nitrogenados e energéticos, o que caracteriza a fonte de energia como limitante para utilização da ureia, 
logo, as características de fermentação devem ser favoráveis para o crescimento microbiano (Campos & 
Rodrigues, 1985). 

Conforme Miller (1973) sugere que deve haver sincronismo na utilização da proteína e energia 
pelos microrganismos, para que o uso da ureia promova resultados satisfatórios para o desempenho 
animal. Devido a esse motivo, a ureia deve ser fornecida junto a uma fonte de carboidratos, facilmente 
fermentáveis no rúmen, além de fornecer uma fonte de enxofre, que é importante para que haja a 
produção de aminoácidos essenciais pelos microrganismos (Campo & Rodrigues, 1985). Desta forma, o 
uso de amireia na alimentação dos ruminantes, fornece o nitrogênio e o carbono para a síntese da proteína 
microbiana, uma vez que, a amireia refere-se à junção da ureia ao amido. O amido é considerado a fonte 
de energia mais satisfatória, devido a sua constante fermentação pelos microrganismos (Maynard et al., 
1979; Seixas et al., 1999).

O uso da ureia na alimentação de ruminantes possui outra desvantagem, devido a apresentar 
elevada velocidade de fermentação, ocorre a produção e absorção excessiva de nitrogênio amoniacal (N-
NH3), o que acarreta em aumento da absorção de nitrogênio, ocasionando maiores gastos de energia em 
sua excreção (Russel et al., 1992).

Sabendo que a amireia é produzida através da extrusão do amido com a ureia, esse processo pode 
ocasionar no aumento da digestibilidade do amido, por meio da gelatinização (Harman & Harper, 1974), 
e por possibilitar a lenta liberação de amônia, leva a redução da velocidade de hidrólise no rúmen, 
produzindo mais nitrogênio microbiano (Stiles et al., 1970).

Helmer et al. (1970a) conduziram um experimento in vitro utilizando a amireia e ureia como 
substrato, e notaram que houve maiores concentrações de proteína microbiana e menores de amônia no 
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fluido ruminal, após 4 horas de fermentação, quando a amireia foi utilizada pelos microrganismos, 
evidenciando que o seu uso tem trazido efeitos positivos na utilização da ureia pelos ruminantes. Eles 
explicaram que a menor concentração de amônia no fluido ruminal, deve ter sido decorrente da maior 
eficiência da utilização da amireia na síntese de proteína pelos microrganismos, e constataram que a 
proteína microbiana produzida possuía mais aminoácidos essencias. Devido a amireia permitir a liberação 
gradual de amônia, isso permite com que os microrganismos do rúmen sintetizem proteína celular 
continuamente (Cass et al., 1994; Parré, 1995), o que implica em melhor eficiência de sua utilização e 
maior produção de proteína microbiana, permitindo melhoras no desempenho animal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

           O uso de ureia extrusada na alimentação dos ruminantes possui efeitos positivos, devido a 
melhorar a eficiência de utilização pelos microrganismos, e como, consequência, possibilitar melhoras 
no desempenho animal.
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