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RESUMO 
 
 
Este experimento foi realizado com o objetivo de verificar o efeito de diferentes 
tipos de suplementação antes e após o parto, em 100 novilhas Nelore, mantidas 
sob sistema de pastejo rotacionado em pastagens de Panicum maximum cv. 
Tanzânia e divididas em quatro grupos, que receberam suplemento nutricional 
durante os 90 dias precedentes ao parto (PP) e 144 dias (19/04/04) após o parto 
(AP). G1 recebeu suplemento à base de sal mineral acrescido de 30 % de uréia e 
G2, G3 e G4 receberam suplemento protéico com 50% de proteína bruta (PB) 
durante o PP. Após o parto G1 recebeu sal mineral acrescido de 80 g de fósforo 
(P), G2 sal mineral com 90 g P, G3 suplemento com 25% PB e 1.086 Kcal/kg de 
energia metabolizável (EM), ajustado para consumo diário de 400 g, G4 
suplemento com 25% de PB e 1.810 Kcal/kg EM ajustado para consumo diário de 
1000 g. Os parâmetros avaliados foram: ganho de peso (GP), condição corporal 
(CC), intervalo parto-estro (IPE); intervalo parto-prenhez (IPP); intervalo de partos 
(IP) e índice de prenhez. O peso médio e a CC para G1, G2, G3 e G4 foram 
382,86±41,54 (4,71±0,70); 380,36±29,18 (4,74±0,55); 391,61±42,12 (4,77±0,58) e 
396,49±38,2 kg (4,77±0,61), respectivamente. O IPE e o IP foram: 119,75±41,94 
(76%,78); 147,32±39,96 (64%); 139,9±67,78 (60%) e 114,68±43,4 dias (70,8%), 
para G1, G2, G3 e G4, respectivamente, não havendo diferença significativa entre 
os grupos para estes parâmetros, que foram analisados através do SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences). O IEP para G1, G2, G3 e G4 foi 
121,53±40,54; 177,88±37,41; 165,20±67,95 e 133,29±51,92 dias, 
respectivamente, verificando-se diferença significativa (p=0,003) entre G1 e G2 
(121,53 x 177,88 dias); G1 e G3 (121,53 x 165,20 dias); G2 e G4 (177,88 x 
130,36 dias). Estes resultados permitiram concluir que a suplementação protéica 
utilizada antes do parto, associada com os diferentes suplementos fornecidos 
após o parto não foram suficientes para melhorar a eficiência reprodutiva de 
primíparas Nelore, criadas em regime extensivo. 
 
 
Palavras chaves: suplementação nutricional; Nelore; novilha; primípara, eficiência 

reprodutiva. 
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ABSTRACT 
 

This experiment was conducted to verify the effect of nutritional 
supplementation before and after the parturition in 100 Nelore heifers, maintained 
in a rotational pasture system with Panicum maximum cv Tanzânia. The animals 
were divided in groups, and received a nutritional supplement during the 90 days 
preceding the parturition (PP) and until the 144 days after parturition (AP). G1 
received mineral supplement added with 30% of urea; G2, G3 and G4 received 
supplement with 50% crude protein (CP) during PP. After the parturition  G1 
received mineral  supplement added of 80 g phosphorus (P), G2 mineral 
supplement added of 90 g P, G3 supplement with 25% CP and 1.086 Kcal/Kg net 
energy (NE), 400g/day, and G4 supplement with 25% CP and 1.810 Kcal/Kg 
NE,1000g/day. The evaluated parameters were: weight gain (WG), corporal 
condition corporal (CC), parturition-heat interval (PHI), parturition-pregnancy 
interval (PPI); interval between parturitions (IP) and pregnancy index (PI). The 
mean WG and CC for G1, G2, G3 and G4 were 382,86±41,54 (4,71±0,70); 
380,34±29,18 (4,74±0,55); 391,61±42,12 (4,77±0,58) e 396,49±38,2 kg 
(4,77±0,61), respectively.  PHI and IP were 119,75±41,94 (76%); 147,32±39,96 
(64%); 139,9±67,78 (60%) e 114,68±43,40 days (70,8%), for G1, G2, G3 and G4, 
respectively, and there was no difference between the four groups for these 
parameters analyzed by SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). The 
IP for G1, G2, G3 and G4 were 121,53±40,54; 177,88±37,41; 165,20±67,95 e 
133,29±51,92 days, respectively, and there was a significant difference (p=0,003) 
between G1 and G2 (121,53 x 177,88 days); G1 and G3 (121,53 x 165,20 days); 
G2 and G4 (177,88 x 130,36 days). In addition, the results from the present study 
permitted to conclude that protein supplementation before parturition, associated 
with different kinds of supplementation after parturition, including phosphorus, 
protein and energy, was not sufficient to improve reproductive efficiency in 
primiparous Nelore cows. 
 

Keywords: Nutritional supplementation, Nelore, heifer, primiparous, reproductive 

efficiency.



1 INTRODUÇÃO  
 

O Brasil possui hoje o maior rebanho bovino comercial do mundo com 

195.551.576 de cabeças (IBGE 2004), e alcançou o primeiro lugar na exportação 

de carne bovina, o que representou 1.156.700 toneladas, ou seja, 44,15% 

superior ao total de 802.215 toneladas exportadas em 2003. A receita ficou em 

US$ 2,45 bilhões, quase US$ 1 bilhão acima dos US$ 1,5 bilhão em 2003, o que 

representou também recorde nacional.  A pecuária brasileira sofreu muitas 

transformações e melhorias nesta ultima década, as quais foram determinantes 

para colocar o país em condição de destaque neste mercado globalizado. Além 

das mudanças internas, melhorias genéticas e no manejo reprodutivo e sanitário, 

o Brasil foi beneficiado por problemas enfrentados por países produtores de carne 

bovina, como a seca na Austrália e os casos da Encefalopatia Espongiforme 

Bovina (vaca louca) em alguns países da Europa e nos Estados Unidos da 

América. 

Atualmente a pecuária nacional trava uma batalha interna por área 

produtiva com a agricultura. O avanço da demanda por grãos e o incentivo pelo 

uso do bio-combustível, em todo o mundo, tem levado a agricultura brasileira  a 

ocupar várias áreas que antes ocupadas eram pela pecuária. A busca de maior 

rentabilidade na agricultura vem acelerando cada vez mais esta substituição, o 

que tem forçado a pecuária a ser mais eficiente, buscando uma modernização 

que se intensificou nos últimos anos. Mesmo assim, a pecuária vai cada vez mais 

se  deslocando para as regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. A  cada ano o 

desafio da pecuária aumenta, tendo que melhorar a produtividade, buscando 

maior eficiência para que se possa obter maior lucratividade e fazer frente à 

agricultura, pois o país com o maior rebanho comercial do mundo, primeiro lugar 

em exportação de carne bovina, necessita ser manejado com eficiência em busca 

de melhorias nutricionais, reprodutivas, genéticas e sanitárias, para produzir em 

alta escala e com qualidade para atender um mercado mundial cada vez mais 

exigente, que busca produto com preço competitivo e principalmente com 

qualidade. 
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A abertura da economia iniciada em 1992, com a criação do Mercosul, 

e as profundas modificações internas, principalmente no sentido de adequação da 

nossa economia à realidade mundial, afetou todo o meio produtivo. Para a 

bovinocultura de corte, este processo de redimensionamento da economia 

brasileira revelou a necessidade de novos conceitos e profundas alterações para 

todos os setores, sendo que o lucro terá que vir da eficiência da produção e não 

devido às oscilações do mercado. Com isso, as orientações são no sentido de 

buscar a redução de Intervalo de Partos (IP) das fêmeas em reprodução, 

aumentando o percentual de nascimentos por ano, associado à redução da idade 

a primeira cria nas fêmeas e a idade de abate nos machos. Este progresso pode 

ser alcançado principalmente, com o manejo dos recursos forrageiros e genéticos 

disponíveis. Além disso, a suplementação de bovinos a pasto continua 

representando outro grande desafio a ser enfrentado. 

Com o deslocamento da pecuária para o Centro-Oeste, deparou-se 

com o problema da estacionalidade da produção de forragens no período seco, 

quando, segundo HADDAD & CASTRO (2000), representa somente 20% do total, 

sendo que por volta de 80% da produção verifica-se no período das chuvas. Além 

disto, no período seco a qualidade da forragem é muito baixa, não atendendo à 

demanda do animal, ocorrendo assim perda de peso e condição corporal (CC), 

afetando a saúde produtiva e reprodutiva. 

O resultado de qualquer exploração de bovinos de corte depende 

diretamente do bom funcionamento da atividade reprodutiva. Sendo a reprodução 

fundamental para este sistema, é necessário que seja dada atenção especial a 

esta função, pois ela é a primeira atividade fisiológica afetada quando a fêmea 

bovina é submetida a condições nutricionais inadequadas, refletindo na eficiência 

reprodutiva do rebanho. 

A situação atual da pecuária brasileira obriga o criador a buscar 

eficiência reprodutiva adequada à sua realidade, procurando obter a maior 

lucratividade, quer pela redução de custos ou pelo aumento da receita. 

Considerando que o controle da maior parte dos custos de produção está fora do 

alcance do produtor, cabe a este dirigir o foco da administração da atividade 

pecuária no sentido de aumentar a produtividade e, conseqüentemente, as 

receitas. Neste sentido a reprodução é a área que deve receber a maior atenção, 
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pois segundo TRENKLE & WILHAM (1977),  sob o ponto de vista econômico, as 

características reprodutivas são cinco vezes mais importantes que aquelas 

relacionadas à produção de carne e dez vezes mais importantes que a qualidade 

da carcaça. 

Qualquer sistema de produção de bovinos de corte depende da 

eficiência na fase de cria e, para que esta seja satisfatória, tornando o processo 

competitivo e rentável, é fundamental que cada vaca do rebanho produza um 

bezerro por ano e, para atingir este objetivo, a fêmea deverá estar prenha 

novamente dentro de 85 dias após o parto. 

É importante, entretanto, ressaltar que o perfeito funcionamento das 

atividades reprodutivas depende de uma série de fatores, incluindo entre estes a 

solução dos problemas nutricionais, genéticos e sanitários do rebanho. De forma 

clara,  a nutrição adequada é o principal fator que possibilita a obtenção de 

índices reprodutivos satisfatórios. Assim sendo, as interações entre nutrição e 

reprodução ganham importância e devem ser trabalhadas corretamente para se 

conseguir ótima eficiência reprodutiva. 

Considerando este cenário e a necessidade de melhorar a eficiência do 

sistema de produção na pecuária de corte, especialmente na fase de cria, 

procurou-se realizar este experimento com o objetivo de encontrar alternativas 

viáveis em termos de suplementação nutricional que permitam alcançar eficiência 

reprodutiva adequada em primíparas, que são responsáveis pela queda dos 

índices reprodutivos na maioria das fazendas. 

Avaliar a validade da suplementação com uréia no pré-parto. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 Nutrição e Reprodução    

De acordo com OLIVEIRA FILHO (2002), o anestro pós-parto é a 

principal causa de baixo desempenho reprodutivo dos rebanhos. O autor assinala 

também que a vaca apresenta uma escala de prioridades na partição dos 

nutrientes ingeridos na seguinte ordem: manutenção, lactação, crescimento (em 

animais jovens) e reprodução. Conseqüentemente, a reprodução é a primeira 

delas a ser suspensa e a última a ser restabelecida em caso de nutrição 

inadequada. Vacas jovens, especialmente primíparas, continuam crescendo até 

aproximadamente os quatro anos. Assim, elas devem ser manejadas no sentido 

de apresentarem CC melhor que fêmeas multíparas durante a estação de monta, 

para apresentarem a mesma eficiência reprodutiva. Trabalhar no sentido de 

promover ganho de peso antes do parto é mais fácil e mais econômico, porque 

após a parição as exigências nutricionais aumentam em função da lactação. 

A atenção para com os eventos reprodutivos de fêmeas jovens é de 

grande valor na viabilidade econômica de qualquer exploração de gado de corte. 

Neste sentido o manejo nutricional durante a gestação é fator fundamental para a 

reprodução (PATTERSON et al., 2003). 

O Quadro 1 exemplifica a variabilidade nas necessidades nutricionais 

ao longo da gestação e período pós-parto de uma fêmea bovina plurípara em 

conseqüência de mudanças fisiológicas, tais como o rápido crescimento do feto no 

final da gestação e início da lactação. Estes dois momentos caracterizam períodos 

de grandes exigências nutricionais e, portanto, a necessidade de um manejo 

nutricional correto, evidenciando a importância da avaliação constante e do 

tratamento diferenciado para as várias categorias animais do rebanho (LAMB, 

2003). 

Além das exigências citadas no Quadro 1, a situação agrava-se ainda 

mais pelo fato de fêmeas primíparas estarem em fase de crescimento, associado 

ao forte estresse provocado pelo primeiro parto e lactação, combinando com a 
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época de baixa qualidade das pastagens, tendo em vista o manejo da estação 

reprodutiva empregado na maioria dos sistemas de produção de bovinos de corte, 

que programam o período de parição para a época da seca, momento de baixa 

oferta de forragens (LAMB, 2003). 

 

QUADRO 1 – Ciclo de produção da vaca 

 I II III IV 

Período 

Fisio 

lógico 

Terço médio 

gestação 

60-90 dias pré-

parto 

Parto até a 

cobertura/IA 

Cobertura/IA até 

o desmame 

Manutenção Manutenção Manutenção Manutenção 

Crescimento Rápido 

crescimento do 

feto 

Lactação Lactação 

 Preparação 

para lactação 

Recuperação da 

perda de peso 

Crescimento 

 Crescimento Restabelecimento 

do aparelho 

reprodutor 

 E
xi

gê
nc

ia
s 

  Crescimento  

                                                                      Adaptado de  LAMB (2003) 

 
O parto certamente resulta em dramática mudança na vaca. A lactação 

aumenta as suas necessidades nutricionais, com exigência de energia 

aumentando em 25% e de proteínas em 40%, comparado com o final da 

gestação. Dietas adequadas para vacas necessitam conter no máximo 58-60% de 

NDT e 10-11% de PB (HALL, 2004). 

Considerando a nutrição e reprodução, alguns períodos  críticos  

ocorrem:  Vacas novas parindo seu primeiro bezerro (primíparas), pois 

necessitam de nutrientes para a lactação  e para completar o seu crescimento. 

Nutrição deficiente neste momento irá diminuir e retardar a concepção 

subseqüente além de desmamar de bezerros mais leves. Outro momento crítico  

ocorre  em torno de 90 dias antes e depois do parto. O correto nível nutricional  
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permitirá ganho de peso pré-parto, boa CC no parto,  mantendo condição 

adequada após o parto (CHARPMAN et al., 2003). 

Segundo AMARAL (2001), as misturas múltiplas, também conhecidas 

como sal protéico ou sal energético, são definidas como aditivos alimentares e 

diferem do suplemento concentrado (ração) por serem consumidas até o nível de 

30% da matéria seca (MS) ingerida.  

Em regime de pasto, muitas vezes a manutenção da CC e do ganho de 

peso em vacas, tanto primíparas como pluríparas, no período pós-parto é difícil, 

especialmente quando as pastagens possuam valor nutritivo inadequado e baixa 

disponibilidade. Nestes casos, a utilização de  suplementação alimentar no 

período pós-parto, desde que não exerça efeito de substituição da pastagem e 

que apresente baixo custo, deve ser considerada ( KUNKLE et at., 1994; 

THIAGO, 1998;  RUAS et al., 2000a). 

De acordo com BAGLEY (1993), sem nutrição adequada as novilhas 

taurinas que parem aos dois anos, terão taxas de prenhez subseqüentes menores 

por causa da deficiência nutricional e do estresse, maior nas vacas primíparas que 

nas pluríparas. 
DIAS (1991) afirmou que vacas criadas extensivamente conseguem 

manter ou ganhar peso quando não estão em lactação. Entretanto, vacas recém 

paridas, mantidas em pastagens de valor nutritivo inadequado, especialmente na 

época da seca, podem requerer um período de suplementação para ganhar peso 

e condição corporal. 

 

 

2.2 Suplementação nutricional: Proteína  
 

A maior fonte de proteína para o ruminante em regime de pastejo é a 

proteína microbiana. Os microorganismos ruminais utilizam nitrogênio não 

protéico (NNP) ou proteína degradável no rúmen (PDR) como fonte de amônia a 

partir da qual sintetizam proteína para satisfazer suas próprias exigências. 

Quando os microorganismos morrem, passam ao trato gastro-intestinal inferior e 

no intestino são prontamente digeridos. A composição em aminoácidos da 
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proteína microbiana atende quase plenamente as exigências do bovino 

(PARSONS & ALLISON, 1991). 

Durante a estação seca o rebanho bovino alimenta-se das sobras de 

forragens de verão, caracterizadas por elevado teor de fibra bruta e alta 

deficiência em proteína, energia, mineral e vitaminas (PAULINO et al., 1995). A 

escassez de nitrogênio na forragem deprime a população de microrganismos 

celulolíticos do rúmen, prejudicando a digestibilidade da fração fibrosa da 

forragem. A depressão da digestibilidade da fibra resulta em menor produção de 

ácidos graxos voláteis, importantes fontes de energia para o ruminante (LESCH et 

al., 1967). 

Na maioria das vezes, os teores de proteína bruta (PB) não atingem o 

valor mínimo de 7% que, segundo MINSON (1990), limitaria a atividade dos 

microorganismos do rúmen. Esse fato afeta a digestibilidade e o consumo de 

forragem, acarretando baixo desempenho animal. Nestas condições, o 

fornecimento de suplementos com concentração de proteína relativamente alta, 

melhora a utilização da forragem e o desempenho animal (McCOLLUM III & 

GALYEAN, 1985; McCOLLUM III & HORN, 1989; AMARAL, 2001). Uma das 

maneiras pela qual a suplementação protéica melhora o desempenho de bovinos 

consumindo forragem de baixa qualidade (< 7% PB) é através da estimulação do 

consumo voluntário (McCOLLUM III & GALYEAN, 1985). Este aumento de 

consumo é usualmente atribuído ao aumento na taxa de digestão e de passagem 

da forragem, favorecida pela suplementação, resultando num aumento do 

consumo de energia pelo animal (McCOLLUM III & HORN, 1989; OWENS et al., 

1991).   

Os princípios básicos da suplementação a pasto são evitar efeito 

substitutivo e promover aumento da ingestão e da digestibilidade das forragens, o 

que pode ser proporcionado pela suplementação protéica (STAFFORD et al., 

1996). Quando se adicionam alimentos ricos em proteína, como o farelo de soja 

ou de algodão, à dieta com forragem, aumenta-se, em grande parte, o consumo 

desta, pois o efeito da proteína é aumentar a velocidade de digestão da forragem, 

o que permite a sua passagem mais rápida pelo rúmen (LUSBY & GILL, 1996 

citado por RUAS et al., 2000a). 
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De acordo com PATERSON et al. (1994) suplementos protéicos 

contendo mais que 20% de PB resultam em melhores respostas em consumo de 

forragem que suplementos contendo menos que 20% de PB. Uso de suplementos 

contendo baixa PB tem mostrado aumento no consumo de forragem, mas o 

incremento em consumo ainda pode não ser o bastante para o animal satisfazer 

suas exigências de mantença ou crescimento. 

Tem sido mostrado que a atividade dos microorganismos do rúmen dos 

bovinos recebendo forragens de baixa qualidade, suplementados com nitrogênio, 

quer seja na forma de proteína natural ou na de nitrogênio não protéico, é 

estimulada de tal modo que a forragem digerida é suficiente para suprir a energia 

requerida para mantença corporal (LESH et al., 1963). 

Uma vez que a administração diária de nitrogênio (fonte de amônia) é 

essencial para o funcionamento normal dos microorganismos celulolíticos do 

rúmen, a insuficiência daquele elemento retarda a atividade e multiplicação da 

flora ruminal. Conseqüentemente, a digestibilidade do alimento, a velocidade de 

passagem e o consumo são prejudicados. Nestas condições os animais em 

pastejo na época seca não sofrem somente carência de proteína, mas como 

resultado, também energia. A suplementação somente de energia, não resolveria 

o problema, pois esta não pode, por si só, eliminar a deficiência de nitrogênio. Por 

outro lado, ambas as deficiências de nutrientes podem ser eliminadas pela 

correção da deficiência de nitrogênio (PAULINO et al., 1982; WHITIER, 1990).  

WILEY et al. (1991) relataram que o nível de suplementação pré-parto 

não teve efeito no desempenho dos bezerros, dificuldade de parto ou vigor dos 

bezerros. Nível nutricional baixo influenciou no número de vacas que estava 

ciclando antes da estação de cria. Porém, o número de vacas parindo nos 

primeiros 21 dias da estação de cria não foi afetado pelo tratamento.  Relatou 

ainda que em épocas de falta de forragens, como causado pela seca, manejo 

adequado pode assegurar o sucesso reprodutivo, com o fornecimento limitado de 

nutrientes no terceiro trimestre da gestação. 

MARSTON et al. (1995) constataram que a suplementação protéica de 

vacas no pós-parto diminuiu a perda de peso na fase inicial da lactação, mas não 

influenciou na fertilidade. Os autores verificaram também que a suplementação 

pré-parto teve maior influência na taxa de prenhez.   
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Novilhas prenhes mantidas em pastagens de inverno e vacas de dois 

anos em lactação consumindo feno são deficientes em proteínas metabolizáveis, 

A suplementação de novilhas para encontrar as exigências em proteína 

metabolizável na gestação pode não resultar em diferenças marcantes no peso 

corporal e na CC.   A ingestão de forragem por novilhas prenhes decresce com o 

avanço da gestação, necessitando de uma fonte de energia suplementar 

(PATTERSON et al., 2003). 

A taxa de prenhez de vacas de corte lactantes e novilhas podem ser 

afetadas pela ingestão de proteína no pré e pós-parto. Animais que recebem 

proteína em quantidades suficientes para atender as suas exigências, com 

ingestão de vários níveis de energia durante a gestação, têm uniformemente 

menores taxas de prenhez quando comparados com rebanhos recebendo 

quantidade que supram suas necessidades de proteína. Menores taxas de 

prenhez são encontradas em vacas lactantes e novilhas que recebem 

quantidades inadequadas de proteínas com vários níveis de ingestão de energia 

durante o período pós-parto (RANDEL, 1990). 

Ingestão inadequada de proteína em vacas durante os períodos pré e 

pós-parto resultou em taxas de prenhez de 32%, comparadas com 74% em vacas 

com alta ingestão de proteína e recebendo dieta isocalórica (SASSER et al., 

1988). Estes dados indicam que a nutrição protéica influencia na taxa de prenhez 

em vacas de corte lactantes e novilhas (RANDEL, 1990). 

 
 
 
 
2.3 Suplementação nutricional: Energia  
 

A partição de nutrientes para a produção e reprodução é resultado de 

interações complexas entre a quantidade e a qualidade da dieta, reservas de 

nutrientes e demanda para crescimento (massa corporal), metabolismo e outras 

funções. A ordem de partição dos nutrientes com relação à energia foi e sua 

utilização para as várias funções corporais é a seguinte: 1) Metabolismo basal; 2) 

Atividade; 3) Crescimento; 4)Reservas básicas de energia; 5) Gravidez; 6) 
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Lactação; 7) Reservas adicionais de energia; 8)Ciclos estrais e iniciação de 

gestação; 9) Excesso de reservas (SHORT & ADAMS, 1998). 

Relataram ainda que como a glicose seja praticamente a única fonte de 

energia utilizada pelo sistema nervoso e, desde que o sistema neuro-endócrino 

está intimamente envolvido no controle da reprodução e na secreção hormonal, 

parecia lógica a hipótese de que a concentração sangüínea de glicose fosse o 

mediador específico para os efeitos da ingestão energética e reprodução. 

Quando o animal está em balanço energético positivo, ele é capaz de 

reproduzir, manter os processos fisiológicos e ainda armazenar o excesso sob 

forma de triglicérides nos depósitos de tecidos adiposos. Entretanto, na natureza 

a disponibilidade e a demanda de energia podem variar drasticamente e algumas 

vezes são imprevisíveis. Quando o gasto de energia excede a ingestão, durante o 

inverno ou período de fome, a resposta fisiológica é para mobilizar triglicérides 

dos tecidos adiposos acumulados no período de sobra de alimentos. Alguns 

processos fisiológicos têm que ser mantidos a qualquer custo, como metabolismo 

basal e funções cardio-respiratórias. Outras atividades podem ser suprimidas 

durante a escassez de alimentos, tais como o crescimento e a reprodução. A 

reprodução pode ser inibida com a fome ou com gasto inesperado. Um ciclo 

completo, envolvendo acasalamento, concepção, prenhez e lactação é a 

atividade de maior gasto de energia que a fêmea mamífera pode ter. Se o esforço 

reprodutivo é feito quando não há energia suficiente, é pouco provável que a prole 

sobreviverá. Este esforço reprodutivo fora da época, pode ainda custar a vida da 

mãe. Com isto, a maioria das espécies tem adotado estratégia de ter seus filhos 

em épocas de maior abundância de forragens, ou seja, reproduzir quando a 

energia também é abundante (WADE, 1998). 

No entanto, sabe-se hoje que a glicose é também utilizada como fonte 

energética pelos ovários (RABIEE et al., 1997), e que a insulina tem receptores 

no hipotálamo e que atua nos ovários (GUTTIERREZ et al., 1997). Mais ainda, 

que a subnutrição eleva a concentração do neuropeptídeo Y no hipotálamo 

(McSHANE et al., 1993) o qual tem efeito negativo diminuindo a secreção de 

GnRH e conseqüentemente de LH. 

De acordo com CATON & DHUYVETTER (1997) em situações que a 

energia das forragens é muito baixa para atender as demandas de produção, 
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alguma forma de suplementação de energia deve ser praticada. Uma 

suplementação de energia para ruminantes em pastejo freqüentemente 

incrementa a produção quando mede peso e CC. A ingestão e digestibilidade das 

forragens são freqüentemente afetadas pela suplementação de energia. 

Usualmente é reduzida a ingestão e a digestibilidade, entretanto, em situações de 

baixo nível de suplementação de energia podem incrementar a ingestão e 

digestibilidade de forragem. 

De acordo com REIS et al. (1997) em pastagens com baixa 

disponibilidade de forragem, a suplementação energética resultará em maior 

resposta animal. Ao contrário, se houver alta disponibilidade ocorrerá resposta 

somente se a forragem for de baixo valor nutritivo, pois haverá efeito de 

substituição. A redução do consumo de forragens em resposta à suplementação 

energética está associada a uma progressiva diminuição no tempo de pastejo e 

no tamanho do bocado com o aumento do nível de suplementação. Afirmam 

ainda que a energia seja um fator limitante para a produção de animais a pasto, 

porém sua suplementação é muitas vezes antieconômica.   

LALMAN et al. (1997) sugeriram que quando ocorre a restrição de 

nutrientes no período pré-parto, verifica-se no pós-parto o aumento do consumo, 

minimizando assim o efeito negativo da restrição prévia. Entretanto, a elevação 

no consumo de nutrientes verificada logo após o parto depende da intensidade da 

restrição no pré-parto. Os autores verificaram ainda que o maior consumo de 

energia no pós-parto reduziu, mas não eliminou totalmente, os efeitos negativos 

da restrição de energia no pré-parto. 

De acordo com MARSTON et al. (1995) a maior quantidade de 

suplemento energético antes do parto aumenta o ganho de peso, melhora a CC e 

a taxa de prenhez. A suplementação com alto nível de energia durante um curto 

período no pós-parto, não afeta o ganho de peso, a CC ou o crescimento do 

bezerro. Alimentos com grande quantidade de proteína fornecidos no pós-parto 

reduzem a perda de peso durante o início da lactação, mas não influenciam a 

fertilidade da vaca, ou seja, para os autores a suplementação pré-parto tem maior 

influência na taxa de prenhez que a suplementação pós-parto. 
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Vacas que amamentaram seus bezerros e que pariram em condição 

corporal ruim (CC = 2 em escala de 1 a 5) tiveram período anovulatório pós-parto 

longo (STAGG et al., 1995). As vacas que receberam dieta pós-parto rica em 

energia tiveram menos ondas foliculares antes da primeira ovulação do que as 

vacas que receberam dieta com baixa energia 

Somente a suplementação protéica pode não ser adequada para 

também provir bastante energia a partir do seu efeito benéfico sobre o consumo e 

a digestibilidade da forragem (LUSBY et al., 1998). A suplementação energética 

poderia ocorrer indiretamente através do fornecimento de proteína, pois esta 

aumenta a digestibilidade das forragens (PARSONS & ALLISON, 1991). 

Segundo RANDEL (1990) dietas com baixo nível energético durante a 

fase final de gestação, levam a baixos índices reprodutivos, mesmo oferecendo 

dietas adequadas no pós-parto aumentando o intervalo parto-prenhez. O mesmo 

autor descreveu ainda que taxas de prenhez de vacas lactantes são afetadas pela 

energia ingerida no pré e pós-parto. Ingestão inadequada de energia durante o 

final da gestação abaixa os índices de prenhez mesmo quando a energia ingerida 

é adequada no pós-parto. Índices de prenhez em animais com restrição na 

ingestão de energia durante o período pós-parto alcançaram 50-76%, comparado 

com 87-95% em animais do rebanho alimentados adequadamente. 

Conseqüentemente, a energia tem uma forte influência nos índices de prenhez 

em vacas lactantes e a CC no parto interage com a disponibilidade de nutrientes 

na dieta para influenciar o desempenho na reconcepção. 

 
 
 
2.4 Suplementação nutricional: Fósforo 
 

O fósforo é um elemento encontrado no corpo dos animais, sendo que 

80 a 85% do seu conteúdo está localizado no esqueleto, encontrado na relação 

1,0:1,7 com cálcio (TERNOUTH, 1990 citado por KARN, 2001). Estes dois 

minerais presentes nos ossos são extremamente necessários para as atividades 

normais do corpo. Também é uma reserva importante para ser reabsorvida 

quando as necessidades são superiores à ingestão (MINSON, 1990). 
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O fósforo presente nos tecidos moles é essencial nas reações 

enzimáticas, especialmente aquelas ligadas com o metabolismo e transferência 

de energia (ATP, ADP, AMP e Creatina fosfato). O fósforo também é essencial na 

transferência das informações genéticas (DNA e RNA) e é um componente vital 

no sistema de defesa humoral. Fosfolipídeos são necessários para a mantença 

da estrutura e integridade da parede celular e faz parte dos componentes da 

bainha de mielina dos nervos (KARN, 2001). 

Durante a gestação uma baixa ingestão de P não afeta a 

digestibilidade ou ingestão voluntária de volumoso, mas durante a lactação a 

ingestão e digestibilidade são afetadas (BRYANT et al. 1959; BASS et al. 1981). 

De acordo com TOKARNIA et al. (1988), a deficiência de fósforo é 

generalizada no Brasil. Como este é um componente de alto valor na mistura 

mineral, há esforços freqüentes para buscar formas eficientes da sua 

suplementação. As forragens tendem a apresentar maiores concentrações de 

fósforo na matéria seca (MS) em períodos de chuvas comparados à época de 

seca. Isto acontece porque à medida que a planta amadurece, o fósforo, que é 

um elemento móvel, vai se concentrando nas folhas verdes e sementes 

(NICODEMO et al., 1999). 

Há também diluição do fósforo na matéria seca, aumento na relação 

caule-folha e redução na capacidade da planta de absorver mineral (GOMIDE, 

1976; SOUSA et al. 1979). Apesar dessa queda na concentração de fósforo em 

forragens maduras na seca, as respostas ao fornecimento de fósforo suplementar 

podem ser pequenas ou inexistentes, por causa das deficiências limitantes de 

proteína e energia nas pastagens nessa época do ano (RESOURCE 

CONSULTING SERVICES, 1986; ROSA et al., 1993). 

Recomenda-se que vacas de corte recebam suplementos de P durante 

o ano todo. As fases de maior demanda fisiológica são: final de gestação e início 

da lactação coincide com o final das secas em um sistema de estação de monta 

de dezembro a março, que é mais empregado na região Centro-Oeste. Na seca 

as pastagens apresentam-se deficientes em proteínas, P, energia e outros 

nutrientes. As vacas são capazes de mobilizar as reservas ósseas de Ca e P em 

tempos de aumento de demanda. Como eles são depositados juntos no osso, 
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também são conjuntamente liberados na circulação quando há reabsorção óssea 

(NICODEMO et al., 1999).  

NICODEMO et al. (1999) relataram que vacas e ovelhas deficientes em 

P, com altas demandas para formação fetal no final da gestação não têm 

respondido bem à suplementação deste elemento, mesmo com níveis adequados 

de outros nutrientes, especialmente Ca e proteína na dieta. Uma provável 

explicação é que com o aumento da reabsorção, considerada obrigatória no final 

da gestação, quantidade suficiente de P está sendo mobilizada dos ossos (em 

adição ao Ca) para atender as exigências do animal. Desta forma o P 

suplementar vai ser excretado nas fezes e urina. Os mesmos autores afirmam 

ainda que pareça ser contraproducente o fornecimento de P a vacas secas 

perdendo peso.  Aparentemente, a energia requerida para metabolizar P é maior 

do que aquela necessária para utilização do P das reservas ósseas, acentuando-

se desta forma a deficiência de energia do animal.    

Os pesquisadores acima citados afirmaram ainda que na lactação a 

vaca pareça responder à suplementação de P, aumentando a digestibilidade e o 

consumo de matéria seca, assim como a produção de leite. A suplementação de 

vacas lactantes na estação seca se torna mais eficiente se nitrogênio também é 

oferecido. Quando a proteína é deficiente, a resposta ao P diminui. 

 

 

2.5 Nutrição e Condição Corporal (CC) 
 

Decisões nutricionais e reprodutivas, tão importantes na rentabilidade 

de um sistema de produção de bovinos de corte, são feitas com maior precisão e 

acurácia quando a CC é usada na rotina.  A variação na CC de vacas de corte 

tem várias implicações práticas. A CC de vacas ao parto está associada com a 

duração do IP, com o desempenho da lactação subseqüente, com a saúde e vigor 

do recém nascido, com as dificuldades de parto em novilhas muito gordas. A 

condição das vacas na estação reprodutiva afeta seu desempenho em relação ao 

número de serviços por concepção, intervalo de parto e porcentagem de vacas 

vazias (HERD & SPROTT, 2003).   
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A avaliação da CC das fêmeas é uma ferramenta extremamente útil no 

manejo reprodutivo. Apesar de subjetiva, ela reflete o estado nutricional do 

rebanho em determinado momento. O emprego desta prática, em ocasiões 

estratégicas, permite que correções de manejo nutricional possam ser efetuadas 

a tempo, de modo que os animais apresentem as condições mínimas no 

momento desejado. Diversos trabalhos mostram a alta correlação entre a CC e o 

manejo reprodutivo no pós-parto. Portanto, o monitoramento da CC no terço final 

da gestação, pode indicar a necessidade de ajustes dos níveis nutricionais, de 

modo que, ao parto, a CC adequada seja adquirida (VALLE et al., 1998; 

RANDEL, 1990). 

O manejo nutricional é o principal fator controlador da reprodução em 

vacas de corte. A redução na ingestão de nutrientes está associada com a perda 

de peso, a qual se manifesta em mudanças na condição corporal, diminuindo a 

atividade lútea e cessando o ciclo estral (RICHARDS et al., 1989; VIZCARRA et 

al., 1998). 

Em bovinos de corte a maioria dos trabalhos publicados usa uma 

escala variando de 1 a 9, sendo que a condição 1 representa condição corporal 

muito magra e o 9 muito gorda. Não há uma estreita coordenação entre vários 

autores sobre cada condição, o que pode levar a pequenas diferenças que, 

entretanto não devem exceder a um grau, quando feita por técnicos bem 

treinados (HERD & SPROTT, 2003). 

AMARAL (2001) relatou que existe grande influência da CC ao parto 

em relação ao intervalo parto-prenhez e também nas porcentagens de animais 

gestantes no início da estação de monta.  Afirmou ainda que a suplementação de 

concentrado no pós-parto promoveu o ganho de peso dos animais, mas não 

incrementou o desempenho reprodutivo. 

Para VALLE  et al. (2000) a importância da suplementação protéica 

durante o terço final da gestação é devida às elevadas exigências de proteína e 

energia para o desenvolvimento do feto. A restrição alimentar neste período, além 

de resultar em perda de peso e CC, prolonga também o retorno da atividade 

reprodutiva no pós-parto, resultando em baixos índices de prenhez. O problema é 

maior em vacas de primeira cria, pois estas apresentam maiores exigências 

nutricionais por estarem em crescimento. Quando aumenta a CC ao parto, 
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elevam-se também os índices de prenhez, mas CC > 7 pode representar 

desperdício de energia. Afirmam também que vacas de primeira cria, por estarem 

ainda em crescimento, apresentam exigências superiores às vacas adultas. Por 

isso, deve ser dada uma atenção especial a esta categoria, principalmente após o 

primeiro parto.  

A condição corporal ao parto é provavelmente o fator mais importante 

que afeta o nascimento subseqüente de bezerro em vacas de corte adultas. A CC 

igual a 5 ao parto é crítica para assegurar função reprodutiva pós-parto aceitável 

em vacas pluríparas. Vacas bem condicionadas (CC > 6) podem perder condição 

durante o último trimestre de gestação, chegando ao parto com CC igual a 5. O 

desempenho reprodutivo subseqüente poderia ser igual para vacas que 

mantiveram uma CC 5 durante o último trimestre de gestação (MORRISON et al., 

1999). 

Segundo HALL (2004), a condição corporal ao parto tem impacto maior 

na reprodução, porém, mudanças no peso corporal e na CC pós-parto também 

comprometerão o desempenho reprodutivo. A mudança na CC afeta 

drasticamente as vacas que parem com CC 4 para as vacas com baixa CC e que 

continuam a perder peso e CC após o parto será pouco provável que elas 

consigam reconceber na próxima estação de monta. As vacas magras que 

continuam a perder peso e CC terão um longo intervalo do parto ao primeiro estro 

e, o resultado deste atraso, é a baixa taxa de prenhez. O autor relata ainda que 

vacas que parem com CC ≥ 5 sofrem menor efeito da nutrição pós-parto. 

Também afirma que vacas de primeira cria (primíparas) necessitam de um 

tratamento nutricional especial, devendo ser alimentadas separadamente das 

vacas pluríparas. Os requerimentos das novilhas são maiores, pois precisam 

continuar ganhando peso e crescer durante o início da lactação e estação de 

monta. 

As exigências nutricionais de uma vaca no final da gestação são 

menores, comparadas às exigências de uma vaca com bezerro ao pé. Por isso 

durante a gestação (terço final) os animais são mais eficientes para converter 

nutrientes em carne e gordura, aumentando suas reservas corporais. Mas o 

ganho de peso observado nesta fase pode não representar ganhos pelo animal e 

sim pelo crescimento do feto, acúmulo de líquidos fetais e o próprio aumento de 
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tamanho do útero. Portanto, é indispensável monitorar a condição corporal das 

matrizes no pré-parto para evitar prejuízos posteriores (MÂNCIO, 2004).  O autor 

relatou ainda que a CC das vacas no pré-parto deve ser de boa a ótima, com a 

finalidade de reduzir o período de anestro fisiológico após o parto, fazendo com 

que as matrizes voltem a ciclar rapidamente nesta fase e conseqüentemente se 

consiga aumentar as taxas de prenhez do rebanho e melhorar os demais índices 

zootécnicos. 

Para obter melhor índice de natalidade, diminuindo o IP, devem-se 

manter as matrizes com boa CC no momento do parto e após o mesmo (FRIES & 

ALBUQUERQUE, 2004), devendo evitar tanto animais magros quanto obesos, 

pois estes são tão ineficientes quanto os animais manejados com restrição 

alimentar.   

A condição corporal registrada no parto é um indicador seguro do 

desempenho reprodutivo pós-parto para primíparas que parem na primavera. 

Mudanças durante o pré-parto na CC e no peso corporal têm menor influência do 

que a CC no parto na reprodução subseqüente. Novilhas poderiam ser 

manejadas para assegurar CC ≥ 6 no parto. Avaliando a CC de novilhas quando 

estas entram no terço final da gestação e então reforçando o nível de energia 

para assegurar adequada CC no parto pode otimizar o desempenho reprodutivo 

subseqüente (DeROUEN et al., 1994). 

Restrição alimentar durante o final da gestação resulta em perda de 

peso e queda na quantidade de gordura corporal no parto, com menor número de 

vacas multíparas e primíparas que retornam ao estro no início da estação de 

acasalamento (WETTEMANN et al., 1982). Resultado semelhante tem sido 

relatado quando a restrição na dieta ocorre durante o período pós-parto (RUTTER 

& RANDEL, 1984). 

 

 

2.6   Nutrição e eixo Hipotalâmico-Hipofisário-Gonadal 
 

O intervalo do parto até o início da atividade luteal é um dos fatores 

mais determinantes na viabilidade reprodutiva e econômica no sistema de cria. O 
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IP é mais longo nas vacas de primeira cria que nas multíparas (WILTBANK, 

1970).   

A eficiência reprodutiva em vacas de corte é ditada pelo retorno à 

atividade ovariana após o parto. Durante a prenhez alta concentração circulante 

de progesterona e estrógeno promove feedback negativo no eixo hipotalâmico-

hipofisário, levando à inibição da síntese de LH pela hipófise anterior. Após o 

parto o retorno dos pulsos de LH e da atividade ovariana depende do 

restabelecimento das reservas hipofisárias de LH. Após este evento, os pulsos de 

LH voltam ao normal, promovendo crescimento folicular (NETT, 1987).  Afirmou 

ainda que no pós-parto imediato, a concentração circulante do hormônio 

luteinizante é baixa. Isso porque o estoque de LH na hipófise é reduzido em 95% 

durante o terço final da gestação, retornando às concentrações normais de 

animais que estão ciclando por volta do trigésimo dia pós-parto. 

A restrição na ingestão de energia em vacas de corte causa anestro e 

reduz a concentração de LH no soro sanguíneo (RICHARDS et al., 1989).  

Dietas pobres em energia ou em proteína podem provocar diminuição 

da liberação pulsátil do LH e aumento do LH estocado na hipófise e que pode ser 

liberado após desafio com GnRH, ou seja, a liberação hipotalâmica de GnRH está 

sendo suprimida (RANDEL, 1990). 

Segundo RASBY et al. (1991), após o tratamento com GnRH, vacas 

magras submetidas à restrição alimentar, apresentaram maiores concentrações 

de LH no soro sangüíneo do que vacas com CC moderada ou gorda. 

Provavelmente, o estoque de LH hipofisário era maior nas vacas magras. 

Os efeitos da CC e do nível de alimentação nas concentrações de LH 

são consistentes com a hipótese de que tanto a CC como os níveis de 

alimentação influenciam na duração anestro pós-parto, através de diferenças nas 

freqüências de pulso do LH. Cada pulso de LH é gerado a partir de um pulso de 

GnRH, portanto acredita-se que a nutrição exerça seu efeito diretamente no 

hipotálamo (WRIGTH et al., 1992). 

Baixo nível de proteína na dieta acarreta a redução de aminoácidos na 

circulação, com conseqüente diminuição da concentração de insulina e da taxa de 

entrada de glicose, diminuindo assim a disponibilidade de energia no hipotálamo, 

causando redução do fator liberador de LH, e na secreção pulsátil de LH (KAUR & 
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AURORA, 1995). Os mesmos autores relataram que dietas com baixo nível 

protéico diminuem a eficiência de utilização da energia metabolizável e, em 

conseqüência, ocorre redução da produção de glicose, com conseqüente 

diminuição da sua concentração plasmática. Isto acarreta diminuição da 

concentração de insulina que pode inibir a liberação de pulsos de LH 

 

Segundo AMARAL (2001) para que a vaca reinicie a atividade cíclica 

após o parto, há necessidade de que o eixo hipotálamo-hipófise-ovários e útero 

voltem a funcionar normalmente, permitindo assim a possibilidade de crescimento 

folicular, estro e ovulação. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 
3.1 Localização 

  

O experimento foi realizado na Fazenda Entre Rios, localizada no 

município de Aruanã-GO, com latitude 14º 55’ 13’’ sul e longitude 51º 04’ 59’’ 

oeste, região do vale do Rio Araguaia, no período de 30 de agosto de 2003 a 29 

de junho de 2004. 

A precipitação pluviométrica medida na propriedade durante todo 

período experimental, utilizando pluviômetro localizado próximo aos piquetes de 

manejo dos animais (Quadro 2-Anexo). 

 
 
3.2 Animais e Tratamentos 
 
 

Foram utilizadas 100 novilhas Nelores com previsão de parto para os 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, distribuídas por sorteio em 

quatro grupos de 25 animais de acordo com o peso e época de parto. Durante 

todo o experimento foram manejadas em cinco piquetes de capim Panicum 

maximum cv Tanzânia I, sendo o menor com área de 16,87 e o maior 23,50 ha. 

Os animais foram identificados com brincos numerados e de cores diferentes para 

a separação dos grupos, e da mesma cor para a identificação dos componentes 

de cada grupo.  

 

Os quatro tratamentos foram: 

GRUPO 1 

Suplementação com sal mineralizado com uréia fornecida a vontade, 

contendo 30% de uréia (mistura II) no período de 30 de agosto/03 até a época do 

parto, quando passaram a receber apenas sal mineralizado contendo 80 g de 

fósforo (mistura I) até 19 de abril/04. A mistura I representa o suplemento mineral 

utilizado rotineiramente na propriedade. 
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GRUPO 2 

Suplementação com sal mineralizado contendo 50 % de proteína 

(mistura III), com consumo de 400 g/cabeça/dia, no período de 30 de agosto/03 

até a época do parto, quando passaram a receber sal mineralizado contendo 90 g 

de fósforo (mistura IV) até 19 de abril/04, consumido a vontade. 

 

GRUPO 3 

Suplementação com sal mineralizado contendo 50% de proteína 

(mistura III), com consumo de 400 g/cabeça/dia, no período de 30 de agosto/03 

até a época do parto, quando passaram a receber sal mineralizado contendo 25% 

de proteína (mistura V) até 19 de abril/04, também com consumo de 400 

g/cabeça/dia. 

 

GRUPO 4 

Suplementação com sal mineralizado contendo 50 % de proteína 

(mistura III), com consumo de 400 g/cabeça/dia, no período de 30 de agosto/03 

até a época do parto, quando passaram a receber sal mineralizado contendo 

fonte energética 1.810 Kcal/kg (mistura VI) até 19 de abril/04, com consumo de 

800 g /cabeça/dia. 

As formulações das seis misturas utilizadas durante o experimento, 

encontram-se detalhadas no Quadro 3 (Anexo). 

 

 

 
3.3 Suplementação 
 

Os suplementos eram fornecidos diariamente pela manhã, em cochos 

localizados em cada piquete, após o período de adaptação de 10 dias. Os 

animais eram rotacionados nos piquetes toda segunda-feira. 

O experimento foi planejado de tal forma que os animais recebiam uma 

suplementação até a parição, visando proporcionar boa CC na época do parto, 

quando então passavam a receber outro tipo de suplemento. Em função de 
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facilitar o manejo na propriedade definiu-se a data de 27 de novembro/03 como o 

momento adequado para a mudança da suplementação, pois, nesta data, 85% 

das novilhas de cada grupo já haviam parido.     

A lotação dos piquetes foi baseada na capacidade de suporte durante 

o período da seca, considerando-se que no período das águas haveria sobra de 

pastagens, que teria de ser manejada para eliminá-la.  Para isto foi usado um 

grupo de animais fora do experimento para controlar este excesso de forragem, 

em forma de repasto. Mas, todo cuidado foi tomado no sentido de que cada 

semana um lote diferente ocupava o pasto repastejado e que todos os piquetes 

apresentassem forragens em condições semelhantes. 

Chegou-se ao final do tratamento em 19 de abril de 2004, com os 

pastos em condições semelhantes e com todos os animais manejados de forma 

que a pastagem oferecesse condições iguais a todos os grupos, durante todo o 

tratamento.  Após este dia, os animais foram agrupados e receberam sal mineral 

com 80 g de fósforo até o dia 29 de junho de 2004.  

 

 

3.4 Pesagem e avaliação da Condição Corporal (CC) 
 

Os animais foram pesados mensalmente em balança eletrônica e 

verificou-se a condição corporal das vacas/novilhas, em escala de 1 a 9, onde 1 

representa o animal muito magro e 9 o animal muito gordo. 

As pesagens foram feitas pela manhã com animais sem jejum prévio.  

A avaliação da CC foi feita pelo mesmo técnico, observando a 

cobertura muscular de gordura no lombo, costelas, região da garupa, 

tuberosidades do íleo e ísqueo e inserção da cauda. 

 

 

3.5 Observação de estro, Inseminação Artificial e Diagnóstico de Gestação 
 

A observação de estro foi realizada pela manhã e à tarde, sendo que 

as vacas detectadas no estro, pelo rufião, de manhã eram inseminadas à tarde e 
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as vacas no estro à tarde eram inseminadas pela manhã, por inseminador 

experiente e com sêmen de qualidade comprovada. 

Em função do manejo empregado na propriedade, a observação de 

estro e inseminação artificial continuou ate o dia 29 de junho de 2004.   

O diagnóstico de gestação foi realizado no dia 06 de agosto de 2004, 

em todos os animais, pelo método de palpação retal. 

 

 

3.6 Análise da forragem 
 

Foram colhidas amostras de capim nos piquetes três vezes durante o 

experimento, em agosto de 2003, janeiro e abril de 2004, para análise de proteína 

bruta, NDT, cálcio e fósforo, que foram feitas no laboratório de Nutrição Animal do 

Departamento de Produção Animal e no Laboratório do Centro de Pesquisa em 

Alimentos (CPA) da Escola de Veterinária da UFG. 

As pastagens encontradas nos piquetes desta propriedade são de boa 

qualidade e diferem das pastagens encontradas nas propriedades da região, por 

apresentar um capim diferenciado (Panicum maximun cv Tanzânia I) e pastagens 

adubadas.  

 

3.7 Análises estatísticas 
 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se do pacote 

estatístico SPSS 6.0. As variáveis Peso, Condição Corporal, Intervalo parto-estro 

e parto prenhez, foram analisadas pelo método de Kruskall Wallis, quando a 

diferença foi significativa realizou-se a comparação entre os grupos, dois a dois, 

para identificar entre quais grupos estavam as diferenças. Nas tabelas de CC e 

Peso, foi usado o teste de Mann-Whitney. Para analisar a tabela dos índices de 

prenhez foi usado o teste do Qui-quadrado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Tabela 1 mostra as exigências em cálcio, fósforo, energia e proteína 

para novilhas gestantes (pré-parto) e primíparas (pós-parto), de acordo com o 

NRC (1996). Como pode ser observado, as exigências em cálcio e fósforo foram 

atendidas nos dois momentos, para todos os grupos, com exceção do fósforo 

para o G1 no pós-parto, quando os animais deste grupo receberam 14,1 e a 

exigência era de 15,9 g/dia. As exigências em energia não foram atendidas pela 

suplementação em ambos os períodos. Considerando que a principal e mais 

econômica fonte energética para os ruminantes é a gramínea das pastagens, é 

importante entender que no período pré-parto, mesmo com a suplementação 

utilizada, não foi possível atender as exigências de energia em novilhas 

gestantes, de 8,36µcal/dia e de 8,2% de PB na matéria seca (MS), conseguindo 

apenas 4,59; 6,73; 6,73 e 6,73 µcal/dia respectivamente em G1, G2, G3 e G4 e 8; 

6,8 e 6,8% de PB na MS, provavelmente em função da baixa qualidade nutricional 

das pastagens, pois o período pré-parto coincide com a estação seca, conforme 

as informações de precipitação pluviométrica (Anexo – Quadro 2) na propriedade 

onde foi realizado o experimento. Da mesma forma, após o parto também não foi 

possível atender as exigências de energia em uma fêmea no pós-parto que é de 

11,5 µcal/dia sendo que maior ingestão de energia ocorreu no G4 com 6,85 

µcal/dia. Quanto à ingestão de proteína, somente o G4 ingeriu 10,5% de PB na 

matéria seca conforme exigência desta categoria animal. Neste momento as 

exigências de proteína e energia aumentam consideravelmente em função da 

lactação e ainda de estar ainda em fase de crescimento.  

No pré-parto, a ingestão de proteína não alcançou as exigências com a 

suplementação empregada neste experimento. Apesar do não atendimento pleno 

das exigências, foi possível aproximar dos 7% PB na matéria seca, 

recomendados por MINSON (1990) e PAULINO et al. (1995), tanto nos grupos 

suplementado com proteína como no grupo suplementado com uréia, isto ficou 

demonstrado nos resultados obtidos pelos tratamentos, sem uma diferença 

significativa entre eles. Durante o período pós-parto, somente a suplementação 

do G4 foi capaz de atender as exigências protéicas, enquanto nos outros três 

grupos a ingestão de proteína ficou aquém do exigido, refletindo em melhor peso 
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e CC deste grupo, mas este desempenho com a suplementação pós-parto não foi 

capaz de influir no desempenho reprodutivo destas vacas primíparas. 

 

TABELA 1 - Exigências e consumo de cálcio, fósforo, proteína e energia para 

novilhas prenhes e vacas primíparas lactantes Nelore. 2005. 

Pré-parto Pós-parto 
 Exigên  

cias 
G1 G2 G3 G4 

Exigên 

cias 
G1 G2 G3 G4 

Ca 
 (g/dia) 

23 31 46,9 46,9 46,9 29,0 39,5 40,5 53 54,2

P 
 (g/dia) 

13,57 14,1 15,7 15,7 15,7 15,9 14,1 15,7 16,4 15,9

           
Energia 

µcal/dia 
8,36 4,59 6,73 6,73 6,73 11,5 5,88 5,88 5,98 6,85

Proteína 

% MS 
8,2 6,4 6,8 6,8 6,8 10,5 8,2 8,2 9,2 10,5

                                                                                                               NRC (1996) 

 

 

4.1 Peso e Condição Corporal (CC) 
 
 
4.1.1 Peso 
 

O peso dos animais sofreu variação ao longo do experimento, pois este 

foi iniciado em agosto de 2003 e encerrou-se em abril de 2004, correspondendo 

ao meio da época das secas, continuando até o final desta estação e durante 

todo o período das chuvas. Em termos numéricos o peso médio variou de 

352,36±27,40 kg, no mês de novembro de 2003 (G2) a 428,71±40,90 kg, no mês 

de abril de 2004 (G4), conforme pode ser observado na Tabela 2. 

No início do experimento (30/08/2003) o peso médio para G1, G2, G3 e 

G4 foi 376,52±38,40; 372,80±30,50; 381,16±39,60 e 378,76±28,60 kg (p=0,661), 

respectivamente, mostrando assim o equilíbrio na formação dos grupos.  Ao final 

do experimento (19/04/2004) os grupos mostraram os seguintes pesos médios: 

G1- 401,96±49,26; G2 – 401,44±31,03; G3 – 409,84±41,40 e G4 - 425,92±37,20 
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(p= 0,105), evidenciando tendência de maior peso para G4 o que é explicável, 

pois este grupo recebeu suplementação energética a partir da parição.    

A variação dentro de cada grupo foi significativa (p<0,001), 

confirmando a influência do meio ambiente, representado pela precipitação 

pluviométrica e conseqüentemente pela qualidade das pastagens, sobre o peso 

dos animais (Gráfico 1). Dentro de cada grupo, o menor peso médio foi 

353,63±40,20; 352,36±27,40; 367,04±39,60 e 368,4±49,20 kg, para G1; G2; G3 e 

G4, respectivamente, todos encontrados durante a pesagem realizada no mês de 

novembro de 2003, enquanto o maior peso médio foi 403,08±43,77; 

407,60±28,52; 410,12±42,20 e 428,71±40,90 kg, para G1; G2; G3 e G4, 

respectivamente, obtidos na pesagem do mês de abril de 2004, descritos na 

Tabela 1 e visualizados no Gráfico 1, sendo mais bem compreendido ao observar 

a concentração de nascimento no gráfico 4. 

 

GRÁFICO 1 – Variação gráfica do peso (kg) de novilhas/primíparas Nelore nas 

pesagens mensais, no decorrer do experimento de suplementação 

no pré e pós-parto. 
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Ao se comparar os pesos dos quatro grupos em cada pesagem, 

observa-se que nas médias de setembro/03 (p=0,176), março/04 (p=0,013) e 

abril/04 (p=0,124) houve uma tendência de maior valor para G3 e G4, 

provavelmente em função da suplementação recebida pelos animais destes dois 

grupos. 

  

TABELA 2 - Peso médio (kg) mensal das novilhas/primíparas Nelore no decorrer 

do experimento de suplementação no pré e pós-parto, divididas 

em quatro grupos. Goiânia, 2005. 

Grupos Avalia 

ções (d) 1 2 3 4 
χ 2 * P 

30/08/03 376,52 ± 38,4 372,8 ± 30,5 381,16 ± 39,6 378,76 ± 28,6 1,594 0,661 

30/09/03 379,76 ± 37,7 378,72 ± 23,7 386,76 ± 48,9 394,16 ± 27,9 4,948 0,176 

31/10/03 369,96 ± 51,4 370,58 ± 32,2 383,68 ± 50,1 378,76 ± 45,6 1,387 0,709 

27/11/03 353,63 ± 40,2 352,36 ± 27,4 367,04 ± 39,6 368,4 ± 49,2 3,387 0,336 

07/01/04 387,64 ± 41,8 382,8 ± 30,9 392,92 ± 39,7 391,36 ± 39,6 2,140 0,544 

03/02/04 388,76 ± 41,4 377,6 ± 31,7 389,56 ± 39,4 393,68 ± 38,4 3,579 0,311 

01/03/04 384,4 ± 47,9 379,08 ± 26,7 403,16 ± 38,2 408,79 ± 36,4 10,809 0,013 

06/04/04 403,08 ± 43,77 407,6 ± 28,52 410,12 ± 42,2 428,71 ± 40,9 5,752 0,124 

19/04/04 401,96 ± 49,26 401,44 ± 31,03 409,84 ± 41,4 425,92 ± 37,2 6,134 0,105 

 382,86 ± 43,54 380,34 ± 29,18 391,61 ± 42,12 396,49 ± 38,2  
                   86,182 100,92 81,96 116,63 (KrusKall Wallis)

                    0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  
 

Considerando que na pesagem realizada em 01/03/2004 foi quando se 

evidenciou tendência mais forte (p=0,013) à significância, realizou-se então 

análise estatística comparativa entre os quatro grupos, encontrando diferença 

significativa com G1 e G4 (p=0,043), G2 e G4 (p=0,003) e entre G2 e G3 

(p=0,012), enquanto a comparação entre os outros grupos não resultou em 

diferença. Esta análise mostra claramente o efeito da suplementação protéica 

(G3) e energética (G4) após o parto, pois a análise comparativa entre os grupos 

(Tabela 3) evidenciou o efeito destes dois suplementos em relação aos outros 
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dois grupos que receberam apenas mistura mineral. Mesmo a comparação do G3 

com G1 (p=0,181) indicam uma tendência de maior ganho de peso para o G3.  

 

TABELA 3 - Comparação estatística realizada entre os grupos, dois a dois, para 

identificar a significância ocorrida na pesagem de 01/03/04. Goiânia, 

2005. 

 

Grupos Z p Grupos Z P 

1 x 2 0,349 0,727 2 x 3 2,504 0,012 

1 x 3 1,339 0,181 2 x 4 3,011 0,003 

1 x 4 2,020 0,043 3 x 4 0,640 0,522 
 Mann-Whitney 

 

A baixa qualidade das forragens no período da seca, comprovada pela 

análise do capim realizada em agosto (início do experimento), cujo teor de 

proteína bruta (PB) foi igual a 4,22% na matéria seca (MS) é um fator limitante 

para a reprodução. Entretanto, foi realizada suplementação para suprir a 

deficiência de proteína no período pré-parto e atender o teor de 7% de PB 

recomendado por MINSON (1990) e PAULINO et al., (1995), como valor mínimo 

necessário para não afetar a atividade dos microorganismos do rúmen, pois 

segundo PARSONS & ALLISON (1991) estes representam a maior fonte de 

proteína para os ruminantes, possibilitando assim a partição adequada dos 

nutrientes para o atendimento das funções reprodutivas.  

 O principio básico na suplementação a pasto é evitar o efeito 

substitutivo e promover aumento da ingestão e da digestibilidade das forragens. 

Quando se suplementa dieta forrageira, deficiente em proteínas, com alimentos 

ricos em proteína, tais como farelo de soja e algodão, aumenta-se em grande 

parte o consumo de volumoso, pois o efeito da proteína é aumentar a velocidade 

de digestão da forragem, o que permite a sua passagem mais rápida pelo rúmen 

(LUSBY & GIL, 1996, citado por RUAS et al., 2000). 

  Esta suplementação foi usada em função dos relatos de vários 

pesquisadores, como os anteriormente citados, e para evitar perda de peso e CC, 

permitindo que as novilhas chegassem ao parto com CC ≥ 5. A suplementação 



 29

teve um papel importante, mas não foi suficiente para evitar queda no peso e CC, 

especialmente em função da coincidência do parto e início da lactação, períodos 

de alta exigência nutricional, com a baixa disponibilidade e qualidade das 

forragens do final das secas. PACOLA et al., (1983) também não observaram 

efeito da suplementação sobre as taxas de natalidade, tendo atribuído este fato à 

baixa disponibilidade de forragens.  

          De modo semelhante, VIZCARRA et al., (1998) afirmaram que a 

redução na ingestão de nutrientes está associada com perda de peso, a qual é 

manifestada em mudanças na CC, diminuição da atividade lútea e interrupção 

dos ciclos estrais, afetando de modo acentuado a reprodução das vacas. Deve 

ser levado em consideração que o experimento foi realizado com novilhas e, 

posteriormente com o parto, estas se tornaram primíparas, categoria que 

apresenta maior exigência nutricional, fator que agrava ainda mais esta situação. 

 

 

4.1.2 Condição Corporal (CC) 
 

A análise dos dados referentes à condição corporal mostra que no 

início do experimento as novilhas encontravam-se em boa CC, variando de 5,04 

(G4) a 5,36 (G1), mesmo sendo este período correspondente à época das secas. 

Este resultado é explicado pela situação fisiológica destas fêmeas, que se 

encontrava em fase final de gestação, momento em que há maior ganho de peso 

e CC, conseqüência da ação anabolizante dos esteróides gestacionais (HAFEZ, 

1982). Pode também ser observado que logo após o parto, o que aconteceu nos 

meses de outubro e novembro para a maioria (85 de 100 novilhas) das fêmeas de 

cada grupo, houve perda de CC e que após 60 dias após o parto estas fêmeas, 

agora primíparas, apresentaram melhoria na CC. Esta variação pode ser 

observada na Tabela 4 e visualizada no Gráfico 2. 
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Tabela 4 – Médias das avaliações mensais da condição corporal, por grupos, do 

experimento de suplementação de novilhas/primíparas Nelore. 

Goiânia, 2005. 

Grupos Avaliações 

(dias) 1 2 3 4 χ 2 * p 

30/08/2003 5,36±0,64 5,32±0,56 5,2±0,5 5,04±0,5 4,711 0,194 

30/09/2003 5,36±0,49 5±0,0 5,12±0,5 5,04±0,2 13,071 0,004* 

31/10/2003 4,56±1,08 4,67±0,64 4,96±0,73 4,52±0,87 3,863 0,277 

27/11/2003 3,87±0,61 3,96±0,5 4,04±0,61 4,00±0,71 0,958 0,812 

07/01/2004 4,76±0,52 4,64±0,7 4,48±0,59 4,52±0,59 4,075 0,253 

03/02/2004 4,64±0,64 4,56±0,7 4,52±0,59 4,68±0,69 1,006 0,800 

01/03/2004 4,52±0,77 4,44±0,65 4,84±0,55 4,83±0,70 6,737 0,081 

06/04/2004 4,72±0,68 5,12±0,6 4,96±0,61 5,08±0,58 5,573 0,134 

19/04/2004 4,64±0,86 4,92±0,57 4,84±0,55 5,17±0,63 6,369 0,095 

Média 4,71±0,70 4,74±0,55 4,77±0,58 4,77±0,61  
χ 2 95,686 91,953 84,840 76,391  (Teste KrusKall Wallis) 

p * < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  
                         (Teste KrusKall Wallis)  

 

Analisando os valores encontrados para CC dentro de cada grupo, em 

nove avaliações diferentes, observa-se que nos quatro grupos houve variações 

significativas ao longo do experimento (p<0,001). No G1 a CC variou de 5,36 

(30/08 e 30/09/03) a 3,87 (27/11/03); no G2 de 5,32 (30/08) a 3,96 (27/11/03); no 

G3 de 5,20 (30/08) a 4,04 (27/11/03) e no G4 a variação foi de 5,17 (19/04/04) a 

4,00 (27/11/03). Com exceção do G4, a melhor CC dos grupos se verificou no 

início do experimento (agosto/03) quando, apesar do período das secas e, 

portanto de pastagens de pior qualidade, as novilhas encontravam-se em boa CC, 

5,36; 5,32; 5,2 e 5,04 para G1, G2, G3 e G4, respectivamente. Provavelmente em 

conseqüência da ação anabolizante dos esteróides gestacionais. O G4 mostrou a 

melhor CC no final do experimento (19/04/04), o que pode ser justificado pelo 

suplemento energético fornecido a este grupo. Ressalte-se, entretanto, que no 
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início do experimento (30/08/03) a CC deste grupo também era boa (5,04). Por 

outro lado, a pior avaliação de CC dos quatro grupos se verificou em 27/11/2003. 

Este resultado pode ser explicado tanto pela qualidade das pastagens, pois nesta 

data o volume de chuvas na região ainda era muito pequeno (Anexo – Quadro 2) 

e, principalmente, pela época de parição dos animais, já que a maioria pariu nos 

meses de outubro e novembro/03. 

 

GRÁFICO 2 – Variação da CC das novilhas/primíparas Nelore nas pesagens 

mensais, no decorrer do experimento de suplementação pré e 

pós-parto. 
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De modo semelhante ao que aconteceu com a variação do peso, a 

avaliação da CC realizada em 27 de novembro/04 também foi a que apresentou a 

pior condição nutricional, reflexo da situação da baixa qualidade e disponibilidade 
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das pastagens e das condições fisiológicas dos animais, quando a maioria 

encontrava-se em pós-parto e, conseqüentemente, em início da lactação, 

agravada ainda pela condição de ser um animal jovem, em momento de maior 

demanda de nutrientes (Quadro 1). Esta situação levou a um comprometimento 

da CC dos quatro grupos, que variou de 5,36 (maior valor no início do 

experimento) e caiu para 3,87 (menor valor encontrado em 27/11/03), situação 

inferior à ideal de CC ≥ 5, preconizada por MORRISON et al., (1999) e HALL 

(2004), em vacas multíparas e de CC ≥ 6, em primíparas, recomendado por 

DeROUEN (1994).  

Os resultados mostram aumento de peso e CC após o parto, sendo 

que o G4, que recebeu a suplementação mais rica, alcançou melhor CC (5,17) em 

19 de abril/04, coincidindo com os relatos de AMARAL (2001), no sentido de que 

a suplementação com concentrado após o parto promoveu ganho de peso dos 

animais, mas não incrementou o desempenho reprodutivo.  

No comportamento da CC entre os grupos em cada uma das nove 

avaliações, observou-se que só no mês de setembro, quando a análise estatística 

mostrou p = 0,004, houve uma variação significativa, momento em que o G1 

apresentava-se com CC = 5,36; G2 com 5,0; G3 com 5,12 e G4 com 5,04. Para 

identificar a diferença os grupos foram analisados dois a dois, encontrando-se 

diferença (p=0,001) entre os grupos um (5,36) e dois (5,0) e (p=0,005) entre os 

grupos um (5,36) e quatro (5,04), conforme mostra a Tabela 5. 

 

TABELA 5 - Comparação estatística realizada entre os grupos, dois a dois, para 

identificar a significância ocorrida na avaliação da CC em de 

01/03/04. Goiânia, 2005. 

Grupos Z p Grupos Z P 

1 x 2 3,280 0,001* 2 x 3 1,208 0,227 

1 x 3 1,572 0,116 2 x 4 1,000 0,317 

1 x 4 2,800 0,005* 3 x 4 0,792 0,428 
                                                                                    Mann-Whitney 

 

A Tabela 6 mostra em conjunto os valores médios para peso e CC dos 

quatro grupos no início, época do parto e final do experimento. Observa-se que 
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em todos os grupos houve perda de peso e CC no período da parição, havendo a 

seguir recuperação nas duas variáveis avaliadas. Esta queda nas condições da 

fêmea logo após a parição é quase inevitável em conseqüência das mudanças 

hormonais, desgaste da parição e início da lactação que, associadas à pobre 

condição das pastagens, pois a maioria das fêmeas pariu no final do período de 

secas, acentua ainda mais a perda de peso e CC. No caso deste experimento 

esta situação foi agravada pelo fato de se estar trabalhando com novilhas. Estas, 

ao experimentarem a primeira parição e lactação sofrem um desgaste ainda maior 

que as pluríparas LAMB (2003). Estes resultados mostram também que o tipo de 

suplementação fornecida antes do parto não foi suficiente para evitar a queda de 

peso e CC.  

Por outro lado, a recuperação verificada nestas duas variáveis pode 

ser explicada pela melhoria das pastagens onde a proteína bruta do capim era 

4,22% da MS em agosto de 2003, passou para 8,13% em janeiro de 2004, e o 

NDT passou de 41,24 para 43,28 no mesmo período, conseqüência da maior 

precipitação pluviométrica (Anexo – quadro 2), e também pela suplementação 

fornecida após o parto, ficando evidente o maior incremento ocorrido com o G4, 

em função da suplementação energética recebida por aquele grupo. 

 

TABELA 6 - Peso (kg) e CC média das novilhas/primíparas Nelore no início, parto 

e final do experimento. Goiânia, 2005.  

Peso médio (kg) CC média (1 a 9) Grupos 

Início Parto Fim Início Parto Fim 

1 376,52 355,36 401,96 5,36 4,12 4,64 

2 372,80 352,79 401,44 5,32 4,25 4,92 

3 381,16 368,08 409,84 5,20 4,32 4,84 

4 378,76 367,12 425,92 5,04 4,08 5,17 

 

 

Os resultados encontrados neste experimento são bastante 

semelhantes aos descritos por RUAS et al., (2000b), que forneceram a vaca 

Nelore pluríparas após o parto, um ou dois quilos de suplemento protéico 

contendo 40,1% de PB, verificando mudança na CC de 3,93, no momento do 



 34

parto, para 4,32 no grupo que recebeu um quilo e de 3,87 para 4,60 no grupo 

suplementado com dois quilos da mistura protéica. Aqueles autores assinalaram 

ainda que um terceiro grupo não suplementado não melhorou a CC, com esta 

permanecendo em 4,12 até o final do experimento.  

 Enquanto McMANUS et al., (2002) relataram que vacas parindo com 

CC 4,5 sem suplementação demonstram que não houve restrição alimentar 

severa durante o ano, o que possibilitou à vaca manter uma CC no momento do 

parto e após a parição, adequada para a volta rápida à vida reprodutiva, com IP 

de 15,7 meses. 

 

 

4. 2 ÍNDICES REPRODUTIVOS 
 
 
4.2.1 Intervalo Parto-estro 
 

O intervalo do parto ao estro até 19 de abril foi igual a 98,71±29,23; 

122±24,03; 103,71±33,31 e 106,65±37,00 dias, para G1, G2, G3 e G4, 

respectivamente, conforme mostra a Tabela 6. Como a observação de cios e 

inseminação artificial continuou até 29 de junho, encontrou-se naquela data o 

intervalo de 119,75±41,94; 147,32±36,96; 139,9±67,68 e 114,68±43,40 dias para 

G1, G2, G3 e G4, respectivamente. Em ambos os momentos não houve diferença 

significativa (p>0,05) entre os quatro grupos, havendo, entretanto, ligeira 

vantagem dos G1 e G4 ao final da observação. 

O intervalo do parto até a manifestação de estro e início da atividade 

luteal é um dos fatores determinantes na viabilidade reprodutiva e econômica de 

um sistema de cria. Desta forma, estratégias de manejo que possibilitem a 

redução neste intervalo são desejáveis. No experimento realizado, os três tipos 

de suplementação pós-parto oferecida aos animais não foram suficientes para 

antecipar a manifestação do primeiro cio após o parto. Isto provavelmente foi 

conseqüência da boa condição corporal apresentada por todas as novilhas no 

momento da parição, inclusive aquelas do G1, que receberam suplementação 

com uréia. 
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Tabela 7 – Intervalo parto-estro (dias), nos quatro grupos de suplementação de 

novilhas/primíparas Nelore, no pré e pós-parto, avaliadas em dois 

momentos distintos: 19 de abril e 29 de junho de 2004. Goiânia, 

2005. 

19 de Abril de 20041  29 de junho 20042 

GRUPOS Média 

(dias) 

N* Desvio Padrão 

(dias) 

Média 

(dias) 

N* Desvio Padrão 

(dias) 

1 98,71 17 (25) 29,23 119,75 24 (25) 41,94 

2 122 12 (24) 24,03 147,32 19 (24) 36,96 

3 103,71 14 (25) 33,31 139,90 20 (25) 67,78 

4 106,65 17 (24) 37 114,68 19 (24) 43,40 
                           1   χ 2 = 4,940         p  =  0,176    (Teste Kruskal Wallis) 

2  χ 2 = 6,585         p  =  0,086    (Teste Kruskal Wallis) 
N* - Número de animais em cio em 19 de abril de 2003; ( ) representa o número de animais em cada grupo. 

 

Apesar do intervalo parto-estro ser mais longo em vacas primíparas 

que nas pluríparas (WILTBANK, 1970), os valores encontrados neste experimento 

podem ser considerados bons, pois permitem alcançar intervalo de partos por 

volta de 14 a 15,2 meses. 

Os resultados de intervalo parto-estro encontrados neste experimento, 

em ambos os momentos de avaliação, são superiores àqueles relatados por 

RUAS et al., (2000b), que também suplementaram vacas Nelore no pós-parto 

com um ou dois kg de uma ração contendo 40,8% de PB, obtendo intervalo parto-

cio de 65,6 dias. AMARAL (2001) encontrou intervalo parto-cio igual a 85,1 dias e 

intervalo parto-prenhez de 87,4 dias, portanto inferior aos resultados deste 

experimento, trabalhando com vacas Nelore, com parto até 27 de novembro, 

manejadas em pastagens de Panicum maximum cv. Colonião, sendo 

suplementadas com um e dois kg de concentrado, contendo 20,28% de proteína 

bruta. Ressalte-se, contudo, que os dois autores anteriormente mencionados 

utilizaram vacas pluríparas, com idade média de seis anos e no trabalho de 

AMARAL (2001) foi utilizado ainda o manejo da mamada interrompida, o que de 
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acordo com FONSECA et al., (1981), reduz significativamente o momento da 

manifestação do primeiro estro em relação ao parto. Estas diferenças entre o 

desempenho deste experimento e o daqueles autores, principalmente porque em 

neste experimento utilizou-se primíparas, pode explicar o maior valor de intervalo 

parto-estro por nós encontrado, mesmo para os grupos suplementados. 

 

 

4.2.2 Intervalo Parto-prenhez 
 

O intervalo desde o parto até o estabelecimento de nova prenhez, 

assim como o período do parto ao primeiro cio, foi também avaliado em dois 

momentos, em 19 de abril (final da suplementação) e em 29 de junho. No primeiro 

momento o intervalo parto-prenhez foi de 106,36±36,68; 143,50±21,58; 

122,00±39,58 e 113,46±39,25 dias para G1; G2; G3 e G4, respectivamente, 

mostrado na Tabela 8, não havendo diferença estatística (p=0,128) entre os 

grupos. A avaliação realizada em 29 de junho possibilitou a obtenção dos 

seguintes valores: 121,53±40,54; 177,88±37,41; 165,20±67,95 e 133,29±51,92 

para G1; G2; G3 e G4, respectivamente.  

 

Tabela 8 – Intervalo parto-prenhez (dias) nos quatro tratamentos de 

suplementação de novilhas/primíparas Nelore, no pré e pós-

parto, em dois momentos: 19 de Abril e 29 de junho de 2004. 

Goiânia, 2005. 

19 de Abril de 20041 29 de junho de 20042 Grupo 

Média 

(dias) 

N* Desvio 

padrão1  

Média N* Desvio 

padrão2 

1 106,36 14 (25) 36,68 121,53 19 (25) 40,54 

2 143,50 7 (24) 21,58 177,88 16 (24) 37,41 

3 122,00 8 (25) 39,58 165,20 15 (25) 67,95 

4 113,46 13 (24) 39,25 133,29 17 (24) 51,92 
1  χ 2 =  5,689       ;     p  =  0,128    (Teste Kruskal Wallis) 
2  χ 2 = 13,638      ;     p  =  0,003    (Teste Kruskal Wallis) 
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Para os resultados encontrados em 29 de junho/04, a comparação 

entre grupos evidenciou diferença estatística (p=0,003) entre G1 (121,53±40,54) e 

G2 (177,88±37,41); entre (p=0,033) G1 (121,53±40,54) e G3 (165,20±67,95) e 

entre (p=0,007) G4 (133,29±51,92) e G2 (177,88±37,41), conforme mostra a 

Tabela 9. 

 

TABELA 9 - Comparação entre os grupos em 29 de junho, para avaliar as 

diferenças entre eles no Intervalo parto-prenhez. Goiânia, 2005. 

Grupos Z P  Grupos Z P 

1 x 2 3,478 0,001*  2 x 3 0,810 0,418 

1 x 3 2,134 0,033*  2 x 4 2,684 0,007* 

1 x 4 0,634 0,526  3 x 4 1,303 0,193 
                                                                                                         ( Mann-Whitney) 

 

Estes resultados mostram que a suplementação do G4 (proteína + 

energia) permitiu reduzir o intervalo parto-prenhez, quando comparado com os 

grupos suplementados somente com fósforo (G2) e proteína (G3), não sendo, 

contudo, capaz de apresentar resultado melhor que o G1. Provavelmente, por 

estes animais terem chegado ao parto com boa CC, em função de apresentarem 

boa resposta à suplementação no pré-parto com um suplemento contendo uréia, 

aliado à boa quantidade de volumoso naquele momento e posteriormente 

manejados em pastagens de boa qualidade. Provavelmente foi possível o 

atendimento das exigências nutricionais também dos animais do G1, propiciando, 

a este grupo, o estabelecimento de gestação em período relativamente curto e 

semelhante aos grupos suplementados após o parto. 

Estes resultados reforçam PAULINO et al. (1982) e WHITIER (1990), 

que afirmaram que animais em pastejo na época da seca não sofrem carência 

somente de proteína, mas como resultado da baixa qualidade das pastagens, 

também de energia. A suplementação somente de energia não resolveria o 

problema, pois esta não pode, por si só, eliminar a deficiência de nitrogênio, 

fundamental para a síntese protéica. Por outro lado, ambas as deficiências de 

nutrientes podem ser eliminadas pela correção do nitrogênio. PARSON & 

ALLISON (1991) relataram que a suplementação energética poderia ocorrer 
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indiretamente através do fornecimento de proteína ou nitrogênio não protéico, 

pois esta aumenta a digestibilidade das forragens (PARSONS & ALLISON, 1991). 

 

4.2.3 Intervalo de Partos (IP) 
 

Considerando que a maioria dos trabalhos encontrados sobre o 

assunto trata de intervalo de partos e não intervalo parto-prenhez e que este 

experimento não teve continuidade até o próximo parto das primíparas, calculou-

se o intervalo de partos, já que era conhecida a data da prenhez de todos os 

animais e também o período médio de gestação de vacas Nelore que, de acordo 

com OLIVEIRA FILHO et al., (1975) é igual a 291 dias, permitindo desta forma 

proceder a comparações com os resultados relatados na literatura. Com isto 

encontrou-se, em 29 de junho de 2004, um IP médio de 440,47 dias (14,41 

meses) e com uma taxa de prenhez de 68,3%.  

Desta forma, as comparações entre grupos dos resultados relativos a 

intervalo parto-prenhez que permitiram diferença significativa (p < 0,05), também 

serão feitas para o intervalo de partos. Portanto, o IP para o G1 (412,53±40,54) 

será menor que o do G2 (468,88±37,41) e o do G3 (456,20±67,95), assim como o 

do G4 (424,29±51,92) será inferior ao G2 (468,88±37,41), (Tabela 10). 

TABELA 10 - Intervalo de partos (dias), previsto de acordo com a data da 

inseminação artificial e estimando um período de gestação de 291 

dias, para os grupos de novilhas/primíparas suplementados pré e 

pós-parto, Goiânia, 2005. 

Abril  Junho 
Grupos 

IEP N* DP  IEP N* DP 

1 397,36 14 (25) 36,68  412,53 19 (25) 40,54 

2 434,50 7 (24) 21,58  468,88 16 (24) 37,41 

3 413,00 8 (25) 39,58  456,20 15 (25) 67,95 

4 404,46 13 (24) 39,25  424,29 17 (24) 51,92 

Média 412,33   440,47  
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 Intervalos de partos médios calculados neste experimento de 440,47 

dias (14,41 meses) de certa forma considerado ligeiramente mais longo que os 

resultados encontrados por: SOUZA et al. (1995) - 13,5 meses; VIANA & 

FERREIRA (1983) – 13,65 meses; VIANA & FERREIRA (1982) – 13,7 meses; 

ALENCAR & BURGNER (1989) – 13,9 meses; AROEIRA et al. (1989) – 13,9 

meses; OLIVEIRA FILHO et al. (1975) – 13,9 meses. Entretanto, mais curto que o 

resultado encontrado por: CORRÊA et al. (2001) – 15,2 meses; McMANUS et al. 

(2002) – 15,7 meses; CARDELINO & PONS (1987) – 15,7 meses; AROEIRA & 

ROSA (1982) – 16,8 meses, ALMEIDA et al. (1994) – 19,7 meses; POTT et al. 

(1988) – 19,7 meses. 

Destes trabalhos citados alguns não usaram suplementação como: 

VIANA & FERREIRA (1982 e 1983); SOUZA et al. (1995), mas usaram pastagem 

de boa fertilidade, trabalhando com vacas pluríparas da raça Nelore, sendo que o 

último desconsiderou as vacas com menos de duas crias. 

Resultado semelhante foi obtido por ALENCAR & BURGNER (1989), 

trabalhando com primíparas canchim e nelore sem suplementação, mas em 

pastagens de boa fertilidade. Provavelmente isto tenha contribuído para que 

tivesse resultado semelhante, sem suplementação. 

O intervalo médio de partos calculado neste experimento igual a 

440,47 dias (14,41 meses), pode ser considerado ligeiramente mais longo que os 

resultados relatados por OLIVEIRA FILHO et al., (1975); VIANA & FERREIRA 

(1982); VIANA & FERREIRA (1983); AROEIRA et al., (1989) e SOUZA et al., 

(1995) que encontraram IP variando entre 13,5 e 13,9 meses. Por outro lado, o IP 

de 14,41 meses obtido em nosso experimento foi menor que os encontrados por 

AROEIRA & ROSA (1982); CARDELINO & PONS (1987); POTT et al., (1988); 

ALMEIDA et al., (1994); CORRÊA et al., (2001) e McMANUS et al., (2002), cujos 

resultados de IP variaram entre 15,2 a 19,7 meses.  

 

Entretanto, é importante destacar que nos trabalhos que relataram IP 

menores que os calculados neste experimento (14,41 meses) a metodologia 

apresentou alguma diferença. Assim, OLIVEIRA FILHO et al., (1975), que 

descreve IP igual a 13,9 meses trabalharam com vacas Nelore pluríparas, 

suplementadas na época da seca com napier (Pennisetum purpureum – 
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schumach) e cana (Saccharum officinarum) e manejadas em pastagens de boa 

fertilidade; VIANA & FERREIRA (1982) e VIANA & FERREIRA (1983) que 

encontraram IP igual a 13,7 meses, também utilizaram vacas Nelore pluríparas 

em pastagens de boa fertilidade, porém, sem suplementação protéica. Já SOUZA 

et al., (1995) utilizaram apenas vacas com três ou mais parições, em pastagens 

de boa qualidade, encontrando IP de 13,5 meses. Como pode ser observado os 

pesquisadores que encontraram intervalo de partos menor que os 14,41 meses, 

calculados neste experimento, não trabalharam com primíparas. O emprego de 

vacas Nelore pluríparas, sem dúvida, é um fator que pode justificar a obtenção de 

IP menores, pois o intervalo parto-prenhez desta categoria é, freqüentemente 

menor que o das primíparas. 

De modo semelhante, ao analisar a metodologia dos trabalhos onde 

são relatados IP maiores que 14,41 meses, observa-se que AROEIRA & ROSA 

(1982), intervalo de partos de 16,8 meses, trabalharam com vacas Nelore em 

pastagens nativa com suplemento mineral; CARDELINO & PONS (1987), que 

descrevem intervalo de partos igual a 15,7 meses e ALMEIDA et al., (1994) com 

IP de 19,7 meses, também trabalharam com vacas Nelore, porém em pastagens 

nativas e sem suplementação; POTT et al., (1988), que obtiveram IP de 19,7 

meses trabalharam com vacas neloradas em pastagem nativa; CORRÊA et al., 

(2001), que obtiveram IP igual a 15,2 meses, trabalharam com vacas neloradas 

em pastagem nativas e cultivadas com suplemento mineral; McMANUS et al., 

(2002), trabalhando com rebanho mestiço (Bos taurus taurus x Bos taurus indicus) 

da EMBRAPA Cerrados em pastagens nativas e cultivadas com suplemento 

mineral.  

Desta forma, pode-se observar que os trabalhos onde se encontrou 

intervalo de partos maior que os 14,41 meses obtidos neste experimento, foram 

feitos em regime de pasto nativo e com sal mineral e sem suplementação o que 

pode justificar um maior IP que este experimento. 

MARSTON et al. (1995) constataram que a suplementação protéica de 

vacas no pós-parto diminuiu a perda de peso na fase inicial da lactação, mas não 

influenciou na fertilidade. 

LALMAN et. al. (1997) sugeriram que quando ocorre a restrição de 

nutrientes no período pré-parto, verifica-se no pós-parto o aumento do consumo, 
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minimizando assim o efeito negativo da restrição prévia. Entretanto, a elevação 

no consumo de nutrientes verificada logo após o parto depende da intensidade da 

restrição no pré-parto. Os autores verificaram ainda que o maior consumo de 

energia no pós-parto reduziu, mas não eliminou totalmente, os efeitos negativos 

da restrição de energia no pré-parto. 

 

 

 

 

4.2.4 Taxa de prenhez 
 

A taxa de prenhez por grupo no final da suplementação apresentou 

uma variação, G1 com 14; G2 com 7; G3 com 9 e G4 com 13 animais ficando 

gestantes em 19 de abril de 2004. Apesar de mostrar uma tendência de melhores 

resultados para G1 e G4, a diferença não foi significativa (p>0,05). Já em 29 de 

junho de 2004, a quantidade de animais que tornaram gestantes foi 19 do G1, 16 

do G2, 15 do G3 e 17 do G4, não sendo também significativa a diferença 

(p>0,05), conforme tabela 11. 

A taxa média de prenhez obtida no presente trabalho (68,3%) foi 

semelhante à encontrada por CORREIA et al., (2000), que encontraram 62,5% de 

prenhez em primíparas, manejadas em pastagens cultivadas até a segunda 

parição. Considerando que se tratava de primíparas, os resultados de prenhez 

obtidos neste experimento podem ser considerados satisfatórios, pois esta 

categoria animal é a que apresenta a mais baixa eficiência reprodutiva. 

Analisando apenas os resultados de prenhez do G1 (suplementado 

com uréia no pré-parto e não suplementado após o parto) que foi igual a 76%, 

estes são bastante superiores aos 32% encontrados por SASSER et al. (1998), 

para vacas primíparas Hereford não suplementadas. De modo semelhante, os 

mesmos autores encontraram 74% de prenhez no grupo que foi suplementado, 

resultado que pode ser considerado bastante semelhante aos 76% encontrados 

neste experimento para o G4 (com suplemento protéico-energético). 

O desempenho do G1 foi alcançado pela resposta à suplementação 

com uréia no pré-parto, que levou a ter uma resposta semelhante aos grupos que 
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receberam suplemento protéico (50% PB), mesmo com os grupos 3 e 4 tendo 

recebido uma suplementação pós-parto, não melhorou o seu desempenho 

reprodutivo, apesar de maior peso e CC em relação aos grupos não 

suplementados no pós-parto. 

 

TABELA 11 – Taxa de prenhez no experimento de suplementação de 

novilhas/vacas primíparas Nelore, no pré e pós-parto, por grupo 

em 19 de abril e 29 de junho de 2004. Goiânia, 2005. 

 

Abril junho 
Grupos 

Prenhez % total Prenhez % 

1 (25) 14  56,00 19  76 

2 (24) 7   29,17 16   64 

3 (25) 9   36,00 15   60 

4 (24) 13  54,17 17   70,8 

Total = 98 43  68,3  

 χ 2 = 3,047   p = 0,385 (Qui-quadrado) χ 2 = 0,471   p = 0,925 (Qui-quadrado) 

 

A suplementação do G3 e G4 levou a um maior peso final, entretanto 

esta diferença não determinou melhoria significativa na taxa de prenhez final. 

Resultados semelhantes foram encontrados por LOBATO et al., (1998), que 

verificaram efeito positivo da suplementação sobre o nível nutricional das vacas, 

devido à maior disponibilidade de nutrientes e ao estimulo do consumo voluntário, 

porém, não foi suficiente para determinar diferença significativa no percentual de 

prenhez. 

Outra análise realizada, a comparação do peso e CC, no momento do 

parto, das vacas que ficaram prenhas com aquelas vazias ao final do experimento 

mostraram que o comportamento destas duas variáveis não refletiu em diferença 

para nenhum dos grupos deste experimento. O peso e a CC, no momento do 
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parto, das vacas que ficaram prenhas não foram superiores (p>0,05) aos das 

fêmeas que não emprenharam, conforme tabela 12. 

 

TABELA 12 – Peso (kg) e CC média no momento do parto, das vacas que ao final 

do experimento encontravam-se Gestantes ou não. Goiânia, 2005. 

PESO CC Grupos 

Gestantes Vazias Gestantes Vazias 

1 366,00 321,67 4,32 3,50 

2 353,50 351,34 4,25 4,25 

3 361,73 377,60 4,40 4,20 

4 372,77 363,14 4,24 3,86 

 

 

A análise dos resultados de prenhez ao final do experimento mostrou 

que não houve diferença (p>0,005) entre os grupos, demonstrando que, nas 

condições em que este experimento foi realizado, os diferentes suplementos 

empregados não foram suficientes para melhorar o índice de gestação dos 

animais.  

É importante ressaltar que a qualidade das pastagens onde o 

experimento foi realizado não representa a realidade da maioria das propriedades 

da região. A fazenda possui pastagens de boa qualidade, tanto em termos de 

fertilidade, como de produção de matéria seca. Mesmo assim, estas não foram 

capazes de atender as exigências em energia e proteína de uma novilha gestante 

e, principalmente, de uma vaca primípara em lactação. Talvez se o experimento 

fosse desenvolvido em pastagens de pior qualidade, situação que representa a 

realidade da maior parte das propriedades goianas e do Centro-Oeste, 

principalmente no período das secas, os grupos suplementados poderiam 

apresentar resultados reprodutivos melhores que o grupo não suplementado, 

especialmente se a suplementação fosse capaz de atender todas as exigências 

protéicas e energéticas.   
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5 CONCLUSÃO 
 

 

Nas condições em que este experimento foi realizado é possível concluir: 

 

 A suplementação com uréia (NNP) no pré-parto proporcionou desempenho 

reprodutivo satisfatório nos índices reprodutivos, mostrando ser eficiente 

ferramenta de manejo a ser utilizada no período da seca. 

 

 O manejo adequado das pastagens, associado com suplementação protéica 

no período das secas, pode ser uma estratégia de manejo adequada para 

novilhas Nelore gestantes, criadas em regime extensivo, visando alcançar boa 

eficiência reprodutiva. 

 

 A qualidade das pastagens e a suplementação protéica antes do parto, 

empregada neste experimento, não foram capazes de evitar queda de peso e 

da condição corporal antes e imediatamente após o parto em novilhas Nelore. 

 

 

 A suplementação protéico-energética após o parto de vacas primíparas Nelore 

permitiu a manutenção do peso e da condição corporal, não sendo, contudo, 

suficiente para promover melhorias na eficiência reprodutiva. 
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6 ANEXOS 
 
 
 
Quadro 2 - Precipitação pluviométrica (mm3) na Faz Entre Rios, Aruanã-GO., no 

período de agosto de 2003 a maio de 2004. 
Agosto/2003 00 
Setembro/03 00 
Outubro/2003 64 
Novembro/2003 319 
Dezembro/2003 47 
Janeiro/2004 712 
Fevereiro/2004 600 
Março/2004 180 
Abril/2004 130 
Maio/2004 00 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico - 3 Precipitação pluviométrica (mm3) na Faz. Entre Rios, Aruanã-GO., no 

período de agosto de 2003 a maio de 2004. 
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QUADRO 3 – Misturas minerais, protéicas e energéticas que foram utilizadas no 

experimento da Fazenda Entre Rios, Aruanã-Go., 2005. 

 Mistura I Mistura II Mistura 
III 

Mistura 
IV 

Mistura V Mistura VI

PB (min)     % - - 50,000 - 25,000 25,000
EM/kg   
kcal/kg 

- - 905,000 - 1.086,000 1.810,000

NDT           % - - 25,000 - 30,000 30,000
NNP(max) % - 135,000g 5,400 - 10,000 10,000
NNP eq. 
Prot(Max) % 

- - 33,720 - 6,240 6,240

Cálcio        g 110,000 60,000 73,000 130,000 73,000 30,000
Fósforo(min) 
                  g 

80,000 40,000 25,000 90,000 25,000 10,000

Magnésio g 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2,000
Enxofre      g 12,000 15,000 15,000 12,000 15,000 3,000
Sódio         g 140,000 100,000 70,000 130,000 60,000 24,000
Zinco       mg 3.000,00 2.500,000 1.500,00 4.000,000 1.500,000 600,000
Cobre      mg 1.200,000 600,000 330,000 1.500,000 330,000 132,000
Ferro       mg 750,000 700,000 200,000 750,000 200,000 80,000
Manganês mg 600,000 600.000 200,000 1000,000 500,000 200,000
Cobalto mg 80,000 50,000 40,000 80,000 40,000 16,000
Iodo         mg 80,000 50,000 30,000 80,000 30,000 12,000
Selênio mg 14,000 8,000 4,000 14,000 4,000 1,600
Flúor(máx.) 
mg. 

1.090,000 647,000 300,000 900,000 256,000 100,000

Sol. Fósforo 
ac. Cítrico 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

Palatabilizante 
g 

- 50,000 - - 10,000 - 

Consumo 
g/cab/dia 

100,000 200,000 400,000 100,000 400,000 1.000,000
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GRÁFICO 4 – Datas dos partos por grupos das vacas primíparas do experimento 
da Fazenda Entre Rios (Aruanã-GO), 2005. 
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Quadro 4 - Relação das novilhas/primíparas do grupo amarelo (G1), que                      
ficaram gestantes durante o experimento e respectivos estros. 
Goiânia, 2005.    

  

  Brinco Parto 1 CIO 2 CIO 3 CIO Fertilização D.G 
IPP  

29.06  
1 Amar 05/10/03 16/01/04   16/01/04 P 101 
2 Amar 26/11/03 27/02/04   27/02/04 P 91 
3 Amar 26/11/03 11/05/04   11/05/04 P 165 
4 Amar 26/11/03 27/02/04   27/02/04 P 91 
5 Amar 26/11/03 17/05/04   17/05/04 P 171 
6 Amar 06/11/03 21/04/04   21/04/04 P 165 
7 Amar 03/11/03       
8 Amar 01/12/03 14/05/04   14/05/04 P 163 
9 Amar 28/09/03 06/02/04 03/04/04  03/04/04 P 185 
10 Amar 19/12/03 18/02/04 03/04/04  03/04/04 P 104 
11 Amar 26/10/03 17/01/04   17/01/04 P 81 
12 Amar 26/10/03 22/01/04 22/01/04  22/01/04 P 88 
13 Amar 23/11/03 22/01/04   22/01/04 P 59 
14 Amar 21/10/03 10/02/04   10/02/04 P 109 
15 Amar 15/11/03 06/02/04      
16 Amar 04/10/03 24/03/04   24/03/04 P 170 
17 Amar 25/10/03 11/05/04      
18 Amar 20/10/03 18/12/03   18/12/03 P 58 
19 Amar 04/10/03 18/12/03      
20 Amar 28/09/03 11/02/04   11/02/04 P 133 
21 Amar 15/11/03 22/02/04   22/02/04 P 97 
22 Amar 22/10/03 06/02/04      
23 Amar 20/11/03 24/03/04   24/03/04 P 124 
24 Amar 17/11/03 21/04/04   21/04/04 P 154 
25 Amar 02/11/03 18/02/04 04/08/04     
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Quadro 5 - Relação das novilhas/primíparas do grupo vermelho (G2), que                      
ficaram gestantes durante o experimento e respectivos estros. 
Goiânia, 2005.     

 

  Brinco Parto 1 CIO 2 CIO 3 CIO Fertilização D.G 
IPP  

29.06  
26 Verm 28/11/03 18/05/04 05/08/04     
27 Verm 29/09/03 26/02/04   26/02/04 P 147 
28 Verm 04/12/03 04/06/04   04/06/04 P 180 
29 Verm 20/10/03       
30 Verm 28/09/03 16/03/04   16/03/04 P 168 
31 Verm aborto       
32 Verm 02/11/03 28/05/04   28/05/04 P 206 
33 Verm 10/11/03 24/03/04   24/03/04 P 134 
34 Verm 10/11/03 21/04/04   21/04/04 P 161 
35 Verm 05/11/03 05/06/04   05/06/04 P 210 
36 Verm 01/10/03 02/02/04 16/03/04  16/03/04 P 165 
37 Verm 20/10/03 02/03/04 25/06/04  25/06/04 P 245 
38 Verm 10/10/03       
39 Verm 29/09/03 16/02/04   16/02/04 P 137 
40 Verm 10/11/03 03/05/04   03/05/04 P 173 
41 Verm 17/11/03 16/02/04 07/06/04     
42 Verm 17/11/03 19/05/04   19/05/04 P 182 
43 Verm 18/11/03       
44 Verm 02/11/03 11/02/04 28/03/04 28/06/04 28/06/04 P 236 
45 Verm 17/10/03 04/02/04 16/03/04     
46 Verm 06/11/03 01/05/04   01/05/04 P 175 
47 Verm 18/11/03 26/02/04 25/06/04  25/06/04 P 217 
48 Verm 06/11/03 26/02/04   26/02/04 P 110 
49 Verm 17/11/03       
50 Verm 11/12/03       
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Quadro 6 - Relação das novilhas/primíparas do grupo azul (G3), que                      
ficaram gestantes durante o experimento e respectivos estros. 
Goiânia, 2005.     

 

  Brinco Parto 1 CIO 2 CIO 3 CIO Fertilização DG 
IPP  

29.06  
51 Azul 18/11/03  16/05/04  16/05/04 P 178 
52 Azul 03/12/03  10/02/04  10/02/04 P 67 
53 Azul 30/09/03  29/06/04  29/06/04 P 269 
54 Azul 14/11/03  10/03/04  10/03/04 P 116 
55 Azul 24/09/03 12/02/04 16/03/04  16/03/04 P 172 
56 Azul 02/11/03 25/01/04 09/03/04  09/03/04 P 127 
57 Azul 24/09/03  23/06/04  23/06/04 P 269 
58 Azul 08/12/03       
59 Azul 06/11/03 12/02/04 28/03/04 17/06/04 17/06/04 P 221 
60 Azul 26/11/03 11/03/04   11/03/04 P 105 
61 Azul 29/10/03 05/02/04 04/05/04     
62 Azul 20/11/03 05/02/04      
63 Azul 23/11/03 20/02/04      
64 Azul 03/11/03       
65 Azul 02/12/03       
66 Azul 07/11/03       
67 Azul 25/10/03 03/04/04   03/04/04 P 158 
68 Azul 02/10/03 29/06/04   29/06/04 P 267 
69 Azul 29/12/03       
70 Azul 23/11/03 16/05/04   16/05/04 P 173 
71 Azul 09/10/03 06/04/04   06/04/04 P 177 
72 Azul 20/11/03 05/02/04      
73 Azul 02/12/03 18/03/04   18/03/04 P 106 
74 Azul 29/10/03 12/01/04   12/01/04 P 73 
75 Azul 11/12/03 21/06/04      
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Quadro 7 - Relação das novilhas/primíparas do grupo Laranja (G4), que                      
ficaram gestantes durante o experimento e respectivos estros. 
Goiânia, 2005.     

 
 

  Brinco Parto 1 CIO 2 CIO 3 CIO Fertilização D.G 
IPP  

29.06  
76 Lar 18/10/03 30/03/04   30/03/04 P 162 
77 Lar 10/11/03    29/06/04 P 229 
78 Lar 02/11/03 19/02/04   19/02/04 P 107 
79 Lar 25/10/03 29/02/04      
80 Lar 10/11/03 11/06/04      
81 Lar 24/11/03       
82 Lar 03/10/03 07/02/04 29/02/04  29/02/04 P 146 
83 Lar 20/11/03 17/03/04 09/06/04  09/06/04 P 199 
84 Lar 02/12/03       
85 Lar 26/10/03 04/01/04 20/02/04 27/03/04 27/03/04 P 151 
86 Lar 14/10/03 04/02/04   04/02/04 P 110 
87 Lar 03/10/03 16/01/04   16/01/04 P 103 
88 Lar 04/10/03       
89 Lar 02/11/03 30/03/04 30/05/04  30/05/04 P 208 
90 Lar 15/11/03 30/03/04   30/03/04 P 135 
91 Lar 01/12/03 01/04/04   01/04/04 P 120 
92 Lar 22/10/03 30/03/04   30/03/04 P 158 
93 Lar 15/11/03 20/01/04 06/02/04  06/02/04 P 81 
94 Lar 02/11/03       
95 Lar 28/10/03       
96 Lar 01/12/03 06/05/04   06/05/04 P 155 
97 Lar 11/12/03 07/04/04   07/04/04 P 116 
98 Lar 04/12/03 20/01/04   20/01/04 P 46 
99 Lar 06/01/04 16/02/04   16/02/04 P 40 
100 Lar 24/11/03 04/02/04           
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QUADRO 8 – Análise bromatológica da forragem dos piquetes da fazenda Entre 

Rios. 2005. 

 

Parâmetros Ago/03 Jan/04 Abr/04 

  Umidade 0,0 0,00 0,00 

Matéria seca 100 100 100 

Matéria mineral 8,57 10,48 10,83 

Proteína Bruta 4,22 8,13 7,11 

Fibra bruta 0,00 0,00 0,00 

Extrato etéreo 1,27 0,00 0,00 

Extrativos não nitrog. 0,0 0,00 0,00 

FDA 54,47 46,3 47.17 

FDN 78,92 79,01 75,00 

Lignina    

    

NIDA    

NDT 41,24 44,67 43,28 

PH    

N-NH3    

    

Ca (Cálcio mg/kg) 3.000,00 3.700,00 3.800,00 

P (Fósforo mg/kg) 99,5 580,0 513 

 

 

 
 
 
 


