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RESUMO GERAL  
 

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar os efeitos das 
características ambientais na produção e composição do leite e na atividade 
reprodutiva de primíparas da raça Holandesa (PC). Os três experimentos foram 
realizados na Fazenda Rio Verdinho, localizada em Rio Verde, região Sudoeste 
do estado Goiás. A localidade possui dois períodos bem definidos, sendo o 
período chuvoso (PCh) (outubro a abril) e o período seco (PS) (maio a setembro). 
No experimento I, objetivou-se avaliar fatores ambientais como: temperaturas, 

umidade relativa (UR) e precipitação para estimativa do Índice de Temperatura e 
Umidade (ITU) em dois períodos do ano. O período experimental compreendeu o 
PCh durante os meses de Janeiro a Abril de 2011 e o PS compreendeu os meses 
de Maio a Agosto de 2012. Através dos dados climáticos calculou-se o (ITU) pela 
fórmula descrita em NRC (1971). Os resultados apontaram diferenças para as 
variáveis temperatura média, mínima, UR, precipitação e ITU, com maiores 
valores para a PCh. No experimento II, utilizou-se 72 vacas primíparas, da raça 
holandesa (PC), com idades entre 24 a 30 meses, divididas em dois grupos 
experimentais, sendo 36 no grupo da PS e 36 no grupo do PCh. Avaliou-se a 
produção e os teores de gordura, proteína, extrato seco total (EST) e 
desengordurado (ESD) e nitrogênio uréico no leite (NUL).  O delineamento 
experimental foi o inteiramente casualizado, em duas épocas de mensurações 
(período Chuvoso e Seco). Não houve diferenças entre os períodos seco e 
chuvoso para produção de leite. Os valores de composição centesimal do leite 
foram todos diferentes entre os períodos avaliados. Valores de gordura, proteína, 
EST e ESD foram maiores (P˂0,01) durante o período seco. A época mais quente 
e úmida do ano (PCh) teve efeito direto na composição do leite das primíparas 
Holandesas avaliadas. No experimento III, avaliaram-se os efeitos da 

sazonalidade sobre estrutura ovariana e a involução uterina de primíparas 
Holandesas (PC). Utilizou-se 72 vacas primíparas, com idades entre 24 a 30 
meses, divididas em dois grupos experimentais, sendo 36 no grupo do PS e 36 no 
grupo do PCh. As avaliações ginecológicas começaram a partir de 20 a 25 dias 
pós-parto e seguiram-se semanalmente, até que houvesse duas leituras repetidas 
do tamanho e simetria do útero ou, manifestação de estro. Utilizou-se 
vaginoscópio e aparelho de ultrassonografia para avaliações uterinas e ovarianas. 
O útero foi avaliado quanto a higidez, tamanho, disposição e presença de 
conteúdo. Os ovários foram avaliados quanto ao tamanho, presença de folículos, 
tamanho dos folículos, presença e tamanhos dos corpos lúteos. Houve diferenças 
quanto ao tamanho médio dos folículos e dos corpos lúteos entre o PS e PCh, 
com menores médias foliculares e luteais no PS. O tamanho do útero não diferiu 
no momento da completa involução uterina. Vacas no PS apresentaram o canal 
cervical mais fechado no momento das avaliações e cornos uterinos mais 
próximos da simetria completa. Concluiu-se que primíparas Holandesas, no 
manejo avaliado levam mais tempo para concluir a involução uterina no PCh do 
que no PS. 
 
 
Palavras chave: Componentes lácteos, estresse térmico, gado leiteiro, 

ginecologia, sazonalidade 



 
GENERAL ABSTRACT 

 
 
The objective of this study was to evaluate the effects of environmental 
characteristics on production and milk composition and reproductive activity of 
primiparous Holstein (PC) race. The experiments were carried out in the Rio 
whiting, located in Rio Verde, Goiás state Southwest region of the city has two 
well-defined periods, the rainy season (PCh) (October to April) and dry (PS) (May 
to September). In the first experiment aimed to evaluate environmental factors 
such as temperature, relative humidity (RH) and rainfall to estimate Temperature 
and Humidity Index (THI) in two seasons. The experimental period included the 
PW during the months of January to April 2011 and the PS to the months of May 
to August 2012. Through the climate data we calculated the (UTI) by the formula 
described in NRC (1971). The results showed differences in the variables, 
minimum, average temperature RH, precipitation and ITU, with higher values for 
PW. In the second experiment, we used 72 primiparous cows of Holstein breed 
(PC), aged 24 to 30 months, divided into two experimental groups, with 36 in the 
PS group and 36 in the PW group. We evaluated the yield and the content of fat, 
protein, total solids (EST) and defatted (ESD) and milk urea nitrogen (MUN). The 
experimental design was completely randomized in two periods of measurements 
(rainy and dry season). There were no differences between the dry and rainy 
periods for milk production. The values of proximate composition of milk were all 
different between periods. Values of fat, protein, EST and ESD were higher (P ˂ 
0.01) during the dry period. The warmer and more humid the year (PW) time had a 
direct effect on milk composition of primiparous Holstein evaluated. In experiment 
III, evaluated the effects of seasonality on ovarian structure and uterine involution 
in primiparous Holstein (PC). We used 72 primiparous cows , aged 24 to 30 
months , divided into two experimental groups , with 36 in the PS group and 36 in 
the PW group. The gynecological exams started from 20 to 25 days postpartum 
and followed weekly until there were two repeated readings of the size and 
symmetry of the uterus or of estrus. We used vaginoscópio and ultrasound 
apparatus for uterine and ovarian reviews. The uterus was evaluated for 
soundness, size, disposition and presence of content. The ovaries were evaluated 
for size, presence of follicles, size of follicles, presence and size of corpora lutea. 
There were differences in the average size of follicles and corpora lutea between 
the PS and PCh, with smaller follicular and luteal averages in PS. The size of the 
uterus did not differ at the time of the complete uterine involution. Cows in PS 
showed the most closed at the time of the assessment and uterine horns closer to 
the complete symmetry cervical canal. It was concluded that primiparous Holstein, 
the management reviews take longer to complete uterine involution in PW than in 
PS. 
 
Keywords: dairy cattle, heat stress, gynecology, milk components, seasonality 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 

1. 1 INTRODUÇÃO 

 

 Os produtores da bovinocultura leiteira, apesar de algumas 

limitações, têm transformado a atividade em importante ferramenta econômica 

principalmente nas pequenas propriedades. Desde a década de 1990, a 

pecuária leiteira cresceu e se modernizou. 

A atividade leiteira apresenta importante papel na sustentabilidade 

das propriedades agrícolas familiares, tanto no autoconsumo, como na geração 

de renda, principalmente diária. Tal atividade também permite a diversificação 

da propriedade como, por exemplo, a integração com a agricultura, em especial 

no uso dos subprodutos agrícolas na alimentação das vacas e do esterco na 

adubação dos cultivos (VEIGA et al., 2005). 

No Brasil, existe atualmente grande número de fazendas produzindo 

pequena quantidade de leite. A maior parte da produção provém de pequeno 

percentual de produtores. Dados do IBGE (2006), analisados pelo ANUALPEC 

(2012), apontam que 80% dos estabelecimentos produtores de leite no País 

tinham produção inferior a 50 L dia-1. Os 20% restantes com produções iguais 

ou superiores a 50 L, responderam por 74% do total de leite produzido. 

Segundo dados do IBGE (2011), o efetivo nacional de bovinos 

atingiu 200 milhões de cabeças, em 2011. Aumentou em torno de 1,6% em 

relação ao ano anterior, com maiores concentrações nas regiões Centro-Oeste, 

Norte e Sudeste. A produção de leite bovino apresentou considerável 

crescimento (4,5%) em relação a 2010, chegando em 2011 à produção de 32 

bilhões de litros. 

 Segundo informações do ANUALPEC (2012), as perspectivas 

quanto ao consumo de leite são favoráveis. O setor de lácteos é uma indústria 

dinâmica, com tendências de crescimento estável de produção que deverão 

permanecer em curto prazo. Tais tendências são direcionadas pela maior 

demanda por proteína animal que acompanham o crescimento da população e 

da renda nas economias emergentes.  



2 

 

 

1.2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O rebanho bovino brasileiro atualmente é estimado em 200 milhões 

de animais, dos quais 16 milhões são de aptidão leiteira (ANUALPEC, 2012). O 

Estado de Goiás destaca-se como importante representante desse plantel 

(10,8 %) do total nacional abrigando em seu território cerca de 2 milhões de 

vacas de aptidão leiteira (IBGE, 2011). 

A maior parte desses animais submetidos à exploração leiteira é 

representada por animais mestiços, bem adaptados ao clima do Brasil Central, 

porém, pouco especializados. Apresentam produção média a baixa, atualmente 

em torno de cinco litros por animal dia -1 (ANUALPEC, 2012), baixos índices 

reprodutivos como taxas de serviço e concepção, idade ao primeiro parto tardio 

e período de serviço prolongado.  

Tais transtornos ocorrem por uma série de fatores. Os principais 

são: manejo nutricional inadequado, baixa qualidade das forrageiras tropicais, 

que por serem pouco exigentes em fertilidade do solo recebem pouco ou 

nenhum investimento em adubação, ou pela quantidade de alimento disponível 

para todos os animais e em todos os níveis e categorias (FERREIRA, 1991). 

Além disso, na rotina das propriedades, o manejo nutricional 

adequado, imprescindível às futuras matrizes tem sido direcionado 

preferencialmente às vacas que estão em plena produção em detrimento das 

primíparas. Há pouca utilização da inseminação artificial (IA) e as condições 

patológicas como: cistos ovarianos, distrofias ovarianas, anomalias 

morfológicas, intersexualidade, retenção ou persistência do corpo lúteo (CL) 

funcional ou enfermidades crônicas, foram descritas por GRUNERT et al. 

(2005) como principais causas de aciclia de origem patológica. 

Fatores ambientais podem influir direta ou indiretamente de forma 

negativa sobre a produtividade e a fertilidade dos rebanhos causando perdas 

econômicas (PEREA et al.,2006). 

O Brasil com sua dimensão continental e patente crescimento 

econômico tem evidente competitividade no agronegócio, porém, sua condição 

tropical, embora favorável ao solo e às plantas, exige atenção especial aos 

animais que sofrem com os efeitos deletérios do calor. 



3 

 

Dependendo da região de criação e da produção dos animais, 

MOTA et al. (1997) sugeriram modificações ambientais, desde que viáveis 

economicamente, com finalidade de reduzir perdas na produção por influência 

de estresse térmico (ET).  SANTOS & FONSECA (2007) afirmaram que além 

das modificações ambientais, o aprimoramento genético com seleção de raças 

mais adaptadas ao calor e adequação do manejo nutricional representam 

fatores imprescindíveis para reduzir efeitos do ET na produção leiteira. 

 Os locais onde predominam clima quente e úmido, associado a 

precárias condições de higiene além do desconforto e redução da produção, 

proporcionam maior exposição dos animais aos agentes patogênicos. Tal 

condição leva à redução da resistência das fêmeas leiteiras e aumento da 

contagem de células somáticas no leite (SANTOS & FONSECA, 2007). 

MORRISON (2000) relatou que a vaca leiteira começa a responder 

fisiologicamente à elevação da temperatura ambiental quando esta atinge 

22°C, e o desempenho reprodutivo é afetado quando a temperatura ambiente 

está acima de 32°C. Condições ambientais insatisfatórias influenciam 

negativamente os processos fisiológicos, refletindo em redução de produção de 

carne ou leite.  

O ET causa inúmeras alterações no metabolismo e na fertilidade dos 

animais. Inicialmente causa redução da ingestão de matéria seca e da 

produção, alterações fisiológicas no sistema digestório e nos hormônios 

circulantes (WEST, 2003), alterações no desenvolvimento folicular ovariano 

(WOLFENSON et al., 1995), nas células da teca e da granulosa (WOLFENSON 

et al., 1997) e redução da fertilidade dos animais quando criados em regiões 

onde há calor excessivo (PEREA et al., 2006). 
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CAPÍTULO 2 - FATORES AMBIENTAIS, ESTRESSE TÉRMICO E ÍNDICE DE 

TEMPERATURA E UMIDADE (ITU) DE PRIMÍPARAS DE 

APTIDÃO LEITEIRA 

 
 

RESUMO 
 

 

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar fatores ambientais 
como: temperaturas, umidade relativa (UR) e precipitação para estimativa do 
Índice de Temperatura e Umidade ou de Conforto Térmico (ITU) em dois 
períodos do ano. O experimento foi conduzido na Fazenda Rio Verdinho, 
localizada em Rio Verde - GO. A localidade possui dois períodos bem 
definidos, sendo o período chuvoso (PCh) (outubro a abril) e o período seco 
(PS) (maio a setembro). O período experimental compreendeu o PCh durante 
os meses de Janeiro a Abril de 2011 e o PS compreendeu os meses de Maio a 
Agosto de 2012. Os dados climáticos para o cálculo do Índice de Temperatura 
e Umidade (ITU) foram obtidos através da Estação Metereológica da 
Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio Verde. Para o cálculo do ITU 
foi utilizada a fórmula descrita em NRC (1971). As variáveis foram submetidas 
à análise de variância e comparadas com o teste de comparação de média 
(Teste F) a 5% de probabilidade, utilizando-se do programa computacional 
(SAS, 2000). Os resultados apontaram diferenças para as variáveis 
temperatura média, mínima, UR, precipitação e ITU, com maiores valores para 
a PCh. A temperatura máxima que foi semelhante em ambos os períodos. O 
Índice de Temperatura e umidade também foi maior no PCh e diferente do PS. 
Verificou-se que entre os períodos avaliados houve PS com temperaturas 
máximas semelhantes as do PCh. Os dados obtidos mostraram diferenças 
quanto ao ITU entre os períodos avaliados com presença de maior valor no 
PCh.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chave: Cerrado, conforto térmico, gado leiteiro, sazonalidade. 
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CHAPTER 2 -  AMBIENTAL FACTORS, HEAT STRESS AND TEMPERATURE 

AND HUMIDITY INDEX (THI) FOR DAIRY PRIMIPAROUS 

 
 

ABSTRACT 
 

 

The objective of the present work was to evaluate environmental factors such 
as temperature, relative humidity (RH) and precipitation to estimate the index of 
temperature and humidity or Thermal Comfort (ITU) in two periods of year. The 
experiment was conducted at Rio Verdinho farm, located in Rio Verde - GO. 
The place has two distinct seasons, with the rainy season (October to April) and 
another dry season (May to September). The experimental period included the 
RS during the months of January to April 2011 period and DS understood the 
months of May to August 2012. Climatic data for the calculation of temperature 
and humidity index (THI) were obtained from the meteorological station of the 
Faculty of Agronomy of the University of Rio Verde. For the calculation of UTI 
was used in the formula described NRC (1971). The variables were subjected 
to analysis of variance and compared with the mean comparison test (Student's 
t test) at 5% probability, using the computer program (SAS, 2000). The results 
showed differences for most environmental variables assessed, with higher 
values for the RS, except that the maximum temperature was similar in both 
seasons. The temperature and humidity index was also higher in the stake of 
RS and Drought different station. It was found that between the periods 
evaluated DS with maximum temperatures similar to the RS. The data showed 
differences in the ITU between stations evaluated with presence of higher 
values on the RS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Brazilian savannah, thermal comfort, dairy cattle, seasonality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil possui dimensões continentais e pela sua localização 

geográfica quase a totalidade de seu território encontra-se sob o clima tropical. 

As regiões que apresentam esse clima beneficiam-se de diversas vantagens 

dentro do sistema produtivo leiteiro como maior produção de grãos e 

possibilidade de manejo nutricional com forrageiras tropicais. Tais condições 

impulsionaram grandes investimentos na cadeia produtiva do leite. Instalações, 

equipamentos e principalmente genética foram os setores que mais 

demonstraram crescimento nos últimos 20 anos. Todavia, tem havido grandes 

preocupações com comprometimento do desempenho e da saúde dos animais 

quando estes são manejados em locais de clima mais quente.  

O ET afeta negativamente todos os aspectos da produção de vacas 

leiteiras. A redução da produção e perdas reprodutivas durante a estação mais 

quente do ano (verão) afetam a produtividade e a viabilidade econômica da 

atividade leiteira. Situações de ET ocorrem em função da combinação de 

condições ambientais que efetivamente causam aumento da sensação térmica 

e consequentemente saída da faixa de conforto térmico. A hipertermia causada 

pelo ET é prejudicial a toda forma de produtividade. Fatores como privação de 

água, inadequação ou deficiência nutricional podem exacerbar os efeitos do 

estresse térmico (SILANIKOVE, 2000). Tal situação pode ser amenizada com a 

adoção de métodos artificiais de resfriamento, desde que avaliadas as 

condições de custo-benefício e as particularidades de cada sistema 

(ARMSTRONG, 1994). 

 HANSEN & ARÉCHIGA (1999) apontaram duas formas distintas de 

aliviar os problemas relacionados ao estresse térmico em vacas leiteiras: 

utilização de raças geneticamente adaptadas ao ambiente desafiador, 

adequação deste ambiente com a finalidade de diminuir a magnitude do 

estresse térmico. Dessa forma as vacas poderiam expressar o máximo 

potencial genético. 
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1.1 Efeitos fisiológicos do Estresse Térmico (ET) 

 

 Em virtude do ET, ocorrem numerosas alterações fisiológicas no 

sistema digestório, no equilíbrio ácido-básico e na concentração dos hormônios 

sanguíneos durante o calor. Vacas reduzem a ingestão de alimentos, diminuem 

a atividade, procuram mais a sombra e o vento, elevam a taxa de respiração, 

aumentam o fluxo sanguíneo periférico e a transpiração. Algumas dessas 

alterações, porém, ocorrem como resultado do esforço ao qual o animal foi 

submetido (WEST, 2003).  

 A temperatura corpórea é regulada por ação do sistema nervoso 

autônomo sob comando do hipotálamo que controla o sistema hipotalâmico-

hipofisário-adrenal. Normalmente, o agente estressor ativa o eixo hipotalâmico-

hipofisário-gonadal. A ativação do eixo é caracterizada pela ativação do fator 

liberador de corticotrofina que estimula a secreção de neuropeptídeos no 

sistema porta hipofisário para estimular a hipófise anterior. Os corticotrofos 

produzem vários peptídeos como o ACTH, b-endorfina, e hormônio 

melanotrófico, todos em resposta ao estresse. O ACTH atua no córtex das 

glândulas adrenais para desencadear tanto a secreção de glicocorticoides 

quanto de esteroides sexuais. O ACTH estimula a síntese e a secreção de 

cortisol pelo córtex da adrenal e tem efeito de retroalimentação negativa sobre 

a liberação do CRH. A ativação desse mecanismo caracteriza-se com 

estratégia de defesa visando melhorar a capacidade adaptativa do organismo e 

aumentar as possibilidades de superação dos desafios ambientais. A ativação 

do eixo HHA pode afetar o hipotálamo, a hipófise e as gônadas, reduzindo a 

secreção do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH)  com reflexos 

diretos na reprodução animal (TILBROOK et al., 2000).   

 Os hormônios tireoideanos também desempenham papel importante 

na termorregulação, circulação, função muscular, crescimento e reprodução. 

Em animais com hipotireioidismo a taxa de metabolismo basal declina, há 

decréscimo no grau de trocas energéticas e quantidade de calor liberado pelos 

tecidos (ROSA, 1993). 
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1.2 Efeitos sobre a expressão do estro e a função folicular ovariana 

   

 Pesquisas conduzidas na década de 70 demonstraram que o ET 

diminui a duração e a intensidade do estro.  É possível que a maior razão para 

que haja redução da expressão do estro seja a letargia física causada pelo ET. 

A redução da atividade física é provavelmente um mecanismo adaptativo do 

animal, na tentativa de reduzir a produção de calor. Tal mecanismo tem efeito 

direto na eficiência reprodutiva, pois diminui a chance do animal ser detectado 

em estro e consequentemente ser inseminado (HANSEN & ARÉCHIGA, 1999). 

 No período do verão, quando o ET é evidenciado, foram verificadas 

alterações no desenvolvimento folicular ovariano em diferentes momentos da 

lactação (WOLFENSON et al., 1995). Verificaram ainda efeito sobre as células 

da granulosa e teca, com maior produção estrogênica durante o inverno e 

outono e menor durante o verão (WOLFENSON et al., 1997).  

 Os folículos dominantes de vacas não estressadas termicamente 

apresentaram maior tamanho (16,4 vs 14,5 mm) e maior quantidade de fluido 

(1,9 vs 1,1 ml) com diferenças (P< 0,01) em relação aos das vacas submetidas 

ao ET (BADINGA et al., 1993). 

 Além de efeitos imediatos do aumento de temperatura ambiental, o 

ET pode alterar a função folicular em longo prazo.  ROTH et al. (2001) 

descreveram evidências de efeito retardado do estresse térmico na 

esteroidogenese folicular aos 20 e 26 dias após a exposição, detectados em 

folículos médios e pré-ovulatórios, respectivamente. Nesse estudo, os autores 

verificaram maior concentração de progesterona (P4) no fluido folicular em 

folículos médios e baixa viabilidade nos folículos pré-ovulatórios de vacas 

estressadas em relação ao grupo controle (Tabelas 1 e 2).   

 
TABELA 1 – Concentração de esteróides no fluido folicular de folículos de 

tamanho médio, do grupo controle e vacas previamente 
estressadas pelo calor. 

* Diferiram significativamente (P<0,05) 

Adaptado de ROTH et al. (2001). 

Esteroide Controle ET 

Estradiol (ng ml-1) 23,4±18,6 76,2±25 
P4 (ng ml-1) 18±8,5 47,8±11,4* 
Androstenedione (ngml1) 8,6±1,6 3,9±2,5 
Relação: E:P4 1,3 1,6 



11 

 

TABELA 2 – Características de folículos pré-ovulatórios do controle e de vacas 
estressadas 26 dias anteriormente. 
Característica Controle ET 

N° de vacas (1 folic/vaca) 5 4 
Diâmetro (mm) 18,2±1,4 15,2±1,5 
Volume do fluido folicular (ml) 2,6±0,4 2,4±0,5 
Viabilidade das células da granulosa (%) 42±4,9 25±5,4* 

* Diferiram significativamente (P<0,05) 

Adaptado de ROTH et al. (2001). 
 
 
 O estresse térmico, quando avaliado in vitro, prejudicou a 

morfometria folicular. Quando mantidos em condição de ET, folículos pré-

antrais apresentaram redução do diâmetro, porém não do número de células 

da granulosa quando comparados ao grupo controle (MUNHOZ & LUNA, 

2008), (Tabela 3).  

 

 

 

TABELA 3 – Média (µ) e desvio padrão (DP) do diâmetro folicular e ovocitário 
em micrômetros e número de células da granulosa de folículos 
primordiais submetidos ao estresse calórico. 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças (p<0,05). 

Adaptado de MUNHOZ & LUNA (2008). 

 

1.3 Efeito sobre a função luteal  

 

 O pico de LH que ocorre simultaneamente ao início do estro resulta 

em dois fenômenos distintos: a luteinização da camada celular da parede do 

folículo e ruptura do folículo dominante. Esses fenômenos culminam em 

ovulação e, consequentemente, formação do corpo lúteo. A qualidade da 

função lútea depende do estado do folículo que a originou. Células da 

granulosa darão origem a células luteais grandes e células da teca darão 

Folículos 
primordiais 

n Diâmetro do 
folículo  

Diâmetro do ovócito  Número de 
células da 
granulosa  

Controle 40 36,58±1,13 a 
 

29,18±1,15 a 
 

5,57±1,44 
 

Estresse 
calórico 

 
39 

 
31,51±1,24 b 

 

 
25,92±1,22 b   

 

 
6,13±1,47  
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origem às células luteais pequenas. Variações nas concentrações de P4 

durante a fase luteal refletem os sucessivos estádios de crescimento, 

manutenção e regressão do CL (MORAES et al., 2008). 

 Em estudos para determinar os efeitos do ET sobre a função 

ovariana de vacas lactantes, WILSON et al. (1998a) verificaram que o tamanho 

do CL foi similar até o D16 em ambos os tratamentos, quando a luteólise foi 

verificada em vacas sob termoneutralidade, mas não em vacas sob ET. Da 

mesma forma, as concentrações de P4 permaneceram semelhantes até o D16. 

Após esse dia, as concentrações de P4 de vacas em ambiente de conforto 

térmico foram menores do que as das vacas termicamente estressadas. 

 Quando foram comparadas com as vacas, grande quantidade de 

respostas reprodutivas ao ET foi detectada para novilhas. Possivelmente essas 

sejam um modelo experimental mais uniforme devido ao fato de não estarem 

em lactação (WILSON et al., 1998b). Nos estudos em que a função luteal de 

novilhas foi avaliada sob ET, os mesmos autores verificaram que a área do CL 

em novilhas foi semelhante em fêmeas estressadas ou não, até o D16. Após o 

D16, a regressão do CL foi mais lenta para novilhas em ET do que para 

aquelas que estavam em ambiente termoneutro.  

 O momento em que ocorreu a luteólise foi equivalente em ambos os 

tratamentos. Porém, no D19, 20% das novilhas do grupo de ET e 64% do 

grupo sem ET tiveram regressão do CL. Quanto às concentrações de P4, 

houve tendência de interação do tratamento com dia devido à regressão luteal 

ter sido retardada em novilhas sob estresse. Segundo os pesquisadores, o 

BEN combinado ao ET pode ter causado diminuição do crescimento folicular e 

das concentrações de estradiol. Como resultado, o limite de estradiol 

necessário para o início de mecanismos luteolíticos não foram alcançados e 

assim causou declínio atrasado de progesterona no final da fase lútea. 

(WILSON et al., 1998b).  

Diante dos dados apresentados acima, objetivou-se através do 

presente estudo avaliar as variáveis ambientais, na região do Sudoeste Goiano 

em dois períodos do ano, seco e chuvoso, PS e PCh respectivamente em 

relação às condições de conforto térmico para bovinos leiteiros. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local e data 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Rio Verdinho, localizada 

na rodovia GO 174, Km 12, município de Rio Verde, sob as coordenadas 

17◦47’45” latitude Sul e 51◦02’07” Longitude Oeste na região Sudoeste do 

estado de Goiás. A altitude é de 787 m e índice pluviométrico anual de 1587 

mm. A propriedade está localizada em região de relevo levemente aclivado 

com solo caracterizado como latossolo vermelho distrófico. A localidade possui 

dois períodos bem definidos, sendo o chuvoso com início em outubro e indo até 

o mês de abril e outro período seco que compreende os meses de maio a 

setembro.  

A área total da fazenda é de 136 hectares (ha). Desse total, 40 são 

de reserva ambiental legal e de benfeitorias, 53 de pastagens constituídas de 

capim Tanzânia (Panicum maximum cv Tanzânia) e Braquiária (Brachiaria 

brizantha cv. Marandu) e 43 ha são utilizados para o plantio do milho para 

confecção da silagem. 

O período experimental iniciou-se pelo período chuvoso (PCh) 

durante o mês de Janeiro de 2011 e estendeu-se até Abril do mesmo ano. As 

avaliações do período seco (PS) compreenderam os meses de Maio a Agosto 

de 2012. 

 

2.2 Animais e manejo 

 

Foram utilizadas 72 vacas primíparas, da raça holandesa (PC), com 

idade entre 24 a 30 meses, divididas em dois grupos experimentais, sendo 36 

vacas no PCh e 36 animais no PS. 

A produção média diária da propriedade é de 2.400 kg de leite, com 

126 animais em lactação, mantidos durante o período de águas em pastagens 

de capim Tanzânia (Panicum maximum cv Tanzânia), no sistema rotacionado, 

em piquetes adubados com cama de frango e com fertilizantes químicos na 

forma de cobertura (Tabela 4). 
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TABELA 4 – Composição química dos alimentos volumosos utilizados na dieta 

dos animais. Rio Verde-GO, 2012. 

Características 
Capim Tanzânia Silagem de Milho  

(%) (%) 

Matéria Seca  31,15 31,75 

Proteína bruta 16,23 7,53 

Extrato etéreo 2,82 3,02 

Fibra bruta 22,00 16,96 

Matéria mineral 7,91 3,43 

Cálcio 0,48 0,23 

Fósforo 0,73 0,48 

F.D.N. 48,06 34,50 

F.D.A. 25,68 24,07 

N.D.T. 71,18 73,45 

pH   3,86 

Fonte: Laboratório Químico Industrial COMIGO®. 

A dosagem da adubação orgânica com cama de frango foi de 10 a 

12 toneladas ha-1 e a adubação química atendeu aos requisitos da análise do 

solo. Durante o inverno, os animais em lactação receberam silagem de milho e 

ração concentrada contendo 22% de proteína bruta e 76% de NDT (nutrientes 

digestíveis totais). Os animais ainda receberam suplementação mineral ad 

libitum com o suplemento Reprodução® com consumo estimado de 90 a 110 

gramas dia-1. 

 

TABELA 5 – Níveis de garantia do suplemento mineralizado Reprodução® 

fornecido aos animais nos períodos seco e chuvoso. Rio Verde-

GO, 2012. 

Nutriente Quantidade/Kg 

Sódio 147,00g 
Cloro 228,55 g 
Cálcio 131,00-140,00 g 
Fósforo 90,00 g 
Flúor 0,08 mg 
Enxofre 20,00 mg 
Magnésio 20000,00 mg 
Iodo 206,00 mg 
Cobalto 200,00 g 
Zinco 7230,00 mg 
Cobre 2350,00 mg 
Selênio 31,25 mg 
Manganês 1250,00 mg 

Fonte: Suplemento Mineral COMIGO®. 
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Em ambas as avaliações (PCh e PS) as exigências nutricionais dos 

animais foram mensuradas conforme o peso, idade, ordem de parto, produção 

e teor de gordura do leite e atendidas conforme os requerimentos previstos no 

NRC (2001). 

 

TABELA 6 – Níveis de garantia da ração comercial concentrada 22 AE® 

fornecida aos animais nos períodos seco e chuvoso. Rio 

Verde-GO, 2012. 

Nutriente Quantidade/kg 

Matéria Seca, (Max.). 88,00 g 

Proteína Bruta, (Min.) 220,00g 

Extrato Etéreo (Min.) 28,00g 

Matéria Fibrosa (Max.) 35,00g 

Matéria Mineral (Max.) 90,00g 

Cálcio (Max.) 13,00g 

Fósforo (Min.) 4500,00 mg 

N.N.P. Proteína (Max.) 70,00g 

N.D.T. (Min.) 760,00g 

Fonte: Rações COMIGO® 

 

Na propriedade a ordenha foi realizada de forma mecânica, com 

sistema canalizado formado por seis conjuntos de ordenhadeiras. A contenção 

durante a ordenha foi realizada na forma de fila indiana em instalações de aço 

inoxidável. Foram realizadas duas ordenhas. A primeira teve início às seis 

horas da manhã e a segunda às 16:00 horas. A operação obedeceu à ordem 

de três lotes que são segregados conforme o nível de produção. Inicialmente 

foram ordenhadas as fêmeas de maior produção, depois as de produção 

intermediária e a terceira aquelas de menor produção, próximas à secagem ou 

submetidos a algum tipo de tratamento medicamentoso. 

A coleta dos dados climáticos para o cálculo do Índice de 

Temperatura e Umidade (ITU) foi obtida através da Estação Metereológica da 

Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio Verde. A estação localiza-se 

a oito quilômetros da fazenda onde foram realizadas as avaliações do presente 

estudo. Para o cálculo do (ITU) foram utilizadas as informações de 

precipitação, umidade relativa, temperaturas máxima, média e mínima. As 
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médias de cada variável metereológica foram obtidas diariamente durante os 

períodos experimentais.  

A fórmula utilizada para cálculo do ITU foi a descrita em NRC (1971): 

 

 

 ITU = 0.8 x T°C + [UR% x(T°C – 14.4)] + 46.4 onde: 

 

T°C= Temperatura Ambiental Média 

 

UR%= Umidade relativa  

 

 

2.3 Análise estatística 

 

As informações foram trabalhadas de modo a se obter um conjunto de 

dados estruturados que permitisse o início das análises preliminares. 

As análises de crítica e consistência dos dados foram realizadas por 

meio do procedimento UNIVARIATE do Statistical Analysis System (SAS, 

2000) para determinar se os erros experimentais das variáveis possuíam 

distribuição normal de probabilidade e homogeneidade de variância (LITTELL 

et al., 2002). 

Foram realizadas análises de variância para medidas repetidas 

utilizando-se o procedimento MIXED do SAS (LITTELL et al., 2006). As 

variáveis que não atenderam a premissa básica da análise de variância foram 

submetidas ao procedimento de transformação logarítmica de variáveis 

(SAMPAIO, 2007). Esse procedimento foi realizado para a variável precipitação 

devido à falta de normalidade dos dados. As variáveis que apresentavam 

distribuição normal foram submetidas à análise de variância. 

 

 

 Para estas análises usou-se o modelo cuja equação é: 

 

Yij =  + Tri + eij 
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Onde: 

Yij é a observação da variável j, pertencente ao i-ésimo tratamento; 

 é a média geral de todas as observações; 

Tri é o efeito fixo do i-ésimo tratamento (chuvosa e seca);  

eij é o erro aleatório associado a cada observação ij, pressuposto normalmente 

distribuído e independente com média zero e variância 2. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Na Tabela 7 estão descritos os dados metereológicos com suas médias 

mensais de cada variável dentro de cada momento experimental (PS e PCh).  

 

TABELA 7 – Valores médios (µ) e erros-padrão (EP) da Temperatura Média (T. 

Média), Temperatura Mínima (T. Mínima), Temperatura Máxima 

(T. Máxima), Umidade Relativa (UR) e Precipitação durante os 

momentos experimentais (PS e PCh). Rio Verde, 2012. 

  PS PCh   

Variáveis 

Média EP Média EP p-Valor 

(%)   (%)     

T. Média 21,28b 0,18 23,4a 0,44 0,0045 

T. Mínima 15,02 b 0,39 19,40 a 0,28 0,0001 

T. Máxima 29,18 0,81 29,42 0,35 0,7971 

UR 59,12 b 5,68 79,50 a 2,62 0,0174 
Precipitação 
ITU 

25,65 b 

68,25b 
19,06 
0,98 

251,30 a 

72,27ª 
71,26 
0,32 

0,0221 
0,0083 

*Médias seguidas de letras diferentes na linha diferiram ao teste F (p<0,05). 

  

Observaram-se a partir dos dados apresentados na Tabela 7 

diferenças para a maioria das variáveis avaliadas, exceto a temperatura 

máxima. Os resultados estão de acordo com os de BUENO et al.(2005), cujos 

dados não mostraram diferenças entre as médias de temperatura máxima, no 

período de chuvas e de seca, quando avaliaram diferenças sazonais no estado 

de Goiás. Verificaram ainda que em relação à precipitação pluviométrica e 

umidade relativa do ar, a média do período de chuvas foi significativamente 

maior do que a do período seco. 

A partir dos dados do presente estudo verificou-se que entre os 

períodos avaliados o Sudoeste do estado de Goiás apresenta um período seco 

com temperaturas máximas semelhantes às do período chuvoso, porém, com 

picos de calor. Já as diferenças verificadas em relação à temperatura mínima 

mostraram que os picos de temperatura mínima foram mais intensos nos 

meses de maio a setembro (Seca), reduzindo a média a valores significativos. 
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 Os valores de UR do ar e precipitação pluviométrica com diferenças 

estatisticamente significativas confirmaram os períodos seco e chuvoso, 

durante os momentos avaliados. 

 A partir dos dados metereológicos obteve-se os valores para o 

cálculo do ITU nos animais. Os dados obtidos mostraram diferenças quanto ao 

ITU entre os períodos avaliados e encontram-se também descritos na Tabela 7. 

Durante o PCh houve maior valor de ITU do que os observados durante o PS. 

Os dados estão de acordo com os resultados relatados por BILEGO (2009) 

quando realizou avaliação ovariana em novilhas leiteiras.  

 Valores de temperatura ambiental semelhante a este estudo e 

também com diferenças foram verificados por PIRES (1997), ao avaliar fatores 

ambientais no desempenho de vacas leiteiras de alta produção durante o 

inverno e o verão. A temperatura ambiental e a umidade relativa naquele caso 

influenciou a temperatura retal e fez com que a frequência respiratória dos 

animais, no verão, ultrapassasse a faixa de conforto térmico. 

Existem várias maneiras para cálculo do ITU. Segundo DIKMEN & 

HANSEN (2009) ao avaliar diferentes variáveis ambientais, a temperatura de 

bulbo seco e os índices de temperatura e umidade testados são bons 

indicadores da temperatura retal em vacas lactantes sob estresse térmico em 

regiões subtropicais.  

 Os dados climáticos obtidos e calculados na forma de ITU, pela 

Estação Metereológica local encontram-se mostrados na Figura 01. Nota-se 

diferenças de maior amplitude no início de ambos os períodos experimentais. O 

PCh iniciou-se em janeiro e o PS em Maio. Apesar de os períodos de avaliação 

do presente estudo não terem abrangido toda a extensão dos períodos (seco e 

chuvoso), os momentos em que foram escolhidos para a pesquisa envolveram 

os momentos mais críticos ou de intensa manifestação climática em cada 

época. Tal diferença permitiu caracterizar os períodos de forma distinta e 

também possibilitou a detecção mais nítida dos efeitos de cada uma sobre as 

funções biológicas dos animais. 
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FIGURA 01 - Valores médios de ITU durante os meses de avaliações em cada 

período. Rio Verde-GO, 2012. 

 

 Vários trabalhos de pesquisas têm sido apresentados demonstrando 

os efeitos nocivos do ET sobre o organismo animal. WEST (2003) verificaram 

alterações no sistema digestório, nos níveis hormonais e quanto à ingestão de 

alimentos. MORAIS et al. (2008), trabalhando com vacas holandesas no 

semiárido do Estado do Ceará, verificaram que as concentrações de 

triiodotironina foram constantes ao longo do ano, enquanto as de tiroxina 

aumentaram na época da seca e diminuíram na época chuvosa. Em vacas 

holandesas, NEBEL et al.(1997) relataram redução das manifestações de 

estro, apresentando durante o verão média 4,5 montas/estro enquanto que 

durante o inverno apresentavam 8,6 montas. MORTON et al.(2007) 

demonstraram que vacas lactantes apresentaram menores taxas de concepção 

quando o ITU ficou acima de 72, principalmente quando o período de estresse 

coincidiu com o período entre cinco semanas antes e uma semana após o 

momento do serviço. 

 A grande preocupação atualmente com o ET é que o Brasil possui 

grande parte de seu território dentro da faixa tropical onde normalmente 

predominam altas temperaturas do ar e intensa radiação solar, incluindo o 

Estado de Goiás. Nessas localidades a temperatura média situa-se acima dos 

20 ºC a maior parte do ano e a máxima pode atingir valores entre 35 ºC e 38 ºC 

JAN 
73.12 

FEV 
72.34 

MAR  
72.02 

ABR  
71.60 

MAI   
67.03 

JUN  
66.76 

JUL  
68.15 

AGO 
71.06 
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(TITTO, 1998). A adoção de tecnologias, grandes investimentos em genética e 

nutrição para melhor produtividade das propriedades leiteiras podem estar 

sendo subutilizadas quando as condições de conforto térmico aos animais não 

é atingida. 

Nos sistemas de pecuária semi-intensiva como foi analisado neste 

estudo os fatores ambientais tiveram importante influencia na nutrição uma vez 

que a maior parte do alimento foi ingerida na forma de pastejo.  

Experimentos realizados pela Embrapa Gado de Leite 

demonstraram que o tempo médio diário de pastejo foi sempre inferior no verão 

comparado ao inverno independente do tipo de pastagem, que era sempre de 

boa qualidade em ambas os períodos. As diferenças apontaram que os animais 

permaneceram entre oito e 10% a mais do seu tempo diário pastejando no 

inverno, em pastos de alfafa e coast-cross respectivamente (PIRES et al., 

2000). 

Em situações de conforto térmico, o custo fisiológico do organismo 

animal é mínimo, a retenção de energia da dieta é máxima, a temperatura 

corporal e o apetite são normais e a produção é adequada. O gasto de energia 

para mantença do animal geralmente é mínimo e, portanto, a energia pode ser 

direcionada aos processos produtivos como a produção leiteira ou ganho de 

peso (AZEVÊDO & ALVES, 2009). 
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4 CONCLUSÃO 

 

 As condições climáticas, na região avaliada apresentaram 

características que podem colocar os animais de produção leiteira em 

condições de leve a moderado estresse térmico durante o PCh (Outubro a 

Abril). O estresse avaliado através do ITU foi maior no período chuvoso. 
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CAPÍTULO 3 –  PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE DE PRIMIPARAS 

HOLANDESAS CRIADAS NO BIOMA CERRADO EM DOIS 

PERÍODOS DO ANO 

 
 

RESUMO 
 
 

Através do presente estudo objetivou-se avaliar a produção e a composição 
química do leite de primíparas Holandesas, no bioma cerrado, em dois 
períodos do ano (seco e chuvoso). O experimento foi conduzido na Fazenda 
Rio Verdinho, em Rio Verde, região Sudoeste do estado de Goiás. Nesta 
localidade ocorrem dois períodos climáticos bem definidos, sendo o período 
chuvoso (outubro a abril) e período seco (maio a setembro). Utilizou-se 72 
vacas primíparas, da raça holandesa (PC), com idades entre 24 a 30 meses, 
divididas em dois grupos experimentais, sendo 36 vacas no grupo da PS e 36 
animais no grupo da PCh. Foram coletadas semanalmente amostras de leite 
para quantificar os teores de gordura, proteína, extrato seco total (EST) e 
desengordurado (ESD) e nitrogênio uréico no leite (NUL).  Amostras da 
produção e composição do leite, representativas do intervalo de 24 horas, 
foram colhidas através do medidor mecânico de leite instalado no circuito de 
ordenha. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em duas 
épocas de mensurações (período Chuvoso e Seco). As análises foram 
realizadas por meio do procedimento UNIVARIATE do Statistical Analysis 
System (SAS, 2000). As médias ajustadas pelos quadrados mínimos foram 
obtidas através da opção LSMEANS do mesmo pacote computacional. Os 
dados não mostraram diferenças entre os períodos seco e chuvoso para a 
variável produção de leite, quando ajustada para 3,5% de gordura. Os valores 
de composição centesimal do leite foram todos diferentes entre os períodos 
avaliados. Valores de gordura, proteína, EST e ESD foram maiores (P˂0,01) 
durante o período de seca. Resultados de NUL apresentaram maiores valores 
durante o período chuvoso. A época mais quente e úmida do ano (PCh) teve 
efeito direto na composição do leite das primíparas Holandesas avaliadas. 
Maiores valores de sólidos foram verificados no PS.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chave: Componentes lácteos, estresse térmico, produção leiteira, 

sazonalidade.  
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CHAPTER 3  –  PRODUCTION AND COMPOSITION OF MILK OF HOLSTEIN 

PRIMÍPAROUS CREATED IN BRAZILLIAN SAVANNAH IN 

TWO SEASONS OF THE YEAR 

 
 

 
                                                          ABSTRACT  

 
Through the present study aimed to evaluate the chemical composition of milk 
from primiparous Holstein, in grazing systems in the Brazilian savannah, in two 
seasons (dry and rainy). The experiment was conducted at Rio Verdinho farm, 
in Rio Verde, Southwest region of the state of Goiás. The town has two distinct 
seasons, with rainy season (RS) (October to April) and dry season (DS) (May to 
September). We used 72 primiparous Holstein, aged 24 to 30 months, divided 
into two groups, with 36 cows in group DS and 36 animals in the group station 
RS. Were collected weekly milk samples to quantify the levels of fat, protein, 
total solids (EST) and degreased solids (ESD) and milk urea nitrogen (MUN). 
Samples of production and milk composition, representing the interval of 24 
hours were harvested by mechanical meter installed on the milk circuit milking. 
The experimental design was completely randomized in two periods of 
measurements (Station of Water and Drought). Analyses were performed using 
the UNIVARIATE procedure of Statistical Analysis System (SAS, 2000). The 
adjusted means were obtained by least squares through the LSMEANS option 
of the same computational package. The data showed no differences between 
DS and RS for the variable production of milk, when adjusted for 3.5% fat. The 
values of milk composition were all different between seasons evaluated. 
Values of fat, protein, EST and ESD were higher (P ˂ 0.01) during the DS. NUL 
values showed higher values during the RS. The hottest time of the year and 
wet (water) had a direct effect on milk composition of primiparous Holstein 
evaluated. Higher values were verificated in DS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words:  dairy components, thermal stress, milk production seasonality. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O consumo de lácteos nos últimos anos cresceu de forma 

significativa.  Segundo levantamentos recentes, através da Associação dos 

Produtores de Leite, houve aumento de 23% no consumo per capita de lácteos 

nos últimos sete anos. O crescimento foi impulsionado por derivados como 

queijos e requeijão. Desde 2005, o consumo per capita desses produtos 

aumentou 52%. Em 2011, subiu 53%. A demanda por outros derivados, como 

iogurtes, bebidas lácteas e leite condensado, mais que duplicou em sete anos 

(FREITAS, 2012). 

O crescimento econômico nacional, a modernização da exploração 

leiteira, as tendências econômicas de comercialização do leite, assim como a 

demanda por determinados produtos lácteos podem favorecer estratégias de 

produção leiteira diferenciada através da manipulação da composição do leite 

visando melhor rendimento industrial. O próprio sistema de remuneração do 

leite faz com que os produtores direcionem sua produção para as demandas do 

mercado. Os pagamentos e premiações por maiores teores de sólidos totais 

como gordura, proteína e com menor contagem celular somática estimulam os 

produtores a investirem em estratégias para produzir leite de melhor qualidade. 

 O leite possui como função biológica o fornecimento de nutrientes e 

proteção imunológica para o recém-nascido já que contém todos os nutrientes 

requeridos para mantença e crescimento. Este alimento constitui-se de solução 

de lactose, proteínas hidrossolúveis, sais minerais, glóbulos de gordura em 

emulsão, partículas de caseína ligadas ao cálcio e o fósforo em suspensão 

coloidal e de vitaminas lipo e hidrossolúveis (SANTOS & FONSECA, 2000).  

Segundo o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite 

Cru Resfriado, descritos na Instrução Normativa n. 51, de 18 de Setembro de 

2002, (MAPA), o leite cru resfriado deve apresentar os requisitos mínimos de 

qualidade dentro da propriedade rural (BRASIL, 2002). Tais valores encontram-

se descritos na Tabela 1. 

 Além das funções nutritivas e imunológicas ao neonato, o leite 

oferece grandes possibilidades de processamento industrial para produção de 

diversos produtos para a alimentação humana. 
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TABELA 1 – Requisitos físico-químicos do leite cru resfriado segundo IN n.62. 

Requisitos Limites 

Gordura, g/100g > 3,0 

Densidade relativa a 15 ◦C, g/ml 1028 a 1034 

Acidez titulável, g de ácido lático/100ml 0,14 a 0,18 

Extrato Seco Desengordurado, g/100g  > 8,4 

Índice Crioscópico Max -0,512 ◦C 

Proteínas Totais, g/100g  > 2,9 
Fonte: BRASIL, 2002 

 

 O conhecimento da composição constitui-se importante ferramenta 

para que o produtor direcione suas estratégias e aplique os conhecimentos da 

nutrição, genética, reprodução, climatologia para obter melhor remuneração 

sobre as lactações do rebanho.  

Informações sobre a composição do leite são ainda essenciais para 

determinação da sua qualidade que refletirá nas características organolépticas 

e industriais do produto (DÜRR, 2004). 

Através da avaliação do teor de gordura no leite, por exemplo, é 

possível estimar ainda a possível ocorrência de cetose, acidose ruminal, déficit 

de fibras na dieta e impacto do estresse térmico (ET) sobre os  animais 

(SANTOS & FONSECA, 2007). 

O leite é um produto biológico, altamente perecível e que pode sofrer 

várias alterações em sua composição. Tais variações ocorrem por diversos 

fatores como: grupo genético, região, ano, mês, alimentação (NORO et al., 

2006), tipo de ordenha e coleta (REIS et al., 2007) e período de conservação 

das amostras (RIBAS et al.,1983; RIBAS et al., 2004; SANTOS & FONSECA, 

2007). Dentre os componentes que mais podem variar no leite, o principal é a 

gordura (2,2 a 4,5%). Trata-se do principal componente energético e é 

responsável por implicações diretas nas suas características sensoriais 

(SANTOS & FONSECA, 2007).  

 Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a produção e 

a composição química do leite de primíparas Holandesas (PC), no bioma 

cerrado em dois períodos do ano, (PS) suplementadas com silagem e 

concentrado e (PCh) em pastejo e concentrado. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

2.1 Local e data 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Rio Verdinho, localizada 

na rodovia GO 174, Km 12, município de Rio Verde, região Sudoeste do estado 

de Goiás, sob as seguintes coordenadas geográficas 17◦ 57’ 45” S e 51◦ 02’ 07” 

W, na região Sudoeste do Estado de Goiás. A altitude é de 787 m e índice 

pluviométrico anual de 1.587 mm. A propriedade está localizada em região de 

relevo levemente aclivado com solo caracterizado como latossolo vermelho 

distrófico. A localidade possui dois períodos bem definidos, sendo o período 

chuvoso com início em outubro e término no mês de abril e outro período de 

seca que compreende os meses de maio a setembro.  

O PS foi avaliado de janeiro a abril de 2011 e o PCh de maio a 

agosto de 2012. 

A área total da fazenda é de 136 hectares (ha). Desse total, 40 ha 

são de reserva ambiental legal e de benfeitorias, 53 ha de pastagens 

constituídas de capim Tanzânia (Panicum maximum cv Tanzânia) e Braquiária 

(Brachiaria brizantha cv. Marandu) e 43 ha são utilizados para o plantio do 

milho para confecção da silagem. 

 

2.2 Animais e manejo 

 

A produção média diária da propriedade é de 2.400 kg de leite com 

126 animais em lactação, mantidos durante a PCh em pastagens de capim 

Tanzânia (Panicum maximum cv Tanzânia), no sistema rotacionado, em 

piquetes adubados com cama de frango e adubo químico na forma de 

cobertura. Durante o inverno, os animais em lactação receberam silagem de 

milho e ração concentrada contendo 22% de proteína bruta e 76% de NDT 

(Nutrientes digestíveis totais). Os animais ainda receberam suplementação 

mineral ad libitum com o suplemento Reprodução® com consumo estimado de 

90 a 110 gramas dia-1. 
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Foram utilizadas 72 vacas primíparas, da raça Holandesa (PC), com 

idade entre 24 a 30 meses, divididas em dois grupos experimentais, sendo 36 

no grupo do período seco (PS) e 36 no grupo do período chuvoso (PCh). 

As vacas foram ordenhadas duas vezes ao dia em ordenha 

mecanizada, canalizada, em sistema fechado, com esquema de fila indiana e 

contenções de aço inoxidável. A ordenhadeira era uma estrutura Westphalia® 

modelo RO6 de linha média composta de seis conjuntos.  

A primeira ordenha era realizada às 6:00 horas e a segunda às 

16:00 horas. O procedimento de coleta do leite obedeceu a seguinte 

sequência: ao entrar na sala de ordenha e se instalar nas contenções, realizou-

se o teste de detecção de mastite clínica, utilizando-se os primeiros jatos de 

leite; pré-desinfecção dos tetos com solução de iodo glicerinado 0,25%; 

secagem dos tetos com papel toalha. Em seguida, realizou-se a ordenha 

mecânica e o leite foi amostrado nos coletores individuais que simultaneamente 

também mediram a produção individual de cada fêmea.  

Foram colhidas semanalmente amostras de leite para quantificar os 

teores de gordura, proteína, extrato seco total (EST) e desengordurado (ESD) 

além do nitrogênio uréico no leite (NUL).  A colheita das amostras foi realizad a 

partir de 20 a 25 dias pós-parto e seguiu até o momento em que os animais 

manifestassem estro ou apresentassem involução uterina completa. O 

procedimento foi realizado sempre nos mesmos horários e pela mesma 

pessoa. Fora tomada uma amostra composta (ordenhas da manhã e da tarde) 

por vaca, proporcional a produção de cada ordenha. Amostras da produção e 

composição do leite, representativas do intervalo de 24 horas, foram colhidas 

através do medidor mecânico de leite instalado no circuito de ordenha de forma 

que eram colhidos dois terços do volume durante a ordenha da manhã e um 

terço na ordenha da tarde. Após ser colhido, o leite era movimentado até obter 

coloração homogênea. Logo em seguida, as amostras permaneciam 

refrigeradas e acondicionadas em frascos padronizados conservados pela ação 

do conservante Bronopol® (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol) (HORST, 2001). 

As amostras foram acondicionadas em caixas isotérmicas, a quatro 

graus °C e processadas no Laboratório de Qualidade do Leite da Universidade 

Federal de Goiás para as devidas análises. 
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 O equipamento utilizado para realizar as análises de composição 

centesimal e NUL foi o Lactoscope da empresa Delta Instruments que utiliza o 

princípio de FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy). 

 

2.3 Análise estatística 

 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em 

duas épocas de mensurações (PS e PCh). As informações foram trabalhadas 

de modo a se obter um conjunto de dados estruturados que permitisse o início 

das análises preliminares. 

As análises de crítica e consistência dos dados foram realizadas por 

meio do procedimento UNIVARIATE do Statistical Analysis System (SAS) para 

determinar se os erros experimentais das variáveis possuíam distribuição 

normal de probabilidade e homogeneidade de variância (LITTELL et al., 2002). 

Foram realizadas análises de variância para medidas repetidas 

utilizando-se o procedimento MIXED do SAS (LITTELL et al., 2006).  

As médias ajustadas pelos quadrados mínimos foram obtidas 

através da opção LSMEANS do mesmo pacote computacional. Para estas 

análises usou-se o modelo cuja equação é: 

 

 

Yij  =  + Tri + eij 

 

na qual: 

 

Yij é a observação da variável j, pertencente ao i-ésimo tratamento; 

 é a média geral de todas as observações; 

Tri é o efeito fixo do i-ésimo tratamento (águas e seca);  

eij é o erro aleatório associado a cada observação ij, pressuposto normalmente 

distribuído e independente com média zero e variância 2. 
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O teste de média “t” também foi obtido por meio da opção LSMEANS 

do procedimento MIXED do pacote computacional referido anteriormente.  

 

 

 As variáveis de composição química do leite estudadas foram: 

 

a. Gordura (porcentagem do componente na composição do leite 

avaliado nos dois períodos). 

b. Proteína (porcentagem do componente na composição do leite 

avaliado nos dois períodos). 

c. Lactose (porcentagem do componente na composição do leite 

avaliado nos dois períodos). 

d. Extrato Seco Desengordurado (porcentagem do componente na 

composição do leite avaliado nos dois períodos). 

e. Extrato Seco Total (porcentagem do componente na composição 

do leite avaliado nos dois períodos). 

f. Nitrogênio Uréico no Leite (NUL). Quantidade média do 

componente na composição do leite, em (mg/dL de leite) avaliado 

nos dois períodos). 

 

 Outras variáveis estudadas foram: 

 

a. Produção de leite – Quantidade média, em kg, ajustada para 

3,5% de gordura (NRC, 2001), do leite produzido pelos animais 

nos dois períodos . 

b. ECC – Medida numérica, em escala de um a cinco, avaliada de 

forma subjetiva, onde o animal um é aquele extremamente magro 

e cinco o animal extremamente gordo. A avaliação sempre foi 

realizada pelo mesmo avaliador utilizando-se a metodologia de 

FERGUSON et al. (1994). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados relativos à produção neste experimento estão descritos na 

Tabela 2. Os resultados não mostraram diferenças entre as PS e PCh para a 

variável produção de leite, quando ajustada para 3,5% de gordura (NRC, 

2001). O nível de produção leiteira apresentado na propriedade demonstrou as 

boas condições de manejo sanitário e nutricional além do investimento 

contínuo nos programas de melhoramento genético. Observou-se na ocasião a 

preocupação constante da propriedade quanto à produção de animais com 

especialização em conformação e produção leiteira. Os valores médios de 

20,77 Kg na PS e 20,64 Kg no PCh estão acima da média nacional (5,5 Kg 

animal-1 dia-1), do Estado de Goiás (5,5 Kg animal-1 dia-1) conforme o 

ANUALPEC (2012), e das vacas Holandesas avaliadas por ARAÚJO et al. 

(2000) em Minas Gerais. Porém foram menores do que as médias encontradas 

por NORO et al. (2006). Esses pesquisadores obtiveram valores médios de 

23,94 Kg dia-1, no período de até 60 dias de lactação, que coincide com mesmo 

período em que foram avaliadas as fêmeas do presente estudo.  

 Observa-se ainda que houve diferença quanto ao Escore de 

Condição Corporal (ECC) das primíparas durante os períodos avaliados. 

Percebeu-se que as fêmeas apresentaram ECC moderadamente baixo. Tal 

fato ocorreu em função do balanço energético presente nessa fase da lactação. 

Os dados obtidos estão de acordo com estudos anteriores que afirmaram que 

80% das vacas durante o período inicial da lactação padecem com o balanço 

energético negativo (BEN). Esses animais respondem de forma individual ao 

BEN através de vários mecanismos, tais como redução da produção leiteira, 

aumento do consumo de alimentos e mobilização de tecido adiposo (BUTLER 

& SMITH, 1989; NEBEL & McGILIARD, 1993).  

 Alguns trabalhos não encontraram relação do ECC com a taxa de 

concepção. Entretanto, as perdas de condição corporal entre o parto e a 

cobertura influenciaram negativamente a concepção (GARNSWORTHY, 1988). 

BUTLER & SMITH (1989), relataram ainda diminuições nas taxas de 

concepção à primeira cobertura em vacas que perderam 0,5 ponto de ECC. As 

reduções foram ainda maiores quando a perda foi maior do que 1,0 ponto de 

ECC. 



36 

 

TABELA 2 – Médias (µ) e erros-padrão (EP) das variáveis produção diária de 

leite ajustada para 3,5% de gordura e Escore de Condição 

Corporal (ECC) das primíparas Holandesas durante o período 

experimental (PS e PCh). Rio Verde-GO, 2012. 

Variáveis PS EP PCh EP p-Valor 

*Produção, kg dia-1 20.77 0.52 20.64 0.41 0.5952 

**ECC 2.95a 0.02 2.90b 0.01 0.0426 
*Médias seguidas de letra diferente na linha diferem estatisticamente (p≤0,05). 

 

 Durante os períodos experimentais, os dados obtidos através das 

análises da composição do leite apresentaram diferenças como mostra a 

Tabela 3.  

 

TABELA 3 – Médias (µ) e erros-padrão (EP) das variáveis do leite, em 

porcentagem de Gordura, Proteína, Lactose, Extrato Seco 

Desengordurado (ESD), Extrato Seco Total (EST) e em mg/dL 

de Nitrogênio Uréico no Leite (NUL) das primíparas 

Holandesas, durante o período experimental (PS e PCh). Rio 

Verde-GO, 2012. 

Variáveis PS EP PCh EP p-Valor 

Gordura, % 3.71a 0.05 3.46b 0.08 0.0131 

Proteína, % 3.12a 0.03 2.95b 0.03 0.0012 

Lactose,% 4.61a 0.02 4.53b 0.02 0.0154 
ESD, % 8.65a 0.04 8.42b 0.05 0.0016 

EST, % 12.33a 0.09 12.06b 0.08 0.0309 
NUL, mg/dL 11.06b 0.53 19.79a 0.75 0.0000 
*Médias seguidas de letra diferente na linha diferem estatisticamente (p≤0,05). 

  

Os teores de gordura no leite das vacas diferiram entre os períodos 

avaliados. Os menores valores de gordura verificados no PCh podem ser 

resultado do efeito do ET sobre a ingestão de matéria seca (IMS). Devido ao 

fato da síntese do leite ser dinâmica, alterações na dieta podem modificar a 

proporção de ácidos graxos para a produção do leite. Durante o PCh a principal 

fonte nutricional dos animais foi a pastagem. Quando a ingestão da mesma 

reduz interfere tanto na relação volumoso:concentrado quanto na frequência de 

alimentação. Tais fatores contribuem para o desequilíbrio das proporções de 

ácidos graxos voláteis (AGV), favorecendo aumento da proporção de 
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propionato em relação ao acetato, que leva a redução da síntese de gordura no 

leite. Dietas que produzem proporção de AGV de aproximadamente 65% de 

acetato, 20% de propionato e 15% de butirato resultam na produção de níveis 

adequados de gordura (SANTOS & FONSECA, 2007). 

Além das diferenças verificadas entre os períodos, as médias 

apresentaram valores semelhantes às de NORO et al. (2006), quando 

avaliaram a gordura no leite em duas estações do ano, no Rio Grande do Sul. 

Para esses pesquisadores, nos meses de verão os valores variaram de 3,41 a 

3,49% e durante o inverno a média ficou em torno de 3,7%. Os resultados 

obtidos também estão de acordo com os mensurados por FAGAN et al. (2010) 

quando avaliaram a composição do leite em quatro estações do ano no Estado 

do Paraná. 

Dentre as possibilidades de manipulação da composição química do 

leite, a gordura é o elemento que mais facilmente pode ser influenciado pela 

nutrição, podendo variar entre dois e três pontos percentuais (SANTOS & 

FONSECA, 2007). 

Os teores de proteína na PS foram significativamente maiores do 

que os teores no PCh. Diferenças nos teores de proteína podem estar 

refletindo o efeito do ET na ingestão de alimentos. Menor IMS pode 

disponibilizar menos nutrientes para síntese dos componentes do leite. Outro 

fator a ser levado em conta é de que durante a época mais quente e úmida, o 

animal tem grande parte da matéria seca da sua dieta oriunda das pastagens. 

Em tais condições o animal não só tem redução da IMS pelo ET como também 

pela baixa densidade da maior parte do alimento oferecido às fêmeas durante 

este período.  

A capacidade de modificação do percentual de proteína do leite 

através da nutrição é mínima e pode variar de 0,1 a 0,2 pontos percentuais 

(SANTOS & FONSECA, 2007). Os valores encontrados estão de acordo com 

os dados apresentados por RIBAS et al. (2007). Segundo esses autores, em 

estudos que avaliaram a composição do leite por regiões, a proteína total do 

leite variou para os rebanhos do Paraná e São Paulo entre 2,95 a 3,24% e 

apresentou ainda teores mais baixos durante o verão.  O teor de proteína 

também foi afetado pelo mês de avaliação. Valores maiores de proteína 
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(3,18%) foram verificados nos meses de maio a setembro e menores valores 

(3,02%) foram identificados nos meses de verão (NORO et al., 2006). 

 Embora seja considerado o componente lácteo de menor variação, 

houve no presente estudo diferenças quanto aos teores de lactose entre os 

tratamentos. A época de avaliação e o tempo de avaliação influenciaram os 

valores encontrados. Valores menores de lactose na PCh possivelmente 

ocorreram porque os animais deste grupo permaneceram maior tempo em 

avaliação enquanto aguardavam a involução uterina completa. Teores de 

lactose reduziram ao longo do período de lactação como demonstrado por 

AUDIST et al. (1998).  NORO et al. (2006) também verificaram valores médios 

de 4,52% de lactose que reduziu com o avanço da lactação. No início das 

avaliações, 20 a 32 dias pós-parto apresentaram valores de 4,61%; de 59 a 71 

dias 4,47% e após 85 dias 4,46% com diferenças significativas durante os 

períodos. Variação quanto aos teores de lactose em diferentes épocas do ano 

também foi verificada por NORO et al. (2006). Valores maiores (4,50% a 

4,60%) foram encontrados nos meses de maio a setembro e menores (4,49% e 

4,46%) foram verificados em janeiro e abril, respectivamente, semelhante ao 

encontrado no presente estudo.  

Os valores mensurados neste estudo, entretanto, foram menores do 

que os 4,47% e 4,42% encontrados por FAGAN et al. (2010) em granjas 

leiteiras no Estado do Paraná. 

Foram verificadas diferenças quanto aos teores de ESD do leite dos 

animais, nos dois períodos do ano. Durante a PS, os níveis de ESD foram 

significativamente (p≤0,01) maiores (8,65±0,08) do que os da PCh (8,42±0,07). 

Os resultados de RIBAS et al.(2004) corroboram os obtidos no presente 

estudo. Na ocasião, esses autores encontraram importante fonte de variação 

ambiental para a variável sólidos totais. Tal variação foi justificada por 

diferenças de clima, relevo, condições do solo, composição racial e nutrição. 

Para REIS et al. (2007), os valores condizem com os níveis 

diferentes de proteína entre as estações uma vez que os percentuais de ESD 

apresentaram alta correlação com proteína, r = 0,7278 (P< 0,001) e lactose, r = 

0,6781 (P< 0,001). Já os percentuais de gordura demonstraram alta correlação 

com o EST, r = 0,9171.  
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 Os resultados de EST foram diferentes entre o PS (12,33%) e PCh 

(12,06%). Tais diferenças foram atribuídas à reduzida ingestão de matéria seca 

nessa época do ano em virtude das altas temperaturas e umidade relativa. O 

ET contribui consideravelmente para essa condição (WEST, 2003).   O efeito 

da época de avaliações mostrou significativas diferenças para o EST em 

alguns trabalhos como PONSANO et al.(1999); RIBAS et al.(2004) e FAGAN et 

al. (2010).  

O nível de NUL das fêmeas avaliadas neste estudo demonstrou 

diferenças entre as PS e PCh. Houve elevação dos níveis de nitrogênio durante 

a PCh. Os níveis de proteína na pastagem intensamente adubada onde os 

animais permaneceram durante a PCh propiciou tal elevação. Os valores, 

porém, apresentaram-se como situação de alerta. Valores individuais de 

nitrogênio uréico no leite podem variar entre 1 a 30 mg/dL. A recomendação é 

de que se trabalhe com valores médios de pelo menos 10 animais, refletindo 

assim, o valor médio do grupo com eventuais erros de uma a duas unidades. 

Valores tidos como ideais para um rebanho estão compreendidos entre 12 a 

18mg/dl (GONZÁLEZ et al., 2001) e 12  a 24mg/dL (BUTLER, 2005). 

Entretanto, MELENDEZ et al. (2000) verificaram que vacas que apresentaram 

serviço com altos teores de NUL (≥16mg/dL) durante os meses de verão 

apresentaram risco 18 vezes maior de não ficarem gestantes do que as vacas 

com baixos níveis de NUL (≤16mg/dL) durante o inverno. 

A proteína em níveis elevados, quando não utilizada completamente 

pelos microorganismos do rúmem (proteína microbiana), é absorvida pela 

parede ruminal para a corrente sanguínea. Este nitrogênio, na forma de 

amônia, é convertido em uréia no fígado para posteriormente ir para a corrente 

sanguínea. Por se tratar de uma molécula pequena e altamente permeável, 

rapidamente entra em equilíbrio com todas as células e tecidos, incluindo o 

sangue e o leite. O nível de nitrogênio uréico no leite acompanha o nível de 

nitrogênio uréico no sangue (com atraso de uma a duas horas). O nível de 

nitrogênio no leite reflete assim, o nível do nitrogênio sanguíneo nas últimas 12 

horas (GONZÁLEZ, 2001). 

O emprego da variável NUL tem sido utilizado rotineiramente como 

parâmetro de avaliação do teor protéico em dietas e como indicador do 
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metabolismo protéico em vacas (ROSELER et al., 1993; GONZÁLEZ, 

2001;CORASSIN et al., 2004).  

LUCCI et al. (2006) mostraram os dados de três tratamentos nos 

quais foram fornecidas dietas atendendo 100%, 133% e 166% das exigências 

protéicas dos animais. Comprovaram que à medida que se elevaram os níveis 

de NUP, também foram aumentados os níveis de NUL, obtendo-se a 

correlação de 0,60376 (P< 0,01), permitindo afirmar que concentrações de 

NUL, assim como as de NUP, são bons indicadores dos teores de nitrogênio 

empregados na alimentação ou, pelo menos, em termos de nitrogênio como 

equivalente em proteína degradável no rúmen (PDR) na alimentação.  

O nível determinado no presente estudo apontou que o NUL dos 

animais da PCh pode estar influenciando negativamente o metabolismo e a 

função reprodutiva dessas fêmeas. Com o excesso de nitrogênio no organismo 

os animais gastam mais energia para desintoxicação amoniacal além de poder 

apresentar alterações no pH uterino que pode inviabilizar o desenvolvimento 

embrionário. Por tratar-se de primíparas, acredita-se que a energia mobilizada 

para eliminação do excesso de nitrogênio possa exacerbar o impacto do BEN 

nesses animais. 

Resultados obtidos por WATHES at al. (2007) sugerem que existem 

diferenças no controle da mobilização do tecido corporal entre primíparas e 

vacas multíparas. Tal fator pode promover a separação de nutrientes para o 

crescimento bem como para o leite durante a primeira lactação. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 A época mais quente e úmida do ano (PCh) teve efeito direto na 

composição do leite e no ECC das primíparas Holandesas PC, mesmo não 

havendo diferença na produção de leite. No PS encontrou-se maior valor de 

todos os componentes sólidos do leite. 

 Mesmo com as dietas periodicamente ajustadas em todo o 

experimento o manejo e tipo dos alimentos nos diferentes períodos pode ter 

contribuído para exacerbar os efeitos do ET sobre a composição do leite. 
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CAPÍTULO 4 – ASPECTOS QUALITATIVOS DOS ÓRGÃOS GENITAIS E 

INVOLUÇÃO UTERINA DE PRIMÍPARAS HOLANDESAS 

EM DOIS PERÍODOS DO ANO 

 
 

RESUMO 
 

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar os efeitos da sazonalidade, em 
dois períodos distintos do ano (seco e chuvoso) (PS e PCh), sobre estrutura 
ovariana e a involução uterina de primíparas mestiças holandesas, criadas no 
bioma Cerrado. O experimento foi conduzido na Fazenda Rio Verdinho, 
município de Rio Verde - GO. Utilizou-se 72 vacas primíparas, com idades 
entre 24 a 30 meses, divididas em dois grupos experimentais, sendo 36 vacas 
no grupo da PS (maio a setembro) e 36 animais no grupo da PCh (outubro a 
abril). As avaliações começaram a partir de 20 a 25 dias pós-parto e seguiram-
se semanalmente, até que houvesse duas leituras repetidas do tamanho e 
simetria do útero ou, manifestação de estro. Utilizou-se vaginoscópio de aço 
inoxidável e aparelho de ultrassonografia KX 2000® para avaliações uterinas e 
ovarianas. O útero das vacas foi avaliado quanto a sua higidez, tamanho, 
disposição e presença de conteúdo. Os ovários foram avaliados quanto ao 
tamanho, presença de folículos, tamanho dos folículos, presença e tamanhos 
dos corpos lúteos. As avaliações ginecológicas foram realizadas com 
mensurações de ordem qualitativa utilizando o protocolo descrito por 
GRUNERT et al. (2005). O delineamento experimental foi o inteiramente 
casualizado, em duas épocas de mensurações (Águas e Seca). Foram 
realizadas análises de variância para medidas repetidas utilizando-se o 
procedimento MIXED do SAS (2000). As médias ajustadas pelos quadrados 
mínimos foram obtidas através da opção LSMEANS do mesmo pacote 
computacional. O tempo de involução uterina foi avaliado via análise de 
sobrevivência pelo modelo de proporção de risco de Cox (regressão de Cox). 
As tábuas e as curvas de probabilidade de sobrevivência foram obtidas pela 
regressão de Kaplan-Meier usando-se o procedimento LIFETEST do SAS 
(ALLISON, 2010), incluindo a interação entre época (PS e PCh) e tempo de 
involução uterina. Observou-se ovários de tamanho médio e semelhantes em 
ambos os períodos avaliados. Houve diferenças quanto ao tamanho médio dos 
folículos e dos corpos lúteos entre a PS e PCh, com menores médias 
foliculares e luteais na PS. O tamanho do útero não diferiu no momento da 
completa involução uterina. Todavia, no período de Seca os valores médios de 
tamanho dos cornos uterinos foram menores. Cornos uterinos estavam mais 
próximos da simetria completa nos animais da PS do que nos do PCh. A 
contratilidade foi maior na PCh, porém em ambas foram de baixa intensidade. 
Vacas no PS apresentaram o canal cervical mais frequentemente fechado no 
momento das avaliações. Concluiu-se que primíparas Holandesas, criadas em 
regime de pasto, no bioma Cerrado, levam mais tempo para concluir a 
involução uterina no PCh do que no PS. 
 
 
Palavras chave: estresse térmico, ginecologia, primíparas, regressão uterina. 
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CHAPTER 4 – QUALITATIVE MORPHOMETRY OF GENITALS AND 

UTERINE INVOLUTION OF HOLSTEIN PRIMIPAROUS IN 

TWO SEASONS OF YEAR 

 
 

                                                          ABSTRACT  
 
The objective of the present work was to evaluate the effects of seasonality, in 
two distinct seasons of the year (dry and rainy) (DS and RS), on ovarian 
structure and uterine involution in primiparous Holstein, created in Brazilian 
savannah. The experiment was conducted at Rio Verdinho farm, Rio Verde - 
GO. We used 72 primiparous cows, aged 24 to 30 months, divided into two 
groups, with 36 cows in the group DS (May to September) and 36 subjects in 
the RS (October to April). Evaluations have begun from 20 to 25 days 
postpartum and followed up weekly until there were two repeated readings of 
the size and symmetry of the uterus or oestrus manifestation. Was used 
vaginoscópio stainless steel ultrasound machine for reviews KX 2000 ® uterine 
and ovarian. The uterus of cows was evaluated for its integrity, size, disposition 
and presence of content. Ovaries were evaluated for size, presence of follicles, 
size of follicles, corpora luteal and sizes. The evaluations were performed with 
gynecological the qualitative measurements using the protocol described by 
Grunert et al. (2005). The experimental design was completely randomized in 
two periods of measurements (Waters and Drought). Analyses of variance for 
repeated measures using the MIXED procedure of SAS (2000). The adjusted 
means were obtained by least squares through the LSMEANS option of the 
same computational package. The time of uterine involution was assessed by 
analyzing the survival rate of the model of Cox proportional hazards (Cox 
regression). The boards and the survival probability curves were obtained by 
the Kaplan-Meier regression using the SAS procedure LIFETPST (ALLISON, 
2010), including the interaction between period (Waters and Dry) and duration 
of uterine involution. It was observed ovaries and average size similar in both 
stations evaluated. There were differences in the average size of follicles and 
corpora lutea between the DS and DC with lower averages in the follicular and 
luteal station DS. The size of the uterus did not differ at the time of complete 
involution of uterus. However, in the DS average size of the uterine horns 
smaller. Uterine horns were closer to the complete symmetry in animals than in 
the Drought Water. Contractility was higher in water, but in both cases were of 
low intensity. Dry cows at the station showed the cervical canal more often 
closed at the time of the evaluations. It was concluded that primiparous Holstein 
created on pastures in the savannah biome, take longer to complete uterine 
involution in the RS than in the DS. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: heat stress, gynecology, gilts, uterine regression. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O período de transição (PT), intervalo compreendido entre três 

semanas antes e três após o parto, é o período crítico de ocorrência e 

observação de alterações metabólicas e infecciosas nos animais. O desenrolar 

criterioso do PT é fundamental para o desempenho produtivo e reprodutivo das 

vacas leiteiras além de determinar a viabilidade econômica da lactação recém-

iniciada (GRUMMER, 2009). 

O período puerperal deverá transcorrer de forma a permitir que a 

função reprodutiva da fêmea possa ser normalizada o mais breve possível. Em 

geral, esse período deve ocorrer antes dos 60 dias pós-parto para que a 

exploração produtiva das fêmeas bovinas seja justificada economicamente 

(HORTA, 1995).  

Em vacas leiteiras, a involução uterina é influenciada pela ocorrência 

de alterações nos períodos pré, trans e pós-parto e apresenta fator 

determinante para o prolongamento do anestro pós-parto e o BEN, devido à 

excessiva perda de peso após o parto (BUTLER, 2000). O anestro pós-parto 

geralmente é maior em primíparas devido ao BEN ser mais intenso nesta 

categoria que ainda está em fase de desenvolvimento. WATHES et al. (2007), 

afirmaram existir diferenças no controle da mobilização do tecido corporal entre 

primíparas e vacas multíparas. Tal fator pode promover a separação de 

nutrientes para o crescimento e leite durante a primeira lactação. 

O requerimento metabólico associado à produção leiteira resulta no 

BEN que inicia-se dias antes do parto e agrava-se ao longo do pós-parto. Esse 

déficit energético pode reduzir a produção hormonal de estrógeno, aumentar o 

período do parto à primeira ovulação e reduzir níveis sanguíneos de P4, 

qualidade de ovócitos e embriões (ALVES, 2009). 

Causas nutricionais e metabólicas no periparto podem comprometer 

a eficiência reprodutiva das vacas no ciclo seguinte. Enfermidades do periparto, 

embora tenham baixa prevalência na propriedade rural, podem causar 

inúmeras perdas econômicas em razão do seu impacto na produção e 

fertilidade das vacas. As desordens desse período devem ser analisadas 

dentro do contexto produtivo e nunca isoladamente (CORASSIN et al., 2011).  
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Fatores ambientais como o ET também podem acometer os bovinos, 

prolongando o puerpério, já que interferem no metabolismo do animal conforme 

descrito por (WEST, 2003). 

 Objetivou-se com o presente estudo avaliar o tempo da involução 

uterina e estruturas ovarianas de primíparas da raça Holandesa (PC), criadas 

no bioma Cerrado, no período seco (PS) e chuvoso (PCh). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

2.1 Local e data 

 

O experimento foi conduzido na Fazenda Rio Verdinho, localizada 

na rodovia GO 174, Km 12, município de Rio Verde, sob as coordenadas 

17◦47’45” latitude Sul e 51◦02’07” longitude Oeste na região Sudoeste do 

estado de Goiás. A altitude é de 787 m e índice pluviométrico anual de 1587 

mm. A propriedade está localizada em região de relevo levemente aclivado 

com solo caracterizado como latossolo vermelho distrófico. A localidade possui 

dois períodos bem definidos, sendo o período de águas com início em outubro 

e término no mês de abril e outro período de seca que compreende os meses 

de maio a setembro.  

O PS foi avaliado de janeiro a abril de 2011 e o PCh de maio a 

agosto de 2012. 

A área total da fazenda é de 136 hectares (ha). Desse total, 40 ha 

são de reserva ambiental legal e de benfeitorias, 53 ha de pastagens 

constituídas de capim Tanzânia (Panicum maximum cv Tanzânia) e Braquiária 

(Brachiaria brizantha cv. Marandu) e 43 ha são utilizados para o plantio do 

milho para confecção da silagem. 

 

2.2 Animais e manejo 

 

A produção média diária da propriedade é de 2.400 kg de leite com 

126 animais em lactação, mantidos durante o período chuvoso em pastagens 

de capim Tanzânia (Panicum maximum cv Tanzânia), no sistema rotacionado, 

em piquetes adubados com cama de frango e quimicamente na forma de 

cobertura. Durante o período de seca, os animais em lactação receberam 

silagem de milho e ração concentrada contendo 22% de proteína bruta e 76% 

de NDT (Nutrientes digestíveis totais). Os animais ainda receberam 

suplementação mineral ad libitum com o suplemento Reprodução® com 

consumo estimado de 90 a 110 gramas por dia. 
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Foram utilizadas 72 vacas primíparas, da raça Holandesa (PC), com 

idade entre 24 a 30 meses, divididas em dois grupos experimentais, sendo 36 

vacas no grupo da PS e 36 no grupo da PCh.  

As vacas foram ordenhadas duas vezes ao dia em ordenha 

mecanizada, canalizada, em sistema fechado, com esquema de fila indiana e 

contenções de aço inoxidável.  

Antes do início das avaliações ginecológicas os animais foram 

identificados em planilhas de campo com os dados da propriedade, sistemas 

de exploração, idade e nível nutricional. No exame clínico geral foi observado o 

histórico dos animais durante e após o parto, além de possíveis alterações no 

comportamento e postura.  

As avaliações ginecológicas tiveram início quando as primíparas 

estavam com 20 a 25 dias pós-parto, uma vez por semana, até que houvesse 

duas leituras repetidas do tamanho e simetria do útero ou quando houvesse 

manifestação de estro de algum dos animais experimentais. Tais avaliações 

foram realizadas sempre antes do início da ordenha da manhã.  

As avaliações dos órgãos genitais internos iniciaram-se pela 

palpação retal depois da devida contenção das vacas, considerando-se três 

possibilidades: útero que pode ser contido na palma da mão; útero que não 

pode ser contido na palma da mão, mas, é possível delimitar sua curvatura e 

por fim útero que não pode ser contido nem delimitado com a mão. 

 A semiologia do trato genital envolveu duas situações: a inspeção 

dos órgãos externos, fazendo-se as avaliações de estruturas externas e 

observando-se vestígios de muco ou secreção anormal como sangue e/ou 

material purulento, alterações no volume, forma e posição do órgão, retrações 

e cicatrizes dos lábios vulvares. No final do exame realizou-se a avaliação da 

mucosa na região vulvo-vestibular visando observar a presença de lesões, 

inflamações, presença de lesões puntiformes, vesículas e de possíveis 

neoplasias.  

 Utilizou-se vaginoscópio de metal, formato cilíndrico, alongado com 

tubo em aço inoxidável e com foco luminoso na extremidade bem como 

aparelho de ultrassonografia KX 2000®, com transdutor transretal e 

multifrequencial (4,5 a 7,5 MHz). 
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Para o manuseio do vaginoscópio, o mesmo fora higienizado em 

solução de água com desinfetante químico a base de Cloreto de alquil dimetil 

benzil amônio a 30% associado ao Poliexieteilenonilfenileter 5% (Ouro Fino 

Saúde Animal – CB30®), utilizado na diluição de 1:2.000. Após ser usado em 

determinado animal, o mesmo era limpo mecanicamente com folhas de papel 

toalha descartáveis, sempre no sentido craniocaudal para posteriormente ser 

mergulhado na solução desinfetante por cinco minutos. O vaginoscópio era 

inserido na posição ventro-dorsal com angulação aproximada de 45◦ e levado 

até próximo ao colo do útero para as avaliações clínicas.  

Durante as avaliações ultrassonográficas o útero das primíparas foi 

avaliado quanto a sua higidez, tamanho, disposição e presença de conteúdo. 

Os ovários foram avaliados quanto ao tamanho, presença de folículos, 

tamanho dos folículos, presença e tamanho dos corpos lúteos. 

Todas as informações ginecológicas obtidas durante as avaliações 

foram anotadas adequadamente para que ao final dos exames houvesse fichas 

ginecológicas de cada momento dos animais.  

As avaliações ginecológicas foram realizadas com mensurações de 

ordem qualitativa. Os dados apresentados neste trabalho referem-se ao 

momento da involução uterina completa. Tal momento foi determinado quando 

as fêmeas apresentaram à palpação retal, útero pequeno, com cornos 

simétricos ou manifestação de estro.   

Pesquisadores da Escola Superior de Veterinária de Hannover 

(Instituto de Clínica, Obstetrícia e Ginecologia dos Bovinos) idealizaram uma 

anotação das informações ginecológicas de forma padronizada, descrita por 

ROSEMBERGER (1990) e posteriormente adequada aos padrões da língua 

portuguesa por GRUNERT et al.(2005). Os protocolos descritos a seguir 

utilizaram a metodologia desses pesquisadores.  

 

 

PROTOCOLOS: 

 

 TAMANHO DO ÚTERO: 

 

EI – Útero pouco espesso ou pequeno 
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Representa o órgão passível de ser recolhido com a mão e os 

cornos uterinos tem a espessura de um dedo 

(aproximadamente dois cm de diâmetro). 

 

 

EII – Útero de espessura ou tamanho médio 

Representa o útero que pode ser colocado na palma da mão 

e apresenta cornos uterinos da espessura de dois dedos 

(aproximadamente quatro a cinco cm). 

 

EIII – Útero espesso ou de tamanho grande 

Apresenta considerável volume, mas ainda permite ser 

colocado, com alguma dificuldade, sob a palma da mão. 

Cornos uterinos apresentam-se em torno de 3 a 4 dedos 

(aproximadamente sete a 10 cm). 

 

EIV – Útero muito espesso 

O órgão não permite mais ser tracionado e/ou colocado sob a 

palma da mão, contudo é possível contorná-lo e supor o seu 

real tamanho, como também investigar seu conteúdo (cerca 

de 20 cm de diâmetro). 

 

EV – Útero volumoso 

Órgão pesado quando tracionado e dificilmente será 

contornado pela mão do examinador. 

 

EVI - Útero muito volumoso 

Nas vacas pode apenas ser palpado, não mais delimitado 

devido à impossibilidade de alcançar a curvatura. 

 

 SIMETRIA DOS CORNOS UTERINOS 

 

A avaliação da simetria dos cornos uterinos, que foi realizada 

durante a palpação do órgão, contribui de forma significativa 
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para o diagnóstico ginecológico. Nos animais mais velhos que 

tiveram inúmeras gestações, percebe-se pequena assimetria 

que, neste caso, é considerada fisiológica. Existem apenas 

duas apresentações para essa variável: simétricos (S) ou 

assimétricos (AS). Nas ocorrências de assimetrias, o corno 

mais espesso é anotado colocando-se o sinal de cruzes (+) 

para atribuir o grau de variante da assimetria: pequena (+); 

média (++) e grande (+++). Os sinais quando colocados à 

esquerda da sigla AS indicam a assimetria do corno uterino 

esquerdo, quando colocados do lado direito indicam 

assimetria do corno uterino direito. 

 

 CONTRATILIDADE 

 

Durante a avaliação do tamanho e simetria do útero 

observou-se ainda a contratilidade do órgão. Por tratar-se de 

um músculo, o miométrio pode ser considerado erétil, pois 

pode responder a estímulos mecânicos ou biológicos por 

manobras da palpação ou por ações hormonais durante o cio. 

Quanto à contratilidade pode ser classificado em: 

 

CI – Útero permanentemente flácido 

Não se contrai sob estímulos da palpação do órgão. 

 

CII – Útero reage à excitação da massagem 

Contrai-se para em seguida relaxar. Apresenta contratilidade 

moderada. 

 

CIII – Útero sob enérgica e prolongada contração 

Permanece sob intensa contratilidade por longos períodos 

(condição fisiológica apresentada durante o cio e patológica 

durante as metrites). 

 

 TAMANHO DOS OVÁRIOS 
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Os ovários são palpados em sequência aos exames do útero 

e tubas uterinas. Durante esse procedimento deve-se 

observar o tamanho, superfície e consistência. O tamanho é 

notado pela descrição da Tabela 1. 

 

TABELA 1 – Tamanho dos ovários segundo notação clínica da Escola Superior 

de Veterinária de Hannover: objeto de comparação e medidas. 

Notação Objeto de comparação Forma Comprimento x diâmetro 

E Ervilha arredondada 10 mm (diâmetro) 

F Feijão  oval 15 x 0.7 mm 

A Azeitona  oval 20 x 15 mm 

N Noz oval 30 x 20 mm 

P Ovo de Pomba oval 40 x25 mm 

G Ovo de galinha oval 50 a 60 x 40 mm 

Pa Ovo de Pata oval 60 a 70 x 40 mm 

Ga  Ovo de gansa oval 70 a 80 x 50 a 60 mm 

T Bola de Tênis arredondada 90 a 100 mm (diâmetro) 
Adaptado de Grunert et al.(2005). 

 

 VAGINOSCOPIA 

 

Deve-se observar a coloração da mucosa, forma e abertura 

do canal cervical. 

C – Projeção vaginal da cérvice apresenta-se contraída e de 

forma cônica. 

R – Projeção vaginal da cérvice apresenta-se relativamente 

frouxa, apresentando a forma de roseta. 

E – Observa-se alargamento e frouxidão da projeção vaginal 

da cérvice que pode apresentar-se sob forma espalhada. 

 

 ABERTURA DO CANAL CERVICAL 

 

0 – O orifício do canal cervical apresenta-se fechado. 

 

1 – Orifício pérvio para um canudo de plástico (3 mm). 
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2 – Óstio cervical pérvio para um lápis. 

 

3 – Abertura pérvia para um dedo indicador. 

 

4 – Orifício cervical pérvio para dois dedos. 

 

5 – Canal cervical pérvio para três dedos. 

 

A colheita dos dados climáticos para o cálculo do ITU foi obtida 

através da Estação Metereológica da Faculdade de Agronomia da 

Universidade de Rio Verde. A estação localiza-se a 08 km da fazenda onde 

foram realizadas as avaliações. Foram utilizadas as informações de 

precipitação, umidade relativa, temperaturas máxima, média e mínima de cada 

dia durante o período experimental.  

As médias de cada variável metereológica foram obtidas diariamente 

durante os períodos experimentais. Existem várias maneiras para cálculo do 

ITU. DIKMEN & HANSEN (2009) ao avaliarem a temperatura de bulbo seco e 

os índices de temperatura e umidade inferiram que são bons indicadores da 

temperatura retal em vacas lactantes sob ET em regiões subtropicais.  

A fórmula utilizada para cálculo do ITU foi a descrita em NRC (1971): 

 

 ITU = 0.8 x T°C + [UR% x(T°C – 14.4)] + 46.4 onde: 

 

T°C= Temperatura Média 

 

UR%= Umidade relativa  
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2.3 Análise estatística 

 

 

Após classificação através da metodologia de GRUNERT (2005), 

houve caracterização de estruturas (uterinas, ovarianas, foliculares e luteais) 

visando classificá-las para análise estatística das variáveis da seguinte forma: 

 

 TAMANHO DOS OVÁRIOS:  

 

o Ovários com apresentação do tamanho em forma de 

ervilha e/ou feijão foram reclassificados de forma 

numérica com o número 1 e caracterizam ovários de 

tamanho pequeno. 

o Ovários com apresentação do tamanho em forma de 

azeitona e/ou noz foram reclassificados de forma 

numérica com o número 2 e caracterizam ovários de 

tamanho médio. 

o Ovários com apresentação do tamanho em forma de 

ovo de pombo e/ou galinha foram reclassificados de 

forma numérica com o número 3 e caracterizam 

ovários de tamanho grande. 

 

 TAMANHO DOS FOLÍCULOS: 

 

o Folículos 1 a 4 mm: Caracterizados como folículos 

pequenos e classificados de forma numérica 1. 

o Folículos 5 a 8 mm: Caracterizados como folículos 

médios e classificados de forma numérica 2. 

o Folículos ≥ 9 mm : Caracterizados como folículos 

grandes e classificados de forma numérica 3. 
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 TAMANHO DOS CLS: 

 

o CL 1 a 4 mm: Caracterizados como pequenos e 

classificados de forma numérica 1. 

o CLs 5 a 8 mm: Caracterizados como médios e 

classificados de forma numérica 2. 

o CLs ≥ 9 mm : Caracterizados como grandes e 

classificados de forma numérica 3. 

 

 TAMANHO DO ÚTERO: 

 

o Receberam numeração 1 as vacas que apresentaram 

útero pequeno, com presença de cornos uterinos da 

espessura de um dedo. As demais apresentações 

receberam numeração 2. 

 

 SIMETRIA UTERINA: 

o Receberam numeração 1 as vacas que apresentaram 

útero com presença de cornos uterinos simétricos. As 

demais apresentações receberam numeração 2. 

 

 ABERTURA CERVICAL: 

o Receberam numeração 1 as vacas que apresentaram 

alguma abertura cervical. As que encontravam-se com 

região cervical fechada receberam numeração 2. 

 

 CONTRATILIDADE: 

o Receberam numeração conforme a intensidade da 

contratilidade verificada no momento da completa 

involução uterina, sendo a contratilidade mais suave 1 

e a mais intensa 3. 
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O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em 

duas épocas de mensurações (PS e PCh).  

As análises de crítica e consistência dos dados foram realizadas por 

meio do procedimento UNIVARIATE do Statistical Analysis System (SAS) para 

determinar se os erros experimentais das variáveis possuíam distribuição 

normal de probabilidade e homogeneidade de variância (LITTELL et al., 2002). 

Foram realizadas análises de variância para medidas repetidas 

utilizando-se o procedimento MIXED do SAS (LITTELL et al., 2006). As médias 

ajustadas pelos quadrados mínimos foram obtidas através da opção LSMEANS 

do mesmo pacote computacional. Para estas análises usou-se o modelo cuja 

equação é: 

 

Yij  =  + Tri + eij 

 

Onde: 

 

Yij é a observação do animal j, pertencente ao i-ésimo tratamento; 

 é a média geral de todas as observações; 

Tri é o efeito fixo do i-ésimo tratamento (PS e PCh);  

eij é o erro aleatório associado a cada observação ij, pressuposto normalmente 

distribuído e independente com média zero e variância 2. 

O teste de média “t” também foi obtido por meio da opção LSMEANS 

do procedimento MIXED do pacote computacional referido anteriormente.  

O tempo de involução uterina foi avaliado via análise de 

sobrevivência pelo modelo de proporção de risco de Cox (regressão de Cox), 

obtendo-se assim as razões de ajuste de risco e o respectivo intervalo de 

confiança de 95% para esta variável tempo-dependente (involução uterina), 

usando-se o procedimento PHREG do SAS (ALLISON, 2010). As vacas que 

não apresentaram involução uterina completada até 50 dias após o parto foram 

censuradas.  

As tábuas e as curvas de probabilidade de sobrevivência foram 

obtidas pela regressão de Kaplan-Meyer usando-se o procedimento LIFETEST 
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do SAS (ALLISON, 2010), incluindo a interação entre época (PS e PCh) e 

tempo de involução uterina.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Durante as avaliações da involução uterina observou-se as vacas 

que completaram esse processo ao longo do tempo. A análise de regressão 

detectou a probabilidade dos animais não terem concluído a involução uterina 

em determinado momento (até os 50 dias pós-parto). Através da representação 

disposta na forma de gráfico na Figura 1, observa-se que, aos 50 dias pós-

parto, cerca de 65% das vacas da PCh não haviam concluído a involução 

uterina. Ao observar os animais da PS, no mesmo período, havia apenas 35 % 

dos mesmos sem ainda terem involuído o útero de forma completa. Sendo 

assim, ficou evidente que vacas na PCh levaram mais tempo para concluir a 

involução uterina. Os fatores que desencadeiam o ET como temperaturas e a 

umidade mais altas durante a PCh contribuíram para essa condição. Gastos 

energéticos com a dissipação de calor sob efeito do BEN e menores IMS 

colaboraram para involução uterina mais demorada na PCh. 

 

 

 

FIGURA 1 – Gráfico da Regressão de Kaplan-Meyer para análise da 

probabilidade de não involução uterina completa das vacas nas 

PS e PCh até 50 dias pós-parto. Rio Verde-Go, 2012. 
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A involução uterina completa é caracterizada pela ocorrência 

simultânea da redução do tamanho dos cornos, perda tecidual, reepitelização, 

ausência de conteúdo uterino e contração do tecido muscular da região cervical 

(McENTEE, 1990). Segundo MARTINS & BORGES (2011), é muito difícil 

comparar resultados de estudos sobre involução uterina. Verificaram-se 

diferentes períodos de involução de acordo com o sistema de produção, 

localização dos rebanhos e características dos animais como descrito na 

Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Período de involução uterina para diversas raças bovinas, em 

diferentes estudos. 

Referências Local Raça Período de involução uterina (dias) 

BUCH et al., 1955 Wiscosin, EUA Holstein-Friesian 42 a 50 

PERKINS & KIDDER, 1963 Virginia, EUA Hereford e Angus 37,7 

GIER & MARION, 1968 Manhattan, EUA Vacas leiterias de várias raças 50 

ARAÚJO, 1974 RJ, Brasil Vacas leiterias mestiças 24,5 a 28,3 

BÜGNER, 1981 MG, Brasil Nelore multíparas 20 a 25  

LARA, 1985 MG, Brasil Mestiças Holandês-Zebu 28,2 a 31,7 

GUILHERMINO et al., 1992 SP, Brasil Gir leiteiro 36,2 a 41,7 

NOGUEIRA et al., 1993 MG, Brasil Nelore e Tabapuã 29,1 e 30,6 

GONZALEZ SANCHÉZ et al., 1999 MG, Brasil Gir leiteiro 29,7 

LOPES, 2007 GO, Brasil Holandês 40,33 

BRASIL, 2008 GO, Brasil Nelore  25,35 a 37,5 

Fonte: Adaptado de MARTINS & BORGES (2011). 

  

Diversos fatores podem afetar a involução uterina completa. Em 

geral, os estudos têm focado mais especificamente a ordem de partos, idade, 

afecções puerperais, raça e retorno a atividade ovariana (MARTINS & 

BORGES, 2011). Em avaliações com pluríparas e primíparas, atribuiu-se a 

idade mais elevada das pluríparas e o maior número de parições ao fator 

ordem de parto, favorecendo as primíparas que normalmente apresentam 

menor tempo de involução uterina. Os animais mais velhos e com várias 

parições estão mais sujeitos a alterações fisiológicas como fibrose, 

relaxamento de grupos musculares e dos ligamentos de sustentação e em 

consequência redução da contratilidade durante o processo de involução 

(LeBLANC et al., 1998; GRUNERT et al., 2005; GONZÁLEZ SANCHÉZ et al., 

2008). Todavia, resultados diferentes foram encontrados por ZHANG et al. 
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(2010) que observaram maior tempo para involução uterina completa em 

primíparas do que nas multíparas. 

Além das alterações fisiológicas, útero de vacas que apresentam 

complicações no puerpério, como retenção de envoltórios fetais e 

enfermidades metabólicas, involui de forma mais lenta do que fêmeas com 

parto normal (GRUNERT et al., 2005; SHELDON, et al. 2007). 

Ao avaliarem as desordens periparto e seus fatores de risco sobre a 

produtividade de vacas Holandesas pesquisadores constataram interrelações 

entre as enfermidades desse período. Vacas que apresentaram hipocalcemia e 

aborto tiveram 3,7 e 3,36 vezes mais chances de ter retenção de placenta, 

respectivamente. Vacas que apresentaram retenção de placenta tiveram 3,68 

vezes mais chances de desenvolverem metrite secundária e esta foi fator de 

risco para ocorrência de cetose, já que os animais acometidos de metrite 

apresentam menor ingestão de matéria seca e obrigando assim o animal a 

mobilizar reservas corporais (CORASSIM et al., 2011).  

Diferenças endócrinas, anatômicas, fisiológicas, além de fatores 

ambientais, podem estar relacionadas com as variações no período de 

involução uterina entre esses animais, porém ainda não foram completamente 

esclarecidas (MARTINS & BORGES, 2011).   

Nos estudos de CORASSIM et al. ( 2011), as desordens do periparto 

foram associadas ao número de lactações (primíparas e multíparas), estação 

do ano (inverno e verão) e ao ECC antes do parto. 

A atividade ovariana, no período pós-parto, tem início antes da 

involução uterina completa e pode influenciar a eficiência reprodutiva das 

vacas. Na década de 1970, THATCHER & WILCOX (1973) constataram que 

vacas que tiveram maior manifestação de estro até 60 dias pós-parto 

necessitaram de menor número de serviços para ficarem gestantes. 

Na Tabela 3, onde estão descritos os valores referentes às variáveis 

ovarianas e uterinas, observou-se que as primíparas Holandesas apresentaram 

ovários de tamanho médio e foram semelhantes em ambos os períodos 

avaliados, ao final da involução uterina. No entanto, no momento da completa 

involução do útero, houve diferenças quanto ao tamanho médio dos folículos e 

dos CLs entre a PS e PCh. A média do tamanho dos folículos foi menor na 

período de Seca.  
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 Por tratar-se da avaliação em determinado momento do puerpério, 

vacas com menores folículos sugerem que estas possam estar entrando em 

fase de recrutamento de uma onda de crescimento folicular. As diferenças 

entre os tamanhos dos folículos podem apenas sugerir que os dois grupos 

experimentais estavam em diferentes momentos do ciclo estral. Essa mesma 

dinâmica aplica-se aos tamanhos diferentes de CLs entre os períodos. 

 Na literatura consultada encontraram-se poucos trabalhos que 

abordaram o tamanho dos folículos no momento da involução uterina completa. 

Em geral, observa-se que são avaliados o tamanho e a composição dos 

folículos no momento da dominância ou pré-ovulação (SIROIS & FORTUNE, 

1988; SÁVIO et al.,1988 GINTHER et al, 1989; SILVA et al., 2005; FERRAZ, 

2007; GAMA FILHO et al., 2007). Em alguns desses trabalhos foi observado 

ainda que nas estações mais quentes do ano houve influência negativa no 

tamanho do folículo pré-ovulatório  (WOLFENSON et al., 2004; GAMA FILHO 

et al., 2007; BILEGO, 2009; SHEHAB-EL-DEEN et al., 2010). O retardo no 

crescimento folicular, segundo os trabalhos, pode ter sido causado por 

mudanças no metabolismo hormonal associado as estresse térmico 

(WOLFENSON et al., 2000; De RENSIS & SCARAMUZZI, 2003; MORTON et 

al., 2007).   

Os níveis de progesterona no sangue e/ou no leite podem indicar o 

retorno da atividade ovariana (níveis ≥ 5 ng/ml indicam retorno a ciclicidade). 

Todavia, o retorno às atividades funcionais nos ovários estão condicionados a 

diversos fatores como, nível nutricional, BEN (BUTLER et al., 2000), 

enfermidades metabólicas (GRUNERT et al., 2005), ET (WOLFENSON, et al., 

2000, 2004) e ECC como demonstrado por REKSEN et al. (2002).  Estudando 

a relação de ECC com o retorno à ciclicidade, esses pesquisadores verificaram 

que a partir da quarta a quinta semana pós-parto, ambos os grupos, primíparas 

e multíparas, que perderam ECC, tiveram atraso no início da função luteal. 

 O tamanho do útero, avaliado por palpação retal, não apresentou 

diferenças quanto ao tamanho, no momento da completa involução uterina. 

Contudo, na PS os valores para tamanho médio de útero estiveram 

numericamente mais próximos do número um, que é quando o órgão 

apresenta-se pequeno com cornos uterinos da espessura de um dedo. O 

mesmo comportamento foi verificado também, embora com diferenças, para a 
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variável simetria. Observa-se que os cornos uterinos estavam mais próximos 

da simetria completa (valor um) nos animais da PS do que nos da PCh. 

 A variável contratilidade apresentou maior intensidade na PCh. Essa 

situação sugere que os animais estavam ainda concluindo o processo de 

involução. A contratilidade evidenciada foi de baixa a média intensidade, 

demonstrando que o órgão pode apenas estar respondendo ao estímulo 

manual e contraindo-se como parte dos processos finais de involução.  

 Tal fato confirma-se com os valores referentes também à abertura 

cervical. Observa-se na Tabela 3, que os úteros das vacas da PCh encontram-

se mais próximos do valor um, que é quando as mesmas apresentam o canal 

cervical aberto. Sendo assim, vacas na PS apresentaram o canal cervical mais 

frequentemente fechado no momento das avaliações. 

 

TABELA 3 – Média (µ) e erros-padrão (EP) dos valores de Média do Tamanho 

dos Ovários (MTO), Média do Tamanho dos Folículos (MTF), 

Média do Tamanho dos Corpos Lúteos (MTCL), Tamanho do 

Útero (TU), Simetria (SIM), Contratilidade (CONTR), Abertura 

Cervical (ABER), em dois períodos do ano (Seco e Chuvoso), no 

momento da completa involução uterina. Rio Verde, 2012. 

  ÁGUAS SECA   

Variáveis Média EP Média EP p-Valor 

MTO 1,95 0,32 2,01 0,38 0,5116 

MTF 2,19a 0,45 1,91b 0,45 0,0114 

MTCL 2,08 0,62 1,69b 0,45 0,0033 

TU 1,30 0,46 1,19 0,40 0,2829 

SIM 1,41a 0,50 1,11b 0,31 0,0030 

CONTR 1,77a 0,76 1,30b 0,46 0,0024 

ABER 1,50b 0,50 1,83a 0,37 0,0024 
*Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem estatisticamente (p≤0,05). 

 

  

Segundo HORTA (1995), durante o período de anestro pós-parto 

útero e cérvice comportam-se como entidades distintas. Verificou que a taxa de 

involução uterina não apresentou significativas correlações com o período de 

anestro. Porém, evidenciou-se significativa correlação desse período com a 

taxa de involução cervical.  Tal efeito foi atribuído à possibilidade de, durante o 
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anestro, as prostaglandinas serem as principais responsáveis pelos 

mecanismos bioquímicos necessários à involução da cérvice. Ainda conforme 

os mesmos autores, somente após o início da atividade ovariana e ativação 

das interações útero-ovárico-hipotalâmico-hipofisário, que geralmente ocorre 

antes da involução uterina completa, as taxas de involução do útero e da 

cérvice foram ambas influenciadas significativamente pelo início da atividade 

ovariana. Porém, nos trabalhos de MELENDEZ et al. (2004), demonstraram 

que as prostaglandinas tem efeito positivo na involução uterina quando foram 

administradas duas doses da substância exógena em fêmeas que 

apresentavam retenção de placenta e metrite. A involução foi ainda melhor 

evidenciada em primíparas. O tratamento ainda aumentou a taxa de concepção 

ao primeiro serviço e diminuiu o diâmetro dos cornos uterinos. Resultados 

semelhantes foram verificados por LOPES (2007), quando avaliou a involução 

uterina sob diferentes doses de prostaglandinas no pós-parto de vacas 

Girolando.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que primíparas Holandesas (PC), criadas no bioma 

Cerrado, levam mais tempo para concluir a involução uterina no PCh do que no 

PS. Esse período mais prolongado para a involução uterina completa pode 

influenciar negativamente a eficiência reprodutiva das primíparas no período de 

maior umidade relativa e temperaturas médias.  
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os efeitos do estresse térmico em bovinos têm sido amplamente 

abordados em vários estudos em todo o mundo. Seus efeitos causam impacto 

considerável nos sistemas de produção, pois, diminuem a eficiência reprodutiva 

dos animais através de alterações morfofisiológicas. 

No primeiro artigo, realizou-se avaliação dos dados ambientais de 

uma região que hoje destaca-se como referência na produção leiteira no 

estado de Goiás. Investimentos feitos ao longo dos anos, inclusive na 

propriedade onde realizou-se este experimento já sinalizam o potencial 

produtivo do propriedade que é ainda favorecido pela renomada produção 

regional de grãos (soja e milho). Todavia, observa-se através de dados 

históricos que houve algumas mudanças no ambiente da localidade. É possível 

verificar, por exemplo, a quase ausência da época de temperaturas mais 

baixas (frio) que no passado, sempre coincidia com o mês de julho. Atualmente 

percebe-se que nos meses que envolvem os períodos de outono e inverno tem 

sido sim, cada vez mais seco do que nos anos anteriores. O período chuvoso, 

que nesta região coincide com o verão, entretanto, continua com temperatura e 

umidade relativa do ar mais alta durante toda sua duração. De forma geral, na 

região avaliada, os investimentos em estratégias que proporcionem maior 

conforto térmico não ocorreram na mesma proporção daqueles feitos em 

máquinas e genética. 

 No segundo estudo, foram avaliadas cerca de 150 a 180 amostras 

de leite dos animais em cada período estudada. Os resultados apontaram 

diferenças importantes e que devem ser consideradas dentro do sistema 

produtivo, pois, representam além de perdas econômicas na fazenda, intenso 

impacto sobre o rendimento industrial de produtos lácteos. Os prejuízos podem 

ainda maiores quando é analisado a menor eficiência alimentar durante o 

período de temperaturas mais altas. Os gastos adicionais por parte do animal 

durante a dissipação de calor poderiam ser melhor aproveitados para a 

produção leiteira e eficiência reprodutiva. 

A terceira avaliação realizada envolveu características intimamente 

relacionadas com a eficiência reprodutiva que é a involução uterina. Os 

resultados apresentados e que confirmaram que fêmeas durante o verão levam 
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mais tempo para concluir a involução uterina atestaram várias suspeitas 

observadas no campo quando as fazendas eram assistidas. Normalmente 

observava-se em propriedades diversas, onde havia o programa de assistência 

veterinária, maior diagnóstico de problemas reprodutivos como maior período 

voluntário de espera e menor taxa de serviço durante o período do verão. 

Efetivamente, trata-se de mais um fator que contribui negativamente para a 

produtividade leiteira. 

Com base nos dados apresentados conclui-se que muitas 

propriedades leiteiras no Brasil estão utilizando animais de alto potencial 

genético para produção leiteira, porém com ferramentas de manejo nem 

sempre adequadas ao nível de exigência metabólica e de conforto térmico que 

os animais necessitam ao seu adequado desempenho. A atividade leiteira é 

extremamente complexa e vulnerável. Condições desafiadoras como o ET 

durante as período mais quentes podem ser uma das principais, pois, afetam 

todo o desempenho animal por interferência homeostasia dos animais. 

Estratégias de manejo devem ser constantemente avaliadas para 

obtenção de produção leiteira ambientalmente responsável e economicamente 

viável. 

 


