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RESUMO 

 

ABREU, L.A. de. Efeito da suplementação nutricional durante o período pós-parto na 

dinâmica de crescimento folicular e taxa de prenhez à IATF em vacas de corte [Effect of 

nutritional supplementation during postpartum period on dynamics of follicular growth and 

pregnancy rate by TAI in beef cows]. 2021. 105 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Avaliou-se o efeito da suplementação nutricional durante o período pós-parto sobre a eficiência 

produtiva (desempenho em ganho de peso da matriz e de sua progênie) e reprodutiva (dinâmica 

folicular, concentração circulante de IGF-1 e taxa de prenhez) de vacas de corte submetidas à 

IATF. Para isto, foram utilizadas 629 vacas pluríparas lactantes, homogeneamente distribuídas 

de acordo com a data do parto, grupo genético, idade, peso e ECC. Os animais foram alocados 

em três grupos experimentais: 1) PNM (Programa Nutricional Mineral; n=208): 0,4 g/Kg de 

peso vivo (PV) durante 87 dias, 2) PNP (Programa Nutricional Proteico; n=212): 2,0 g/Kg PV 

durante 87 dias, ambos os programas com início da suplementação 30 dias (D-30) antes da 

sincronização para IATF e 3) PNPE (Programa Nutricional Proteico-energético; n=209): 3,0 

g/Kg/PV durante 57 dias, com início da suplementação no dia zero (D0) do protocolo de IATF. 

Todos os animais foram sincronizados para IATF utilizando protocolo a base de estradiol e 

progesterona. As fêmeas não gestantes receberam uma segunda IATF no D42. O diagnóstico 

de gestação foi realizado 30 dias após a IATF e ao final da estação de monta (após o repasse 

com touros). Durante o período experimental foram avaliados os parâmetros de consumo de 

suplemento, ECC e peso corporal das vacas e dos bezerros. A análise estatística foi realizada 

através do sistema estatístico SAS©. Houve interação tratamento nutricional e tempo para ECC 

(P=0,008). As vacas do grupo PNP apresentaram ganho superior de ECC somente entre os dias 

D-30 e D0 (P<0,0001). Ainda, as fêmeas que ganharam ECC (P<0,0001) e peso (P=0,0012) no 

intervalo entre o D0 e D40 apresentaram maior probabilidade de taxa de prenhez à primeira 

IATF (P=0,0008). Houve interação tratamento*tempo para o ganho de peso (P=<0,0001). O 

grupo PNP apresentou maior ganho de peso somente entre os dias D-30 e D0 quando 

comparado com aos grupos PNM e PNPE. Verificou-se que as fêmeas que ganham mais peso 

entre o D0 e o D40 aumentaram a probabilidade de se tornarem gestantes à IATF (P=0,0012). 

Verificou-se interação tratamento*tempo para o peso dos bezerros (P<0,0001). No D40 os 

bezerros das vacas dos grupos PNP e PNPE apresentaram maior ganho de peso. Entretanto, 

essa diferença não foi verificada ao final do período de suplementação (D57). A suplementação 

nutricional não aumentou a taxa de prenhez à primeira (P=0,29) e à segunda IATF (P=0,08). 



 

Não foi verificada interação entre tratamento e grupo genético para a taxa de prenhez à IATF 

(P=0,15). Conclui-se que os animais do grupo PNP apresentaram ECC e peso corporal superior 

ao grupo PNM somente no período entre o início do tratamento e o início do protocolo de 

sincronização para IATF. Os animais que ganharam ECC e peso corporal entre o D0 e o D40, 

independente do tratamento, apresentaram maior probabilidade de prenhez à primeira IATF. 

Entretanto, não foi verificado efeito dos tratamentos para a taxa de prenhez. 

 

Palavras-chave: Nutrição, sincronização da ovulação, ressincronização precoce. 

  



 

ABSTRACT 

 

ABREU, L.A. de. Effect of nutritional supplementation during postpartum period on 

dynamics of follicular growth and pregnancy rate by TAI in beef cows [Efeito da 

suplementação nutricional durante o período pós-parto na dinâmica de crescimento folicular e 

taxa de prenhez à IATF em vacas de corte]. 2021. 105 f. Dissertation (Master’s in Science) – 

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

The effect of nutritional supplementation during postpartum period on productive (body 

condition score – BCS was represented as ECC; performance of weight gain of cows and 

calves) and reproductive (follicular dynamics, circulating concentration of IGF-1 and 

pregnancy rate) efficiency was evaluated on beef cows submitted to TAI. For this, 629 lactating 

multiparous cows were used, homogeneously distributed according to calving date, genetic 

group, age, weight and ECC. Animals were divided into three experimental groups: 1) PNM 

(Mineral Nutritional Program; n=208): 0,4 g/Kg of body weight (represented as PV) for 87 

days; 2) PNP (Protein Nutritional Program; n=212): 2,0 g/Kg PV for 87 days, both programs 

starting supplementation 30 days (D-30) before synchronization to TAI and 3) PNPE (Protein-

Energy Nutritional Program, n=209): 3,0 g/Kg/PV for 57 days, starting on day zero (D0) of 

TAI protocol. All animals were synchronized to TAI using protocol based on estradiol and 

progesterone. Blood samples were collected from a subgroup of animals (n=45) on days D-30, 

D0 and D40 for hormonal analysis of IGF-1. In this same subgroup of animals, ultrasound 

examinations were performed to evaluate follicular dynamics on D0, D8 and D10. Non-

pregnant females received a second TAI on D42. Pregnancy diagnosis was performed 30 days 

after TAI and at the end of breeding season (after natural service with bulls). During the 

experimental period, parameters of supplement intake, ECC and body weight of cows and 

calves were evaluated. Furthermore, pasture bromatological evaluations were carried out during 

the study period. Statistical analysis was performed using SAS© Statistical System. There was 

an interaction between nutritional treatment and time to ECC (P=0,008). The cows in the PNP 

group showed higher ECC gain between days D-30 and D0 (P=<0,0001). The gain of ECC 

(P<0,0001) and weight (P=0,0012) between D0 and D40 increased the probability of pregnancy 

rate at the first TAI. There was a treatment*time interaction for weight gain (P=<0,0001). The 

PNP group showed greater weight gain between days D-30 and D0 when compared to the PNM 

and PNPE groups. It was found that females who gain more weight between D0 and D40 

increased the probability of becoming pregnant at TAI (P=0,0012). There was an interaction 

treatment*time for weight of calves (P<0,0001). On D40, calves from cows from PNP and 



 

PNPE groups showed greater weight gain. However, this difference was not verified at the end 

of supplementation period (D57). There was no effect of treatments on diameter of largest 

follicle at the time of removal of P4 device and on TAI (P=0,45), but an effect of time was 

observed (P=<0,0001). Similarly, there was no treatment effect (P=0,84) and treatment*time 

interaction (P=0,45) for circulating concentration of IGF-1. However, a time effect was 

observed for all groups (P=0,0008). Nutritional supplementation did not increase the pregnancy 

rate at the first (P=0,29) and second TAI (P=0,08). There was no interaction between treatment 

and genetic group for the TAI pregnancy rate (P=0,15). It is concluded that animals in PNP 

group had ECC and body weight higher than PNM group only in the period between the start 

of treatment and the start of synchronization protocol for TAI (D-30 to D0). Animals that gained 

ECC and body weight between D0 and D40, regardless of the treatment, had a higher 

probability of pregnancy at first TAI. However, there was no effect of treatments for the 

variables pregnancy rate, follicular diameter on day of device removal and TAI and circulating 

concentration of IGF-1. 

 

Keywords: Nutrition, ovulation synchronization, early resynchronization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A demanda global por alimentos está aumentando devido ao acelerado crescimento 

demográfico (FAO, 2017). As exportações agroalimentares cresceram na última década e 

fortaleceram o setor agrícola, abrindo oportunidades para o desempenho econômico das 

economias emergentes. Todavia, os impactos socioeconômicos e de saúde provocados pelo 

COVID-19 tendem a deteriorar a segurança alimentar global (FAO, 2020). As estimativas 

apontam que em 2019 cerca de 750 milhões (aproximadamente uma em cada dez pessoas no 

mundo) foram expostas a níveis severos de insegurança alimentar, um indicador que se 

aproxima da fome (FAO, 2020). 

De acordo com o relatório State of Food and Security and Nutrition in the World (2020), 

a necessidade de produção de alimentos não está aliada somente à preocupação por dietas 

saudáveis, com produtos de origem animal e vegetal, mas produtos também economicamente 

acessíveis. Assim, a transformação dos sistemas alimentares se tornou necessária para atender 

o cenário atual e futuro. O Brasil possui destaque na indústria global de alimentos, 

especialmente de commodities como a carne bovina. Dessa forma, o país deve se atentar à 

produtividade da base de sustentação da atividade pecuária, que é o sistema de cria (ROVIRA, 

1996). 

O sistema de cria é um dos principais centros de custos na bovinocultura de corte, com 

impactos diretos do desmame, da recria de novilhas, das vacas de cria e dos touros na eficiência 

econômica da atividade (OAIGEN, 2008). De acordo com Sprott et al. (1998), o cálculo do 

ponto de equilíbrio é uma importante ferramenta de gestão para maximizar tanto a produção 

como o faturamento da atividade. Assim, identificar os fatores que interferem no custo de 

produção do bezerro pode auxiliar na tomada de decisão estratégica de manejo, determinando 

o preço mínimo de venda para cobrir todos os investimentos. 

Nesse contexto, o uso das biotecnologias reprodutivas para aumentar a produção e a 

rentabilidade nas propriedades têm ganhado força nos últimos anos. A inseminação artificial 

(IA), por exemplo, é uma técnica que apresenta vantagens produtivas para o rebanho quando 

comparada à utilização da monta natural (LIMA et al., 2010; LAMB; MERCADANTE, 2016; 

BARUSELLI et al., 2018). A técnica de IA permite acelerar o ganho genético pela utilização 

do sêmen de touros melhoradores, resultando em bezerros mais produtivos, que geram maior 

retorno econômico. Ainda, a inseminação, quando associada a protocolos de sincronização da 

ovulação (inseminação artificial em tempo fixo; IATF), permite antecipar e concentrar a 

concepção no início da estação de monta (EM), aumentando a eficiência produtiva através do 
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nascimento dos bezerros na melhor época do ano (período seco; VALLE, 1998). Bezerros 

nascidos no início da estação de parição conseguem expressar um ganho adicional de 20 Kg no 

peso ao desmame quando comparados com bezerros nascidos no final da estação de monta 

(BARUSELLI et al., 2018; BARUSELLI, 2019). 

O avanço tecnológico da pecuária tem permitido uma produção mais sustentável do 

ponto de vista econômico e ambiental. O número de abates no Brasil em 2020 foi de 41,5 

milhões de cabeças, representando 14,3% da produção mundial de carne. A produtividade de 

carne bovina no Brasil, entre o período de1990 a 2020, aumentou 159%. Em 1990, a produção 

de carne representava apenas 4,6 toneladas (1,6@/ha/ano) enquanto em 2020 atingiu 10,3 

toneladas (4,2@/ha/ano). Além disso, os dados da ABIEC (2021) indicam que o uso de áreas 

de pastagem e a produtividade estão se comportando de forma inversamente proporcional. A 

partir de 2005 houve considerável queda no uso de terras (milhões de hectares) e aumento de 

produtividade (@/ha/ano; ABIEC, 2021). 

Abreu e colaboradores (2021a, aceito para publicação) analisaram dois sistemas de 

produção de bezerros sob mesma condição de manejo (baixa tecnologia com monta natural vs. 

elevada tecnologia com o emprego da IATF). Os autores observaram que o uso de tecnologia, 

além de aumentar a eficiência reprodutiva (redução da idade ao primeiro parto de 48 para 24 

meses e aumento da taxa de desmame de 60 para 80%), contribuiu para a redução de 37,7% no 

uso de área (ha) e no custo das emissões de CO2 equivalentes (60 USD por 1 tonelada CO2eq). 

O CO2eq foi calculado de acordo com a unidade animal (1 UA=450 Kg de PV) e foi estimada 

a lotação de 1 UA por ha. O sistema de produção de baixa tecnologia emitiu 3.714.530 toneladas 

de CO2eq por ano, correspondendo a US$ 222.871,77. Em contrapartida, o sistema de alta 

tecnologia, emitiu 2.311.263 toneladas de CO2eq por ano, correspondendo a US$ 138.675,77. 

Esses dados demonstram o impacto da eficiência reprodutiva na sustentabilidade produtiva e 

ambiental. 

No entanto, a pecuária de corte brasileira ainda apresenta baixa eficiência produtiva 

quando comparada aos Estados Unidos, que com menor rebanho (94,3 milhões de cabeças 

vs.187,5 milhões de cabeças no Brasil; ABIEC, 2021) lidera o ranking mundial de produção de 

carne (17,4% da carne mundial; BARUSELLI, 2019; ABIEC, 2021). Na atualidade existe 

tecnologia de reprodução assistida para aumentar a eficiência dos sistemas de produção de 

bezerros. As técnicas de sincronização da ovulação para o emprego da inseminação artificial 

em tempo fixo (IATF) estão sendo cada vez mais empregadas pelo setor pecuário. Entretanto, 

apesar do mercado de IATF ter crescido 30% no ano de 2020 no Brasil, superando 21 milhões 

de procedimentos (BARUSELLI, 2021), apenas 16% das fêmeas em reprodução são 
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inseminadas artificialmente por tempo fixo (corte e leite; BARUSELLI, 2020). Na atualidade 

o rebanho nacional ainda apresenta baixa eficiência reprodutiva, com ocorrência de elevada 

idade ao primeiro parto (42 meses) e intervalo entre partos (17 meses), que contribuem para 

uma baixa eficiência produtiva (BARUSELLI E VIEIRA, 2015). 

Os resultados de prenhez observados na aplicação da inseminação artificial em tempo 

fixo (IATF) variam entre 25 e 67%, conforme inúmeros fatores de potencial interferência nas 

taxas observadas em cada programa (FRIGONI, 2020). Dentre as causas de baixa fertilidade, o 

manejo nutricional inadequado é um fator de alta importância (WILTBANK et al., 1962; 

SHORT et al., 1990; D’OCCHIO et al., 2019). Por sua vez, o sistema de cria no Brasil é 

fundamentado em sistemas de pastejo tropical, consistindo em variações sazonais na produção 

de forragem, que raramente estão em estado de equilíbrio na relação entre suprimento e 

demanda (ABEYGUNAWARDENA; DEMATAWEWA, 2004; PAULINO et al., 2004). 

Assim, as vacas de corte que enfrentam uma deficiência de nutrientes intensa em 

quantidade como qualidade, além de perder peso, podem não retomar a atividade cíclica 

ovariana após o parto, resultando em falha na reconcepção e na parição anual (FERREIRA, 

1992; HESS et al., 2005; AYRES et al., 2014). Ainda, as fêmeas que não apresentam 

deficiência alimentar no momento da concepção e se tornam gestantes, entretanto foram 

expostas a baixos níveis nutricionais após o estabelecimento da gestação, podem diminuir a 

produção de leite, reduzir o desempenho dos bezerros e elevar a taxa de mortalidade 

(RODRIGUES; ESTEVES, 1992; SILVA et al., 2016). 

O anestro pós-parto se estende do parto à primeira ovulação e compreende o período de 

involução uterina e restabelecimento da atividade ovariana, indispensável para uma nova 

concepção. A secreção de LH no período pós-parto é inicialmente baixa e as descargas pulsáteis 

apresentam baixa frequência (YAVAS; WALTON, 2000). Além disso, são necessários 

crescentes pulsos de LH para suportar os estágios finais do desenvolvimento folicular e 

ovulação (4 a 5 pulsos em 10 horas; CROWE et al., 2014). Segundo Short e coautores (1990), 

a restrição energética da dieta pode mediar a liberação de LH através de neuropeptídeos 

opióides endógenos com capacidade de controlar a produção de GnRH no hipotálamo. 

O escore de condição corporal (ECC) é uma medida que prediz as reservas de energia 

do animal por meio da cobertura de músculos e gordura na carcaça. Mulliniks e coautores 

(2012) relatam que um ECC baixo pode representar baixas concentrações séricas de glicose e 

essa condição pode ocasionar a redução da liberação hipotalâmica de GnRH. A insulina é 

associada à nutrição e controla a utilização da glicose pelo organismo, favorecendo a produção 

do fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) pelo fígado (LASKOWSKI et al., 
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2016). As concentrações de IGF-1 estão positivamente associadas a sensibilidade das células 

foliculares aos hormônios FSH e LH, que contribuem para o crescimento e a maturação 

folicular (STEWART et al., 1996; METEER; SHIKE; CARDOSO, 2015). Nesse contexto, a 

melhora do estado nutricional pós-parto tem sido associada a maior reserva energética que pode 

ajudar a restabelecer a secreção de LH e promover o aumento do desenvolvimento folicular 

(ROBINSON, 1996; DISKIN; KENNY, 2016). Além disso, fêmeas bovinas mais bem nutridas 

no período pós-parto possuem maior produção de leite e de desempenho no peso do bezerro ao 

desmame (CALLAGHAN; RODGERS; PERRY, 2020). 

As estações no Brasil são caracterizadas por primavera (setembro a dezembro) com 

aumento nos índices pluviométricos, verão (dezembro a março) com altas temperaturas e 

grande quantidade de chuvas; outono (março a junho) com início da redução dos índices 

pluviométricos; inverno (junho a setembro) com o menor índice pluviométrico do ano e 

(NIMER, 1989). Nesse contexto, verifica-se maior oferta de pastagens na primavera e no verão. 

Entretanto, mesmo no período das chuvas a forragem disponível pode apresentar deficiência 

nutricional, uma vez que as gramíneas tropicais sob pastejo raramente podem ser consideradas 

como dietas balanceadas, pois existem concentrações de nutrientes e atributos nutricionais 

específicos conforme a exigência da categoria animal (DETMANN; PAULINO; 

VALADARES FILHO, 2010). 

Incrementos na produção animal com o uso de programas de suplementação durante o 

período de transição seca-águas têm sido evidenciados (NASCIMENTO et al., 2009; 

DETMANN; PAULINO; VALADARES FILHO, 2010; ACEDO et al., 2011; CATUSSI 

2021). Todavia, estudos voltados para a avaliação de características nutricionais e reprodutivas 

em animais suplementados nesse período são escassos. Assim, objetivou-se avaliar os efeitos 

de três programas de suplementação nutricional aditivada (mineral, proteico e proteico-

energético) durante o período pós-parto para as variáveis consumo, ECC, peso corporal, 

dinâmica folicular, perfil hormonal de IGF-1 e taxa de prenhez em vacas de corte lactantes 

submetidas à IATF. 
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2. MODELO HIPOTÉTICO 

 

A hipótese do presente estudo é de que o programa de suplementação nutricional 

proteico por 87 dias (com início 30 dias antes da IATF) e o programa nutricional proteico-

energético por 57 dias (com início no dia zero do protocolo de IATF) aumentam o escore de 

condição corporal (ECC), o ganho médio diário (vacas e bezerros), o diâmetro folicular, a 

concentração circulante do fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1 (IGF-1) e a 

eficiência reprodutiva quando comparados com o grupo controle (programa de suplementação 

nutricional com mineral por 87 dias, com início 30 dias antes da IATF; Figura 1). 
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Figura 1. Modelo experimental hipotético. 
 

 
 

Legenda: ECC: Escore de condição corporal; GMD: Ganho médio diário, ꝊFD: Diâmetro do folículo dominante; [  ] IGF-1: Concentração circulante de IGF-1. 

Fonte: Abreu (2021). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos Gerais 

 

Avaliar os efeitos de diferentes programas de suplementação nutricional durante o 

período pós-parto na dinâmica folicular e taxa de prenhez à IATF de vacas de corte lactantes. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o escore de condição corporal das vacas durante o período pós-parto; 

 

 Avaliar o ganho médio diário (Kg) das vacas e bezerros durante o período pós-parto; 

 

 Avaliar o diâmetro do maior folículo ovariano no dia da retirada do dispositivo de 

progesterona (P4) e na IATF; 

 

 Avaliar a concentração circulante de IGF-1 em três momentos: 1) início da 

suplementação (D-30); 2) início do protocolo de sincronização para a IATF (D0) e 3) 

no momento do diagnóstico de gestação (D40); 

 

 Taxa de prenhez da primeira e da segunda IATF; 

 

 Taxa de prenhez acumulada (duas inseminações em tempo fixo seguida de repasse com 

touros). 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Balanço energético durante o período pós-parto em vacas de corte 

 

O ciclo estral em bovinos é coordenado por interações endócrinas de hormônios 

secretados pelo hipotálamo, hipófise, gônadas e útero (MACMILLAN; BURKE, 1996; 

FORTUNE; RIVERA; YANG, 2004). A dinâmica do desenvolvimento folicular se assemelha 

a um padrão de ondas (relatos de uma até quatro ondas, contudo, duas a três ondas são mais 

frequentes) e envolve os processos de emergência, divergência, dominância e atresia ou 

ovulação de folículos antrais (SAVIO, 1988; GINTHER; KASTELIC, KNOPF, 1989; 

FIGUEIREDO et al., 1997; GINTHER, 2000; BÓ; BARUSELLI; MARTÍNEZ, 2003; 

FORTUNE; RIVERA; YANG, 2004).  

O anestro, por sua vez, é o estado oposto a ciclicidade, pois apesar de haver crescimento 

folicular não há dominância e maturação folicular, não ocorrendo a manifestação de estro e a 

ovulação (FALLAS et al., 1987; MORO et al., 1994). A ocorrência de intervalos prolongados 

de anestro pós-parto promove baixas taxas de serviço e reduz o desempenho reprodutivo e 

produtivo das vacas durante a estação de monta (CICCIOLI et al., 2003). 

Existem particularidades do ciclo estral entre as fêmeas zebuínas e taurinas (diâmetro 

do folículo pré-ovulatório; duração do estro; concentração de hormônios esteroides; LOPEZ, 

SATTER, WILTBANK, 2004; SARTORI et al., 2004; GIMENES, 2008; SÁ FILHO et al., 

2010; SALES, 2011; PERRY et al., 2014). Todavia, a ocorrência de um período de anestro pós-

parto com duração variável é observada nas vacas de ambas as aptidões (corte e leite; AYRES 

et al., 2009). Conforme Wiltbank et al. (2002), existem condições anovulatórias mais 

frequentes para as vacas de corte quando comparadas com vacas de leite. Inclusive, os autores 

discutem que em vacas Bos indicus é comum observar crescimento de folículos que não atingem 

a divergência folicular com longos períodos anovulatórios. 

As concentrações de gonadotrofinas [hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo 

estimulante (FSH)] são baixas no último terço gestacional. Isso ocorre em consequência do 

feedback negativo provocado pela progesterona e estrógeno sobre o eixo hipotalâmico-

hipofisário (abundante produção de esteroides pela placenta; WILTBANK et al., 2002; 

RHODES et al., 2003). Após o parto, as concentrações de FSH aumentam significativamente 

nos primeiros cinco dias, no entanto, o restabelecimento dos estoques hipofisários de LH ocorre 

apenas entre 15 e 30 dias após o parto (YAVAS; WALTON, 2000; CROWE et al., 2014).  



|32 

Dessa forma, os folículos podem avançar a fase de divergência (7 a 14 dias), mas não 

são capazes de atingir o crescimento folicular final e a ovulação. Isso ocorre porque a baixa 

produção de estradiol pelo folículo dominante não é suficiente para promover a maturação 

folicular e, mesmo sob baixa concentração de progesterona, não promove um pico de LH para 

indução da ovulação (YAVAS; WALTON, 2000; CROWE et al., 2014). 

Ainda, existem outros fatores que contribuem para a inibição da ovulação após o parto. 

Segundo Williams (1990), a presença do bezerro junto à vaca parida reduz a liberação do 

hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) e, consequentemente, a secreção de LH. A 

elevada idade da vaca, a extensão do período de involução uterina pela ocorrência de patologias 

e a nutrição inadequada também estão associadas à anovulação (MACMILLAN; CLAYTON, 

1980; GALINA et al., 1989).  

A nutrição estabelece a homeostase metabólica sistêmica e regula a proporção de tecido 

adiposo e muscular dos animais (TENA-SEMPERE, 2006). A ação de hormônios metabólicos 

como a leptina, IGF-1 e grelina interagem e são capazes de regular as funções reprodutivas 

(ROA; TENA-SEMPERE, 2010; D’OCCHIO; BARUSELLI; CAMPANILE; 2019). A leptina 

é um hormônio sintetizado pelos adipócitos e atua por meio de sinalizações periféricas do status 

nutricional do animal para o hipotálamo (HAUSMAN; BARB; LENTS, 2012). Acredita-se que 

a leptina está ligada à função reprodutiva através da ação de adipocinas que atuam nos 

neurônios secretores de kisspeptina (NSK). Os NSK podem ser regulados pela ação de 

interneurônios e promovem a liberação de GnRH pelo hipotálamo (GAMBA; PRALONG, 

2006; MACEDO et al., 2013; COLLI, 2018; D’OCCHIO; BARUSELLI; CAMPANILE; 

2019). 

Os bovinos necessitam de quantidades relativamente fixas de energia para executar as 

diversas funções metabólicas. Todavia, o desbalanço energético pode ocasionar a diminuição 

do desempenho produtivo caso a demanda de energia necessária exceda a quantidade de energia 

obtida pela ingestão de matéria seca (MS; SACARAMUZZI et al., 2006). Imakawa e 

colaboradores (1987) demonstraram como a dieta pode influenciar a sensibilidade do 

hipotálamo ao feedback negativo de estradiol (E2). Os autores randomizaram novilhas 

ovariectomizadas em experimento com delineamento fatorial (2x2): suplementação ou não de 

E2 e dieta com baixa ou alta energia. Verificou-se que as fêmeas que receberam E2 e foram 

suplementadas com a dieta de baixa energia tiveram baixas concentrações de LH. 

Nesse sentido, o fator nutricional é determinante para a atividade reprodutiva e é 

considerada crítica para a bovinocultura em regiões tropicais. Nos trópicos são observadas 

variações climáticas que interferem na qualidade das pastagens e no nível de consumo de 
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matéria seca (MS), que é influenciado pela qualidade das forragens (National Research Council 

– NRC, 2001; ABEYGUNAWARDENA; DEMATAWEWA, 2004). Assim, a ingestão 

inadequada de energia pode comprometer a ciclicidade pós-parto, uma vez que as funções vitais 

(metabolismo basal, produção de leite, manutenção da saúde) são prioridades frente a atividade 

reprodutiva (WRIGHT et al., 1987; RHODES et al., 1995; WILTBANK et al., 2002; 

MONTIEL; AHUJA, 2005). 

 

 

4.2 Efeito do escore de condição corporal na reprodução de bovinos 

 

A avaliação do ECC tem sido muito utilizada como indicador do balanço energético e 

da probabilidade de concepção. Essa medida prediz a condição nutricional geral do animal 

através da avaliação visual da cobertura de músculos e gordura, que indicam as reservas de 

energia para as atividades metabólicas (OSORO; WRIGHT, 1992; NRC, 2001; AYRES et al., 

2009). 

De acordo com a pesquisa de Ayres et al. (2014), há uma forte correlação (ρ=0,84) entre 

as variáveis ECC e espessura de gordura subcutânea da garupa (EGSG) no parto e pós-parto 

em vacas Nelore. As vacas que apresentaram maior ECC e EGSG demonstraram maior 

probabilidade de prenhez (AYRES et al., 2014). A literatura evidencia que, apesar da avaliação 

de ECC ser uma estratégia subjetiva, é possível obter dados confiáveis nas observações dos 

avaliadores que adotam um método padronizado e a executam a análise com eficiência (alta 

repetibilidade; NICHOLSON; SAYERS, 1987; WILLIAMS, 2002; MACIEL, 2006). 

Conforme discutido no tópico anterior, a duração do período de anestro pós-parto pode 

se tornar extensa caso haja uma limitação nutricional que promova desbalanço energético. 

Assim, o ECC no parto é um fator determinante para a avaliação de desempenho reprodutivo 

(RICHARDS; WETTEMANN; SCHOOENEMANN, 1989; SPITZER et al., 1995; PERES, 

2008; CARVALHO, 2017). Sá Filho e colaboradores (2009), observaram que o ECC de vacas 

Bos indicus (Nelore) paridas no início do protocolo de sincronização da ovulação interferiu na 

taxa de prenhez à IATF [ECC 2,5) 42,5%; ECC 3,0) 49,6% e ECC 3,5) 53,2%; escala de um a 

cinco]. 

Perry et al. (1991), por sua vez, compararam a eficiência reprodutiva de vacas Bos 

taurus (Hereford x Aberdeen Angus) que receberam dieta com 70% (baixo nível; BN) ou 150% 

(alto nível; AN) de energia recomendada nas premissas do programa NRC antes e/ou após o 

parto. Objetivamente, as vacas que receberam baixo nível de energia (BN) no pré-parto 



|34 

perderam mais peso, ECC e gordura subcutânea. Entretanto, as vacas que receberam alto nível 

de energia (AN) no pré-parto aumentaram as concentrações e a frequência de LH circulante 

após o parto. As vacas que receberam BN no pós-parto perderam mais peso, ECC e diminuíram 

a taxa de folículos grandes (≥10 mm) enquanto as vacas AN aumentaram a frequência de LH. 

O BN de energia da dieta em ambas as fases diminuiu a produção de leite e o peso dos bezerros 

aos 70 dias de idade. 

Os dados de Corah, Dunn, Kaltenbach (1975) e Marques et al. (2005) demostram que 

as vacas com boa condição corporal no parto desmamam bezerros mais pesados devido à maior 

produção leiteira da matriz. No entanto, as vacas de corte que apresentam maior produção de 

leite também possuem maior exigência nutricional (FERREL; JANKINS, 1985). 

 

 

4.3 Exigências nutricionais de vacas de corte lactantes 

 

A composição corporal dos bovinos contém em maior parte água, proteína, gordura e 

minerais. A proporção da composição corporal e as exigências nutricionais variam de acordo 

com a raça, sexo, idade, categoria, velocidade de crescimento e dieta (NRC, 2000). As 

pluríparas gestantes tem de lidar com o estresse ao parto e a lactação, diferentemente das 

primíparas, que além das condições citadas ainda estão em fase final de desenvolvimento 

corporal (NRC, 2000). 

Os sistemas de produção de bovinos de corte têm se intensificado para se tornarem mais 

eficientes. Para isso, é preciso reduzir o tempo do ciclo produtivo (elevada idade à puberdade, 

intervalo entre partos e idade ao abate). Em contrapartida, aumentam as necessidades de 

quantidade e qualidade dos alimentos ofertados (COSTA E SILVA et al., 2015). De acordo 

com DiMarco e Aello (1998), os bovinos criados a pasto passam a maior parte do dia 

caminhando e colhendo forragem. A atividade de pastejar pode aumentar os requerimentos de 

energia dos bovinos criados à pasto em comparação aos bovinos confinados (MORAES et al., 

2009). Para as fêmeas, além da exigência de energia para a mantença diária, como o próprio 

pastejo, ainda existem exigências superiores para atender as funções de gestação e lactação. 

Assim, é essencial conhecer os requerimentos de energia para a mantença e o consumo 

de matéria seca (CMS) potencial das vacas para adotar o planejamento nutricional adequado 

conforme as metas produtivas (COSTA E SILVA et al., 2015). Os requerimentos de energia 

para a mantença correspondem à quantidade de energia na dieta que não resultará em ganhos 

ou perdas de energia corporal (NRC, 1984). Durante a fase de cria há uma exigência energética 
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extra face a necessidade de produção de leite para amamentação. E, portanto, deve-se ressaltar 

que o impacto da perda de energia relacionada à mobilização das reservas corporais (Mcal/Kg 

de perda de peso corporal) varia conforme os diferentes sistemas de exigências nutricionais. 

A mensuração da produção de leite retrata a quantidade de nutrientes que a vaca está 

secretando no leite. Essa avaliação pode ser medida por ordenha manual, ordenha mecânica 

após a aplicação de ocitocina, pesagem do bezerro antes e após a mamada e pela avaliação da 

concentração de monóxido de deutério no leite (GIFFORD, 1953; KNAPP; BLACK, 1941; 

ANTHONY et al., 1959; FREETLY et al., 2006). Essa análise pode ser de menor aplicabilidade 

para os rebanhos comerciais de vacas de corte, todavia, a partir dessa estimativa é possível 

calcular a quantidade de nutrientes que o bezerro está ingerindo pelo leite e isso será 

considerado no cálculo para o atendimento das exigências nutricionais desses animais. Além 

da observação do CMS, a produção de leite irá influenciar no desempenho dos bezerros e no 

peso corporal à desmama (COSTA E SILVA et al., 2015). 

Ainda, o consumo de energia metabolizável (CEM) irá influenciar as exigências de 

energia para mantença (COSTA E SILVA et al., 2015). Essa característica é considerada de 

moderada a alta herdabilidade. Sendo assim, a seleção de animais que possuem exigências para 

mantença mais baixas poderia ser adotada para se obter animais mais eficientes (CARSTENS 

et al., 1988). 

Há cerca de duas décadas, existiam poucos estudos conduzidos no Brasil para estimar 

as exigências nutricionais dos animais na fase de cria (crescimento, lactação e gestação; 

CALEGARE et al., 2007; FONSECA, 2009; MARCONDES et al., 2009; COSTA E SILVA et 

al., 2015). Com o avanço das pesquisas e maior conhecimento da quantidade de energia e 

proteína secretada pelo leite foi possível desenvolver e estimar o CMS das vacas Nelore 

lactantes, a produção e a composição de leite e o CMS dos bezerros (FONSECA, 2012; COSTA 

E SILVA et al., 2015). 

O uso de valores constantes de peso corporal não parece ser o melhor método para 

estimar o CMS de vacas Nelore lactantes, pois as exigências nutricionais reduzem à medida 

que a lactação avança. Dessa forma, Costa e Silva (2015) observaram que a equação ajustada, 

usando o modelo proposto por Wilmink (1987), acrescido da variável ganho médio diário 

(GMD) proporcionou as melhores estimativas para avaliar o CMS (g/Kg de PV) de vacas 

Nelore durante sete meses de lactação (COSTA E SILVA et al., 2015; Tabela 1). 
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Tabela 1. Estatística descritiva para os valores preditos de consumo de matéria seca (CMS), produção de leite de vacas de corte lactantes e CMS 

de volumoso e concentrado de bezerros de corte lactentes. 
 

Item 

CMS total de vacas*  Produção de leite*  
CMS de bezerros  

(Volumoso e concentrado)* 

Wilmink com GMD 

(1987)1 
 

Cobby e Le Du 

(1978)2 

BR-CORTE 

(2010)3 

NRC 

(1996)4 
 

BR-CORTE 

(2016)5 

Média 11,7  7,05 6,5 3,49  2,34 

DP 1,36  0,58 0,32 1,98  0,34 

Máximo 14,0  8,57 7,25 8,00  3,37 

Mínimo 8,94  5,98 6,08 0,83  1,35 

R 0,38  0,39 0,15 0,15  0,44 

CCC6 0,33  0,65 0,14 0,13  0,33 

Regressão 

Intercepto 

Estimativa 4,49  -0,42 -5,29 5,97  0,55 

EP 2,88  0,88 1,45 0,15  0,29 

P-value7 0,13  0,64 <0,001 <0,001  0,0054 

Inclinação 

Estimativa 0,65  1,06 1,9 0,31  0,85 

EP 0,25  0,12 0,22 0,04  0,12 

P-value8 0,16  0,63 <0,001 <0,001  0,24 

QMEP9 4,68  2,09 2,47 16,6  0,40 

Vício 0,15  0,00 0,30 12,6  0,04 

Erro sistemático 0,22  0,01 0,08 1,86  0,002 

Erro aleatório 4,31  2,08 2,09 3,79  0,35 
 

*Médias representadas em Kg. 

Legenda: CMS: Consumo de matéria seca; GMD: Ganho médio diário. 

Base de cálculo: 1Wilmink (1987) com GMD: Valores preditos da equação gerada a partir do modelo proposto por Wilmink (1987) adicionado do ganho médio diário (GMD); 
2Cobby and Le Du (1978): Valores preditos pela equação gerada a partir do modelo proposto por Cobby e Le Du (1978); 3BR-CORTE (2010): Valores preditos pela equação 

sugerida por Valadares Filho et al. (2010); 4NRC (1996): Produção de leite= semana/(0,3911 × e(0,1176 × semana)); 5BR-CORTE (2016): Valores preditos pela equação 

proposta por Costa e Silva (2015); 6CCC: Coeficiente de correlação e concordância; 7H0: β0=0; 8H0: β1=1; 9QMEP: Quadrado médio do erro de predição. 

Fonte: Adaptado de Costa e Silva et al. (2015) In BR-CORTE (2016).  
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Costa e Silva e coautores (2015) avaliaram a composição do leite de vacas Nelore 

multíparas e verificaram que as percentagens de lactose, gordura e sólidos totais não variaram, 

com exceção da proteína que aumentou com o avanço da lactação. Dessa forma, os autores 

sugeriram que a composição do leite de vacas Nelore teria em média 4,59% de lactose, 5,61% 

de gordura, 15,0% de sólidos totais e a proteína aumentaria de 3,6% (até 112 dias de lactação) 

para 3,9% (sete meses de lactação; Tabela 2; COSTA E SILVA et al., 2015). 

Com base nas pesquisas dos autores previamente citados, foram estimados os valores 

de exigências para energia, proteína, macro e microminerais, considerando vacas de corte 

lactantes de 400, 450 ou 500 Kg PV na décima semana de lactação (Tabela 3). A exigência de 

energia líquida de mantença diária para zebuínos, de forma geral, é estimada em 0,077 Mcal ou 

77 Kcal/PV0,75; e para taurinos cerca de 10% superior (NRC, 2000; CHIZZOTTI et al, 2008). 
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Tabela 2. Composição do leite de vacas Nelore entre 28 e 196 dias de lactação. 
 

Componentes 
Dias de lactação 

EPM P-value 
28 56 84 112 140 168 196 

Sólidos totais (g) 14,5 14,7 14,8 14,9 15,1 15,4 15,6 0,40 0,13 

Proteína (g) 3,57c 3,50c 3,54c 3,62c 3,75b 3,87a 3,94a 0,10 <0,001 

Lactose (g) 4,58 4,66 4,63 4,62 4,60 4,52 4,48 0,10 0,05 

Gordura (g) 5,20 5,44 5,58 5,53 5,65 5,90 5,98 0,40 0,44 

Macrominerais (g/Kg)  

Cálcio 1,13 1,10 1,10 1,10 1,12 1,11 1,10 0,03 0,46 

Fósforo 0,81a 0,74b 0,73b 0,76ab 0,77ab 0,77ab 0,76ab 0,02 0,01 

Magnésio 0,06c 0,07c 0,07c 0,07bc 0,08ab 0,08a 0,08a 0,01 <0,001 

Potássio 0,71ab 0,70ab 0,71ab 0,73a 0,73ab 0,69ab 0,65b 0,03 0,04 

Sódio 0,22a 0,20b 0,19b 0,19b 0,19b 0,19b 0,20ab 0,01 <0,001 

Enxofre 0,26 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,01 0,08 

Microminerais (ppm*)  

Cobalto 2,32ab 2,58a 1,99b 2,20ab 2,48ab 2,16ab 2,28ab 0,20 0,03 

Cromo 3,19 3,33 3,24 3,03 3,28 3,27 3,05 0,20 0,12 

Cobre 3,01a 2,28b 1,98b 1,78b 1,73b 1,55b 1,54b 0,20 <0,001 

Ferro 27,9 29,9 27,4 29,3 30,1 32,5 32,0 3,1 0,58 

Manganês 1,47 1,26 1,24 1,36 1,47 1,53 1,47 0,2 0,21 

Zinco 41,1a 35,5b 34,1b 33,9b 34,6b 34,7b 33,8b 1,8 <0,001 
 

Legenda: EPM: Erro padrão da média; ppm: Partes por milhão. 

Fonte: Adaptado de Costa e Silva et al. (2015) In BR-CORTE (2016). 
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Tabela 3. Exigências de energia e proteína e exigências dietéticas de macro e microminerais 

para vacas de corte lactantes em décima semana de lactação. 
 

 

Legenda: ¹GMD: Ganho médio diário; ²CMS: Consumo de matéria seca; ³ELm: Energia líquida para mantença; 4EMm: 

Energia metabolizável para mantença; 5ELg: Energia líquida para ganho; 6EMg: Energia metabolizável para ganho; 7EL1: 

Energia líquida para lactação; 8EM1: Energia metabolizável; 9EMt: Exigências totais (mantença e ganho) de energia 

metabolizável; 10NDT: Nutrientes digestíveis totais; 11PM: Proteína metabolizável para mantença; 12PLg: Exigências líquidas 

de proteína para ganho; 13PMg: Exigências de proteína metabolizável para ganho; 14PM1: Proteína metabolizável; 15PMt: 

Exigências totais (mantença e ganho) de proteína metabolizável; 16PDR: Proteína degradável no rúmen; 17PNDR: Proteína não 

degradável no rúmen; 18PB: Proteína bruta. 

Base de cálculo: Vaca na décima semana de lactação (pico de lactação; NRC, 2000) e produção de leite de 8,13 Kg/dia. 

Fonte: Adaptado de Costa e Silva et al. (2015) In BR-CORTE (2016).  

Peso corporal (Kg) 

Exigências 400 450 500 

¹GMD(Kg/dia) 0,10 0,20 0,30 0,10 0,20 0,30 0,10 0,20 0,30 

²CMS(Kg/dia) 9,66 9,68 9,71 10,87 10,89 10,92 12,07 12,10 12,13 

Energia (Mcal/dia) 

³ELm - 7,62 - - 8,34 - - 9,04 - 

4EMm - 10,5 - - 11,5 - - 12,5 - 

5ELg 0,38 0,76 1,13 0,39 0,78 1,17 0,40 0,80 1,20 

6EMg 0,86 1,72 2,58 0,88 1,77 2,65 0,91 1,81 2,72 

7EL1 - 6,10 - - 6,10 - - 6,10 - 

8EM1 - 8,47 - - 8,47 - - 8,47 - 

9EMt 19,8 20,7 21,6 20,9 21,7 22,6 21,9 22,8 23,7 

10NDT(Kg/dia) 5,48 5,68 5,89 5,81 6,02 6,24 6,13 6,35 6,57 

Proteína bruta (g/dia) 

11PMm  343 - - 375 - - 407 - 

12PLg 12,1 24,2 36,3 11,8 23,7 35,5 11,6 23,2 34,8 

13PMg 25,5 51,1 76,6 25,0 50,0 75,0 24,5 49,0 73,5 

14PM1 - 425 - - 425 - - 425 - 

15PMt 794 819 845 825 850 875 856 881 905 

16PDR 695 718 740 727 750 772 759 781 802 

17PNDR 436 450 464 450 463 477 463 476 490 

18PB 1131 1168 1204 1177 1213 1248 1222 1257 1292 

Macrominerais (g/dia) 

Cálcio 25,3 26,6 28,0 26,3 27,5 28,8 27,2 28,4 29,6 

Fósforo 17,8 18,3 18,9 18,7 19,2 19,8 19,7 20,2 20,7 

Magnésio 8,31 8,36 8,42 9,14 9,19 9,25 9,97 10,0 10,1 

Sódio 11,4 11,7 11,9 12,3 12,5 12,8 13,1 13,4 13,6 

Potássio 31,4 31,5 31,7 33,8 33,9 34,1 36,2 36,4 36,5 

Enxofre 9,18 9,81 10,5 9,92 10,6 11,3 10,7 11,4 12,2 

Microminerais (mg/dia) 

Cobalto 27,8 27,8 27,8 28,5 28,5 28,6 29,3 29,3 29,3 

Cobre 75,1 76,2 77,3 81,7 82,8 83,9 88,2 89,4 90,5 

Cromo 45,8 46,8 47,7 47,3 48,4 49,4 48,9 50,0 51,1 

Ferro 1942 1949 1956 2142 2150 2157 2343 2350 2358 

Manganês 196 198 199 217 219 221 239 240 242 

Zinco 655 679 703 683 709 736 710 739 769 
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4.4 Importância da nutrição proteica e energética na reprodução de fêmeas bovinas 

 

A nutrição exerce um papel notoriamente importante na reprodução, por afetar 

diretamente aspectos da fisiologia e desempenho reprodutivo da fêmea bovina (SARTORI; 

GUARDIEIRO, 2010). Resende, Pereira Filho e Trindade (2001) destacaram que a competente 

utilização de nutrientes na dieta permite suprir adequadamente as necessidades de energia e 

proteína, uma vez que a deficiência desses componentes dietéticos pode desencadear efeitos 

sobre aspectos reprodutivos, como a ovulação e a fertilidade. 

Em geral, a disponibilidade de quantidades reduzidas de proteína (SILVA et al., 2016) 

e/ou energia (BÓ, BARUSELLI, MARTINEZ, 2003) na dieta reduzem o desempenho 

reprodutivo e a produção de leite. Estrada (2000) relata que uma suplementação de baixa 

energia reduz a fertilidade e diminui o ganho de peso e a produção de leite. 

Mulliniks et al. (2011) observaram vantagens ao utilizar a suplementação com maior 

fonte de precursores de glicose (proteína degradável no rúmen; PDR) em vacas de corte 

lactantes. Os autores relataram diminuição do intervalo de para manifestação do estro, aumento 

da taxa de prenhez, aumento do número de bezerros e do peso da progênie na desmama. Os 

benefícios da suplementação energética na atividade reprodutiva estão frequentemente 

associados a ação dos hormônios insulina, leptina e IGF-1. A síntese e ação desses hormônios 

é influenciada pelo consumo de energia e pelo metabolismo de esteroides através do fígado 

(BACH, et al., 2000; HESS et al., 2005; PERES, 2008).  

Outros fatores relacionados a nutrição proteica e energética na suplementação de 

bovinos são os efeitos sustentáveis dessa estratégia para o ambiente. Os gases dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (NO2) são apontados como causadores (98%) do 

efeito-estufa no globo. Esse efeito tem sido relacionado com as mudanças climáticas recentes 

(aumento dos veranicos, secas prolongadas, chuvas muito concentradas) causadas pelos gases 

que se estagnam na atmosfera e diminuem a camada de ozônio que refrigera a terra. A geração 

desses gases é variável segundo as diferentes regiões, mas as estimativas indicam que o dióxido 

de carbono é responsável por 76%, o metano por 14% e o óxido nitroso por 7% dos efeitos 

climáticos (ORTOLANI, 2021). 

Estimativas recentes da FAO (2020) indicam que a maior parte gerada do dióxido de 

carbono é oriunda das atividades humanas (combustão pelos veículos e indústrias, eletricidade 

via termoelétricas, fermentação do esgoto) e somente 5% pela agropecuária. O óxido nitroso é 

gerado naturalmente tanto nos solos e mares (80%) e por ação do homem [queima de 

combustível (1%), uso de adubos nitrogenados (15%) e fermentação das fezes dos animais 
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(4%)]. A revolução industrial, iniciada no século XVIII, aumentou cerca de 20% a produção de 

óxido nitroso e quase dobrou a de metano. Contudo, felizmente, a produção de metano reduziu 

nas últimas duas décadas (-7%) com a ajuda da suplementação de proteico-energético no 

sistema pecuário (ORTOLANI, 2021). 

O metano pode ser originado pelo arroto dos ruminantes (27%), gases (1,3%) e 

fermentação das fezes (3%; ruminantes, suínos e aves). As plantações de arroz produzem outros 

7%. Os esgotos urbanos e as águas de rejeito em lagoas produzem 11% e 7% respectivamente 

e a exploração e o refino de petróleo e gás natural emitem 24%. O processamento, estoque e 

transporte de carvão vegetal e a eliminação de metano pelas antigas minas de coque emitem 

9%, a geração de etanol 3% e outras fontes 9%. Os exemplos demonstram que o ruminante tem 

a sua importância no processo, mas não é o único fator promotor de produção de gás metano 

(ORTOLANI, 2021). 

O rúmen dos ruminantes (bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, cervídeos, girafas – não 

apenas os animais de produção) é favorável para a geração de metano devido a sua condição 

anaeróbia. A ausência de oxigênio permite que os microrganismos consigam fermentar as 

forragens ingeridas por esses animais. Os microrganismos metanogênicos, através de alguns 

dos subprodutos desta fermentação, conseguem gerar o metano (CO2+4 H2=>CH4+2 H2O; 

ORTOLANI, 2021). O mesmo autor considerou três cenários para demonstrar as ações 

positivas do uso da ferramenta de suplementação proteica e energética na produção de metano: 

1) boi exclusivamente alimentado com capim; 2) boi alimentado com capim e suplementado 

com 0,3%/PV de sal proteico-energético e 3) boi confinado com concentrado energético. 

Em todos os cenários descritos, Ortolani (2021) reportou que os produtos da 

fermentação ruminal foram os ácidos graxos de cadeia curta (ácetico, propiônico e butírico), 

que são utilizados como precursores de energia pelos bovinos. Para o grupo alimentado 

exclusivamente com capim, a principal fonte de energia é a celulose e a hemicelulose. Durante 

a produção dos ácidos acético e butírico serão geradas duas moléculas de H2 (essenciais para a 

formação de metano), sendo que uma dessas moléculas vai ser consumida para a produção de 

ácido butírico. Além disso, com essa dieta o ácido propiônico consome duas moléculas de H2, 

porém é esse ácido graxo é produzido em baixa escala em animais mantidos a pasto (17%), o 

que demonstra que esse sistema gera mais produção de metano. 

No grupo suplementado com 0,3%/PV de sal proteico-energético, atuam também as 

bactérias chamadas lácticas. Essas bactérias metabolizam o lactato em ácido propiônico e 

aumentam o consumo de H2, diminuindo a geração de ácido acético e reduzindo a produção de 

metano (5% a 7%) em relação ao grupo alimentado somente com capim (Figura 2). 
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Figura 2. Esquema bioquímico da fermentação ruminal de bovinos conforme a composição nutricional (pasto ou suplementação proteica e 

energética) e efeito na redução da produção de metano. 
 

 

 

Fonte: Ortolani (2021). 
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No grupo confinado com concentrado energético, a produção de lactato é aumentada e 

a multiplicação de bactérias lácticas também incrementa produção de ácido propiônico e o 

consumo de H2, diminuindo a geração de metano em até 20% quando comparado ao grupo 

alimentado com capim. Ainda, estima-se que um boi adulto que consuma apenas capim produza 

aproximadamente 80 Kg de metano ao ano (perda de 12% da energia ou 20 Kg de peso corporal 

– correspondente a 45 dias de pastejo no ano; ORTOLANI, 2021). Como discutido 

anteriormente, a perda de peso e/ou condição de escore corporal pode desbalancear as 

exigências nutricionais dos bovinos, em especial de fêmeas durante as fases de gestação e 

lactação, que tem seus níveis de requerimentos aumentados. 

Vale reforçar que os excessos, todavia, não são positivos. O fornecimento desmedido 

de energia, além de aumentar o acúmulo de gordura, também podem apresentar efeitos 

negativos no metabolismo que comprometem o desenvolvimento final do folículo (GONG et 

al., 2002; SARTORI et al., 2007; SANTOS, CERRI, SARTORI, 2008; BARUSELLI et al., 

2016; SILVA et al., 2016). Semelhantemente ao excesso de fonte de energia na dieta, o nível 

de proteína desproporcional às exigências além de possuir maiores custos, pode desencadear o 

aumento da concentração circulante de ureia (SILVA et al., 2016). O excesso de ureia sérico 

pode promover efeitos tóxicos sobre os espermatozoides, óvulos e ao embrião em 

desenvolvimento. Ainda, podem ocorrer alterações dos níveis de progesterona circulantes, que 

permanecem baixos sob elevada concentração de ureia e provocam retardo no retorno da 

ciclicidade ovariana (CANFIELD; BUTLER, 1990; SILVA et al., 2016). 

 

 

4.5 Efeito da suplementação nutricional no período de transição seca-águas 

 

A pecuária brasileira ainda apresenta consumo limitado de suplementação mineral ou 

proteico e energética no rebanho comercial. As propriedades que não são assistidas 

nutricionalmente por profissionais qualificados podem nem sempre escolher as formulações 

mais adequadas e/ou as estratégias nutricionais que garantem a efetiva mineralização do 

rebanho (MEDEIROS; GOMES; BUNGENSTAB, 2015). 

Os minerais não contribuem com a suplementação de energia e sua participação no 

crescimento do animal, com exceção aos ossos, é pequena. Portanto, a suplementação somente 

com minerais pode apresentar limitações para maximizar a produção animal. Todavia, os 

minerais são coadjuvantes e portanto importantes para o funcionamento adequado dos 
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processos bioquímicos (composição estrutural e de hormônios, participação em fluidos intra e 

extracelulares e catalisadores enzimáticos; MEDEIROS; GOMES; BUNGENSTAB, 2015). 

No período das águas é importante a correta suplementação mineral para que o animal 

consiga atingir o máximo potencial de ganho da pastagem, que poderia ser limitado por alguma 

deficiência mineral (MEDEIROS; GOMES; BUNGENSTAB, 2015). De acordo com Detmann, 

Paulino e Valadares Filho (2010), mesmo durante os períodos regulares de chuva (transição 

seca-águas, águas e transição águas-seca) a forragem disponível para o pastejo pode não ser 

totalmente adequada devido à alterações no crescimento vegetativo que ocorre nesses períodos. 

Alguns dados de literatura demonstram que no verão, período de maior pluviosidade, 

ocorre aumento nas pastagens dos níveis de proteína bruta (PB; 14%) e nutrientes digestíveis 

totais (NDT; 72%; CASAGRANDE, 2010; SALES, M.F.L et al., 2011). Já nas estações de 

outono e inverno (transição águas-seca e seca), os níveis de PB reduziriam para 8 a 5% e de 

NDT para 58 a 51%. Na primavera (transição seca-águas), os níveis de PB chegariam a 8% e 

de NDT a 62%. Os pesquisadores apontam que, enquanto na fase das águas as pastagens 

poderiam receber apenas uma simples adubação de manutenção, para os períodos de transição 

e de seca seria necessário um manejo específico, como calagem e adubação com fósforo e 

potássio (esses dois últimos, especialmente na primavera; CASAGRANDE, 2010; SALES, 

M.F.L et al., 2011). 

Normalmente os animais em pastejo durante o período das águas conseguem alcançar 

ganhos de peso médios superiores a 400 g/animal/dia. Contudo, como mencionado, o consumo 

de proteína bruta por animais a pasto não é constante em função da estação do ano e dependendo 

da exigência dos animais. Como exemplo, animais com ganho de 0,500 Kg/dia podem não 

atingir os requerimentos totais necessários para otimizar o sistema de produção 

(CASAGRANDE, 2010; SALES, M.F.L et al., 2011). Assim, a suplementação deve ser 

analisada levando em consideração os objetivos do sistema de produção (THIAGO; SILVA, 

2001). Apesar do aparente alto custo do ganho adicional promovido pela suplementação, as 

matrizes que entrarão na estação reprodutiva podem melhorar a condição corporal para 

sustentar a futura gestação e aumentar a eficiência reprodutiva, justificando o investimento. 

A suplementação nas águas pode ser feita com o uso de um sal proteico, em situações 

de pastagens com baixos níveis de proteína degradável no rúmen (PDR). Este pode ser o caso 

de pastagens de braquiárias não adubadas com nitrogênio e produzidas em solos de baixa 

fertilidade. Para outras situações, poderia ser utilizada a suplementação com concentrado 

energético-proteico, com ofertas entre 2,5 e 3 g/Kg de PV/animal/dia, o que pode adicionar 

cerca de 200 g no ganho durante o período das águas (THIAGO; SILVA, 2001). Seria desejável 
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que a fonte de PDR a ser utilizada no sal proteico possua uma degradação lenta no rúmen, assim 

a síntese microbiana poderia ser potencializada (THIAGO; SILVA, 2001). 

 

 

4.6 Aditivos alimentares na nutrição de bovinos de corte 

 

Dentre as estratégias utilizadas nos programas nutricionais, o uso de aditivos 

(antibióticos ionóforos e não ionóforos) é uma ferramenta que tem sido melhor explorada com 

o objetivo de maximizar a produção e viabilizar os custos da suplementação. Ainda existem 

questionamentos sobre a utilização desses aditivos na alimentação animal diante da 

preocupação se o uso indiscriminado destes poderiam prejudicar a segurança da saúde animal 

e humana (PERES, 2008). 

Entretanto, como mencionado anteriormente, os aditivos podem ser classificados em 

ionóforos e não ionóforos. De acordo com Cheeke (1991), os antibióticos promotores de 

crescimento são derivados de substâncias bacterianas e são utilizadas em doses 

consideravelmente reduzidas. Ainda, devem ser biodegradáveis, sem ação mutagênica para as 

bactérias e não podem acumular resíduos no organismo animal ou humano. 

Os ionóforos podem aumentar a eficiência alimentar através da alteração seletiva dos 

padrões de fermentação ruminal (RANDEL, 1990). Esses compostos modificam a população 

microbiana do rúmen ao promover a inibição das bactérias gram-positivas (produtoras de 

acetato, butirato, lactato e H2) e selecionam as bactérias gram-negativas (produtoras de 

propionato e succinato; BERGEN; BATES, 1984). Como exemplo podemos citar a lasalocida 

e monensina.  

As dietas que aumentam o propionato ruminal em animais de corte apresentam maiores 

concentrações de glicose e insulina circulante, podendo melhorar o desempenho reprodutivo 

(RANDEL, 1990). Dados encontrados na literatura demonstram que vacas de corte tratadas 

com ionóforos apresentaram maior concentração sérica de insulina (REED; HUNT; SASSER, 

1997), de LH (RANDEL; RHODES, 1980) e menor anestro pós-parto (monensina; HARDIN; 

RANDEL, 1983). 
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Além disso, o uso aditivos contribui para a redução de metano. Estima-se que cerca de 

40% dos bovinos comerciais no Brasil recebam, de alguma forma, ionóforos via sal proteinado 

ou proteico-energético. Os ionóforos interferem parcialmente no crescimento dos 

microrganismos que produzem H2 e assim, diminuem o principal elemento para a produção de 

metano (ORTOLANI, 2021). 

 

 

4.7 Fatores nutricionais e endócrinos relacionados ao crescimento folicular em 

bovinos 

 

As mudanças agudas ou crônicas no plano nutricional e na condição corporal podem 

alterar a síntese e liberação de hormônios (ARMSTRONG; GONG; WEBB, 2003; SALES, 

2011). O aumento na síntese e na liberação do hormônio GnRH a partir do hipotálamo, induz a 

hipófise anterior a secretar gonadotrofinas para o controle reprodutivo (FSH e LH). O FSH age 

principalmente na fase de recrutamento folicular e o LH atua principalmente na fase de 

maturação folicular e ovulação (CUNNINGHAM, 1999; FRANDSON; WILKE; FAILS, 

2005). 

As populações de folículos ovarianos são muito sensíveis as alterações nutricionais 

(SILVA et al., 2016). Segundo Murphy et al. (1991), a restrição alimentar reduz o tamanho e a 

persistência do folículo dominante, o que contribui para a baixa eficiência reprodutiva (SÁ 

FILHO et al., 2013). De maneira semelhante, o comprometimento do peso corpóreo também 

diminui o diâmetro do corpo lúteo, podendo comprometer a produção de progesterona e a 

manutenção da gestação (DISKIN et al., 2003). 

A energia consumida pela dieta do animal na forma de carboidratos promove a liberação 

de ácidos graxos voláteis (AGV) que serão utilizados como fonte de energia (SANTOS, 2002). 

Assim, a alimentação energética rica em carboidratos de fácil fermentação favorece a produção 

de AGV no rúmen. O ácido propiônico é o principal substrato energético utilizado pelos 

bovinos como fonte de glicose. Por sua vez, a glicose é o substrato metabólico utilizado pelo 

sistema neuroendócrino e está intimamente relacionada com o controle reprodutivo (SHORT; 

ADAMS, 1988). 

A maior concentração de glicose é responsável por elevar o nível de insulina, que está 

associado ao maior recrutamento de folículos (SCARAMUZZI et al., 2006). Outros estudos 

observaram que a concentração circulante de IGF-1 está relacionada com o intervalo de retorno 
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ao estro (KEISLER; LUCY, 1996; BEAM; BUTLER, 1999) e seria um bom indicador 

endócrino do status nutricional e possivelmente da fertilidade em bovinos. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Aspectos éticos no uso de animais 

 

A condução deste estudo está de acordo com os princípios éticos de experimentação 

animal da Comissão de Ética de Uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, aprovado sob o número de protocolo 2811140819. 

 

 

5.2 Local, período de execução e origem dos animais 

 

O estudo foi realizado em uma propriedade rural localizada no estado brasileiro do 

Paraná (Agropecuária Paraná LTDA.), durante o período de novembro de 2018 a março de 

2019. A propriedade situa-se a 22o 42’ de latitude sul e 52o 23’ de longitude oeste, a uma altitude 

de 327 metros¹, no município de Santo Antônio do Caiuá. O clima, segundo a classificação 

climática de Köeppen-Geiger, é subtropical úmido mesotérmico (CFA), caracterizado por 

verões quentes (temperaturas superiores a 30ºC) e precipitações anuais irregulares 

(AGUASPARANÁ, 2021). 

Durante o período experimental, a temperatura ambiental e as alturas de precipitação 

foram diariamente registradas. Através de um medidor de temperaturas foram observadas as 

temperaturas mínimas, médias e máximas (Tabela 4). A pluviosidade foi mensurada em 

milímetros lineares através do aparelho de meteorologia pluviômetro (Tabela 5). 

 

Tabela 4. Dados climáticos de temperatura da propriedade rural durante o período 

experimental. 
 

Mês Ano 
Temperatura 

Mínima (ºC) 

Temperatura 

Máxima (ºC) 

Temperatura 

Média (ºC) 

Novembro 2018 17º 37º 26º 

Dezembro 2018 16º 38º 28º 

Janeiro 2019 22º 41º 31,5º 

Fevereiro 2019 17º 40º 28,5º 

Março 2019 19º 35º 27º 

 

Fonte: Abreu (2018 e 2019). 
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Tabela 5. Dados climáticos de pluviosidade (milímetros) da propriedade rural durante o 

período experimental. 
 

 Pluviosidade 

2018 2019 

Dia Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

2 5 - - - - 

5 - - 25 14 - 

7 - - 5 - 40 

8 - - 5 - - 

9 - - - - - 

12 - - - - - 

13 - - - 23 22 

15 60 - - 3 - 

16 - - - - - 

18 - - - - 20 

19 - - - - 32 

20 - - - - - 

21 - - - - - 

24 60 20 - - - 

25 - - - - - 

26 - - - 2,5 - 

27 - 2 - 44,9 - 

28 - 50 - - - 

Valores mensais 

Total (mm) 125 72 35 87,4 114 

Mínima (mm) 5 2 5 2,5 20 

Máxima (mm) 60 50 25 44,9 40 

Dias de chuva (d) 3 3 3 5 4 
 

Fonte: Abreu (2021). 
 

 

5.3 Animais e instalações 

 

Foram designadas 629 vacas pluríparas e lactantes, de diferentes grupos genéticos 

[Zebuínas (Nelore; n=365) e Cruzadas (Nelore x Aberdeen Angus e Nelore x Red Angus; 

n=264)] para o experimento. O ECC de cada fêmea foi determinado através da metodologia 

proposta por Wildman et al. (1982) e Ayres et al. (2009), em escala de um a cinco, na qual o 

número um corresponde a um animal caquético e o número cinco corresponde a um animal 

obeso. Ao início do estudo, as fêmeas apresentavam valores médios de ECC de 2,8±0,3, peso 

corporal de 478,2±55,8 Kg e idade de 6,4±2,0 anos. As vacas zebuínas apresentavam ECC 

médio de 2,8±0,3, peso corporal médio de 478,4±57,5 Kg e idade média de 6,8±2,0 anos de 
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idade. As vacas cruzadas apresentavam ECC médio de 2,8±0,3, peso corporal médio de 

478,0±53,5 Kg e idade média de 5,7±1,7 anos de idade. Os animais permaneceram em módulos 

de piquetes com sistema de pastejo rotacionado e livre acesso a água. 

 

 

5.4 Delineamento experimental: Grupos experimentais, unidade experimental e 

randomização 

 

Os estudos com grupos de animais tratados em área comum devem ser delineados 

através de modelos adequados, para que além de garantir a inferência estatística válida, 

contribuam com as operações comerciais. Dessa forma, 30 dias após o último parto do lote (D-

30), as vacas foram homogeneamente distribuídas em um ensaio inteiramente casualizado 

utilizando arranjo de três tratamentos experimentais: 

 

1. PNM) Programa Nutricional Mineral (Controle; n=208): 

Oferta de 0,4 g/Kg/PV durante 87 dias, com início 30 dias antes da IATF (D-30). 

Suplementação de baixo consumo de ingestão de minerais e presença de aditivo 

(lasalocida). Sem restrição de oferta, consumo esperado de 40 g/100 Kg/PV e ganho 

estimado de 0,368 g/dia em pasto regular (dados do fabricante). 

 

 

2. PNP) Programa Nutricional Proteico (n=212): 

Oferta de 2,0 g/Kg/PV durante 87 dias, com início 30 dias antes da IATF (D-30). 

Suplementação de baixo consumo de ingestão de proteína e presença de aditivo 

(lasalocida). Oferta restrita a quantidade recomendada, consumo esperado de 200 g/100 

Kg/PV e ganho estimado de 0,610 g/dia em pasto regular (dados do fabricante). 

 

 

3. PNPE) Programa Nutricional Proteico-energético (n=209): 

Oferta de 3,0 g/Kg/PV durante 57 dias, com início no dia zero do protocolo de IATF 

(D0). Suplementação de médio consumo de ingestão de proteína-energia. Oferta restrita 

a quantidade recomendada, consumo esperado de 300 g/100 Kg/PV e ganho estimado 

de 0,670 g/dia em pasto regular (dados do fabricante). 
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O ensaio possui efeito aleatório de grupo aninhado dentro do tratamento (ST-PIERRE, 

2007). Ou seja, três grupos independentes de vacas lactantes na área em que os tratamentos 

foram ofertados. Assim, o grupo é identificado como a unidade experimental. Os critérios de 

seleção adotados para a criação dos grupos experimentais foram a data de parição [Outubro 

(n=325) e Novembro (n=304)], grupo genético, idade, ECC e PV (Figura 3). 

 

Figura 3. Diagrama de delineamento experimental. Trinta dias após o parto (D-30), os grupos 

foram homogeneamente randomizados (data de parto, grupo genético, idade, ECC e PV) e 

iniciou-se a suplementação nutricional dos grupos PNM e PNP. Trinta dias após a entrada dos 

grupos PNM e PNP nos programas nutricionais, iniciou-se a suplementação nutricional do 

grupo PNPE, concomitante ao dia zero (D0) do protocolo para IATF. O fornecimento da 

suplementação nutricional para os grupos foi encerrado no D57. 
 

 
 

Fonte: Abreu (2021). 

 

Os parâmetros das características produtivas das vacas incluídas no estudo estão 

apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Parâmetros utilizados para a randomização dos grupos experimentais conforme o 

tratamento nutricional. 

Variável 

Tratamentos 

P-value 
n 

PNM 
(n=208) 

PNP 
(n=212) 

PNPE 
(n=209) 

Idade (meses) 629 78±1,7 76±1,6 76±1,6 0,62 

Dias pós-parto 629 49±0,5 49±0,6 50±0,5 0,78 

ECC (Escala de 1 a 5) 629 2,9±0,02 2,8±0,02 2,8±0,2 0,95 

Peso (Kg) 629 477,9±3,9 476,8±3,8 479,9±3,8 0,84 

Números apresentados como média±erro padrão da média. P-value calculado pelo SAS®. 

Fonte: Abreu (2021). 
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A escolha do suplemento e o cálculo do consumo dos programas nutricionais foram 

estabelecidas conforme os níveis de exigência nutricional estimados pela plataforma BR-Corte 

4.0 associado às recomendações do fabricante para a fase de cria, a categoria animal, o período 

de execução e as condições de pastagem (Tabela 7). A determinação do início e duração da 

suplementação foram estabelecidos considerando a duração do puerpério, o período de estação 

reprodutiva da propriedade e de reconhecimento materno após a inseminação artificial e a 

fertilização (15 dias; BINELLI et al., 2001). 
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Tabela 7. Composição química, consumo diário estimado (vaca com média de 478,2 Kg PV)e ganho médio diário estimado de 0,368 Kg/dia (PNM) e 

0,610 Kg/dia (PNP) durante 87 dias e 0,670 Kg/dia por 57 dias (PNPE) dos suplementos nutricionais ofertados durante o período experimental. 
 

Nutrientes 

Tratamentos 

PNM  PNP  PNPE 

END¹ 

Composição 

por Kg do 

produto 

CDE² 

(vaca) 
%³  END¹ 

Composição 

por Kg do 

produto 

CDE² 

(vaca) 
%³  END¹ 

Composição 

por Kg do 

produto 

CDE² 

(vaca) 
%³ 

PB (g) 1.145,4 - - -  1.230,8 350 334,7 27%  1.252,1 250 358,6 28% 

NDT (g) 6.080,0 - - -  6.610,0 420 401,6 6,07%  6.740,0 480 688,6 10% 

NNP (g) - - - -  - 190 181,7 -  - 160 229,5 - 

Macrominerais 

(g/Kg) 
   

Cálcio 25,9 140,0 26,7 103%  28,8 25,0 23,9 82%  29,5 30,0 43,0 145% 

Fósforo 18,2 50,0 9,5 52%  19,4 8,0 7,6 39%  19,7 7,0 10,0 50% 

Sódio 12,2 115,0 21,9 179%  12,8 45,0 43,0 333%  13,0 15,0 21,5 165% 

Magnésio 9,3 12,0 2,2 24%  9,4 - - -  9,4 180,0 258,2 143% 

Enxofre 11,1 8,0 1,5 13%  12,9 7,5 7,1 55%  13,4 7,5 10,7 80% 

Flúor - 550,0 105,2 -  - 89,0 85,1 -  - 77,0 110,4 - 

Microminerais 

(mg/Kg) 
   

Cobalto 23,3 38,0 7,2 30%  23,3 7,6 7,2 30%  23,3 5,0 7,1 30% 

Cobre 82,6 682,0 130,4 157%  85,4 136,0 130,0 152%  86,1 96,0 137,7 159% 

Cromo - 12 2,29 -  - - - -  - - - - 

Iodo 6,1 34,0 6,5 105%  6,1 6,8 6,5 105%  6,1 4,4 6,3 101% 

Manganês 227,3 2.954,0 565,0 248%  231,6 590,0 564,2 243%  232,7 179 256,7 110% 

Selênio 4,1 8,5 1,6 39%  4,4 2,5 2,3 53%  4,5 0,9 1,2 28% 

Zinco 661,1 2.045,0 391,1 59%  728,5 409 391,1 53%  745,3 289 414,5 55% 

Aditivos 

(mg/Kg) 
   

Lasalocida - 900,0 172,1 -  - 160,0 153,0 -  - - - - 

Flavomicina - - - -  - - - -  - 18,0 25,8 - 

Legenda: ¹END: Exigência nutricional diária ideal para vacas de corte lactantes calculada pela estimativa de ganho médio diário (GMD); ²CDE: Consumo diário estimado por vaca; ³%: Quantidade 

em % da END fornecida por gramas de suplemento. 

Base de cálculo: Valores comuns: Peso corporal médio de 478,2 Kg (30 dias pós-parto); 5 semanas de lactação, 6 litros de produção média leiteira, 3,69% de proteína média no leite, 5,61% de 

gordura média no leite e 4,59% de lactose média no leite. Valores conforme o desempenho dos grupos experimentais: Oferta de 191,28g/vaca (40 g/100 Kg/PV e GMD de 0,368 Kg) para o grupo 

PNM; oferta de 956,4 g/vaca (200 g/100 Kg/PV e GMD de 0,610 Kg) para o grupo PNP e oferta de 1.434,6 g/vaca (300 g/100 Kg/PV e GMD de 0,670 Kg) para o grupo PNPE. 

Fonte: Calculado pelo BR-Corte 4.0 e tabelas nutricionais dos suplementos utilizados, 2021.  
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5.5 Regime de alimentação experimental 

 

Durante o período experimental os animais permaneceram sob sistema de pastejo 

rotacionado em módulos de piquetes. As pastagens eram compostas por gramíneas cultivares 

de Brachiaria brizantha [Xaraés (46%) e Marandu (54%)]. Foram realizadas duas réplicas e 

utilizados nove módulos (seis módulos contendo quatro piquetes e três módulos contendo três 

piquetes). Os piquetes apresentavam média de 22,4±4,7 ha cada, independente do módulo. 

Todos os módulos possuíam uma praça de alimentação com acesso a água ad libitum 

(bebedouros de concreto; Figura 4) e comedouros fixos, com o máximo espaço linear 

recomendado pelo fabricante dos suplementos (12 centímetros para o grupo PNM e 35 

centímetros para os grupos PNP e PNPE). A necessidade de adotar o espaço máximo para os 

comedouros em todas as praças de alimentação, além de atender a premissa de evitar a 

competição entre os animais, foi necessária devido a necessidade de rotação dos grupos 

experimentais entre os módulos. 

 

Figura 4. Layout dos módulos utilizados no estudo. 
 

 
 

Fonte: Abreu (2021). 

 

Como mencionado, os grupos experimentais foram alternados por todos os módulos 

para evitar o efeito da variação entre as pastagens e solo. O tempo de permanência (capacidade 

de suporte) foi previamente determinado pela taxa de lotação (número de animais pastejando 
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uma unidade de área por determinado tempo – sendo 1UA=450 Kg/PV) e a oferta de forragem 

(Kg/MS para cada 100 Kg/PV/dia) através da fórmula: 

 

OF (%)= *100, 

 

Onde: OF= Oferta de forragem; ha= Hectare; Tx lotação= Taxa de lotação. 

 

A estimativa de forragem disponível foi obtida utilizando a metodologia do quadrado 

(1m²; EMBRAPA, 2006). Para identificar áreas uniformes, foi obtida a altura média da 

forragem do piquete (30 medidas mensuradas com régua de manejo) previamente à coleta. 

Posteriormente, cinco áreas de melhor representatividade de forragem e aleatoriamente 

delimitadas, foram cortadas ao nível do solo e pesadas (SHAWN, et al., 1976). Foram 

realizadas avaliações das pastagens previamente à entrada dos animais em todos os 

piquetes/módulos durante o período experimental. Os animais foram rotacionados com 

intervalos entre três e dez dias, conforme o padrão estabelecido para o módulo de ocupação. 

A oferta da suplementação foi realizada diariamente em uma única refeição (13:00 

p.m.). O momento de fornecimento foi realizado durante o intervalo de ruminação e ócio 

conforme os dados de literatura (10:00 a.m. às 14:00 p.m.), com o objetivo de não competir 

com a atividade de pastejo (GONTIJO et al., 2006; MELLACE, 2009). O sistema adotado 

permitiu avaliar e ajustar o consumo médio diário de suplemento dos grupos experimentais a 

partir da pesagem de suplemento antes da oferta e a posterior leitura de cocho (pesagem de 

sobras do suplemento). A determinação do consumo de suplemento nutricional durante o 

experimento foi realizado pela equação: 

 

CSN= (Peso do suplemento ofertado - Peso das sobras no cocho) 

(Quantidade de animais por grupo/ Período de avaliação)*1000, 

 

Onde: CNS= consumo de suplemento nutricional (Kg/dia; BR-CORTE, 2016). 

 

A determinação de ganho médio diário durante o experimento foi realizado pela 

equação: 
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GMD= [(Peso Atual do Animal) – (Peso anterior)] 

(Dias entre as duas pesagens), 

 

Onde: GMD= ganho médio diário (Kg/dia; BR-CORTE, 2016). 

 

 

5.6 Avalição bromatológica 

 

Foram realizadas colheitas de forragem para a avaliação bromatológica do pasto durante 

todo o período experimental. As coletas foram realizadas previamente à entrada dos grupos 

experimentais nos piquetes (conforme a rotação nos módulos). Semelhantemente ao tópico 5.5 

(Página 54), foi utilizado o método do quadrado para obter o valor estimado de forragem (1m²; 

EMBRAPA, 2006). As amostras foram pesadas, cortadas, embaladas à vácuo (Eco Vacuum, 

Orved Brock©) e enviadas ao laboratório LABTRON®, localizado no município de Itapira, no 

estado de São Paulo, Brasil. 

A MS das amostras foi determinada em 100% da matéria original (MO). Os teores de 

proteína bruta (PB), proteína insolúvel na FDA (PIDA); cinzas (minerais), extrato etéreo (EE), 

fibra em detergente neutro (FDN), lignina, cálcio e fósforo foram avaliados por espectroscopia 

da reflectância do infravermelho próximo (NIRS) em 100% da MS. Os valores médios dos 

compostos analisados pela bromatologia durante o período experimental estão apresentados na 

Tabela 8. 
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Tabela 8. Determinação média da composição química do pasto durante o período 

experimental. 
 

Item* Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

MS (100% da MO) 32,25 29,43 28,96 33,50 

PB 8,06 9,03 9,50 8,50 

PIDA 1,2 0,93 0,96 1,1 

Cinzas 9,25 8,87 7,36 7,39 

EE 2,24 2,30 2,39 2,29 

FDN 68,65 68,83 68,74 69,88 

Lignina 6,32 6,02 5,93 6,32 

Cálcio 0,29 0,31 0,34 0,30 

Fósforo 0,18 0,19 0,21 0,17 

Legenda: *Resultado em 100% da MS. MS: Matéria seca; MO: Matéria original; PB: Proteína bruta; EE: Extrato 

etéreo; FDN: Fibra em detergente neutro. 

Fonte: Abreu (2021). 

 

 

5.7 Avaliação de escore de condição corporal e peso das vacas e dos bezerros 

 

As vacas foram avaliadas conforme o ECC durante três momentos do período 

experimental: 1) trinta dias após o parto (D-30); 2) início do protocolo de sincronização da 

ovulação (D0) e 3) diagnóstico gestacional da primeira inseminação (D40). O peso corporal das 

vacas foi avaliado nos mesmos momentos em que o ECC foi avaliado e no 4) fim do programa 

de suplementação nutricional (D57). O peso corporal em jejum tem sido considerado a medida 

mais adequada para calcular o ganho médio diário de animais submetidos a diferentes 

tratamentos nutricionais. Entretanto, existem estudos que apontam que as diferenças entre o 

ganho médio diário calculado peso corporal em jejum ou pelo peso corporal sem jejum são 

desprezíveis (0,56% de acordo com o banco de dados do sistema BR-CORTE, 2016). 

O peso corporal o peso vivo (PV) dos animais do presente estudo foi aferido em balança 

eletrônica digital (Beckhauser©, W-Beck, Maringá, Brasil) calibrada com peso padrão e todos 

os animais foram pesados individualmente, no mesmo horário do dia, sob as mesmas condições 

(BR-CORTE, 2016). Os bezerros tiveram seu peso corporal avaliado nos momentos D0, D40 e 

D57 para estimar o desempenho em ganho de peso.  
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5.8 Sincronização da emergência da onda folicular 

 

Em dia aleatório do ciclo estral (D0) as vacas receberam um dispositivo intravaginal 

revestido com 1,2 g de progesterona (Fertilcare 1200®, MSD, Brasil) e a aplicação 

intramuscular (i.m) de 2 mg de benzoato de estradiol (Fertilcare Sincronização®, MSD, Brasil). 

Após oito dias (D8), o dispositivo foi removido e as vacas receberam a aplicação de 1 mg de 

cipionato de estradiol (Fertilcare Ovulação®, MSD Saúde Animal, Brasil), 0,530 mg de 

cloprostenol sódico (Ciosin®, MSD Saúde Animal, Brasil) e 300 UI de gonadotrofina coriônica 

equina (Folligon®, MSD Saúde Animal, Brasil) via i.m. Bastão marcador de estro foi aplicado 

na região sacrocaudal das vacas. As fêmeas foram inseminadas em tempo fixo após 48 horas 

da retirada do dispositivo (D10) e foi avaliada a ocorrência de estro. 

Após 22 dias (D32), todas as vacas inseminadas foram ressincronizadas precocemente 

através da reutilização do dispositivo intravaginal usado na primeira IATF (Fertilcare 1200® 2º 

Uso, MSD, Brasil) e aplicação de 2 mg de benzoato de estradiol (Fertilcare Sincronização®, 

MSD, Brasil) via i.m. Após oito dias (D40) foi realizado o diagnóstico de gestação por 

ultrassonografia transretal. As fêmeas não gestantes receberam o mesmo protocolo hormonal 

utilizado no D8 e foram inseminadas após 48 horas. A inseminação foi realizada com sêmen de 

único touro conforme o grupo genético. Após 15 dias da segunda IATF (D57), foram 

introduzidos touros nos lotes para o repasse das vacas não gestantes (1:25). 

 

 

5.9 Ultrassonografia ovariana 

 

Para as avaliações ultrassonográficas foi designado um subgrupo de 45 vacas pluríparas, 

lactantes e de diferentes grupos genéticos [Zebuínas (Nelore; n=27) e Cruzadas (F1 Aberdeen 

ou Red Angus x Nelore; n=18)]. Ao início do estudo, as fêmeas apresentavam valores médios 

de ECC de 2,9±0,3, peso corporal de 469,6±58,5 Kg e idade de 6,1±1,7 anos de idade. As vacas 

zebuínas apresentavam ECC médio de 2,9±0,3, peso corporal médio de 459,1±59,5 Kg e idade 

média de 6,7±2,0 anos de idade. As vacas cruzadas apresentavam ECC médio de 2,9±0,2, peso 

corporal médio de 485,3±54,8 Kg e idade média de 5,5±1,0 anos de idade. 

As fêmeas foram selecionadas sob os mesmos critérios de randomização apresentados 

no tópico 5.4 (Página 50) data de parto, grupo genético, idade e ECC) nos grupos: PNM) n=17; 

PNP) n=15 e PNPE) n=13. Para mensuração do diâmetro do maior folículo (FD), as vacas foram 

submetidas à exames ultrassonográficos via transretal. As avaliações foram realizadas no 
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momento da retirada do dispositivo intravaginal de progesterona (D8), repetindo-se no dia da 

primeira IATF (D10). As avaliações foram realizadas pelo mesmo operador, em frequência de 

7,5 MHz (Chison® 8100 Vet). 

 

 

5.10 Colheita de sangue e determinação hormonal 

 

Durante o período experimental foram realizadas colheitas de sangue para analisar a 

concentração circulante de IGF-1. Para tal, foi utilizado o mesmo subgrupo de 45 animais 

avaliados na dinâmica folicular. As coletas foram realizadas nos momentos D-30, D0 e D40. 

As amostras foram colhidas na veia ou artéria coccígea por venopunção em tubos para coleta 

de sangue à vácuo, contendo gel para separação do soro e ativação do coágulo (BD Vacutainer® 

SST II Plus, São Paulo, Brasil). Imediatamente após a coleta os tubos foram acondicionados 

em isopor com gelo e posteriormente encaminhados para centrifugação e obtenção do soro 

(2.000 × g por 20 min; Kasvi K-14-4000, SP-LAB, São Paulo, Brasil). Em seguida, alíquotas 

de soro foram pipetadas e depositadas em microtubos tipo Eppendorf® (2 mL), identificadas e 

armazenadas em freezer a -21ºC para posterior quantificação. 

O material foi encaminhado para análise no Laboratório de Endocrinologia Animal da 

Universidade Estadual de São Paulo (UNESP, Araçatuba). As concentrações séricas de IGF-1 

foram avaliadas em amostras duplicadas usando ensaio imunoenzimático competitivo 

(cELISA; Ansh Labs, EUA) para bovinos utilizando o sistema de amplificação biotina-

estreptavidina peroxidase em ensaio competitivo (MAIOLI; NOGUEIRA, 2017). O coeficiente 

de variação entre os controles altos (CV) foi de 8,6% para o inter-ensaio e 8,7%. para o intra-

ensaio. O limite de quantificação foi de 8,9 ng/mL e o limite de detecção foi de 2,9 ng/mL. 

 

 

5.11 Ultrassonografia para diagnóstico de gestação 

 

O diagnóstico gestacional da primeira e da segunda IATF e da monta natural (repasse 

com touros) foi executado após 30 dias da inseminação artificial e da retirada dos touros do 

lote, respectivamente. Os exames foram realizados via transretal, pelo mesmo operador, em 

frequência de 7,5 MHz (Chison® 8100 Vet). A linha do tempo do período experimental está 

ilustrada na Figura 5. 
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Figura 5. Linha do tempo experimental. Trinta dias após o parto (D-30), os grupos foram homogeneamente randomizados (data de parto, grupo 

genético, idade, ECC e peso corporal) e iniciou-se a suplementação nutricional dos grupos PNM (n=208) e PNP (n=212). Trinta dias após a entrada 

dos grupos PNM e PNP nos programas nutricionais, iniciou-se a suplementação nutricional do grupo PNPE (n=209), concomitante ao dia zero 

(D0) do protocolo para IATF. As vacas foram avaliadas para ECC (D-30, D0, D40), PV (D-30, D0, D40) e mensuração do folículo de maior 

diâmetro (D8 e D10). A pesagem dos bezerros ocorreu nos dias D0, D40 e D57. Ainda, foram realizadas coletas de sangue para análise hormonal 

de IGF-1 no D-30, D0 e D40. Trinta dias após a inseminação (D40) foi realizado o diagnóstico gestacional para a IATF1. As fêmeas não gestantes 

foram ressincronizadas para IATF. O fornecimento da suplementação nutricional para os grupos foi encerrado no D57, período estimado como 

pós-reconhecimento materno. Touros para repasse foram inseridos nos lotes (D57). O diagnóstico de gestação da IATF2 foi realizado no D72. O 

diagnóstico gestacional final (IATF e repasse dos touros) foi realizado no D87. 
 

 

Fonte: Abreu (2021). 
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5.12 Análise estatística 

 

De acordo St-Pierre (2007), estudos empregando agrupamento de animais tratados em 

áreas comuns devem ser analisados por testes adequados, garantindo a inferência estatística 

válida, além de contribuir com as operações comerciais. Esses atributos são altamente 

relevantes no que concerne à metodologia científica, que busca a ausência de viés. Ao ignorar 

o agrupamento de animais durante a análise de dados podemos realizar estimativas tendenciosas 

sob alguma condição de desequilíbrio e promover uma inferência causal incoerente. Assim, no 

presente estudo foi utilizado a metodologia proposta por St-Pierre (2007) adotando o 

delineamento inteiramente casualizado com efeito aleatório de lote (agrupamento de vacas na 

pastagem em que os tratamentos foram aplicados) aninhado ao tratamento, o que identifica o 

agrupamento como a unidade experimental. 

Todas as análises foram realizadas utilizando o software Statistical Analysis System 

(SAS Inst., Cary, NC, Version 9.4 for Windows;) adotando o pacote Enterprise Guide (v 8.4). 

As suposições de distribuição da normalidade dos resíduos foram verificadas por meio 

de histogramas, gráfico de resíduos estudentizados, teste de Shapiro-Wilk. A homogeneidade 

das variâncias foi verificada pelo teste de Levene. Dados foram examinados em busca de 

outliers e valores ausentes usando estatísticas de descritiva e gráficos box-plot. Dados não 

normais foram transformados (Box-Cox) e valores discrepante de ±3DP (desvios padrão) foram 

considerados outliers e removidos. 

Variáveis contínuas com medidas repetidas (peso, IGF-1 e diâmetro folicular), foram 

avaliados por meio de regressão logística através do procedimento Glimmix especificando a 

distribuição Gaussian. O modelo incluiu efeito de grupo (PNM, PNP, PNPE), tempo (D-30, 

D0, D40; D57) e interações de primeira ordem. A declaração aleatória para _residual_ foi 

especificada para permitir análises de medidas repetidas. Animais aninhado a lote e tratamento 

foram incluídos como subject. Estruturas de covariância foram testadas, entre elas: simetria 

composta (CS), simetria composta heterogênea (CSH), autorregressiva de primeira ordem 

(AR1), Componentes de variância (VC), Autorregressiva Heterogênea (ARH), Toeplitz 

(TOEP). O modelo final incluiu os efeitos fixos do tratamento, tempo, interação 

tratamento*tempo. Foi utilizada a declaração aleatória _residual_ para medidas repetidas e 

Subject=Animal(Tratamento*Lote). AR(1) foi a melhor estrutura de covariância com base nos 

no critério de Akaike Corrigido (AICC). Para determinar as diferenças entre as médias foi 

utilizado o teste post hoc ajustado para o teste de Tukey. A significância estatística foi 

considerada ao nível de 5% de probabilidade (P≤0,05). Estatísticas descritivas foram realizadas 
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utilizando o procedimento Means. Todos os valores foram expressos em média±EPM (erro 

padrão da média): 

 

Yijk=μ+Di+Tj+Di*Tj+ak+βX+eijk, 

 

Onde: Yijk=variável dependente; µ=média geral; Di=efeito fixo do tratamento; Tj=efeito 

aleatório do tempo; Di X Tj=interação entre tratamento e tempo; ak=efeito aleatório do animal 

dentro do grupo de animais; βX é o ajuste da covariável para cada animal; e eijk=erro residual 

(ST-PIERRE, 2007). 

 

Análise de dados categóricos para variáveis binários (risco de prenhez por IATF, 

prenhez por touro, prenhez final (IATF e repasse com touros), prenhez por estro e prenhez por 

grupo genético) foi utilizado o procedimento Glimmix, ajustando para distribuição Binária e 

função link = Logit. Os modelos continham como efeitos fixos o tratamento (PNM, PNP, 

PNPE). Covariáveis foram testadas, entre elas dias pós-parto, variação de Peso e ECC entre D-

30 e D0. Efeitos aleatórios foram avaliados entre eles Sêmen, Inseminador, Grupo Genético e 

Animal aninhado ao Tratamento e ao Lote. O teste post hoc incluiu ajuste de Tukey para 

determinar diferenças entre tratamentos. Estatísticas descritivas foram realizadas utilizando o 

procedimento Freq. Os valores foram expressos em porcentagem (%). A significância 

estatística foi considerada ao nível de 5% de probabilidade (P≤0,05). 

Curvas de probabilidade foram obtidas usando os coeficientes gerados pela análise da 

regressão logística em que: 

 

y =exp (α × X + b) 

[1 + exp (α × X + b)], 

 

Onde: y= probabilidade de sucesso de prenhez; exp= exponencial, α= slope da equação 

logística; b= Intercepto da equação logística; X= variável significativa (ST-PIERRE, 2007). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Consumo dos suplementos nutricionais 

 

Durante o período experimental, observou-se que a ingestão diária de suplemento dos 

programas nutricionais (grupos experimentais) foi similar ao consumo estimado pelo fabricante 

[PNM) 0,2 g Kg/PV; PNP) 2,0 g Kg/PV; PNPE) 3,0 g Kg/PV; Tabela 9]. Acredita-se que a 

presença de palatabilizantes e aromatizantes nos suplementos nutricionais PNP e PNPE, em 

especial, tenham auxiliado no consumo do produto por animal. Os farelos presentes nessas 

formulações estimulam a ingestão do suplemento e podem ser uma fonte adicional de proteína 

verdadeira na dieta (milho, farelos de algodão; soja e trigo; VALDES, 1995). 

 

Tabela 9: Média de consumo de suplemento em vacas de corte submetidas à programas 

nutricionais com duração de 87 dias (PNM e PNP) ou 57 dias (PNPE). 
 

Variável 

 Tratamentos 

n 
PNM 

(n=208) 
PNP 

(n=212) 
PNPE 
(n=209) 

Gramas/ cabeça/ dia 629 201,8±77,8 844,1±190,3 1.430,9±227,5 

Gramas/Kg/PV 629 0,4±0,1 1,73±0,3 2,8±0,4 

Números apresentados como média±desvio padrão da média. 

Fonte: Abreu (2021). 

  

 

6.2 Escore de condição corporal e peso das vacas e dos bezerros 

 

O resultado da evolução do escore de condição corporal dos animais conforme os 

tratamentos estão representados na Figura 6. As vacas do grupo PNP apresentaram ganho 

superior de ECC no período entre o início do tratamento e o início do protocolo de sincronização 

para IATF (D-30 à D0; P=<0,0001). Houve interação tratamento nutricional e tempo (P=0,008) 

para ECC. Verificou-se aumento do ECC entre o D-30 e o D0 somente para o PNP. Entretanto, 

essa alteração não foi verificada entre os grupos no D40. Essa diferença pode ser justificada 

pelo início precoce do tratamento com suplementação proteica (D-30). Todavia, essa diferença 

não foi mais verificada no D40, provavelmente pelo início do tratamento proteico-energético 

no grupo PNPE no D0. Inesperadamente, o grupo controle (PNM) também apresentou aumento 

do ECC no D40.  
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Figura 6. Efeito da suplementação proteica (PNP) e proteico-energética (PNPE) sobre o ECC 

(escala de um a cinco) de vacas de corte avaliadas em diferentes momentos do pós-parto. 
 

 
 

Legenda: D-30: Dia do início dos programas nutricionais PNM e PNP; D0: Dia do início do protocolo de 

sincronização da ovulação para IATF e início do programa nutricional PNPE; D40: Diagnóstico de gestação da 

primeira IATF. 
Fonte: Abreu (2021). 

 

Os animais do grupo PNP receberam 334,7 g de PB por dia entre o D-30 e o D0, 

enquanto os animais dos grupos PNM e PNPE não foram suplementados com PB nesse período. 

Podemos inferir que os animais tratados com o suplemento proteico durante os 30 dias iniciais 

de programa apresentaram melhora nas condições nutricionais e aumentaram a reserva 

energética corporal (aumento do ECC) devido a suplementação proteica. 

Segundo Minson (1990) e Sniffen et al. (1993), o valor mínimo de PB na dieta total 

seria de 7% para que ocorra uma boa condição de fermentação ruminal. A análise 

bromatológica do presente estudo demonstrou que no mês de novembro (início da 

suplementação) as pastagens possuíam um teor médio de 8,06 de PB. Se a metodologia 

discutida por Medeiros; Gomes e Bungenstab (2015), que subtrai a fração não digestiva da 

proteína bruta for aplicada, os valores de PB nas pastagens seriam estimados em 6,86, próximo 

do valor crítico proposto por Sniffen et al. (1993). Esses dados suportariam o efeito positivo da 

suplementação proteica observada nesse período.  
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Entretanto, entre o D0 e o D40 não foram verificadas diferenças no ECC para os 

tratamentos. Esse resultado poderia ser interpretado como efeito da suplementação proteico-

energética do grupo PNPE que foi iniciada no D0. Biluca (2005), trabalhando com vacas de 

corte no período pós-parto, observaram que a suplementação de proteico-energético [450 

g/vaca/dia de suplemento a base de sal mineral, monensina (1,1 g/vaca/dia) e polpa cítrica] 

resultou em melhora da condição corporal das fêmeas tratadas. Mais estudos demonstraram o 

aumento do ECC com a suplementação energética (RUAS, 2000; PAULA, 2012). Esses 

achados colaboram com o aumento da condição corporal verificada no grupo tratado com 

suplemento energético entre o D0 e o D40. 

Inesperadamente, o grupo PNM também aumentou o ECC e não diferiu dos grupos 

tratados com suplementação proteica ou proteico-energética. Apesar do programa nutricional 

mineral (PNM) oferecer um suplemento sem a adição de proteína e de energia, possui em sua 

composição o aditivo lasalocida. De acordo com os estudos apresentados por Spears (1990), os 

aditivos afetam a absorção de certos minerais. A absorção de magnésio aumenta 

consistentemente em ruminantes com o uso da lasalocida. O mesmo autor apresenta dados de 

que a absorção de fósforo, cálcio e potássio também são potencializadas pelo uso desse aditivo. 

Entretanto, não foram observados efeitos desses promotores para a absorção de sódio. 

No presente estudo, analisando a composição química do suplemento mineral e o 

consumo diário determinado, observamos que alguns nutrientes [cálcio (103%), sódio (179%), 

cobre (157%), iodo (105%) e manganês (258%)] presentes no suplemento ultrapassaram 

exigências diárias estimadas no início do estudo (D-30; base de cálculo de 478,2 Kg e consumo 

de 0,4 g/Kg PV). Os resultados das análises bromatológicas estimam valores médios para cálcio 

e fósforo de 0,31 e 0,18% (100% da MS), respectivamente. De acordo com Conrad e coautores 

(1985), os níveis de exigência de vacas em lactação para fósforo é de 0,38% e 0,54% para 

cálcio. Considerando a proporção disponível desses minerais na pastagem (%), o consumo de 

suplemento mineral e a melhora de absorção dos nutrientes pela ação da lasalocida, estima-se 

que os animais do grupo PMN apresentaram condições nutricionais para o adequado ganho de 

ECC do D0 ao D40, justificando em parte a ausência de diferenças no ECC entre os grupos 

experimentais. 

Ainda, a lasalocida é um ionóforo classicamente conhecido por alterar os parâmetros 

fermentativos ruminais, aumentando a proporção de ácido propiônico e diminuindo a proporção 

de ácido acético, sem alterar consideravelmente a concentração total de AGV (MOGENTALE, 

2005). As dietas que aumentam o propionato ruminal em animais de corte estão associadas às 

maiores concentrações de glicose e insulina circulantes, podendo melhorar o desempenho 
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reprodutivo (RANDEL, 1990). Dados encontrados na literatura demonstram que vacas de corte 

tratadas com ionóforos apresentaram maior concentração sérica de insulina (REED; HUNT; 

SASSER,1997), de LH (RANDEL; RHODES, 1980) e menor anestro pós-parto (monensina; 

HARDIN; RANDEL, 1983). Esses dados suportam o aumento do ECC no período pós-parto 

no grupo PNM, sem evidências de diferenças quando comparado com o grupo PNP e PNPE no 

D40 do presente experimento. 

No presente estudo foi verificado que vacas que ganharam ECC no intervalo do D-30 

ao D0 apresentaram maior a taxa de prenhez à IATF (P=0,0008; Figura 7) quando comparadas 

com vacas que perderam ou mantiveram ECC. Não houve efeito de tratamento (P=0,64) e 

interação ECC*Tratamento (P=0,95) para taxa de prenhez à IATF. Diversos estudos apontaram 

a relação positiva entre o escore de condição corporal no parto e a fertilidade, reforçando que 

as reservas de energia corporal são uma fonte essencial de energia para a reprodução (HESS et 

al., 2005; AYRES et al., 2014). Nesse contexto, Abreu et al. (2021b) analisaram o efeito do 

ganho, manutenção e perda do ECC no período pós-parto na fertilidade à IATF de vacas de 

corte (n=1.543). Esses achados na literatura corroboram com os dados do presente estudo de 

que demonstraram menor taxa de prenhez à IATF em vacas que perderam ou mantiveram ECC 

no período pós-parto. 

 

Figura 7. Taxa de prenhez à IATF de vacas de corte que ganharam ou perderam/mantiveram 

escore de condição corporal (ECC) entre o dia D-30 e o dia D0 (início do protocolo 

reprodutivo). 

 
Fonte: Abreu (2021).  
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Outra análise realizada no presente estudo confirma que conforme aumenta o ECC entre 

o D0 e o D40 aumenta a probabilidade de taxa de prenhez à IATF (P<0,0001; Figura 8). Esse 

resultado é semelhante aos dados encontrados na literatura, que evidenciam que vacas de corte 

com maior ECC durante o pós-parto demonstram maior probabilidade de concepção (HESS et 

al., 2005; AYRES et al., 2014; D'OCCHIO et al., 2019; CARVALHO, 2017). Esses dados 

podem ser explicados pelo rápido restabelecimento da atividade ovariana no período pós-parto 

de vacas que apresentam balanço energético equilibrado ou ascendente. Estudos demonstraram 

que vacas com déficit energético-proteico no pós-parto (alta exigência nutricional e dieta com 

baixa densidade energética e proteica) apresentaram maior período de anestro em função da 

supressão de liberação do LH pela hipófise anterior, controlada pela liberação de GnRH do 

hipotálamo (RANDEL, 1990; CICCIOLI et al., 2003; D’OCCHIO et al., 2019). 

 

Figura 8. Probabilidade de prenhez 30 após a IATF em vacas lactantes em função da variação 

do ECC entre o D0 e o D40 [Probabilidade de prenhez 30 após a IATF= exp (−0,01663 + 1,0636 

× ECC D0*Diagnóstico de gestação IATF/1 + exp (−0,01663 + 1,0636 × ECC D0*Diagnóstico 

de gestação IATF/1); n=629; P<0,0001)]. 
 

 
 

Fonte: Abreu (2021). 
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A evolução do ganho de peso durante o período experimental dos animais conforme os 

tratamentos está representada na Figura 9. Semelhantemente ao observado nas análises de ECC, 

houve interação tratamento*tempo para o ganho de peso (P=<0,0001). O grupo PNP apresentou 

maior ganho de peso entre os dias D-30 e D0 quando comparado com o grupo controle o PNPE. 

No entanto, no D40 o grupo PMPE apresentou maior peso que o grupo PNP. Ao final das 

avaliações (D57) não foram verificadas diferenças entre os grupos. 

 

Figura 9. Efeito da suplementação sobre o peso (Kg) de vacas de corte avaliadas em diferentes 

momentos do pós-parto. 

 
 

Legenda: D-30: Dia do início dos programas nutricionais PNM e PNP; D0: Dia do início do protocolo de 

sincronização da ovulação para IATF; D40: Dia do diagnóstico de gestação da primeira IATF do programa 

reprodutivo; D57: Dia final da suplementação dos programas nutricionais. 

Fonte: Abreu (2021). 

 

As vacas que receberam suplemento proteico apresentaram maior ganho de peso entre 

D-30 e o D0. Esses dados suportam o maior ganho de ECC verificado na Figura 6 e justificam 

o efeito da suplementação proteica no ganho de peso no período pós-parto em vacas de corte 

(RUAS et al., 2000). Entretanto, verificou-se que essas diferenças entre os grupos não foram 

mais verificadas ao final do período experimental. A suplementação proteica no período pós-

parto aumenta o consumo de matéria seca e a digestibilidade da forragem ingerida, melhorando 

o ganho de peso de vacas criadas a pasto (RUAS et al., 2000; LOPES et al., 2014). Esses relatos 
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verificados na literatura corroboram com os achados do presente estudo de que a suplementação 

proteica aumenta o ganho de peso de vacas no período pós-parto. 

Entretanto, não foi verificada diferença no peso entre os tratamentos ao final do período 

experimental. O grupo tratado apenas com minerais e aditivo apresentou o mesmo peso que os 

animais tratados com suplementação proteica e proteica-energética. Como descrito 

anteriormente, a suplementação com aditivos pode melhorar a conversão alimentar, a produção 

(ganho de peso e produção de leite) e a sanidade dos rebanhos (SALLES; LUCCI, 2000). Os 

ionóforos podem causar melhora na digestibilidade dos alimentos, dependendo das condições 

experimentais. 

Por sua vez, o aditivo não ionóforo (flavomicina) presente no tratamento oferecido para 

o grupo PNPE é um antibiótico conhecido por seu menor potencial em alterar a porcentagem 

de AGV no rúmen (MOGENTALE, 2005). Entretanto, são poucas as informações disponíveis 

na literatura sobre o efeito da flavomicina em vacas de corte lactantes. Ainda, o modo de ação 

da flavomicina sobre a população bacteriana ruminal parece diferir dos já bem caracterizados 

modos de ação dos ionóforos (FÉBEL et al., 1988). O antibiótico não-ionóforo flavomicina não 

aumenta a proporção molar de ácido propiônico, porém possui a capacidade de diminuir a 

proteólise ruminal (MOGENTALE. 2005). A autora demonstrou que os ionóforos melhoram o 

metabolismo energético e proteico, enquanto a flavomicina melhora essencialmente o 

metabolismo proteico do animal. Considerando os resultados positivos de desempenho de ECC 

e de ganho de peso do presente experimento, mais estudos devem ser realizados para avaliar o 

efeito da adição de flavomicina em suplementos proteico-energéticos. 

Semelhantemente ao resultado obtido que demonstrou amento da eficiência da taxa de 

prenhez à IATF conforme aumento do ECC, verificou-se que as fêmeas que ganham mais peso 

nesse mesmo período (entre o D0 e o D40) aumentaram a probabilidade de se tornarem 

gestantes à IATF (P=0,0012; Figura 10). Entretanto, a análise do impacto tanto do ECC quanto 

do peso da vaca entre os D-30 e D0 não foram associados à probabilidade de prenhez à primeira 

IATF (P>0,05). Esses dados são indicativos de que a suplementação estratégica realizada após 

o início do protocolo de sincronização para IATF pode ser uma alternativa para aumentar a 

eficiência reprodutiva de vacas de corte criadas a pasto. Esses resultados estão também 

suportados por outras pesquisas que verificaram efeito positivo de tratamentos nutricionais em 

períodos após o início do protocolo de sincronização para IATF (OLIVEIRA, 2017; 

ORLANDI, 2019).  
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Figura 10. Probabilidade de prenhez 30 após a IATF em vacas lactantes em função da variação 

do peso entre o D0 e o D40 [Probabilidade de prenhez 30 após a IATF= exp (−0,1704 + 0,01131 

× peso D0*Diagnóstico de gestação IATF/1 + exp (−0,1704 + 0,01131 × pesoD0*Diagnóstico 

de gestação IATF/1); n=629; P=0,0012)]. 
 

 
 

Fonte: Abreu (2021). 

 

Os resultados da evolução do peso dos bezerros durante o período experimental estão 

representados na Figura 11. Verificou-se interação tratamento*tempo para o peso dos bezerros 

(P=<0,0001). No D40 os bezerros das vacas do grupo controle (PNM) apresentaram menor 

peso quando comparados com os bezerros de vacas dos grupos PNP e PNPE. Entretanto, essa 

diferença não foi verificada no D57. O foco principal para a suplementação nutricional de vacas 

de corte é melhorar a eficiência reprodutiva, mas a suplementação das matrizes pode também 

influenciar o desenvolvimento do bezerro (BOHNERT et al., 2013). 

Sabe-se que melhorar a nutrição materna durante o pós-parto melhora a produção de 

leite da matriz e consequentemente aumenta a ingestão de nutrientes pelo bezerro, o que 

promove aumento do crescimento e do peso ao desmame (CALLAGHAN; RODGERS; 

PERRY, 2020). No entanto, esse cenário não foi verificado ao final das análises de peso dos 

bezerros no presente estudo. A Tabela 2 (apresentada na página 38) estima as possíveis 

exigências das fêmeas bovinas considerando a produção de leite no pós-parto. É possível 
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verificar que o pico de produção de leite ocorre 10 semanas após o parto, o que corresponde 

ado D40 do presente estudo. Os bezerros das vacas do grupo controle apresentaram menor peso 

nesse momento quando comparados com os bezerros do grupo com suplementação proteica e 

proteica-energético. Esse resultado demonstra possível efeito dos tratamentos na produção de 

leite e desempenho dos bezerros. Dados da literatura corroboram com esses achados 

(BOHNERT et al., 2013). 

 

Figura 11. Efeito da suplementação pós-parto de vacas de corte sobre o peso corporal (Kg) dos 

bezerros avaliados em diferentes momentos (D0: Bezerros com 45 dias de idade). 
 

 
 

Legenda: D-30: Dia do início dos programas nutricionais PNM e PNP das vacas; D0: Dia do início do protocolo 

de sincronização da ovulação para IATF das vacas; D40: Dia do diagnóstico de gestação da primeira IATF do 

programa reprodutivo das vacas; D57: Dia final da suplementação dos programas nutricionais das vacas. 

Fonte: Abreu (2021). 

 

 

6.3 Dinâmica ovariana 

 

No presente estudo não foi verificado efeito dos tratamentos (PNM, PNP e PNPE; 

P=0,45) no diâmetro do maior folículo (FD) presente no momento da retirada do dispositivo de 

P4 e na IATF (Figura 12). O diâmetro folicular apresentou efeito de tempo (aumento do 

diâmetro entre a retirada da P4 e a IATF; P=<0,0001). 
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Figura 12. Efeito da suplementação nutricional no diâmetro folicular (maior folículo) de vacas 

de corte sincronizadas para IATF. 

 
 

Legendas: D8: Dia da retirada do dispositivo de P4 do protocolo de IATF; D10: Dia da primeira IATF das vacas. 

Fonte: Abreu (2021). 

 

 

6.4 Análise hormonal da concentração circulante de IGF-1 

 

As concentrações circulantes de IGF-1 ao longo do tempo de acordo com os grupos 

experimentais estão apresentadas na Figura 13. Não houve efeito de tratamento (P=0,84) e 

interação tratamento*tempo (P=0,45) para a concentração circulante de IGF-1. Entretanto, foi 

observado efeito de tempo (P=0,0008) para todos os grupos. As vacas apresentaram aumento 

dos níveis circulantes de IGF-1 entre o D-30 e o D40. 
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Figura 13. Efeito da suplementação nutricional na concentração circulante de IGF-1 em vacas 

de corte avaliadas em diferentes momentos do pós-parto. 
 

 
 

Legendas: D-30: Dia do início dos programas nutricionais PNM e PNP das vacas; D0: Dia do início do protocolo 

de sincronização da ovulação para IATF das vacas; D40: Dia do diagnóstico de gestação da primeira IATF do 

programa reprodutivo das vacas. 

Fonte: Abreu (2021). 

 

O IGF-1 é um hormônio proteico sintetizado principalmente no fígado e no folículo 

ovariano (WETTEMANN et al., 2003). A concentração sanguínea de IGF-1 controla a 

produção de GH (feedback negativo), além de possuir ação sistêmica de regulação no 

metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras (BASS; CLARK, 1989). As concentrações 

circulantes de IGF-1 estão positivamente associadas à sensibilidade das células foliculares aos 

hormônios FSH e LH, que contribuem para o crescimento e a maturação folicular (STEWART 

et al., 1996; METEER; SHIKE; CARDOSO, 2015). Sabe-se que o IGF-1 age no folículo 

dominante estimulando a esteroidogênese e a proliferação de células da granulosa 

(ARMSTRONG et al., 2002). 

A concentração circulante de IGF-1 também está positivamente associada com o ECC 

e o consumo de alimentos (YELICH et al. 1996). Por sua vez, baixas concentrações de IGF-1 

estão associadas a um período prolongado de anestro pós-parto em vacas de corte (VICINI et 

al., 1991). Durante a restrição alimentar as concentrações circulantes de GH aumentam e as de 

IGF-1 diminuem. Nesse contexto, a ocorrência de BEN exerce um bloqueio nos receptores de 

GH no fígado (PEARSON; DUTSON, 1991).  
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Alguns estudos ainda associam as concentrações de IGF-1 à qualidade oocitária e 

viabilidade embrionária (O’CALLAGHAN et al. 2000, VELAZQUEZ et al. 2005; SALES, 

2015; ELLIFF, 2020; SILVA, 2020). Rutter, Snopek e Manns (1989) ao avaliarem vacas 

pluríparas submetidas à restrição alimentar 30 dias pós-parto, observaram que as concentrações 

circulantes de IGF-1 foram reduzidas em 50% nos primeiros quatro dias de tratamento. 

Curiosamente, Elsasser et al. (1989) relataram que animais em BEN tem declínio de IGF-1, 

porém, têm nível elevado de GH. Os autores verificaram que os animais não respondem com 

aumento de IGF-1 à aplicação exógena de GH. 

Nesse contexto, a melhora do estado nutricional pós-parto tem sido associada a maior 

reserva energética e pode ajudar a restabelecer a secreção de LH e promover o aumento do 

desenvolvimento folicular (ROBINSON, 1996; DISKIN; KENNY, 2016). Todavia, no presente 

estudo, não foram observadas diferenças na concentração circulante de IGF-1 e no diâmetro 

folicular durante o protocolo de sincronização para IATF conforme os tratamentos nutricionais. 

Armstrong e colaboradores (2001) atribuem o aumento do diâmetro folicular à maior 

concentração do fator de crescimento IGF-1. Os resultados do presente estudo não corroboram 

com esse dado e achados de outros pesquisadores que demostraram efeitos positivos de 

tratamentos nutricionais no aumento de IGF-1 e do diâmetro folicular (ZULU et al., 2002; 

SALES, 2011; SAMADI et al., 2013). Conforme aumenta a intensidade do BEN no período 

pós-parto e ocorre diminuição das concentrações circulantes de IGF-1 e da disponibilidade de 

IGF-1 intrafolicular, há diminuição da frequência de pulsos de LH e do diâmetro do FD 

(ROCHE; MACKEY; DISKIN, 2000). No presente trabalho as vacas, de forma geral, ganharam 

ECC e peso no período pós-parto, o que pode justificar a ausência de efeito de tratamento no 

diâmetro do folículo dominante e nas concentrações circulantes de IGF-1. 

Ainda, foi verificado efeito de tempo para as concentrações circulantes de IGF-1 (P= 

0,0008). Um tópico frequentemente abordado na literatura é a associação positiva entre 

insulina, IGF-1 e o dia pós-parto em que as vacas começam a apresentar ciclicidade 

(VELAZQUEZ; SPICER; WATHES, 2008). Existem vários estudos publicados que reforçam 

as relações positivas entre as concentrações circulantes de insulina e de IGF-1 com a função 

reprodutiva no pós-parto (LUCY, 2008; KAWASHIMA et al., 2012). 

De acordo com Vicini et al., (1991), as concentrações de IGF-1 circulantes declinam no 

momento do parto e se elevam gradualmente no decorrer do período pós-parto. Esse conceito 

respalda o aumento de IGF-1 conforme o aumento dos dias pós-parto. Os dados do presente 

estudo demonstram que as vacas do experimento estavam melhorando a condição endócrina e 
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metabólica (até o início do protocolo de sincronização) com o avanço do período pós-parto, 

independentemente do tratamento nutricional. 

 

 

6.5 Performance reprodutiva 

 

O desempenho reprodutivo de acordo com os tratamentos está apresentado na Tabela 

10. A suplementação nutricional não aumentou a taxa de prenhez à primeira (P=0,29) e à 

segunda IATF (P=0,08). Não foi verificada interação entre tratamento e grupo genético para a 

taxa de prenhez à IATF (P=0,15; Figura 14). Diante de tais resultados, pode-se inferir que a 

quantidade de minerais, proteínas e/ou energia fornecida pelo sistema de produção (pasto e 

suplemento mineral aditivado; grupo controle) foi suficiente para promover a resposta ao 

tratamento de sincronização e satisfatória taxa de prenhez, independentemente dos tratamentos. 
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Tabela 10. Taxa de prenhez de vacas de corte submetidas à suplementação mineral (PNM), proteica (PNP) e proteica-energética (PNPE) durante 

o período experimental. 

Variáveis 

 Tratamentos 

P-value 
n 

PNM 
(n=208) 

PNP 
(n=212) 

PNPE 
(n=209) 

Taxa de prenhez à primeira IATF, % 629 
61,5% 

(128/208) 
61,7% 

(131/212) 
58,3% 

(122/209) 
0,29 

Taxa de prenhez à ressincronização, % 248 
38,7% 
(31/80) 

28,3% 
(23/81) 

44,8% 
(39/87) 0,08 

Taxa de prenhez à monta natural, % 155 
53,0% 
(26/49) 

74,1% 
(43/58) 

64,5% 
(31/48) 

0,07 

Taxa de prenhez acumulada (IATF 1 + IATF 2 + Touro), 

% 
629 

88,9% 
(185/208) 

92,9% 
(197/212) 

91,8% 
(192/209) 

0,34 

Números apresentados como média. P-value calculado pelo SAS®. 

Fonte: Abreu (2021). 
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Figura 14. Taxa de prenhez (%) à primeira IATF de acordo com os grupos genéticos. 
 

 

 

 
 

Fonte: Abreu (2021). 
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Euclides e Medeiros (2005) discutem que o fornecimento de suplemento proteico atenua 

a limitação de baixos teores de nitrogênio nas forragens (especialmente no período seco) e 

aumenta a ingestão de MS. Esses autores argumentam que a suplementação proteica resultou 

em maior consumo de forragem nas vacas suplementadas quando comparadas com as vacas 

não suplementadas. Diferentemente dos resultados observados no período seco, os autores 

apontam que não foi verificada relação entre a oferta de concentrado e o desempenho animal 

nos animais tratados no período das águas. Isso pode ser resultante de um melhor desempenho 

e qualidade das pastagens no período chuvoso, de forma que o desempenho zootécnico pode 

ser elevado mesmo quando a suplementação contempla apenas minerais. Esses dados podem 

justificar, em parte, a ausência de efeito positivo dos tratamentos nutricionais na eficiência 

reprodutiva das matrizes de corte. 

Como apresentado anteriormente, o grupo tratado com suplementação mineral (PNM) 

possuía a lasalocida como aditivo em sua composição. Esse componente pode ter estimulado 

maior absorção de minerais. Além disso, a lasalocida aumenta a concentração ruminal de 

propionato, que estimula a produção de glicose e pode influenciar positivamente a fertilidade 

(KEISLER; LUCY, 1996; VIZCARRA et al., 1998; MULLINIKS et al., 2012; SAMADI et al., 

2013). 

Muller et al. (2010) utilizaram vacas pluríparas de diferentes grupos genéticos 

(Aberdeen Angus; Charolês; Caracu; Canchim e Purunã; n=258) para receber ou não 

suplementação energética no pós-parto. A suplementação foi iniciada 15 dias (curto período ou 

flushing) antes do início da estação de monta. O suplemento foi constituído por 30% de grão de 

soja quebrado e 70% de milho moído, com 8,1% de extrato etéreo (o estudo não menciona a 

quantidade de g/Kg/PV). Foram avaliados três períodos de acordo com a ordem de parição: 

setembro, outubro e novembro. Não houve efeito do tratamento nutricional sobre a percentagem 

de prenhez, estro pós-parto e percentagem de anestro. Entretanto, a suplementação energética 

reduziu o intervalo entre partos (391,1 vs. 399,3 dias). Houve efeito de período, sendo que as 

vacas que pariram no mês de novembro apresentaram menor porcentagem de estro pós-parto 

(70,6%) e taxa de prenhez (27,5%). Os dados desse estudo corroboram com os resultados do 

presente experimento que não evidenciou aumento de prenhez nas vacas que receberam fontes 

de proteína (PNP) ou proteína e energia (PNPE) durante o período pós-parto. 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo, verificou-se que a quantidade de 

proteína e energia fornecida pela pastagem foi suficiente para promover uma taxa de prenhez 

acima de 58% na primeira IATF e acima de 88% ao final da estação de monta. Esses dados são 

indicativos de que a suplementação oferecida nos grupos experimentais (PNP e PNPE) pode 



|79 

 

não ter sido necessária para aumentar o desempenho reprodutivo das fêmeas, quando 

comparado ao grupo controle (PNM). Todavia, pode haver um efeito positivo do tratamento na 

concepção após o período de suplementação proteica e/ou proteica-energética. Observou-se que 

o grupo PNPE apresentou maior taxa de prenhez à ressincronização [44,8% (39/87) vs. 38,7% 

(31/80) vs. 28,3% (23/81); P=0,08, para os grupos PNM e PNP, respectivamente]. Ainda, o 

grupo PNP apresentou maior taxa de prenhez ao repasse com os touros [74,1% (43,58) vs. 

64,5% (31/48) vs. 53,0% (26/49); P=0,07, para os grupos PNPE e PNM, respectivamente]. 

Ao se analisar os resultados como um todo fica evidente a importância do ECC e do 

peso das matrizes no período pós-parto na eficiência de programas reprodutivos 

que utilizam a IATF. Entretanto, vale ressaltar que existem interações entre a nutrição pós-

parto, o balanço energético negativo, as exigências nutricionais de acordo com a categoria 

animal e a produção de leite (MONTIEL; AHUJA, 2005; AYRES et al., 2009). 
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7. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a o programa nutricional proteico (PNP) 

e o programa nutricional proteico-energético (PNPE) não aumentaram a taxa de prenhez de 

vacas de corte, rejeitando a hipótese inicial do presente estudo. 

Não houve efeito dos tratamentos para as variáveis diâmetro folicular e concentração 

circulante de IGF-1, rejeitando a hipótese inicial do presente estudo. 

Verificou-se que os animais do programa nutricional proteico (PNP) apresentaram 

aumento no escore de condição corporal e peso corporal somente entre o D-30 e o D0 quando 

comparado com o programa nutricional mineral (PNM) e proteico-energético (PNPE). Isso 

confirma, em parte, a hipótese de que o maior aporte de proteína na dieta aumenta as reservas 

energéticas de escore e peso corporal. 

Os animais que ganharam escore de condição corporal e peso corporal entre o D0 e o 

D40, independente do tratamento, apresentaram maior probabilidade de prenhez à primeira 

IATF. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

Apesar dos variados cenários de produção encontrados no Brasil, o estabelecimento de 

um programa nutricional adequado representa o primeiro passo para aumentar a eficiência 

reprodutiva do rebanho. Atualmente, o produtor procura maior lucratividade e sustentabilidade 

da atividade, que passa pela intensificação dos sistemas de produção principalmente na 

nutrição. 

Ainda que a nutrição seja um fator de alto impacto no desempenho produtivo do 

rebanho, existem outros fatores importantes para a maximização da eficiência reprodutiva. A 

otimização da reprodução em rebanhos bovinos pela utilização de programas de sincronização 

da ovulação para IATF também é dependente da competência genética para precocidade e da 

fertilidade das vacas. 

Na atualidade existem diversas tecnologias disponíveis para a formulação de 

suplementos nutricionais de alto desempenho (ureia de liberação lenta, resistência do 

suplemento nutricional à chuva, aditivos que controlam o ambiente ruminal e melhoram a 

absorção dos nutrientes, combatem micotoxinas e contribuem para a redução da emissão de 

metano etc.) que apresentam potencial para utilização na dieta de fêmeas submetidas aos 

programas de reprodução assistida. 

O crescente avanço no conhecimento das exigências nutricionais, metodologias de 

análise e composição dos alimentos são aspectos essenciais para definir a suplementação mais 

adequada conforme a fase do ciclo de vida dos animais. Assim, a recomendação técnica 

direcionada possibilita a tomada de decisão pela melhor estratégia nutricional e de melhor 

custo-benefício para potencializar a eficiência reprodutiva de fêmeas de corte. 

Os dados do presente estudo sugerem que o ganho de escore de condição corporal e de 

peso após a inseminação (entre o D0 e o D40) apresenta maior impacto na taxa de prenhez à 

primeira IATF de vacas de corte. Essa informação pode ser utilizada para otimizar o programa 

nutricional de matrizes de corte criadas a pasto nas condições brasileiras de manejo. 
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