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RESUMO
Uso de uréia de liberação lenta para vacas alimentadas com silagem de milho ou
pastagens de capim Elefante manejadas com intervalos fixos ou variáveis de
desfolhas
Foram conduzidos 2 estudos com vacas leiteiras no Departamento de Zootecnia
da ESALQ/USP com os objetivos de avaliar a utilização de fonte de uréia de liberação
lenta (Optigen ®) e ID (intervalos de desfolhas) fixos ou variáveis em pastagens de
capim Elefante. No Experimento 1, foram utilizadas 32 vacas no terço médio de
lactação, produzindo 20,8 kg leite dia-1 e pesando 524 kg no início do período
experimental. O tratamento controle (C) continha apenas farelo de algodão como
suplemento protéico. No tratamento U30, 30 % da PB do farelo de algodão foi
substituída por uréia. No tratamento O30, 30% da PB do farelo de algodão foi
substituída pela uréia de liberação lenta e no tratamento O60, 60% da PB do farelo de
algodão foi substituída pela uréia de liberação lenta. O delineamento experimental
adotado foi o quadrado latino 4 x 4 com 8 repetições e as variáveis foram analisadas
utilizando o PROC MIXED (SAS). A produção de leite não diferiu (P>0,05) entre os
tratamentos C (20,2 kg dia-1), O30 (19,8 kg dia-1) e U30 (19,5 kg dia-1). No tratamento
O60 a produção de leite foi reduzida (19,0 kg dia-1) em comparação aos tratamentos C
e O30 (P<0,05) e U30 (P<0,06). Não houve diferenças (P>0,05) nos teores de gordura,
proteína, lactose, sólidos totais e contagem de células somáticas entre os tratamentos.
A concentração de uréia no leite (NUL) foi menor (P<0,05) no tratamento U30 (7,2 mg
dL-1) em relação aos tratamentos O30 (9,3 mg dL-1), C (9,1 mg dL-1) e O60 (8,9 mg dL1
). No Experimento 2 foram utilizadas 32 vacas no terço médio de lactação, produzindo
15 kg de leite dia-1, pesando 466 kg. A área experimental foi composta por 56 piquetes
de Pennisetum purpureum cv. Cameroon, com 0,1 ha cada um. Os tratamentos
corresponderam a duas estratégias de ID dos pastos de capim Elefante (ID fixos de 27
dias ou ID variáveis determinados pela altura do dossel de 1,0 m) e dois concentrados
isoprotéicos com diferentes fontes de N (farelo de algodão e uréia de liberação lenta).
Foi adotado o delineamento experimental em blocos aleatorizados e as variáveis foram
analisadas utilizando o PROC MIXED (SAS). Não houve efeito (P>0,05) de fonte de N
sobre os parâmetros avaliados. Houve diferença estatística (P<0,05) entre os
tratamentos com ID fixos de 27 dias e os com ID variáveis para as alturas das
pastagens no pré-pastejo (1,20 X 1,03 metros), no pós-pastejo (0,47 e 0,41 metros),
nas massas de forragem pré-pastejo (6642 e 6209 kg MS ha-1), pós-pastejo (3666 e
3277 kg MS ha-1) e nas densidades volumétricas (55,04 e 60,06 kg MS ha-1 cm-1) para
os tratamentos com ID fixos ou variáveis respectivamente. A produção de leite foi maior
para os animais dos tratamentos com ID variáveis (12,59 e 12,06 kg leite dia -1) em
relação aos tratamentos com ID fixos de 27 dias (10,94 e 10,66 kg leite dia -1). Os
componentes do leite e taxas de ganho diário de peso não foram alterados com os
tratamentos (P>0,05).
Palavras-chave: Uréia de liberação lenta; Farelo de algodão; Intervalo de desfolha;
Produção de leite
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ABSTRACT
The use of a slow release urea for cows fed corn silage, or elephant-grass
pastures managed with fixed or variable grazing intervals
Two studies were conducted with lactating dairy cows at the Animal Sciences
Department of the School of Agriculture “Luiz de Queiroz”, University of São Paulo, to
evaluate the use of a slow release urea source (Optigen®) and fixed or variable grazing
intervals on Pennisetum purpureum pastures. The objective of Experiment 1 was to
evaluate the partial replacement of cotton seed meal (CSM) by urea or by a slow release
urea (Optigen®) on the performance of dairy cows fed corn silage. Thirty two mid
lactating cows, averaging 20.8 kg of milk day-1 and 524 kg of BW at the beginning of the
experimental period were used to compare the 3 treatments. The control treatment (C)
contained cotton seed meal (CSM) as protein source, the U30 treatment had 30% of the
CSM crude protein replaced by urea, the O30 treatment, had 30% of the CSM crude
protein replaced by slow release urea and the O60 treatment, had 60 % of the CSM
crude protein replaced by slow release urea. A 4x4 Latin Square design was used and
the variables were analyzed using the PROC MIXED (SAS). Replacing 30% of CSM
crude protein by urea (U30) or slow release urea (O30) had no effect (P>0.05) on milk
yield (20.2, 19.5, and 19.8 kg day-1 respectively). However, replacing 60% of CSM crude
protein by slow release urea (O60) (19.0 kg day-1) reduced milk yield compared to C and
O30 (P<0.05) and U30 (P<0.06). Milk fat, milk protein, milk lactose, and milk total solids
contents, and milk somatic cells counting were not different (P>0.05) among the
treatments. The milk urea nitrogen (MUN) was lower (P<0.05) for the U30 treatment (7,2
mg dL-1) compared to the other treatments (9.3 mg dL-1 (O30); 9.1 mg dL-1 (C), and 8.9
mg dL-1 (O60)). On Experiment 2, were used 32 midlactating cows averaging 15 kg of
milk day -1 and 466 kg of BW at the beginning of the trial. Experimental area contained
56 paddocks of Pennisetum purpureum cv. Cameroon, averaging 0.1ha each.
Treatments were 2 grazing interval (fixed grazing intervals of 27 days or variable grazing
intervals based on the dossel height of 1 m), and two protein supplement (CSM x slow
release urea). A randomized block design was used and the variables were analyzed
using PROC MIXED (SAS). There were no effects (P>0.05) for N source on the
evaluated parameters. There were differences (P<0.05) between the fixed and variable
grazing intervals (GI). Pre-grazing dossel height (1.03 x 1.2 m), post-grazing stubble
height (0.41 e 0.47 meters), pre-grazing (6209 and 6642 kg DM ha-1) and post-grazing
forage mass (3277 and 3666 kg DM ha-1) were lower (P<0.05) for variable GI compared
to 27 days fixed GI. Volumetric density (55.04 and 60.06 kg DM ha-1 cm-1) was higher
for variable GI (P<0.05). Cows grazing pastures managed with variable GI produced
more milk (P<0.06) (12.32 and 10.8 kg milk day -1) than cows grazing pastures managed
with fixed GI. Milk components and cow average daily gain were not affected by the
treatments (P>0.05).
Keywords: Slow release urea; Cotton seed meal; Grazing interval; Milk production
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil é o sexto maior produtor de leite do mundo, com produção
anual em torno de 25 bilhões de litros (BRASIL, 2007), apresentando taxas de
crescimento superiores a da pecuária de corte. Em 1990, a produção anual era de 14,5
bilhões de litros; em 1996, 19 bilhões, não existindo, em toda a agropecuária brasileira,
um produto que tenha alcançado taxas de crescimento tão expressivas (GOMES,
1997).
A pecuária de leite apresenta importante papel na economia nacional. De
acordo com Vilela (2004) o agronegócio brasileiro apresenta grande participação no PIB
(produto interno bruto), nas exportações e na geração de emprego. Apesar do
desempenho negativo no PIB em 2006, devido à redução dos preços reais dos
produtos agropecuários entre 2005 e 2006, a pecuária de leite teve crescimento de 3%
em volume, já a pecuária de corte índice de crescimento em volume de 1,7% (BRASIL,
2007).
O crescimento deve-se em parte às alterações no mapa da produção de leite
ocorrido na última década. As regiões de cerrado foram as principais áreas de
crescimento dessa atividade, acompanhando o crescimento da produção de grãos. De
modo geral a maioria da produção de leite nacional provém de animais mantidos em
pastagens tropicais (FNP, 2006).
Este aumento de produção, no entanto não se deve exclusivamente à conquista
de novas áreas, mais também pelo incremento na produção alcançada pelos
produtores. A produtividade média que era de 700 kg vaca-1 ano-1 em 1996 (GOMES,
1997), hoje é mais que o dobro (FNP, 2006). Apesar da taxa de crescimento parecer
satisfatória, em função da base muito baixa, o valor absoluto de produção por animal
continua baixo, típico de vaca de corte.
Historicamente, nas últimas décadas, houve redução no preço real do leite
recebido pelos produtores com elevação nos custos de produção, tanto no cenário
nacional quanto internacional (VILELA, 2004). Este fato, aliado as maiores exigências
da indústria quanto à qualidade do leite, têm aumentado a pressão sobre os produtores
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para a aplicação de tecnologia nos sistemas de produção de leite, que na grande
maioria ainda são tipicamente extensivos no país (GOMES, 2006).
A alimentação é o principal componente dos custos de produção nas
propriedades leiteiras. Dentre os nutrientes provenientes da alimentação, a proteína se
destaca com um dos componentes que pode onerar custos de produção do leite
(IMAIZUMI, 2005). A adequação da proteína na dieta pode representar redução no
gasto energético para a excreção de nitrogênio (N) em excesso, diminuir os problemas
reprodutivos, reduzir custos de produção de leite, e ainda amenizar os impactos
ambientais.
Pastagens tropicais manejadas com doses médias a altas de N, para
suportarem carga animal entre 5 a 10 vacas ha-1, quando pastejadas no estádio
fisiológico recomendado, apresentam teores de PB entre 13 a 22% (% na MS) de
acordo com Santos et al. (2007). De acordo com o NRC (2001) e o CNCPS (Cornell Net
Carbohydrate and Protein System), para vacas leiteiras mantidas nessas pastagens, o
teor de PB do concentrado pode ser reduzido de forma considerável, assim como
fontes de liberação lenta de N podem ser vantajosas em comparação com fontes de
liberação rápida.
As plantas forrageiras de clima tropical têm como característica marcante o alto
potencial de produção de forragem, quando bem manejadas. Nos últimos anos tem
crescido no país a utilização de sistemas de pastejo rotacionado com altas taxas de
lotação animal (SANTOS et al., 2005). Entretanto, tanto a qualidade da forragem
consumida quanto a eficiência de colheita da forragem produzida tem estado abaixo do
ideal em diversos sistemas comerciais de produção de leite no Brasil (SANTOS et al.,
2007). Novas práticas de manejo preconizadas por Da Silva et al. (1997), como a
adoção de intervalos de desfolhas (ID) variáveis com base na interceptação de 95% da
luz, têm possibilitado melhorar tanto a composição morfológica da forragem colhida
quanto a eficiência dessa colheita (TRINDADE, 2007), resultando em maior produção
de leite por vaca, maior taxa de lotação e conseqüente maior produção de leite por área
(VOLTOLINI, 2006).
Os objetivos dos estudos a seguir foram: 1) avaliar os efeitos da uréia de
liberação lenta no desempenho de vacas leiteiras alimentadas com silagem de milho ou
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pastagens; 2) avaliar a adoção de ID fixos ou variáveis em pastagem de capim Elefante
para vacas leiteiras.
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2 SUBSTITUIÇÃO DA URÉIA E FARELO DE ALGODÃO POR URÉIA DE
LIBERAÇÃO LENTA (OPTIGEN ) EM RAÇÕES DE VACAS LEITEIRAS
Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar a substituição parcial do farelo de algodão
por uréia convencional ou por uréia de liberação lenta no desempenho de vacas
leiteiras alimentadas com silagem de milho. O experimento foi conduzido no
Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP. Foram utilizadas 32 vacas no terço médio
de lactação, produzindo 20,8 kg leite dia-1 e pesando 524 kg no início do período
experimental. O tratamento controle (C) continha apenas farelo de algodão como fonte
protéica. No tratamento U30, 30 % da PB do farelo de algodão foi substituída por uréia,
no tratamento O30, 30% da PB do farelo de algodão foi substituída por fonte de uréia
de liberação lenta (Optigen®) e no tratamento O60, 60% da PB do farelo de algodão foi
substituída por fonte de uréia de liberação lente (Optigen®). O delineamento
experimental utilizado foi o quadrado latino 4 x 4 e as variáveis foram analisadas
utilizando o PROC MIXED (SAS ). A produção de leite não diferiu (P>0,05) entre os
tratamentos C (20,2 kg dia-1), O30 (19,8 kg dia-1) e U30 (19,5 kg dia-1). No tratamento
O60 a produção de leite foi reduzida (19,0 kg dia-1) em comparação aos tratamentos C
e O30 (P<0,05) e U30 (P<0,06). Não houve diferenças (P>0,05) nos teores de gordura,
de proteína, de lactose, de sólidos totais e na contagem de células somáticas entre os
tratamentos. A concentração de nitrogênio uréico no leite (NUL) foi menor (P<0,05) no
tratamento U30 (7,2 mg dL-1) em relação aos demais tratamentos (9,3 mg dL-1, 9,1 mg
dL-1 e 8,9 mg dL-1.para os tratamentos O30, C e O60 respectivamente). Para vacas
com produções em torno de 20 Kg de leite dia

-1

, no terço médio da lactação e

alimentadas com silagem de milho: a) 30% da proteína do farelo de algodão podem ser
substituídos por uréia sem efeito negativo no desempenho dos animais; b) neste nível
de substituição protéica, não há vantagem em utilizar fonte de uréia de liberação lenta
em comparação à uréia convencional; c) mesmo com fonte de uréia de liberação lenta,
não é possível substituir 60% da proteína do farelo de algodão sem que haja redução
na produção de leite.
Palavras-chave: Uréia de liberação lenta; Farelo de algodão; Silagem de milho;
Alimentação; Produção de leite
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UREA AND COTTON SEED MEAL REPLACEMENT FOR A SLOW RELEASE UREA
(URÉIA DE LIBRAÇÃO LENTA ) IN DAIRY COWS RATIONS

Abstract
The objective of this experiment was to evaluate the partial replacement of
cotton seed meal (CSM) by urea or by a slow release urea (Optigen®) on the
performance of dairy cows fed corn silage. The experiment was conducted at the Animal
Sciences Department of the School of Agriculture “Luiz de Queiroz”, University of São
Paulo. Thirty two mid lactating cows, averaging 20.8 kg of milk day-1 and 524 kg of BW
at the beginning of the experimental period were used to compare the 3 treatments. The
control treatment (C) contained cotton seed meal (CSM) as protein source, the U30
treatment had 30% of the CSM crude protein replaced by urea, the O30 treatment, had
30% of the CSM crude protein replaced by slow release urea and the O60 treatment,
had 60 % of the CSM crude protein replaced by slow release urea. A 4x4 Latin Square
design was used and the variables were analyzed using the PROC MIXED (SAS).
Replacing 30% of CSM crude protein by urea (U30) or slow release urea (O30) had no
effect (P>0.05) on milk yield (20.2, 19.5, and 19.8 kg day-1 respectively). However,
replacing 60% of CSM crude protein by slow release urea (O60) (19.0 kg day-1) reduced
milk yield compared to C and O30 (P<0.05) and U30 (P<0.06). Milk fat, milk protein, milk
lactose, and milk total solids contents, and milk somatic cells counting were not different
(P>0.05) among the treatments. The milk urea nitrogen (NUL) was lower (P<0,05) for
the U30 treatment (7.2 mg dL-1) compared to the other treatments (9.3 mg dL-1 (O30);
9.1 mg dL-1 (C), and 8.9 mg dL-1 (O60)). For mid lactating cows averaging 20 Kg of milk
day-1: a) 30% of CSM crude protein may be replaced by urea without negative effects on
performance; b) at this level of protein replacement there is no advantages on using a
slow release urea source compared to conventional urea; c) even with a slow release
urea source, it is not possible to replace 60% of the CSM crude protein without reduction
on milk yield.
Keywords: Slow release urea; Cotton seed meal; Corn silage; Feeding; Milk production
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2.1 Introdução
A alimentação é o componente que têm maior participação nos custos de
produção de leite. Os suplementos protéicos podem representar até 50% ou mais do
custo do concentrado, dependo do teor de proteína utilizado (IMAIZUMI, 2005). Sendo
assim, a suplementação protéica de vacas leiteiras é um dos itens mais estudados na
nutrição de ruminantes. Vários trabalhos envolvendo fontes e níveis de proteína estão
sendo publicados, porém muita informação ainda permanece desconhecida.
A inclusão de nitrogênio não protéico (NNP) na ração de vacas leiteiras visa
suprir as exigências dos microrganismos ruminais em N (nitrogênio) degradável no
rúmen com menor custo possível. A uréia é a fonte de NNP mais utilizada, sendo que
sua degradação libera amônia para o ambiente ruminal, servindo de fonte de nitrogênio
para os microrganismos do rúmen. A degradação da uréia em amônia pode ocorrer a
uma velocidade muito maior do que a velocidade de assimilação desta amônia pelas
bactérias ruminais, resultando em acúmulo e escape deste composto do rúmen
(SATTER; ROFFLER, 1975). Disso resulta que a uréia só pode ser utilizada como fonte
de nitrogênio quando há disponibilidade de um suprimento adequado de carboidrato
fermentável no rúmen para a síntese de proteína bacteriana. Por serem os
microrganismos fibrolíticos os que utilizam a amônia de forma mais eficiente, o uso de
uréia em dietas com alta proporção de volumoso pode resultar em aumento da
degradação ruminal do alimento (TEDESCHI et al., 2002).
Com o objetivo de sincronizar a produção ruminal de amônia com a de energia
no rúmen, nas últimas 4 décadas esforços foram direcionados na tentativa de
desenvolver compostos de liberação controlada de N. Fontes de NNP desenvolvidos
tais como a isobutilidina monouréia (MATHISON et al., 1994), o biureto (LÖEST et al.,
2001), a uréia extrusada com amido (BARLEY; DEYOE, 1975), a uréia tratada com
formaldeído (PROKOP; KLOPFENSTEIN, 1977) e a uréia recoberta por óleo de
semente de linhaça (FORERO et al., 1980), não têm se mostrado superiores à uréia
convencional em termos de desempenho animal. A falta de resposta positiva pode ser
devido ao fato de parte substancial do NNP destes compostos passar pelo rúmen sem
ter sido convertida em amônia, reduzindo assim sua incorporação em proteína
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bacteriana. Também é possível que em alguns casos a formação de amônia a partir
destes compostos no rúmen, embora mais lenta em relação à uréia, ainda seja rápida
demais para melhorar a utilização do nitrogênio pelas bactérias ruminais (OWENS;
ZINN, 1988; HENNING et al., 1993).
O Optigen® é uréia peletizada, recoberta por um polímero biodegradável capaz
de liberação controlada. Trata-se de uma fonte altamente concentrada de nitrogênio
(43% de N), que pode alterar a função ruminal, fornecendo nitrogênio às bactérias
ruminais numa velocidade que otimiza sua conversão em proteína bacteriana (AKAY et
al., 2004).
Os objetivos deste estudo foram avaliar os efeitos da substituição do farelo de
algodão ou da uréia convencional por uréia de liberação lenta no desempenho de vacas
leiteiras alimentadas com silagem de milho.
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2.2 Desenvolvimento

2.2.1 Revisão bibliográfica

2.2.1.1 Caracterização das fontes protéicas e uso do nitrogênio não protéico
As fontes de compostos nitrogenados utilizadas na alimentação de bovinos
podem ser classificadas como fontes de NNP e de nitrogênio protéico. A principal fonte
de NNP utilizada em dietas para ruminantes é a uréia, a qual possui características
específicas tais como: ser desprovida de valor energético, ser solúvel e no rúmen e
rapidamente convertida à amônia (N-NH3) (MAYNARD et al., 1984). Ao chegar ao
rúmen, a uréia é hidrolisada pela ação da urease sintetizada pelas bactérias,
produzindo N-NH3 e dióxido de carbono.
A amônia é a principal fonte de N para a síntese de proteína no rúmen. Ao ser
incorporada nos esqueletos carbônicos pelas bactérias ruminais, dá origem a
aminoácidos, os quais são utilizados por estes microrganismos para a síntese de
proteína. Protozoários produzem amônia, mas não a utilizam como fonte de N para
síntese microbiana. A disponibilidade de energia e a velocidade de liberação de N-NH3
no rúmen são fatores determinantes na transformação da uréia em proteína. Tentar
fixar doses ótimas ou máximas de uréia por animal, como tradicionalmente era feito no
passado, deixou de fazer sentido com o desenvolvimento dos sistemas protéicos atuais,
que permitem balancear a dieta em PDR (proteína degradável no rúmen). A adequação
de PDR da dieta deve ser o critério determinante para se ajustar a dose ótima de uréia
(SANTOS, 2006).
Dietas para vacas leiteiras com produções superiores a 35 kg de leite dia-1, que
recebem farelo de soja ou de algodão como principal suplemento protéico, geralmente
apresentam excesso de PDR quando se busca adequar o suprimento de proteína
metabolizável (PM). Neste caso, dificilmente se justifica o uso de uréia. Entretanto,
quando se introduz fontes ricas em proteína não degradável no rúmen (PNDR) e se
ajusta a proporção de Lisina e Metionina na proteína metabolizável para valores em
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torno de 6,66 e 2,22% respectivamente ao se formular rações com o National Research
Council - NRC (2001) ou 6,82 e 2,19% ao se utilizar CNCPS (SLOAN et al., 1999),
aumenta a possibilidade de inclusão de uréia na dieta de vacas de alta produção.
Vacas com produções inferiores a 35 kg de leite dia-1 e animais a partir de
determinada fase de crescimento, são capazes de utilizar uréia com grande eficiência
quando esta é adicionada na dieta na dose correta (SANTOS, 2006). A revisão de
literatura realizada por Santos et al. (1998) agrupou 23 publicações onde a uréia
substituiu parcial ou totalmente as fontes de proteína verdadeira da dieta. A produção
de leite não foi afetada em 17 comparações, aumentou em duas e diminuiu em apenas
4. O teor de proteína do leite não foi afetado em 18 comparações e aumentou em 5. A
produção média foi de 34 kg de leite dia-1 para as dietas sem adição uréia e de 34,3 kg
de leite dia-1 para as dietas com uréia, mostrando que para este nível de produção, a
inclusão de fontes de NNP não prejudicou a produção.
No tocante à nutrição protéica, a exigência metabólica do ruminante não é por
PB, NNP, PDR ou PNDR, mas sim por aminoácidos (AA). As células dos tecidos dos
ruminantes necessitam de AA para seu metabolismo. Dados recentes têm mostrado
que alguns tecidos também utilizam peptídeos em seu metabolismo. Os AA devem
estar disponíveis para o metabolismo dos tecidos em quantidades e proporções
adequadas para eficiência máxima. Sendo assim, o valor nutricional da PM para
ruminantes depende principalmente do seu perfil em aminoácidos essenciais (AAE)
(SANTOS, 2006).
A proteína microbiana (Pmicr) se destaca pelo alto valor nutricional. Dentre as
fontes de proteínas utilizadas pelo bovino, é a que apresenta o perfil de AA mais
semelhante ao perfil presente no leite e nos músculos, ou seja, o perfil de AA que são
requeridos pelos animais (SCHWAB, 1994; HUBER; SANTOS, 1996). A proteína
microbiana normalmente representa a principal porção da proteína bruta que chega ao
intestino delgado, tanto em vacas leiteiras quanto em animais em crescimento (NRC,
2001).
Zinn e Shen (1998), estudando a ingestão de proteína degradável e
requerimentos de aminoácidos metabolizáveis em novilhos confinados, concluíram que
seriam necessários 100g de PDR para kg de matéria orgânica (MO) digestível. O NRC
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(1996) para bovinos de corte adotou a exigência de 1 kg de PDR para cada kg de
proteína microbiana produzida no rúmen. A produção de proteína microbiana é
calculada como sendo 13% da quantidade de NDT (nutrientes digestíveis totais)
ingerida pelo animal e é corrigida de acordo com o teor de FDN (fibra solúvel em
detergente neutro) fisicamente efetiva da dieta. Quando o teor de fibra efetiva da dieta
estiver a baixo de 20%, a produção de Pmicr cai 2,25% para cada unidade percentual a
menos de fibra efetiva. Desta maneira a influência do pH ruminal passou a ser
considerada no momento de se estimar a eficiência da produção microbiana.
O NRC (2001) para gado leiteiro adotou exigência de PDR igual a 1,18 kg por
kg de proteína microbiana sintetizada no rúmen, a qual também é calculada como
sendo 13 % do NDT (NDT ajustado para consumo). De acordo com esta versão do
NRC, quando a quantidade de PDR estiver inferior a do valor acima mencionado, a
quantidade de proteína microbiana é automaticamente reduzida a 85% da PDR.
As principais fontes protéicas utilizadas no Brasil para a formulação de rações
para vacas em lactação são os subprodutos agroindustriais como o farelo de soja,
farelo de algodão, caroço de algodão, soja em grão e uréia (nitrogênio não protéico)
(AROEIRA et al., 1999; SANTOS, 2006). De modo geral, nenhuma dessas fontes são
ricas em proteína de baixa degradabilidade ruminal (NRC, 2001).
O farelo de algodão é normalmente utilizado como substituto parcial ou integral
do farelo de soja, principalmente nas regiões em que há presença de indústrias
processadoras do caroço do algodão. Neste caso o farelo de algodão passa a ser um
produto de alta disponibilidade no mercado e com preço competitivo (BLACKWELDER
et al., 1998).
Vários autores (BERNARD,1997; SANCHEZ; CLAYPOOL, 1983; VAN HORN et
al., 1979) sugeriram que o farelo de algodão pode substituir integralmente o farelo de
soja, sem haver queda na produção de leite, desde que a dieta possua no mínimo 16%
de proteína bruta.
Ao incluir 10% de farelo de algodão na dieta, Chiou et al. (1997) não
observaram alterações no consumo de MS, quando comparado ao tratamento controle
que recebia farelo de soja. Resultados semelhantes foram observados por outros
autores que incluíram teores maiores de farelo de algodão na dieta, como 16%
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(BLACKWELDER et al., 1998), 24,2% (GRINGS et al., 1991) e 45% (LINDSEY et al.,
1980). Chiou et al. (1997) também não observaram efeitos da inclusão de 10% de farelo
de algodão na dieta sobre a produção, composição do leite e eficiência alimentar de
vacas em lactação com produções ao redor de 27kg dia -1.
Imaizumi (2005), relatou maior produção de leite com maior teor de proteína em
vacas com produções ao redor de 35 kg dia

-1

suplementadas com farelo de soja em

comparação com vacas alimentadas com farelo de algodão.
Clark et al. (1987), observaram menor disponibilidade do aminoácido lisina para
absorção no intestino delgado, quando a proteína era proveniente do farelo de algodão,
em comparação com o farelo de soja. Blackwelder et al. (1998), observaram maiores
teores plasmáticos de lisina quando a fonte de proteína era de farelo de soja em
comparação com o farelo de algodão. Os autores postularam que dietas com farelo de
algodão pudessem estar limitando a disponibilidade de lisina por conter menor
quantidade desse aminoácido essencial ou pelo fato do gossipol estar se ligando a
lisina tornando-a indisponível.
Acredita-se que o gossipol pode se ligar ao grupamento amina da lisina,
tornando-a indisponível (REISER; FU, 1962). Porém, Blauwiekel (1997), não
observaram interações entre o teor de gossipol na dieta e respostas de animais
suplementados com lisina protegida, concluindo que o gossipol não afetou a utilização
do aminoácido para produção de leite ou proteína no leite.

2.2.1.2 Sincronização de proteína e energia da uréia de liberação lenta
O fornecimento de excesso de proteína bruta para bovinos poderá acarretar em
problemas ambientais (TAMMINGA, 1992) e redução no desempenho reprodutivo
(FERGUSON; CHALUPA, 1989). Normalmente, o consumo de MS não é afetado,
podendo em alguns casos ser aumentado (NRC, 2001) pelo excesso de PB. Já o NNP,
em contraste, quando fornecido em excesso, pode levar a redução do consumo de MS
e da produção de leite. O excesso de ambas as fontes de N pode resultar em gasto
extra de energia pelo animal para a síntese e excreção de uréia (NRC, 1989).

24

A conversão de duas moléculas de amônia em uma molécula de uréia consome
quatro moléculas de ATP (adenosina trifosfato), de forma que a excreção de um grama
de N pela urina custa 5,45 Kcal de energia líquida de lactação (BLAXTER, 1962) ou
13,3 Kcal de energia digestível (BRODERICK; CLAYTON, 1997). Se o consumo de 100
gramas de PB não utilizada pelo organismo representar a perda de 0,2 Mcal de energia
líquida, conforme sugerido por Haresign e Cole (1988), o consumo de 1.000 gramas de
PB em excesso resultaria em uma perda de 2,0 Mcal de energia líquida por dia. Isso
representa quase 30% de energia de manutenção de uma vaca leiteira ou energia
suficiente para a produção de, aproximadamente, 3 kg de leite (MEYER, 2003).
Microrganismos ruminais podem capturar o nitrogênio degradado no rúmen,
diminuindo os danos causados com o uso de NNP em excesso (ARIELI et al., 1996). O
crescimento microbiano e a síntese protéica podem ser estimulados por uma
fermentação ruminal saudável (SNIFFEN; ROBINSON, 1987) resultante de um correto
manejo alimentar (ROBINSON, 1989). Uma das formas possíveis de se otimizar o uso
do N degradável no rúmen seria por meio da sincronização da degradação ruminal da
proteína e da matéria orgânica (MO) (DePETERS; CANT, 1992; RUSSEL; HESPELL,
1981).
Com a sincronização da degradação ruminal de proteína e amido, pode-se
esperar um aumento na produção de proteína microbiana no rúmen e melhora na
utilização de energia e fontes de N, uma vez que as bactérias ruminais necessitam
desses dois nutrientes simultaneamente (HERRERA – SALDANA; HUBER, 1989).
Estes autores mostraram que a sincronização entre proteína e energia degradável foi
benéfica para o crescimento das células microbianas, digestibilidade ruminal, eficiência
na utilização de proteína e energia e na produção de leite.
Russel et al. (1983), concluíram que a disponibilidade de carboidrato reduziu o
acúmulo de amônia no rúmen quando avaliaram o efeito da limitação de carboidrato na
degradação e utilização da caseína pelas bactérias ruminais.
Segundo Russel et al. (1992), a produção excessiva de amônia e sua
conseqüente absorção ruminal aumentam a excreção urinária de compostos
nitrogenados. Nocek e Russel (1988), afirmaram que, se a taxa de degradação de
proteína exceder a de fermentação de carboidratos, grande quantidade de compostos
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nitrogenados pode ser perdida na urina, como por exemplo, a uréia. Por outro lado, se a
taxa de fermentação de carboidratos for maior que a taxa de degradação da proteína,
ocorrerá redução na produção de proteína microbiana.
De acordo com Huntington e Archibeque (1999), quando o aumento no
suprimento de N não é acompanhado por um suprimento adicional de energia, a
proporção de N-uréico na urina aumenta.
Se as velocidades de produção de amônia ruminal e digestão de energia não
forem sincronizadas, a concentração de amônia no rúmen aumentará após a
alimentação (NEWBOLD; RUST, 1992; HENNING et al., 1993). Concentrações
dietéticas maiores de carboidrato não estrutural (CNE) aumentaram a utilização de
amônia ruminal na síntese de proteínas bacterianas (HOOVER; STOKES, 1991). Tais
resultados indicam que o metabolismo microbiano no rúmen é um processo complexo
que requer compreensão da velocidade e da extensão da digestão de carboidratos e do
fornecimento de amônia para um crescimento bacteriano eficiente no rúmen.
As tentativas de sincronização da produção ruminal de amônia com a
disponibilidade de energia no rúmen estimularam o desenvolvimento de compostos de
liberação controlada de uréia.
Qualquer metodologia que efetivamente torne a uréia solúvel a taxas mais
lentas do que quando fornecida in natura poderia conduzir a sua otimização em dietas
para ruminantes, desde que adequadamente balanceadas para esse fim. A liberação
gradual de NH4 permitiria aos microrganismos do rúmen realizar síntese mais constante
de proteína celular (CASS et al., 1994; PARRÉ, 1995).
Compostos com liberação controlada de NNP desenvolvidos previamente, tais
como a isobutilidina monouréia (MATHISON et al., 1994), o biureto (LÖEST et al.,
2001), o Starea (BARLEY; DEYOE, 1975), a uréia tratada com formaldeído (PROKOP;
KLOPFENSTEIN, 1977) e a uréia recoberta por óleo de semente de linhaça (FORERO
et al., 1980), não têm se mostrado superior à uréia em termos de desempenho animal.
A falta de resposta positiva pode ser devido à uma parte substancial do NNP destes
compostos passar pelo rúmen sem ter sido convertida em amônia, reduzindo assim sua
incorporação em proteína bacteriana. Também é possível que em alguns casos a
formação de amônia a partir destes compostos no rúmen, embora mais lenta em
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relação à uréia, ainda seja rápida demais para melhorar a utilização do nitrogênio pelas
bactérias ruminais (OWENS; ZINN, 1988; HENNING et al., 1993).
O Optigen é uréia peletizada, recoberta por um polímero biodegradável capaz
de liberação controlada. Trata-se de uma fonte altamente concentrada de nitrogênio,
que teoricamente pode suprir nitrogênio às bactérias ruminais em uma velocidade que
otimize sua conversão em proteína bacteriana, pode estimular o crescimento das
bactérias que utilizam fibras e criar mais espaço para a inclusão de fibra digerível e
energia na ração (AKAY, 2004).
A uréia encapsulada (Optigen 1200 AllTech ®) apresenta 43% de N em sua
molécula, sendo que seu tempo de total liberação tem uma duração de 16 horas. A
liberação de N-NH3 mais prolongada ocorre devido à presença do polímero de
poliuretano.
Experimentos recentes com a uréia polimerizada mostram que a hidrólise
ruminal deste produto é cadenciada, permitindo uma sincronização entre a degradação
da fibra e a liberação de N (GALO et al., 2003; FERREIRA et al., 2005). Uma outra
vantagem da utilização deste produto seria o maior nível de inclusão de NNP na dieta
animal, uma vez que não há pico de liberação de amônia, reduzindo os riscos com
intoxicações.

2.2.2 Material e métodos
2.2.2.1 Local, clima e instalações experimentais
O trabalho foi conduzido no sistema de produção de leite do Centro de
Treinamento de Recursos Humanos (CTRH) do Departamento de Zootecnia da
USP/ESALQ, em Piracicaba – SP. As coordenadas geográficas do município de
Piracicaba – SP são 22°43’ de latitude Sul, 47°25’ de longitude Oeste e 580 metros de
altitude. O clima da região de Piracicaba é classificado como mesotérmico úmido,
subtropical de inverno seco, denominado Cwa, com temperaturas médias inferiores a
18°C nos meses mais frios e superiores a 22°C durante a estação mais quente do ano
(BRASIL, 1960).
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Foram utilizadas 4 piquetes de 450 m2, com piso de terra, cocho de alimentação
(6 metros lineares) e bebedouros coletivos. A área de sombra dos piquetes era natural
(árvores). As vacas permaneceram durante todo o período experimental nos mesmos
piquetes, saindo dos mesmos apenas para serem ordenhadas (7:00h e 17:00h).
Os dados climáticos da área foram obtidos na estação meteorológica
automática da USP/ESALQ e estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Dados climáticos durante período experimental
Meses –

Temp.

Temp.

Temp.

Radiação Global

Insolação

Precip.

U.R

Máx.

Mín.

Méd.

(cal cmd -1)

(h d -1)

(mm)

(%)

(oC)

(oC)

(oC)

Julho

307

6.3

8.1

78

25.2

11.4

18.3

Agosto

386

7.9

24.1

69

29.2

12.2

20.7

Setembro

362

5.4

38.4

80

26.8

14.9

20.9

Outubro

364

4.5

120.4

81

30.4

18.3

24.3

2005

Fonte: Base de dados da Estação meteorológica convencional de USP/ESALQ.
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2.2.2.2 Período experimental
O trabalho foi realizado durante os meses de julho a outubro de 2005,
totalizando 84 dias de período experimental, o qual foi dividido em 4 sub-períodos de 21
dias, sendo os 18 primeiros dias destinados a adaptação dos animais as dietas e os
três últimos dias para coleta de dados.
As datas dos respectivos sub-períodos foram:
Sub-período 1: 28/07 a 21/08;
Sub-período 2: 21/08 a 10/09;
Sub-período 3: 11/09 a 01/10;
Sub-período 4: 2/10 a 22/10.

2.2.2.3 Animais experimentais
Foram utilizadas 32 vacas em lactação, sendo: 20 vacas da raça Holandesa, 4
da raça Jersey e 8 vacas Holandês x Jersey. Na Tabela 2 são apresentados os dados
médios dos animais no início do período experimental.

Tabela 2 - Caracterização dos animais experimentais
Desvio
Componentes

Média

padrão

Mínimo

Máximo

20,8

3,54

14,4

28

Números de partos

3,59

1,98

1

8

Estágio de lactação, dias

146

40,7

80

254

Peso corpóreo, kg

524

82,5

388

690

Escore de condição corporal

2,9

0,388

2,0

3,5

Produção de leite, kg dia

-1
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2.2.2.4 Tratamentos experimentais e manejo dos animais
O experimento foi delineado para estudar fontes de N na dieta de vacas em
lactação. Uma fonte de proteína verdadeira, o farelo de algodão foi comparado com
fontes de NNP de rápida liberação, a uréia convencional e uma fonte de uréia de
liberação lenta (Optigen®).
O tratamento controle (C) continha apenas farelo de algodão como fonte
protéica, no tratamento U30, 30 % da PB do farelo de algodão foi substituída por uréia,
no tratamento O30, 30% da PB do farelo de algodão foi substituída pelo uréia de
liberação lenta e no tratamento O60, 60% da PB do farelo de algodão foi substituída por
uréia de liberação lenta. As rações continham silagem de milho, polpa cítrica peletizada,
mistura mineral e os respectivos ingredientes protéicos (Tabelas 3 e 4).

Tabela 3 – Composição das dietas experimentais (% da MS)
Ingredientes

C

U30

O 30

O60

Silagem de milho

61,35

61,31

61,31

61,24

Polpa cítrica

15,34

20,85

20,85

26,33

Farelo de algodão

20,86

14,59

14,59

8,33

Uréia

-

0,80

0,00

0,00

Uréia de liberação lenta

-

-

0,83

1,65

2,45

2,45

2,45

2,45

Minerais
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Tabela 4 - Composição bromatológica dos ingredientes e das dietas
Ingredientes

% da MS
MS

PB

FDN

FDA

EE

Silagem de milho

29,3

8,7

54,8

33,1

2,57

Farelo de algodão

90,1

47,9

46,9

19,9

1,9

Polpa cítrica

86,9

7,1

18,2

22,2

4,9

Controle

90,10

16,4

47,4

28,7

2,8

U30

92,30

16,5

47,0

28,5

2,8

O30

92,00

16,5

47,0

28,5

2,8

O60

91,60

16,1

43,3

28,5

3,1

A alimentação era fornecida duas vezes ao dia, as 8:00h, após a ordenha da
manhã e as 18:00h, após ordenha da tarde, na forma de ração totalmente misturada
(RTM), através do uso de vagão misturador (Figuras 1 e 2). Os cochos eram manejados
para terem 8% de sobras e estas eram retiradas e pesadas diariamente para o cálculo
de ingestão de matéria seca de cada lote de 8 animais.

Figura 1 - Oferta de RTM para as vacas experimentais
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Figura 2 - Pesagem dos concentrados (esquerda) e retirada de silagem (direita)

2.2.2.5 Coleta de amostras de alimento e análises bromatológicas
As amostras das rações e de cada ingrediente desta, foram coletados
semanalmente. Após cada coleta, as amostras foram secas em estufa a 55ºC por 72
horas, moídas em moinho tipo Willey e peneiras com malhas de 1mm e compostas por
cada sub-período experimental, para posteriores análises bromatológicas.
As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Bromatologia do
Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ. As amostras foram analisadas para
matéria seca (MS), segundo a AOAC (1990); proteína bruta (PB), por condutividade
térmica pelo analisador de N (Leco FP-2000 nitrogen analyzer, Leco Instruments, Inc.
St. Joseph, MI); fibra insolúvel em detergente neutro (FDN), fibra insolúvel em
detergente ácido (FDA), segundo Van Soest et al. (1991), utilizando o método
seqüencial, adaptado para o uso de saquinhos, (ANKON Technology Fairport, New
York) e extrato etéreo (EE), segundo Silva (1990).
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2.2.2.6 Determinação da produção e composição do leite
As pesagens e amostragens do leite foram efetuadas nos três dias do período
de coleta, durante as duas ordenhas, às 7:00h e 17:00h, através do uso de medidores
do tipo Mark 5 Milk Meter. Para a determinação da composição do leite, foram tomadas
amostras proporcionais à produção individual do animal por ordenha (Figura 3). As
amostras foram preservadas em frascos plásticos contendo conservante (2-bromo-2nitropropano-1-3- diol) e encaminhadas à Clínica do leite do Departamento de
Zootecnia da USP/ESALQ, para a realização das análises de proteína, gordura, lactose,
sólidos totais, nitrogênio uréico no leite (NUL) e contagem de células somáticas. A
proteína bruta, gordura, lactose e sólidos totais foram determinados através da técnica
de infravermelho enquanto que a determinação da uréia foi feita por espectrofotometria.
A produção de leite corrigida para 3,5% de gordura foi calculada a partir da
equação [0,4324*produção de leite (kg) + 16,216*gordura (kg)], proposta por Tyrrell e
Reid (1965).

Figura 3 - Pesagem do leite
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2.2.2.7 Determinação do escore de condição e da variação do peso corpóreo
O escore de condição corporal (ECC) foi avaliado no primeiro e último dia de
cada sub-período, sempre pelo mesmo avaliador. A escala utilizada variou de 1 a 5
pontos, sendo que, 1 representava vacas muito magras e 5 vacas excessivamente
gordas, sendo classificadas a intervalos de 0,25 pontos, de acordo com Wildman et al.
(1982). Da mesma forma, a pesagem dos animais foi efetuada durante dois dias
consecutivos no início e no final de cada sub-período, após a ordenha da tarde. A
média das duas pesagens consecutivas foi considerada para a análise dos dados.

2.2.2.8 Delineamento experimental e análises estatísticas
O delineamento experimental utilizado de quadrados latinos (4 x 4), com oito
repetições. As variáveis analisadas foram submetidas ao PROC MIXED dos recursos
do pacote estatístico SAS, versão 9.1.3 para Windows. Foi utilizado o LSMEANS para a
obtenção das médias ajustadas dos tratamentos, com comparações utilizando-se o
Teste Tukey (P<0,05) quando pertinente.

O modelo estatístico adotado para as variáveis experimentais foi:
Yijkl= m + Qi + Aj(i) + Sk(i) + Tl + eijkl,
Onde,
Yijkl = variáveis observadas;
m = média geral;
Qi = efeito do grupo de quadrado latino com i= 1, 2, ... , 8;
Aj(j) = efeito do animal j aninhado em Qi, com j= 1, 2, 3, 4;
Sk(j) = efeito do período k aninhado em Qi, com k= 1, 2 , 3, 4;
Tl = efeito do tratamento l, com l = 1, 2, 3 e 4;
eijkl = erro associado à observação Yijkl.
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Como o consumo de MS foi medido em grupo de 8 vacas por tratamento e não
individualmente, a análise

desta variável foi conduzida considerando apenas 1

quadrado latino 4x4.

2.2.3 Resultados e Discussão
Os dados obtidos neste estudo são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Desempenho lactacional, composição do leite e ganho de peso das vacas
submetidas aos diferentes tratamentos.
TRATAMENTO
C

U30

O30

O60

CMS (Kg MS dia-1)1

16,47 (0,43)

15,49(0,43)

17,36(0,43)

16,91(0,43)

Prod leite total kg dia-1

20,2a (0,22)

19, 5 ab (0,22)

19,8 a (0,22)

19,0 b(0,20)

Prod leite corrigido kg dia-1

21,3 a (0,39)

20,9 ab (0,39)

20,7 ab (0,39)

19,7 b (0,37)

Gordura %

3,90 (0,07)

3,90(0,07)

3,80(0,07)

3,71(0,07)

Proteína %

3,13 (0,02)

3,14(0,02)

3,12(0,02)

3,09(0,02)

Sólidos %

12,43(0,08)

12,40(0,08)

12,31(0,08)

12,20(0,08)

Lactose %

4,41 (0,02)

4,34(0,02)

4,40(0,02)

4,40(0,02)

4,74(0,22)

4,60(0,22)

4,70(0,22)

4,42(0,21)

Log CCS2
Uréia leite mg dL

-1

GPD (kg dia-1)

9,10

a

(0,35)

0,14 (0,15)

7,72

b

(0,35)

0,33(0,15)

9,31

a

(0,37)

0,21(0,15)

8,90 a (0,34)
-0,16(0,14)

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística com P<0,05.
Erro padrão da média (EPM) expresso entre parênteses.
1- Consumo de matéria seca (CMS)
2 - Contagem de células somática transformada em Logaritmo.

2.2.3.1 Consumo de MS
O consumo de MS (CMS) não foi afetado pelos tratamentos experimentais
(P>0,05). Numericamente, o CMS foi menor (15,49 kg MS dia-1) para os animais do
tratamento U30 em comparação com o tratamento controle (16,47 kg MS dia-1). Os
valores mais altos de CMS foram obtidos com os tratamentos contendo uréia de
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liberação lenta, O30 (17,36 kg MS dia-1) e O60 (16,91 kg MS dia-1). É possível que a
ausência de significância estatística tenha sido determinada pelo fato dos dados de
CMS terem sido analisados como um Quadrado Latino 4x4, uma vez que esta variável
foi medida para o grupo de animais e não individualmente.
Santos et al. (1998), compilaram 23 comparações de 12 trabalhos de pesquisa
com vacas leiteiras de alta produção em confinamento, onde a uréia convencional
substituiu parcial ou totalmente fontes de proteína verdadeira, como o farelo de soja,
resíduo de cervejaria e fontes de proteína de origem animal. A uréia foi adicionada nas
doses de 0,4 a 1,8% da MS da dieta. Não houve diferença no CMS em 17
comparações, a uréia aumentou o CMS em 2 e reduziu em 5 comparações.
Efeito negativo da uréia no CMS pode ocorrer por questões de palatabilidade.
Efeito positivo por outro lado pode ocorrer quando a ração controle se encontra
deficiente em PDR (NRC, 2001; SANTOS, 2006).

2.2.3.2 Produção de leite
A produção de leite não diferiu (P>0,05) entre os tratamentos controle (20,2 kg
-1

dia ), O30 (19,8 kg dia-1) e U30 (19,5 kg dia-1) (Tabela 5 e Figura 4). A substituição de
60% da proteína bruta do farelo de algodão por uréia de liberação lenta (O60) reduziu a
produção de leite (19,0 kg dia-1) em comparação aos tratamentos controle e O30
(P<0,05) e U30 (P<0,06).
Para vacas em final de lactação produzindo ao redor de 12 kg de leite dia-1,
alimentadas com silagem de milho e concentrado, Imaizumi et al. (2003) também
verificou que a substituição parcial do farelo de soja por uréia (1,3% da MS), não afetou
a produção de leite.
Para vacas com produção ao redor de 19 kg de leite dia -1, alimentadas com
silagem de capim, a substituição de 62% do farelo de soja por uréia (2% da MS), não
afetou a produção de leite (19,13 x 18,48 kg dia-1) (CARMO et al., 2005).
Aquino et al. (2007), compararam rações com cana-de-açúcar contendo farelo
de soja como fonte protéica, ou uréia em substituição parcial deste, nas doses de 0,75
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ou 1,5% da MS, para vacas com produção de leite em torno de 22 kg de leite dia-1. Não
houve diferença entre os tratamentos para o CMS e produção de leite.
Por outro lado, Silva et al. (2001), trabalharam com vacas em início de lactação
alimentadas com silagem de milho e compararam doses crescentes de uréia na ração
total (0; 0,70; 1,4 e 2,1% da MS) em substituição ao farelo de soja. Houve efeito
quadrático no consumo de alimentos e na produção de leite com, doses crescentes de
uréia. Os valores máximos para ambas as variáveis foram observados com a dose de
0,7% de uréia (16,2 kg de MS e 20,1 kg de leite dia-1).
Oliveira et al. (2001), repetiram os mesmos tratamentos de Silva et al. (2001).
Houve efeito linear negativo no CMS (16,6; 16,5; 15,7 e 14,4 kg de MS dia

-1

) e na

produção de leite (20,11; 19,31; 18,57; 17,50 kg de leite dia-1) com as doses crescentes
de uréia na ração.
De acordo com o NRC (2001), para vacas com produções superiores a 30 kg
de leite dia-1, as possibilidades de utilização de uréia na ração são restritas quando a
fonte de proteína verdadeira utilizada na ração é farelo de soja ou farelo de algodão.
Estas fontes são baixas em PNDR. Para suprir a quantidade de proteína
metabolizável requerida por estas vacas de alta produção, a dose necessária destes
suplementos protéicos é alta, e as rações acabam tendo sobra de PDR. Por outro lado,
a inclusão na ração de fontes de proteína de baixa degradabilidade ruminal, aumenta a
chance de utilização de uréia para vacas de alta produção.
Brito e Broderick (2007), compararam uréia (2% da MS) com o farelo de
algodão, farelo de canola e farelo de soja. As rações eram isoprotéicas, com 16,6 % de
PB e as vacas produzindo ao redor de 35 kg de leite dia-1. O uso da uréia resultou em
menores produções de leite (32,9 kg de leite dia-1) comparativamente com as rações
que utilizavam fontes de proteína verdadeira (41,0 kg de leite dia-1).
Imaizumi et al. (2006), estudaram a substituição parcial de farelo de soja por
uréia (1% na MS da ração total) para vacas alimentadas com fonte de amido de alta
degradabilidade ruminal (milho processado na forma de pipoca). O consumo de MS foi
numericamente menor (19,8 x 18,1 kg de MS dia-1) e a produção de leite foi
estatisticamente menor (32,13 x 30,98 kg de leite dia-1) para as vacas alimentadas com
uréia.
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Santos et al. (1998), avaliaram 23 comparações em que a uréia convencional
substituiu parcialmente ou totalmente fontes de proteína verdadeira para vacas
confinadas com produções entre 29 a 42 kg de leite dia-1. A produção de leite não foi
afetada em 20 comparações e decresceu em apenas três, com a inclusão de uréia nas
rações.
De modo geral, na maioria dos estudos, quando incluída em doses de até 1,5%
da MS da ração total em substituição parcial à fontes de proteína verdadeira, a uréia
não reduziu a produção de leite. Nos trabalhos onde foi observada redução na
produção de leite, esta sempre ocorreu associada à redução no CMS.
Quanto ao uso de uréia de liberação lenta em rações de vacas leiteiras, a
literatura ainda é bastante escassa. A maioria dos trabalhos publicados apresenta
dados relacionados com parâmetros ruminais e não com desempenho animal e são
voltados

principalmente

para

a

nutrição

de

bovinos

de

corte

(PROKOP;

KLOPFENSTEIN, 1977; MATHISON et al., 1994; LOEST et al., 2001; AKAY, 2004).
Golombesk et al. (2006), estudaram o efeito do uso de uréia de liberação lenta
(uréia com cloreto de cálcio) em substituição parcial ao farelo de soja (0,61% de uréia
de liberação lenta na MS) em rações de vacas leiteiras. O uso da uréia de liberação
lenta reduziu o CMS (21,3 x 19,9 kg de MS), não afetou a produção de leite (26,1 x 26,2
kg de leite dia -1) e conseqüentemente melhorou a eficiência alimentar das vacas em
11%.
Galo et al. (2003), estudaram o efeito da uréia de liberação lenta (Optigen®)
substituindo parcialmente fontes de proteína verdadeira ou uréia convencional em
rações de vacas leiteiras de alta produção (ao redor de 35 kg de leite dia -1). Avaliaram
3 rações, sendo duas com

18% de PB ( com ou sem adição 0,77% de uréia de

liberação lenta na MS) e uma com 16% de PB contendo 0,77% de uréia de liberação
lenta na MS. O CMS não diferiu entre os tratamentos. A produção de leite foi maior com
o tratamento 18% de PB sem uréia de liberação lenta (35, 6 kg de leite dia

-1

),

intermediária com o tratamento 18% de PB com uréia de liberação lenta (34, 8 kg de
leite dia -1) e menor com a ração com 16% de PB e 0,77% de uréia de liberação lenta
(33,8 kg de leite dia -1).
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No presente estudo, a inclusão de uréia de liberação lenta na dose baixa (O30)
não afetou a produção de leite, mas na dose alta (O60), reduziu a produção de leite em
comparação aos tratamentos Controle e U30. É possível que na dose alta (O60) de
fonte de uréia de liberação lenta, tenha havido restrição de N para a fermentação
ruminal e crescimento microbiano.
Produção de leite
22.00
21.00
Kg leite dia-1

21,3
20.77

20,8

20,2

20.00

19.5

19.9

19.73
19.1

19.00
18.00
17.00
C

U30

O30

O60

tratamentos
produção de leite

leite corrigido para 3,5% gordura

Figura 4 – Produção de leite total e corrigida para 3,5% de gordura

2.2.3.3 Teor de gordura
Teoricamente, efeito de fonte protéica (proteína verdadeira x NNP) no teor de
gordura de leite poderia ser esperado no caso de rações deficientes em PDR. Nesse
caso a substituição parcial da fonte de proteína verdadeira por uréia, poderia corrigir a
deficiência de PDR, estimular a fermentação ruminal, principalmente da fração fibrosa
da ração. Isto poderia resultar em maior aporte de energia para a glândula mamaria e
maior aporte do principal precursor de gordura nesse órgão, o acetato produzido no
rúmen. Outro possível efeito positivo da uréia no teor de gordura do leite seria através
de um efeito positivo no pH ruminal. A elevação do pH ruminal favorece a
biohidrogenação completa dos ácidos graxos no rúmen. Com isso, há menor passagem
para o intestino de ácidos conjugados de cadeia trans. Estes ácidos, na glândula
mamária, inibem a ação das enzimas lipogênicas acetil-CoA carboxilase e ácido graxo
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sintetase e assim reduzem a síntese de ácidos graxos de cadeias curtas e média
secretados no leite (BAUMGARD et al., 2001).
Apesar do exposto acima, o teor de gordura do leite não foi alterado
estatisticamente pelas diferentes rações (P>0,05), variando de 3,9% para os
tratamentos controle e U30 a 3,7% de gordura para o tratamento O60 (Tabela 5).
Imaizumi et al. (2003), em experimento utilizando vacas em final de lactação
(12kg de leite dia -1), obteve maiores teores de gordura no leite (4,04%) em rações que
continham 1,3% de uréia do que em rações que continham farelo de soja (3,77%).
Para vacas com produção ao redor de 19 kg de leite dia -1, alimentadas com
silagem de capim, a substituição de 62% do farelo de soja por uréia (2% da MS),
aumentou o teor de gordura no leite (3,8% x 3,45%) (CARMO et al., 2005).
No trabalho de Aquino et al. (2007), vacas com produções similares ao do
presente estudo, alimentadas com cana-de-açúcar, não apresentaram variação no teor
de gordura do leite (3,12%; 2,97%; 3,175) com a substituição parcial do farelo de soja
por uréia nas doses de 0; 0,75 ou 1,5% da MS da ração respectivamente.
Nas 22 das 23 comparações compiladas por Santos et al. (1998), a substituição
parcial do farelo de soja por uréia também não afetou o teor de gordura do leite de
vacas produzindo entre 29 a 42 kg de leite dia-1.
Brito e Broderick (2007) também não encontraram diferenças nos teores de
gordura do leite em experimento onde compararam a uréia (2% de uréia na MS) com o
farelo de algodão, farelo de canola e farelo de soja.
Galo et al. (2003), não encontraram diferenças nas porcentagens de gordura do
leite quando uréia de liberação lenta foi adicionada em rações de vacas leiteiras (0,77%
na MS), substituindo parcialmente fontes de proteína verdadeira ou uréia convencional.
Golombeski et al. (2006), estudaram o efeito do uso de uréia de liberação lenta
(uréia com cloreto de cálcio) substituindo parcialmente o farelo de soja em rações de
vacas leiteiras (0,61% de uréia de liberação lenta na MS da ração). A porcentagem de
gordura no leite não foi alterada pelos tratamentos experimentais.
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2.2.3.4 Teor de proteína
A síntese de proteína do leite na glândula mamaria pode ser afetada por vários
fatores, dentre eles, o suprimento de energia e principalmente o suprimento de
quantidades adequadas de aminoácidos. Em rações deficientes em PDR, a
suplementação com uréia pode aumentar a síntese de proteína microbiana, e assim,
aumentar o aporte de proteína metabolizável de alta qualidade para o intestino. Por
outro lado em rações adequadas em PDR e deficientes em proteína metabolizável, o
fornecimento de fontes de proteína verdadeira é que pode aumentar o suprimento de
proteína metabolizável para o intestino (NRC, 2001; SANTOS, 2006).
No presente estudo, a substituição da fonte de proteína verdadeira por fontes de
nitrogênio não protéico não alterou a síntese de proteína do leite (P>0,05). (Tabela 5).
Com vacas produzindo entre 12 a 22 kg de leite dia -1, a substituição parcial do
farelo de soja por uréia também não afetou os teores de proteína do leite (IMAIZUMI et
al., 2003; CARMO et al., 2005; AQUINO et al., 2007). Com vacas produzindo entre 29 e
42 kg de leite dia-1, Santos et al. (1998) relataram que das 23 comparações compiladas
em que a uréia substituiu parcialmente fontes de proteína verdadeira, a porcentagem de
proteína foi aumentada em 5 trabalhos, diminuída em 1 não sofreu alterações em 17
delas.
Entretanto Brito e Broderick (2007), observaram que o teor de proteína de leite
de vacas alimentadas com farelo de algodão foi igual que o das vacas alimentadas com
uréia (2% da MS) (2,97% e 2,91% respectivamente) e mais baixo que o de vacas
alimentadas com farelo de soja e de canola (3,15% e 3,12% respectivamente).
Galo et al. (2003) e Golombesk et al. (2006), não observaram efeito de fontes
de uréia de liberação lenta em rações de vacas leiteiras, no teor de proteína do leite,
em comparação com o farelo de soja ou a uréia convencional.
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2.2.3.5 Teor de lactose e sólidos totais no leite
O teor de lactose no leite não diferiu entre as quatro rações (P>0,05) (Tabela 5).
O mesmo foi observado nos trabalhos revisados (IMAIZUMI et al., 2003; CARMO et al.,
2005; GOLOMBESK et al., 2006; AQUINO et al, 2007; BRITO; BRODERICK, 2007).
A lactose é o componente do leite que menos sofre alteração em decorrência da
dieta, tendo em vista seu importante papel osmótico no leite. Na literatura revisada, não
foram encontrados relatos de efeito de fontes protéicas e teor de lactose do leite.
Também não houve diferença estatística (P>0,05) para o teor de sólidos totais do
leite entre os tratamentos (Tabela 5). Nos trabalhos revisados (IMAIZUMI et al., 2003;
CARMO et al., 2005; GOLOMBESK et al., 2006; AQUINO et al., 2007; BRITO;
BRODERICK, 2007) também não foram relatadas alterações nos teores de sólidos
totais do leite com utilização de NNP nas rações de vacas leiteiras.

2.2.3.6 Teor de uréia no leite
O teor de uréia do leite pode ser afetado por vários fatores, dentre eles, o teor
de proteína bruta da ração, a degradabilidade ruminal dessa proteína, o suprimento de
proteína metabolizável para o intestino e a qualidade dessa proteína quanto a seu perfil
de aminoácidos (NRC, 2001). Em revisão feita DePeters e Ferguson (1992), foram
sugeridas três fontes de uréia no leite: produtos finais da digestão de proteína e NNP,
catabolismo de AA no fígado, e uma pequena fração vinda do catabolismo de Arginina
dentro da glândula mamária.
A porcentagem de uréia no leite (NUL) foi menor (P<0,05) no tratamento U30
(7,2 mg dL-1) em relação aos demais tratamentos (9,3 mg dL-1, 9,1 mg dL-1 e 8,9 mg dL1

.para os tratamentos O30, C e O60 respectivamente) (Tabela 5 Figura 5). Os valores

observados de NUL foram muito baixos, indicando falta de proteína na ração. Isto não
era esperado, uma vez que as rações foram formuladas para suprir quantidades
adequadas de PDR e PNDR para produções da ordem de 20 kg de leite dia

-1

. Os

valores obtidos neste estudo, encontram-se abaixo da variação normal de 12-18 mg dL-
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1

preconizada para vacas em lactação por Torrent, (2000), podendo indicar que houve

falta de PDR na dieta.
Uma das possíveis explicações para a menor produção de leite no tratamento
O(60) seria uma possível deficiência de PDR na dieta. Os dados de NUL não
corroboram esta hipótese.
Broderick et al. (2003), analisaram a produção e composição de leite com
rações contendo diferentes teores de PB (15, 1, 16,7 e 18,4 % de PB). Quando a PB da
dieta aumentou, houve aumentos de gradativos no NUL (9,2, 12,4, 15,9 mg dL-1 ).
Em estudo realizado por Kalscheur et al. (2006), em que as rações continham
diferentes teores de PDR (6,8, 8,2, 9,6 e 11% da MS de PDR), o NUL aumentou
linearmente de 9.5 mg dL-1 para vacas alimentadas com dieta de baixos níveis de PDR
para 16.4 mg dL-1 para

vacas alimentadas com dieta contendo maior quantidade de

PDR.
No trabalho realizado por Mendonça et al. (2004), não houve diferença (P>
0,05) na excreção de uréia no leite, entre as dietas experimentais à base de cana-deaçúcar, onde os níveis de uréia foram de 0,35% e 1% na MS.
Brito e Broderick (2007), estudaram a substituição parcial de farelo de soja,
farelo de canola ou farelo de algodão por uréia e não encontraram diferenças
estatísticas nos teores de uréia no leite.
Em estudo realizado por Aquino et al. (2007), diferentemente dos encontrados
neste trabalho, os teores de uréia da dieta não influenciaram a concentração de Nuréico no leite, sendo obtidas médias de 17,97; 17,28 e 16,59 mg dL-1 com as dietas
com 0; 0,75 e 1,5% de uréia, respectivamente.
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Figura 5- Quantidade de uréia no leite

2.2.3.7 Contagem de células somáticas e Ganho de peso
A contagem de células somáticas não foi afetada pelos tratamentos (P>0,05).
O ganho de peso diário dos animais, apesar de apresentar variações
numéricas, não foi diferente entre os tratamentos (P> 0,05), conforme descrito na
Tabela 5.
2.3 Conclusões
Para vacas com produções em torno de 20 Kg de leite dia -1, no terço médio da
lactação alimentadas com silagem de milho:
a) a uréia pode substituir 30% da proteína do farelo de algodão sem efeito negativo no
desempenho dos animais.
b) quando 30% da proteína do farelo de algodão é substituída por fonte de NNP, não há
vantagem em utilizar fonte de uréia de liberação lenta em comparação à uréia
convencional.
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c) mesmo que a fonte de uréia seja de liberação lenta, não é possível substituir 60% da
proteína do farelo de algodão por fonte de NNP, sem que haja queda na produção de
leite.
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3 INTERVALOS DE DESFOLHAS FIXOS OU VARIÁVEIS EM PASTAGENS DE
CAPIM ELEFANTE E FONTES PROTÉICAS NO CONCENTRADO PARA VACAS
LEITEIRAS
Resumo
O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de vacas lactantes mantidas em
pastagens de capim Elefante manejadas com intervalos de desfolhas (ID) fixos ou
variáveis, suplementadas com concentrados contendo farelo de algodão ou uréia de
liberação lenta (Optigen®). O experimento foi conduzido no Departamento de Zootecnia
da ESALQ/USP. Foram utilizadas 32 vacas no terço médio de lactação, produzindo 15
kg de leite dia-1, pesando 466 kg. A área experimental foi composta por 56 piquetes de
Pennisetum purpureum cv. Cameroon, com 0,1 ha cada. Os tratamentos
corresponderam a duas estratégias de ID dos pastos de capim Elefante (ID fixos de 27
dias ou ID variáveis determinados pela altura do dossel de 1,0 m) e dois concentrados
isoprotéicos com diferentes fontes de N (farelo de algodão ou uréia de liberação lenta).
Foi adotado o delineamento experimental em blocos aleatorizados e as variáveis foram
analisadas utilizando o PROC MIXED (SAS). Não houve efeito (P>0,05) de fonte de N
sobre os parâmetros avaliados. Houve diferença estatística (P<0,05) entre os
tratamentos com ID fixos de 27 dias e os com ID variáveis. A altura do dossel no prépastejo (1,02 X 1,20 metros), a altura no pós-pastejo (0,41 e 0,47 metros) e as massas
de forragem pré-pastejo (6209 e 6642 kg MS ha-1) e pós-astejo (3277 e 3666 kg MS ha1
) foram menores nos pastos com ID variáveis. A densidade volumétrica foi maior no
tratamento com ID variável (60,06 e 55,04 kg MS ha-1 cm-1) que no tratamento com ID
fixo. A produção de leite foi maior para os animais dos tratamentos com ID variáveis
(12,32 kg leite dia -1) em relação aos tratamentos com ID fixos de 27 dias (10,.80 kg
leite dia -1). Os componentes do leite e taxas de ganho diário de peso não foram
alterados com os tratamentos (P>0,05).As taxas de lotação e a produção de leite por
área foram numericamente maiores para os tratamentos que utilizaram ID variáveis em
comparação com os tratamentos com ID fixos. Para vacas com produções entre 10 a 12
kg de leite dia-1, a substituição do farelo de algodão por uréia de liberação lenta não
afetou a produção das vacas. A adoção de manejo de pastagens de capim Elefante
com ID variáveis com base na IL de 95% favorece a composição morfológica do pasto,
favorece o controle da altura do resíduo pós-pastejo e aumenta a produção de leite de
vacas de baixa produção, em comparação com ID fixos de 27 dias.
Palavras chave: Capim Elefante; Intervalo de desfolha; Uréia de liberação lenta; Farelo
de algodão; Desempenho
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FIXED OR VARIABLE GRAZING INTERVALS FOR ELEPHANT-GRASS PASTURES
AND PROTEIN SOURCES IN THE SUPPLEMENT OF DAIRY COWS
Abstract
The objective of this trial was to evaluate the performance of dairy cows grazing
elephant-grass pastures managed with fixed, or variable grazing intervals (GI), fed
supplements containing cotton seed meal (CSM) or a slow release urea source
(Optigen). The experiment was conducted at the Animal Sciences Department of the
School of Agriculture “Luiz de Queiroz”, University of São Paulo. Thirty two midlactating
cows averaging 15 kg of milk day -1 and 466 kg of BW at the beginning of the trial were
used. Experimental area contained 56 paddocks of Pennisetum purpureum cv.
Cameroon, averaging 0.1 ha each. Treatments were 2 GI (fixed grazing intervals of 27
days or variable grazing intervals based on the dossel height of 1 m), and two protein
supplements (CSM x slow release urea). A randomized block design was used and the
variables were analyzed using PROC MIXED (SAS). There were no effects (P>0.05) for
N source on the evaluated parameters. There were differences (P<0.05) between the
fixed and variable GI. Pre-grazing dossel height (1.03 x 1.2 m), post-grazing stubble
height (0.41 e 0.47 meters), pre-grazing (6209 and 6642 kg DM ha-1) and post-grazing
forage mass (3277 and 3666 kg DM ha-1) were lower (P<0.05) for variable GI compared
to 27 days fixed GI. Volumetric density (55.04 and 60.06 kg DM ha-1 cm-1) was higher
for variable GI (P<0.05). Cows grazing pastures managed with variable GI produced
more milk (P<0.06) (12.32 and 10.8 kg milk day -1) than cows grazing pastures
managed with fixed GI. Milk components and cow average daily gain were not affected
by the treatments (P>0.05).The stocking rate, and the milk production per area were
numerically higher for the variable GI treatments compared to the 27 days fixed GI
treatments. For cows producing 10 to 12 kg milk day -1, slow release urea can replace
CSM without negative effect on performance. The adoption of variable GI for elephantgrass pastures based on the light interception of 95% enhance the morphologic
composition of the pastures, helps the control of the stubble height, and increases milk
production of low producing dairy cows in comparison with the 27 days fixed GI
treatments.
Keywords: Elephant-grass; Grazing intervals; Slow release urea; Cotton seed meal;
Performance
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3.1 Introdução
A utilização de pastagens tropicais para a produção de leite é caracterizada
pelo elevado potencial de produção de MS das gramíneas forrageiras, mas com base
em diversos dados de composição bromatológica, composição morfológica e estrutura
da planta relatados na literatura, limitações podem ser impostas ao desempenho de
vacas leiteiras mantidas nessas pastagens (BALSALOBRE, 1996). Entretanto, o correto
manejo do pastejo, a utilização de animais especializados para a produção leiteira,
manejo nutricional e sanitário adequados e boas condições de conforto animal, têm
permitido resultados altamente positivos em sistemas intensivos de produção de leite
em pastagens tropicais (SANTOS et al., 2005).
O manejo adequado das plantas forrageiras tropicais deve ser o primeiro passo
para a intensificação dos sistemas de produção de leite em pastagens, e assim,
contribuir para a redução dos fatores apontados como limitantes para se obter elevado
desempenho animal (CAMARGO, 1996). A intensificação do manejo das pastagens,
com adubações superiores a 200 kg ha

-1

de nitrogênio, tem possibilitado aumentar a

freqüência de pastejo e a colheita de forragem de alto valor nutritivo. Teores de proteína
bruta entre 14 a 22% têm sido obtidos com diversas espécies forrageiras tropicais sob
manejo intensivo (SANTOS et al., 2007). Teores de proteína bruta na forragem desta
magnitude possibilitam significativa redução nos teores de proteína bruta do
suplemento concentrado, ou até mesmo a suplementação exclusiva com concentrados
energéticos. Em caso de resposta à suplementação protéica, em função da alta
degradabilidade ruminal da proteína dessas forrageiras, deveria haver vantagem para
fontes de proteína verdadeira em relação a fontes de NNP.
O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de vacas lactantes mantidas
em pastagens de capim Elefante manejadas com intervalos de desfolhas fixos (27 dias)
ou variáveis (1,05 metros de altura do dossel na entrada dos animais no piquete,
correspondente a interceptação de 95% da luz incidente), suplementadas com
concentrados contendo farelo de algodão ou uréia de liberação lenta (Optigen®).
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3.2 Desenvolvimento

3.2.1 Revisão bibliográfica

3.2.1.1 A pecuária leiteira nacional
O Brasil é o sexto maior produtor mundial de leite, com uma produção anual de
cerca de 24 bilhões de litros, sendo que para tal são utilizadas cerca de 16 milhões de
vacas em lactação, o que representa uma produção anual de 1.500 quilos de leite por
vaca ano-1 (FNP, 2006). Apesar do grande volume de leite produzido, a produção
média por vaca corresponde a apenas 4,11 litros vaca dia-1, volume característico de
vacas de corte. Os baixos índices zootécnicos observados atualmente comprometem a
rentabilidade do setor. Entretanto, é indiscutível que há um grande potencial de
exploração da produção de leite nas regiões tropicais.
Diante desse quadro, muitos produtores têm procurado novas alternativas para
sobreviver neste mercado competitivo, através da adoção de tecnologias capazes de
aumentar a produtividade, ampliar o volume de produção, reduzir os custos, melhorar
a qualidade do leite e, ainda, como demanda mais recente, preservar o meio-ambiente.
Um dos principais fatores influenciando essa nova tendência é o atual cenário em que
o Brasil está inserido no mercado internacional do leite, passando de importador para
exportador de produtos lácteos. Essa modernização será decisiva para a pecuária
leiteira sair do histórico extrativismo e se transformar em negócio lucrativo, competitivo
e sustentável (JANK et al., 1999).
A intensificação da produção leiteira no Brasil é condição essencial para
qualificar o país como importante candidato a grande exportador mundial de produtos
lácteos no futuro. Essa intensificação passa pelo aumento da taxa de lotação nas
pastagens, com o uso racional de fertilizantes e corretivos, adequação de práticas de
manejo que otimizem a colheita eficiente de forragem de alta qualidade pelo animal,
complementação das exigências do animal em pastagem com o uso racional de
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alimentos concentrados e melhoria nas condições de sanidade e conforto animal. A
adoção destas práticas certamente resultará em incrementos significativos na
produção de leite por vaca e por área, e conseqüentemente, na rentabilidade dos
sistemas de produção de leite no Brasil (SANTOS et al., 2005).

3.2.1.2 Histórico do capim Elefante
O capim Elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é uma espécie de origem
africana, descoberta em 1905, na áfrica tropical, hoje Zimbabwe (GRANATO, 1924
apud por De FARIA, 1994).
Foi introduzida no Brasil em 1920, no Rio Grande do Sul, através de mudas
oriundas dos Estados Unidos, outra introdução foi relatada em 1921, com mudas
trazidas de Cuba e plantadas no estado de São Paulo (De FARIA, 1994). Considerado
uma das gramíneas tropicais de maior produção (PEDREIRA et al., 1975), seu potencial
produtivo pode variar de 10 a 80 toneladas de MS ha-1 por ano (Da SILVA et al., 1996;
De FARIA, 1996). Ao analisarmos a produção desta gramínea, verificamos que há
inúmeros fatores que podem influenciar a sua produção, como por exemplo: cultivares,
híbridos, altura de corte, fatores climáticos, eliminação do meristema apical e área foliar
remanescente após o pastejo (De FARIA, 1996).
O gênero Pennisetum é constituído por mais de 140 espécies (BRUNKEN,
1977), que se encontram distribuídas pelas diversas regiões tropicais do planeta. As
principais espécies deste gênero têm centros de origem e diversidade na África e na
Índia (De FARIA, 1994).
A espécie P. purpureum apresenta como características gerais, plantas
vigorosas, perenes, cespitosas com porte ereto e elevado, com folhas largas e
compridas e colmos cilíndricos. É uma espécie bastante exigente em relação à
fertilidade do solo, suportam relativamente bem às secas e as queimadas, porém não
apresentam grande tolerância a geadas e a solos encharcados.
Desde a sua chegada ao país, chamou a atenção de técnicos e pecuaristas por
seu porte avantajado e grande capacidade de produção, sendo, portanto, prontamente
recomendado para capineiras. Apesar disto, nos levantamentos realizados durante as
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décadas de 40 e 50, foi relatado que a gramínea não era muito utilizada como
capineira, talvez pela inexistência de energia elétrica nas propriedades rurais da época,
aumentando com isso a dificuldade de picar o material antes do fornecimento para os
animais. A partir dos anos 60 houve uma grande explosão da área cultivada para uso
exclusivo de capineiras (De FARIA, 1996).
No final dos anos 60 e início de 70, foram instalados vários sistemas de
pastagens utilizando o capim Elefante, através de créditos subsidiados disponíveis.
Porém, as tentativas foram geralmente fracassadas como conseqüência da rápida
degradação dos pastos. Os meristemas apicais eram removidos com freqüência já que
os pastos eram manejados incorretamente e na maioria das vezes roçados para se
igualar as plantas (De FARIA, 1994).
Em função das dificuldades relatadas pelos produtores, estudos passaram a
ser realizados com o objetivo de estabelecer práticas adequadas de manejo para esta
espécie sob pastejo.
O trabalho de Corsi (1972) permitiu elucidar algumas questões importantes
ligadas ao manejo de pastagens de capim Elefante, tais como invasão de plantas
invasoras (como grama batatais e soja perene) no caso de pastos em recuperação, e a
duração do período de descanso das parcelas. Nesse estudo, o período de 45 dias foi
considerado o ID ideal com períodos de ocupação de 3 a 5 dias. Na época este foi o
manejo que ofereceu melhores condições de utilização, permitindo lotações de até 12
unidades animais (UA) ha-1 durante a estação chuvosa.
Com base nos dados de Corsi (1972), o Departamento de Zootecnia da
USP/ESALQ, passou a adotar as recomendações de Corsi (1972) em seu sistema
intensivo de produção de bovinos leiteiros, implantado exclusivamente com pastagens
de capim Elefante em 1971. Foi adotado o método do pastejo rotativo com períodos
fixos de descanso de 45 dias e alturas pós-pastejo propostas de 30 – 40 cm. No início
da primavera, todos os perfilhos desenvolvidos das gemas basais deveriam ser
decapitadas, estimulando a brotação de gemas axilares, e esses perfilhos aéreos
seriam utilizados até o fim da estação (De FARIA, 1996).
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3.2.1.3 Novos enfoques no manejo de pastagens tropicais
Plantas cespitosas são caracterizadas pelo seu grande potencial de produção
de forragem, sendo, porém menos flexíveis que plantas do gênero Brachiaria por
apresentarem limitações e/ou dificuldades para serem manejadas sob lotação contínua,
prevalecendo de uma forma geral, o seu uso na forma de pastejo rotativo (Da SILVA,
2005).
O pastejo rotacionado é fundamental para garantir a perenidade das pastagens
compostas principalmente por plantas de hábito de crescimento cespitoso. O método de
pastejo rotativo possibilita a obtenção de pastejos uniformes, maior eficiência de
utilização da forragem produzida e elevadas taxas de lotação (CARO-COSTAS;
VICENTECHANDLER, 1974; CORSI, 1986; GOMIDE, 1993).
Vários sistemas de produção de leite que utilizam pastagens de capim
Elefante, como os adotados pelos centros de pesquisa da EMBRAPA (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) em Coronel Pacheco - MG e em São Carlos - SP,
e pela USP/ESALQ, têm apresentado índices elevados de produção animal por unidade
de área (CAMARGO, 1996; DERESZ, 2001; SANTOS et al., 2003; VOLTOLINI, 2006).
Porém, os valores de produções individuais de leite e eficiência da colheita de
forragem, podem ser melhorados, desde que os inúmeros desafios do manejo do
pastejo e do manejo com os animais sejam aprimorados (Da SILVA et al., 2005;
SANTOS et al., 2005).
Uma das principais dificuldades que os produtores têm tido ao manejar plantas
tropicais cespitosas em sistemas com altas lotações, tem sido a manutenção da altura
pos-pastejo dentro de faixas de altura adequadas para as diversas gramíneas
utilizadas. Quanto maior a fertilidade do solo, maior tem sido a dificuldade de controle
desta altura. Determinar o ponto ótimo para a entrada dos animais no pasto ou
freqüência de pastejo tem-se mostrado determinante para o controle da altura póspastejo (VOLTOLINI, 2006; COSTA, 2007).
Em diversos artigos científicos e de difusão, tem se discutido o critério ideal
para determinar o ID mais adequado para capim Elefante ao longo do ano. (CORSI,
1972; CORSI; MARTHA JÚNIOR, 1997; FONSECA et al., 1998; DERESZ, 2001,

59

WENDLING et al., 2004; VOLTOLINI, 2006). Em alguns destes trabalhos tem sido
estudada a adoção de ID fixos mais curtos que os 45 dias propostos inicialmente por
Corsi (1972).
Da Silva e Sbrissia (2001) questionaram o uso de ID fixos quando os pastos
são submetidos a pastejo rotativo. De acordo com esses autores a utilização de ID fixos
resultam em menor eficiência de colheita do pasto e maior dificuldade em manter a
altura pós-pastejo adequada para as diversas espécies forrageiras tropicais. Os
referidos autores têm proposto o critério de entrada dos animais no pasto quando este
apresenta interceptação de luz de 95%.
A quantidade de carbono fixado por uma pastagem por unidade de tempo
depende diretamente da quantidade de radiação fotossinteticamente ativa absorvida
pelas folhas verdes (RFA1). Essa quantidade é determinada pela radiação incidente
(RFA0) e pela eficiência de absorção do relvado (Er), sendo que esta última é
determinada por variáveis do pasto como área de folhas disponível para interceptar a
luz por unidade de área de solo (IAF), ângulo foliar e propriedades de transmissão de
luz das lâminas foliares, e por características de radiação solar como a relação entre luz
difusa/direta e ângulo de radiação incidente (LEMAIRE; CHAPMAN, 1996; apud Da
SILVA; SBRISSIA, 2001).
Modelo clássico proposto por Monsi e Saeki (1953) apud por Da Silva e
Sbrissia (2001), que relaciona a Er e o índice de área foliar, é assim descrito:
Er= k1 (1 – e -k2IAF)
Onde: k1 é o coeficiente determinado pelas propriedades óticas das folhas.
K2 é o coeficiente de extinção luminosa, que depende de características do
pasto.
Valor de k1 próximo de 0.95 é normalmente encontrado para a maioria das
culturas (VARLET-GRANCHER et al., 1989, apud SBRISSIA; Da SILVA, 2001).
Normalmente, quanto maior for o IAF, maior será a capacidade de interceptar a
luz (HODGSON, 1990), porém existe um IAF determinado de ótimo (IAF

ótimo),

em que

praticamente toda luz é interceptada com um mínimo de auto-sombreamento,
proporcionando a máxima taxa de crescimento da cultura (TCC) (WATSON, 1958). O
valor de IAF que proporciona 95% é definido como IAF

crítico.

Abaixo do IAF

ótimo,

a
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redução da TCC depende do IAF, e ela é reduzida à medida que a interceptação de luz
é incompleta. Quando estiver acima do IAF

ótimo,

a redução da TCC é causada por

perdas respiratórias, conseqüência do sombreamento excessivo, que resulta em um
balanço negativo de carbono (HAY; WALKER, 1989, apud, Da SILVA; SBRISSIA,
2001).
Quando se trabalha com valores acima do IAF crítico há declínio na proporção de
folhas e o maior acúmulo passa a ser proveniente de colmos. A planta passa do estágio
vegetativo para a maturidade e, ao mesmo tempo, os teores dos componentes da
parede celular aumentam (BLASER, 1988). Esse comportamento foi validado por Korte
et al. (1982) em estudos realizados com azevém perene, onde foram avaliadas
estratégias de manejo fundamentadas em combinações entre intervalo e intensidade de
desfolhações, baseadas no IAF residual. O autor concluiu que a utilização da pastagem
quando o dossel atingiu 95% de IL, foi a estratégia que permitiu melhor utilização da
forragem.
Em trabalhos clássicos com plantas forrageiras de clima temperado (KORTE
et al., 1982) e mais recentemente com plantas de clima tropical (BUENO, 2003;
CARNEVALLI, 2003; BARBOSA, 2004; VOLTOLINI, 2006), foi relatado que o ponto
ideal para pastejo de diferentes forrageiras tanto de clima temperado quanto tropical foi
quando a IL atingiu 95%. A partir de 95% de interceptação de luz (IL) pelo dossel,
houve redução na taxa média de acúmulo e comprometimento na estrutura do dossel e
valor nutritivo da forragem produzida. Houve redução na proporção de folhas, aumento
na proporção de colmos e ou de material senescido, indicando que prorrogar o ID além
desse ponto não seria uma prática interessante (Da SILVA, 2005).
Uma resposta importante nessa nova proposta do manejo do pastejo é a forte
associação positiva e consistente que as medidas da altura do dossel têm apresentado
com os valores de interceptação de luz. Deste modo, recomendações baseadas na
altura do dossel poderão ser compreendidas e aplicadas pelos produtores (Da SILVA,
2005).
Costa (2007) trabalhou com Brachiaria brizantha cv. Marandu manejada com
ID variáveis, adotando como critério de entrada nos pastos a altura do dossel de 25 cm.
Esta altura foi determinada como sendo o ponto ideal para interromper a rebrotação dos

61

pastos de capim-marandu, onde 95% da luz foi interceptada pelo dossel, atendendo os
requerimentos conflitantes entre plantas e animais (SOUZA JUNIOR, 2007; TRINDADE,
2007). No trabalho de Costa (2007), obteve-se forragem com maior proporção de folhas
e menor proporção de material senescido em comparação com os valores relatados por
Correia (2006) que trabalhou na mesma área, porém com ID fixos de 30 ou de 21 dias.
Ficando evidente as limitações e os possíveis efeitos deletérios sobre a estrutura dos
pastos, com implicações negativas na qualidade da forragem ofertada aos animais,
quando o manejo do pastejo é realizado com base em períodos de descanso fixo e
definido a priori.
Voltolini (2006) obteve maior produção de leite por vaca, maior taxa de lotação
e maior produção de leite por área em pastagens de capim Elefante manejadas com ID
variáveis, com base na IL de 95%, em comparação com pastagens manejadas com ID
fixos de 27 dias.
Os resultados de pesquisas obtidos nos estudos acima citados, onde a
freqüência de pastejo é variável e determinada com base nos 95% de IL. Resultam em
alterações positivas na estrutura da planta, composição morfológica, valor nutritivo e
eficiência de utilização da pastagem. Indicando que este é um novo referencial para o
estudo com plantas forrageiras tropicais.
O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de vacas lactantes mantidas
em pastagens de capim Elefante manejadas com intervalos de desfolhas fixos (27 dias)
ou variáveis (1,05 metros de altura do dossel na entrada dos animais no piquete,
correspondente a interceptação de 95% da luz incidente), suplementadas com
concentrados contendo farelo de algodão ou uréia de liberação lenta (Optigen®).
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3.2.2 Material e métodos

3.2.2.1 Local, instalações e clima
O trabalho foi conduzido no sistema de produção de leite do Centro de
Treinamento de Recursos Humanos (CTRH) do Departamento de Zootecnia da
USP/ESALQ, em Piracicaba – SP. As coordenadas geográficas do município de
Piracicaba – SP são 22°43’ de latitude Sul, 47°25’ de longitude Oeste e 580 metros de
altitude. O clima da região de Piracicaba é classificado como mesotérmico úmido,
subtropical de inverno seco, denominado Cwa, com temperaturas médias inferiores a
18°C nos meses mais frios e superiores a 22°C durante a estação mais quente do ano
(BRASIL, 1960) (Tabela 6).
A área de pastagem utilizada corresponde a 5,6 ha de Pennisetum purpureum
cv. Cameroon formados gradativamente a partir de 1968 e manejados desde então de
forma intensiva sob pastejo rotativo. A área experimental composta de 56 piquetes com
cerca de 0,1 ha cada (Figura 6) foi dividida em 4 módulos, cada um destinado a um dos
4 tratamentos.
Os pastos foram adubados com 2,6 kg de N há dia -1, com o objetivo de atingir
taxa de lotação de 8 a 12 UA ha-1. A adubação com os outros nutrientes foi feita em
função da análise de solo conforme proposto por Corsi e Nussio (1993).
Apesar da uniformidade visual, a área foi dividida em três módulos para fins de
amostragens de solo. Dados climáticos do período experimental e os resultados das
análises de macro e micronutrientes do solo estão apresentados nas Tabelas 6,7 e 8.
Os tratamentos experimentais foram distribuídos na área a fim de se formarem blocos,
porém a distribuição não ficou perfeita devido a problemas físicos da área, como falta
de sombra e posição inadequadas de bebedouros. A imagem de satélite da área
experimental está apresentada na Figura 6 e as posições dos tratamentos na área
experimental estão na Figura 7.
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Figura 6 - Área experimental, em amarelo estão as áreas de sombra e vermelho os piquetes utilizados
Fonte: Google Earth
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Figura 7 – Croqui da área experimental
Número 1 – T1 - 12 piquetes = 1,2 hectares
Número 2 – T2 - 16 piquetes = 1,6 hectares
Número 3 – T3 - 16 piquetes = 1,6 hectares
Número 4 – T4 - 12 piquetes = 1,2 hectares
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Tabela 6 – Dados climáticos durante período experimental
Meses –
2006
Fevereiro
Março
Abril

Radiação Global
(cal/cmd)
412
418
377

Insolação
(h/d)
5.0
5.9
6.4

Precip.
(mm)
176.2
154
33.7

U.R
(%)
86
82
80

Temp.
Máx. (oC)
30.3
31
28.3

Temp.
Mín.
(oC)
19.6
19.3
15.8

Temp.
Méd.
(oC)
25
25.2
22.1

Fonte: Base de dados da Estação meteorológica convencional de USP/ESALQ.

Tabela 7 - Resultados da análise química de macronutrientes do solo da área experimental
pH Ca
Amostras
Cl2
MO (g dm-3)-1
P (mg dm-3)-1
K
Ca
Mg
Al H+Al SB
Módulo 1
5.5
38
38
7.6 45
26
0
22
79
Módulo 2
5.5
39
35
6
44
28
0
22
78
Módulo 3
5.8
34
18
7.6 52
30
0
16
90

T
V M
101 78 0
100 78 0
106 85 0

pH = potencial hidrogeniônico, MO = matéria orgânica, P = fósforo, S = enxofre, K = potássio, Ca = cálcio, Mg
=magnésio, Al = alumínio, H = hidrogênio, SB = soma de bases, T = capacidade de troca catiônica, V = saturação de
bases, M = saturação por alumínio.
K, Ca, Mg, Al e H+Al – expressos em (mg dm-3)-1.
SB, T, V, M – expressos em %.

Tabela 8 - Resultados da análise química de micronutrientes da área experimental
Amostras
B
Cu
Fe
Mn
Zn
Módulo 1
0.55
8.8
38
56.8
6.2
Módulo 2
0.61
6.8
42
64.4
6.6
B = boro, Cu = cobre, Fe = ferro, Mn = manganês, Zn = zinco. – todos expressos em (mg dm-3)-1
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Os piquetes começaram a ser pastejados em meados de novembro de 2005.
Deste período até o início do experimento, todos os piquetes foram manejados com ID
fixos de 27 dias. O período experimental teve início dia 26 de janeiro de 2006,
estendendo-se até dia 5 de abril do mesmo ano, com duração de 10 semanas.
As coletas de dados foram realizadas semanalmente, nas seguintes datas:
Semana 1: 26/01- 01/02
Semana 2:02/02 - 08/09
Semana 3:09/02 - 15/02
Semana 4:16/02 - 22/02
Semana 5:23/02 - 01/03
Semana 6:02/03 - 08/03
Semana 7:09/03 - 15/03
Semana 8:16/03 - 22/03
Semana 9:23/03 - 29/03
Semana 10: 30/03 - 05/04

3.2.2.2 Animais experimentais
Foram utilizadas 32 vacas em lactação, sendo 20 vacas da raça Holandesa e 12
vacas mestiças Holandesa x Jersey, provenientes do rebanho leiteiro da USP/ESALQ.
Os animais estavam produzindo por volta de 15 Kg dia-1 de leite, com cerca de 120 dias
de lactação no início do período experimental (Tabela 9).

Tabela 9 – Caracterização dos animais experimentais
Desvio
Componentes
Média
padrão
Produção de leite, kg dia-1
15,01
2,71
Números de partos
4,5
1,9
Estágio de lactação, dias
132
51,6
Peso corpóreo, kg
466,1
81,49
Escore de condição corporal
2,601
0,491

Mínimo
9,1
1
57
347,7
2,0

Máximo
20,4
9
236
657,3
4,0
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3.2.2.3 Tratamentos
Para realização do experimento, foi assumido que a altura média do dossel de
1,05m correspondeu a 95% de interceptação de luz, como determinado por Voltolini
(2006) em experimento realizado no mesmo local.
Os tratamentos corresponderam a duas estratégias de ID dos pastos de capim
Elefante (ID fixos ou variáveis) e dois concentrados isoprotéicos e com diferentes fontes
de proteína:
(T1) ID fixos de 27 dias e concentrado que continha farelo de algodão como
fonte de proteína.
(T2) ID estabelecido pela entrada dos animais nos piquetes quando estes
apresentavam altura média do dossel de 1, 05m e concentrado com farelo de algodão
como fonte protéica.
(T3) ID fixos de 27 dias e concentrado que continha uréia de liberação lenta
como fonte de proteína.
(T4) ID estabelecido pela entrada dos animais nos piquetes quando estes
apresentavam altura média do dossel de 1, 05 m e concentrado que continha uréia de
liberação como fonte de proteína.
O período de ocupação dos piquetes pelas vacas experimentais foi de dois dias.
Em seguida os piquetes eram ocupados pelos animais de repasse. O concentrado foi
oferecido duas vezes ao dia, antes da ordenha da manhã e depois da ordenha da tarde.
Após a pesagem semanal do leite, a produção média de cada bloco de animais era
determinada em função desta média de produção. A proporção adotada foi de 1 kg de
concentrado para cada 3 kg de leite dia

-1

produzidos. As vacas recebiam

individualmente o concentrado, conforme apresentado na Figura 8.
As composições dos ingredientes e a proporção destes nos concentrados
fornecidos durante o experimento são apresentadas nas Tabelas 10 e 11.
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Tabela 10 - Composição bromatológica dos ingredientes e dos
concentrados
% da MS
Ingredientes
MS
PB
FDN
FDA
EE
Farelo de algodão
90,1
47,70
45,90
20,20
1,9
1
Concentrado – FA
91,00 12,50
23,80
20,30 4,00
2
Concentrado – O
92,10 12,50
22,10
20,20 4,50
1 – Farelo de algodão
2- Uréia de liberação lenta

Tabela 11 - Composição dos concentrados experimentais em % da
MS
Ingredientes (kg MS dia-1)

Tratamentos1
FA

O

Polpa cítrica

74,94

91,3

Farelo de algodão

18,4

-

-

2,22

6,65

6,65

Uréia de liberação lenta
Mistura Mineral

1 - FA = Farelo de algodão e O = Uréia de liberação lenta - Optigen®

Figura 8 - Vacas recebendo individualmente o concentrado
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3.2.2.4 Pesagem e amostragem do leite
A pesagem do leite foi feita semanalmente, utilizando medidor do tipo
Mark 5 Milk Meter. As amostras para análise de componentes do leite foram
colhidas nas semanas 1, 5, 7 e 10 do período experimental (Figura 9).
Posteriormente, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Análises
do Leite do Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ, para a realização das
análises de proteína, gordura, lactose, sólidos totais e nitrogênio uréico no leite
pelo processo de infravermelho. A produção de leite corrigida para 3,5% de
gordura foi calculada a partir da equação [0,4324*produção de leite (kg) +
16,216*gordura (kg)], proposta por Tyrrell e Reid (1965).

Figura 9 – Medidor e coletor de leite
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3.2.2.5 Coleta de sangue e determinação da concentração de nitrogênio uréico no
plasma

A coleta de sangue foi realizada no último dia do experimento, após quatro
horas a ingestão do concentrado fornecido após a ordenha do período da tarde entre
(22 e 24 horas), através de punção na veia coccígea (Figura 10). As amostras de
sangue foram armazenadas em tubos de ensaio a vácuo, contendo 5 mg de fluoreto de
sódio como anticoagulante. Em seguida, os tubos de ensaio foram submetidos a
centrifugação por 20 minutos, a 3.000 rotações por minuto (RPM) a 4ºC, para a
obtenção do plasma. Este foi acondicionado em tubos de 1,5 mL do tipo ependorf e
congelado a –10°C para posteriores determinação das concentrações de nitrogênio
uréico no plasma (NUP). As determinações dos teores de NUP foram efetuadas
utilizando-se o Kit N 535 (Sigma Chemical Co.). As análises foram realizadas no
Laboratório de Bromatologia do Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ.

Figura 10 - Coleta de sangue para análise de NUL
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3.2.2.6 Avaliação da condição corporal e pesagem dos animais
O escore de condição corporal foi determinado semanalmente a contar do
primeiro dia do período experimental, sempre pelo mesmo avaliador. A escala utilizada
variava de 1 a 5 pontos, sendo que a classificação era dada a cada 0,25 pontos. O
escore 1 representa vacas muito magras e 5 vacas excessivamente gordas, conforme
proposto por Wildman et al. (1982).
A pesagem dos animais foi efetuada por dois dias consecutivos, nos dois
primeiros e nos dois últimos dias do período experimental, após a ordenha matinal. O
valor utilizado foi à média dos dois dias (Figura 11).

Figura 11 - Pesagem dos animais experimentais

3.2.2.7 Manejo dos animais e taxa de lotação

As vacas experimentais eram alimentadas duas vezes ao dia, antes da
ordenha da manhã e após a ordenha da tarde. Os animais permaneciam nos pastos
durante a noite (após a ordenha da tarde) e após a ordenha da manhã até as 11:00
horas. No período quente do dia os animais tinham acesso as áreas arborizadas.
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A oferta de forragem diária não foi controlada, pois as vacas permaneciam nos
piquetes por dois dias (pastejo de ponta) tendo grande oferta de forragem (em torno de
17% do peso corpóreo). A oferta real de forragem determinada ao final do experimento
não diferiu entre os tratamentos (P>0,05). Após o pastejo de ponta pelas vacas
experimentais, o piquete era ocupado por animais de repasse, novilhas com peso
médio de 300kg de peso corpóreo (PC) e vacas secas pesando em média 500 kg de
PC. Em função da falta de área de sombra e de bebedouros suficientes para comportar
os 4 lotes experimentais e os 4 lotes de repasse separadamente, em algumas ocasiões,
os lotes de repasse eram unidos. Nos dias em que isto ocorria, os dados para
estimativa das taxas de lotação foram descartados. O critério para a retirada dos
animais de repasse das pastagens foi visual e subjetivo.
No apêndice A é mostrada a planilha de campo utilizada para calcular as taxas
de lotação dos animais de repasse em cada tratamento. Primeiro as lotações
instantâneas dos animais de repasse de cada piquete foram todas transformadas em
lotações por cada 24 horas. Para tanto, foi utilizado um fator de correção (para os
piquetes que foram pastejados pelos animais de repasse por 12 horas, as UAs eram
multiplicadas por um fator 0,5 e então transformadas para UAs em 24 horas). Este valor
foi somado à carga animal das vacas em lactação e dividido pela área total ocupada por
cada tratamento.

3.2.2.8 Amostragem dos pastos
As amostras dos pastos foram tomadas a cada semana, sempre no mesmo dia
da pesagem do leite. As determinações efetuadas nos pastos foram: altura do dossel,
massa de forragem (MF) pré-pastejo e pós-pastejo, composição morfológica, densidade
volumétrica e simulação do pastejo para posteriores análises bromatológicas. A Figura
12 ilustra as amostragens. Os piquetes amostrados variaram ao longo do período
experimental conforme o dia da pesagem do leite.
A MF pré-pastejo foi determinada antes da entrada dos animais no piquete,
cortando a planta a 5 cm de altura do nível do solo. Foram realizadas quatro coletas de
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1m2 por piquete. A moldura utilizada apresentava dimensões de 1 m x 1 m segundo
proposto por Penati (2002). A amostra colhida era pesada in natura e uma sub-amostra
de aproximadamente 500 g era retirada para as determinações da composição
morfológica. Foram separados as folhas (apenas as lâminas foliares), colmos (bainha +
colmo) e material senescido (folhas ou colmos com mais de 50% da área seca). As
amostras de folhas, colmos e material senescido foram pesadas in natura e levadas à
estufa de circulação forçada de ar e mantidas por 72 horas a 55ºC para a quantificação
de seu peso seco. A MF pós-pastejo foi determinada após o pastejo de repasse,
cortada a 5 cm de altura do nível do solo, utilizando a mesma moldura e mesmo número
de coletas por piquete que na MF pré-pastejo.
A altura do pasto pré-pastejo foi tomada no ponto de inflexão das folhas (altura
de visada), utilizando uma régua de 2,5 metros. Foram coletados 20 pontos por piquete.
A densidade volumétrica da pastagem foi calculada dividindo-se a massa de forragem,
coletada a 5 cm do solo, pela altura média obtida. A altura pós-pastejo também foi
medida em 20 pontos por piquete, utilizando a mesma régua graduada.
As amostras de pastejo simulado foram tomadas antes da entrada no piquete,
em 10 pontos por piquete, procurando reproduzir o comportamento de pastejo dos
animais através de observação prévia do piquete anterior após o repasse. As amostras
foram congeladas a –17 oC. Ao término do período experimental as amostras foram
descongeladas e secas em estufa a 55 oC por 72 horas. Em seguida moídas a 1 mm
em preparo para análises laboratoriais. As amostras foram compostas a cada 2
semanas de coleta, formando 5 amostras (5 períodos) por tratamento.
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Figura 12 - À esquerda quadrado para coleta de MF, no centro medida de altura pós-pastejo e à
direita altura pré-pastejo

3.2.2.9 Análises bromatológicas
As análises bromatológicas foram realizadas no Laboratório de Bromatologia do
Departamento de Zootecnia da USP/ESALQ. As amostras provenientes do pastejo
simulado foram analisadas para matéria seca (MS) e matéria mineral (MM), segundo a
AOAC (1990); proteína bruta (PB), por condutividade térmica pelo analisador de N
(Leco FP-2000 nitrogen analyzer, Leco Instruments, Inc. St. Joseph, MI); fibra insolúvel
em detergente neutro (FDN), fibra insolúvel em detergente ácido (FDA), hemicelulose,
celulose, lignina, segundo Van Soest et al. (1991) adaptado para o uso de saquinhos
(ANKON Technology Fairport, New York); Extrato etéreo (EE), segundo Silva, (1990);
digestibilidade “in vitro” da matéria orgânica (DIVMO) e digestibilidade “in vitro” da
matéria seca (DIVMS), segundo Tilley; Terry (1963).
3.2.2.10 Delineamento experimental e análises estatísticas
O delineamento experimental adotado para as variáveis zootécnicas foi um
fatorial 2x2 (concentrado x manejo) em blocos aleatorizados com medidas repetidas
(semana). As vacas foram as unidades experimentais e foram distribuídas nos blocos
de acordo com grupo racial, produções de leite, dias em lactação e número de parições.
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Para as variáveis relacionadas com a forragem, os piquetes foram considerados
as unidades experimentais e foram considerados apenas 2 tratamentos, no caso as
duas estratégias de ID.
As variáveis zootécnicas foram submetidas ao PROC MIXED dos recursos do
pacote estatístico SAS, versão 9.1.3 para Windows. Foi utilizado o LSMEANS para a
obtenção das médias ajustadas dos tratamentos, com comparações utilizando-se o
Teste Tukey (P<0,05) quando pertinente. O modelo estatístico adotado para as
variáveis experimentais incluiu os efeitos de bloco (1, 2, .., 8), concentrado (1, 2),
manejo (1,2) e a interação CxM.
O delineamento experimental adotado para as variáveis bromatológicas foi um
fatorial 2x5 (manejo x semana) e para as variáveis relacionadas com produção e
morfologia das pastagens um fatorial 2x10 (manejo x semana), ambos inteiramente
aleatorizados.
Para as variáveis relacionadas com a forragem, os piquetes foram considerados
as unidades experimentais e foram considerados apenas 2 tratamentos, no caso as
duas estratégias de ID. As variáveis analisadas foram submetidas ao PROC MIXED dos
recursos do pacote estatístico SAS, versão 9.1.3 para Windows. Foi utilizado o
LSMEANS para a obtenção das médias ajustadas dos tratamentos, com comparações
utilizando-se o Teste Tukey (P<0,05) quando pertinente. O modelo estatístico adotado
para as variáveis experimentais incluiu os efeitos de manejo (1, 2) e de semana (1, 2,
..., 5 ou 1, 2, ..., 10), a interação MxS, além do resíduo.

3.2.3 Resultados e Discussão

3.2.3.1 Características qualitativas e quantitativas do dossel forrageiro
A Tabela 12 apresenta os dados referentes às características do dossel forrageiro.
São apresentados os dados referentes apenas aos manejos das pastagens,
independente do tipo de concentrado oferecido.
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Tabela 12 – ID, alturas pré e pós-pastejo, massa pré e pós-pastejo e densidade volumétrica do dossel
forrageiro com ID fixos ou variáveis
Manejo
Semana manejo*semana
ID Fixo
ID variável
Pr>F
Pr>F
Pr>F
Itens
27
23
<0,0001
(0,12)
(0,12)
Intervalo de desfolha (dias)
altura pré-pastejo (m)

1,20 (0,005)

1,03 (0,005)

<0,0001

0,0005

ns

altura pós-pastejo (m)

0,47 (0,003)

0,41 (0,003)

<0,0001

ns

ns

Massa pré-pastejo (kg MS ha-1)

6642 (0,059)

6209 (0,057)

0,0002

0,0008

0,022

massa pós-pastejo (kg MS ha-1)

3666 (0,059)

3277 (0,057)

0,0004

ns

ns

55,04 (0,638) 60,03 (0,615)
Densidade (kg MS ha-1 cm-1)
Erro padrão da média do efeito de manejo entre parênteses

<0,0001

0,0062

ns

3.2.3.1.1 Intervalo de desfolhas - ID
Os pastos do tratamento com ID variáveis foram pastejados em média a cada 23
dias, com variação ao longo das 10 semanas experimentais de 11 a 33 dias de ID. O
valor médio de ID de 23 dias foi significativamente (P<0,05) menor que os 27 dias fixos.
A explicação para este fato, possivelmente está associada a maior proporção de folhas
presente na massa de forragem após a saída dos animais dos pastos (Tabela 13). Isto
resultou numa estrutura dos pastos que promoveu uma maior proporção da luz
interceptada. Condição que aliada aos fatores de crescimento vigentes, assegurou uma
rebrotação rápida e vigorosa dos pastos manejados com ID variável. Tendo implicações
direta no encurtamento entre desfolhações sucessivas destes pastos. Indicando que
sob estas condições os pastos estão aptos a serem colhidos mais cedo e com forragem
de melhor caracterização morfológica.
Voltolini (2006), obteve ID médio de 19,4 dias (17 a 21 dias) com capim Elefante
na mesma área experimental, quando também adotou IL de 95% como critério para a
entrada dos animais no pasto.
A grande variação no ID nos pastos manejados com base em altura, de 11 a 33
dias durante os meses de janeiro a abril, reforçam a colocação de Da Silva (2005)
quanto à inadequação da adoção de ID fixos para manejar pastagens tropicais e as
prováveis vantagens da adoção do critério de 95% de IL.
A adoção de ID fixos definidos em termos de dias, pode alterar a qualidade e a
quantidade de forragem colhida pelo animal, uma vez que podem resultar em intervalos

77

entre pastejos mais longos ou mais curtos do que o necessário (Da SILVA; CORSI,
2003; Da SILVA, 2004). Intervalos mais longos que o ideal normalmente resultam em
forragem de baixo valor nutritivo, com elevada proporção de colmos e de material morto
na massa de forragem pré-pastejo, além de uma menor eficiência de pastejo
(TRINDADE, 2007).

3.2.3.1.2 Alturas dos pastos pré e pós-pastejo
O presente ensaio assumiu que existe um grau de associação muito forte e
positivo entre as variáveis IL e altura do dossel forrageiro do capim Elefante descrito por
Voltolini (2006). Segundo este autor a altura correspondente a 95% de IL é a de 1,05
metros em estudo conduzido na mesma área experimental. A meta de entrar nos
piquetes quando estes atingissem 1,05 m de altura foi atingida de maneira satisfatória.
Houve efeito dos manejos e das semanas (P<0,05), porém não houve interações entre
eles conforme mostrado na Figura 13 (P>0,05). As médias foram 1,03 para o
tratamento de ID variável e 1,20m para o tratamento de ID fixo de 27 dias (Tabela 12).
Estes resultados ratificam aqueles obtidos por Voltolini (2006), dando suporte ao uso da
altura como um guia prático confiável e fácil de manejo do pastejo.
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Figura 13 – Alturas pré-pastejo semanais

Voltolini (2006), obteve alturas dos dosséis pré-pastejo com ID fixos de 27 dias de
1,21m, praticamente o mesmo valor obtido no presente estudo.
As alturas de entrada nos piquetes foram menores nas duas últimas semanas do
ensaio, fato provavelmente explicado pelas condições climáticas adversas do local, já
que o período corresponde a meados do mês abril.
Trabalhando com capim Mombaça, Bueno (2003) verificou maior altura do dossel
forrageiro no pré-pastejo com 100% de IL comparado com 95% de IL (1,104 m X 0,87
m). Carnevalli (2003) em estudo com capim Mombaça obteve altura média do dossel
forrageiro no momento de pré-pastejo de 0,7 m para o tratamento com 95% de IL e
1,15m para 100% de IL.
Nos sistemas comerciais de produção, uma dificuldade bastante comum dos
manejadores de pasto tem sido o controle adequado de resíduos pós-pastejo em
pastagens cespitosas manejadas com doses altas de nitrogênio. As alturas de póspastejo obtidas foram inferiores (P<0,05) para os tratamentos com ID variáveis
comparativamente com o tratamento de ID fixos de 27 dias. As médias obtidas neste
estudo foram de 0,47 m para o tratamento ID fixos de 27 dias e de 0,41m para os
tratamentos com ID variáveis. Não houve efeito de semanas e de interação entre
manejo e semanas (Figura 14).
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0,60
0,50
0,40
metros

0,30
0,20
0,10
0,00
SEM1

SEM2

SEM3

SEM4

SEM5

SEM6

SEM7

SEM8

SEM9 SEM10

semanas

27 dias

1.05m

Figura 14 - Alturas pós-pastejo semanais

Voltolini (2006) também encontrou valores menores de resíduo para o tratamento
com 95% de IL (0,62m), comparativamente ao tratamento de ID fixos (0,71m). Os
valores altos obtidos no trabalho de Voltolini (2006) ocorreram porque durante a
primavera e início do verão, que antecederam o período experimental, os pastos foram
manejados com ID fixos em dias, e os resíduos pós-pastejo ficaram acima do ideal.
As alturas do resíduo pós-pastejo obtidas neste estudo são inferiores as alturas
reportadas por Deresz (2001) que trabalhando com ID de 30, 36 ou 45 dias em capim
Elefante, obteve alturas pós-pastejo variando de 0,9 a 1,0 m. Voltolini (2003) e Martinez
(2004), que também trabalharam com capim Elefante com ID de 37 e 35 dias
respectivamente, obtiveram resíduos pós-pastejo variando de 0,7 a 1,2 m de altura.
Normalmente,

produtores

encontram

grandes

dificuldades

de

manejar

corretamente áreas de capim Elefante, principalmente no controle da altura do dossel
pós-pastejo, resultando em áreas heterogêneas e com resíduo acima do ideal, o que
pode dificultar a rebrota do capim. Com base nos trabalhos revisados e nos resultados
deste estudo, fica claro que a adoção de ID variáveis com base em 95% de IL como
critério de entrada dos animais nos pastos, facilita o controle e a manutenção das
alturas pós-pastejo planejadas, assegurando o controle da estrutura dos pastos ao
longo dos ciclos sucessivos de pastejo. O resíduo de 40 cm preconizado por Corsi
(1972) foi obtido de forma satisfatória ao longo dos meses de janeiro a abril no
presente estudo.
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3.2.3.1.3 Massa de forragem pré e pós-pastejo
Houve diferenças (P<0,05) entre os tratamentos para as massas de forragem (MF)
pré-pastejo. Também houve efeito de semanas e interação entre semanas e manejo
(P<0,05) (Tabela 12). A MF pré-pastejo para o tratamento de ID fixos de 27 dias foi
superior ao tratamento de ID variável, porém esta diferença foi nula nas semanas 2, 6,
8 e 9 (Figura 15). O valor médio para o tratamento com ID fixos foi de 6.642 kg MS ha-1
e para o tratamento com ID variáveis foi de 6.209 kg MS ha-1. Os valores encontrados
denotam a alta capacidade de acúmulo de forragem do capim Elefante em sistemas
intensivos de pastejo.
A menor MF resultante dos tratamentos com ID variável, pode ser explicada pelo
menor intervalo médio entre desfolhações sucessivas, comparativamente ao tratamento
com ID fixo de 27 dias (Tabela 12). No entanto, atenção especial desse ser dada a
estrutura desses pastos, com caracterização diferenciadas em relação a composição
morfológica da MF produzida (Tabela 13).
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Figura 15 – Massa de forragem pré-pastejo semanais e interações entre semanas e manejo

A interação entre massa de forragem pré-pastejo e semanas ocorreu porque
nessas semanas houve restrição ao crescimento das plantas forrageiras e o ID em dias
para atingir 95% de IL ou 1m de altura foi próximo de 27 dias.

81

Em estudos com capim Mombaça, Carnevalli (2003) e Bueno (2003),
encontraram maiores valores das massas pré-pastejo para os tratamentos com 100%
de IL (7340 kg MS ha-1) comparados com tratamentos de 95% de IL (5500 kg MS ha-1).
Voltolini (2006), em estudo com capim Elefante adubado com 2 kg de N ha

-1

por

dia de ID, não obteve diferenças estatísticas (P<0,05) para a produção de MF prépastejo entre os tratamentos com 95% de IL (6.270 kg de MS ha-1) e o tratamento com
ID fixos de 27 dias (6.310 kg de MS ha-1).
Os valores de MF pré-pastejo deste estudo, foram menores que os obtidos por
Voltolini et al. (2003) que obteve MF pré-pastejo de 11270 kg MS-1 ha-1 com 37 dias de
ID e Martinez (2004), que obteve média de 14970 kg MS-1 ha-1 com ID de 35 dias na
mesma área experimental.
Maiores valores de MF pré-pastejo não correspondem necessariamente a
maior produção ou acúmulo de forragem ao final do experimento. Isso porque para
gerar uma maior MF é necessário um ID mais longo, o que diminui o número de ciclos
de pastejo na área, compensando parcial ou totalmente a maior MF por pastejo. De
acordo com Zeferino (2006), pastos submetidos a menor freqüência de utilização (ID
mais longos) apresentam maior altura e massa de forragem pré-pastejo, porém nessa
condição os processos de alongamento de colmos e de senescência são maiores.
Como conseqüência, a forragem ofertada aos animais possui valor nutritivo mais baixo
(SARMENTO, 2007), além de poder haver limitações de consumo (TRINDADE, 2007).
As taxas de acúmulo de forragem não puderam ser calculadas porque os piquetes
amostrados não foram sempre os mesmos nas semanas de coleta, devido à rotação
dos piquetes não coincidir necessariamente com as datas fixas dos períodos de coleta.
As medidas de MF pré e pós-pastejo foram efetuadas apenas nos piquetes dos
tratamentos que estavam sendo ocupados na data de coleta. Dessa maneira, não se
dispunha da MF pós-pastejo do ciclo anterior de todos os piquetes amostrados nos
períodos de coleta. Entretanto, a ausência de diferença na MF pré-pastejo entre os
tratamentos sugere uma taxa de acúmulo maior para o tratamento com ID variáveis que
o tratamento com ID fixos, uma vez que o primeiro teve ciclo mais curto de pastejo que
o segundo.
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As MF pós-pastejo foram diferentes (P<0,05) entre os tratamentos (Tabela 12).
Para o tratamento com ID fixos, a MF pós-pastejo foi de 3666 kg MS ha-1 e para o
tratamento de ID variáveis, a MF pós-pastejo foi de 3277 kg MS ha-1. Houve efeito das
semanas ao longo do período experimental (Figura 16), porém interações entre
semanas e manejos não foram significativas.
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Figura 16 - Massa pós-pastejo durante as semanas experimentais

Os valores mais altos de MF pós-pastejo no tratamento com ID fixos de 27 dias
em comparação com o tratamento com ID baseado em 95% de IL estão de acordo com
as alturas maiores do resíduo nos pastos manejados com ID fixos de 27 dias. Vale
destacar, que apesar da maior MF pós-pastejo dos pastos com ID fixos, estes
apresentaram estrutura composta por uma maior proporção de colmo e material
senescido, comparativamente aqueles manejados com ID variável.
Os valores de MF obtidos por Voltolini (2006) foram de 3859 kg MS ha-1 para o
tratamento com ID fixos de 27 dias e 3580 para o tratamento com 95 % de IL. Neste
caso as alturas também foram mais altas, 0,71 e 0,62cm respectivamente.
Carnevalli (2003), obteve diferenças nas massas pós-pastejo quando capim
Mombaça foi manejado com 95 ou 100% de IL (2390 kg MS ha-1 para 95% de IL e 4230
kg MS ha-1 para 100% de IL). Bueno (2003) também em estudo com capim Mombaça
manejados a 95 ou 100% de IL, encontrou maiores massas pós-pastejo para
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tratamento com 100% de IL (4000 kg MS ha-1) comparativamente ao tratamento com
95% de IL (2880 kg MS ha-1).
Voltolini (2006) trabalhando com capim Elefante e ID de 37 dias obteve MF póspastejo de 5481 kg MS-1 ha-1, neste mesmo trabalho, a altura do resíduo pré-pastejo foi
de 1,72m e a de pós-pastejo de 1,19m. Os valores altos de MF e de altura pós-pastejo
são indicativos de que ID fixos de 37 dias para capim Elefante foram excessivos.

3.2.3.1.4 Densidade volumétrica
A densidade volumétrica diferiu estatisticamente (P<0,05) entre os tratamentos,
sendo superior para o tratamento com ID variáveis em relação ao tratamento com ID
fixos de 27 dias (55,04 e 60,03 kg MS ha-1 cm-1) (Tabela 12). Houve efeito de semanas
e interações entre semanas e manejos (P<0,05). Nas semanas 1, 3 e 7, não houve
diferença (P>0,05) na densidade entre os dois ID (Figura 17). Apesar de ter havido
diferença estatística entre os diferentes ID, ambos os valores são muito baixos e a
diferença entre eles, pode não ter relevância do ponto de vista de nutrição animal.
As densidades foram inferiores as obtidas por Balsalobre (1996) que foi de 74,97
kg MS ha-1 cm-1, Voltolini et al. (2003), 74 kg MS ha-1 cm-1 e Martinez (2004) 98,0 kg MS
ha-1 cm-1, todos com capim Elefante.
Voltolini (2006), não encontrou diferenças nas densidades com os tratamentos de
95% de IL ou com 27 dias fixos de ID (63,29 e 53, 30 Kg MS ha-1 cm-1). Essas
densidades foram coletadas usando a massa de forragem coletada a cima da altura do
resíduo pós-pastejo e a altura média do dossel no ponto de visada.
Stobbs (1973), apontou que, ao contrário do que ocorre em pastagens de clima
temperado, para plantas de clima tropical a densidade volumétrica da forragem parece
ser o principal componente da estrutura do dossel a determinar a taxa de consumo dos
animais e não a altura isoladamente. Já Hodgson (1990), afirma que animais em
pastejo respondem de forma mais consistente a variações em altura do dossel do que
para variações em massa de forragem.
Da Silva e Carvalho (2005) voltam a abordar a importância da densidade
volumétrica e da relação folha: colmo e enfatizaram que a importância desta última é
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maior, quando a proporção de colmos e de material morto na massa de forragem do
dossel for relativamente alta.
Estudos recentes com plantas de clima tropical (CARNEVALLI et al., 2006;
ZEFERINO, 2006; TRINDADE, 2007; SOUZA JÚNIOR, 2007) têm mostrado que
em situações onde o desenvolvimento e o acúmulo de colmos é controlado, como
nos casos onde se adota como critério de entrada dos animais nos pastos a IL de
95%, o padrão de resposta à altura do dossel segue aquele descrito para plantas
de clima temperado relatado por Hodgson (1990).
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Figura 17 - Densidades volumétricas nas semanas
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3.2.3.2 Composição morfológica
A Tabela 13 apresenta a composição morfológica da forragem.

Tabela 13 – Composição morfológica da MF pré e pós-pastejo (% da MS)
ID Fixo

ID variável

Manejo
Pr>F

folha (%)

48,14 (0,122)

54,36 (0,118)

<0,0001

0.0004

ns

colmo (%)

45,47 (0,164)

40,93 (0,158)

<0,0001

0.0077

ns

senescido (%)

6,38 (0,091)

4,70 (0,087)

<0,0001

ns

ns

folha (%)

19,55 (0,104)

23,71 (0,100)

<0,0001

0.0536

ns

colmo (%)

70,91 (0,108)

67,65 (0,104)

<0,0001

0.0205

ns

ns

ns

Itens
prépastejo

póspastejo

senescido (%)
9,53 (0,074)
8,62 (0,072)
<0,0001
Erro padrão da média do efeito de manejo está expresso entre parênteses.

Semana
Pr>F

manejo*semana
Pr>F

O manejo do pastejo pode alterar a composição morfológica da massa de
forragem dos pastos, afetando a produção e a eficiência de utilização da forragem
produzida (ZEFERINO, 2006). No presente estudo, o tratamento com ID variáveis
apresentou menores (P<0,05) porcentagens de colmo e de material senescido no prépastejo do que o tratamento com ID fixos de 27 dias (40,93% X 45,47% de colmo e
4,7% X 6,38% de material senescido). A porcentagem de folhas foi maior (P<0,05) para
o tratamento com ID variáveis (54,36% X 48,14%) (Tabela 13). Houve efeito de
semanas (P<0,05) para as características de % de folha pré-pastejo e de % de colmos
em pré e pós-pastejo, porém não houve nenhuma interação entre os manejos e as
semanas experimentais (Figuras 18 a 23).
Carnevalli (2003), trabalhando com capim Mombaça manejados com 95% ou
100% de IL, obteve maiores porcentagens de folha para o tratamento com 95% de IL do
que para o tratamento com 100% de IL (64% X 58%) e maiores porcentagens de
colmos e material senescido para tratamento com 100% de IL (24,2% X 16, 8% para
colmos e 18,6% X 17,2% para material senescido).
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Bueno (2003), com capim Mombaça, também manejados com 95 ou 100% de IL,
obteve maiores porcentagens de folhas em pré-pastejo para o tratamento com 95% de
IL comparado com o tratamento de 100% de IL (76,2 X 65,5%). O tratamento com
100% de IL resultou em maiores porcentagens de colmos e material senescido em
relação ao de 95% de IL (14,7 X 8,0 % para colmos e 9,5 X 6,4% para material
senescido).
Voltolini (2006), trabalhando com capim Elefante manejado com ID de 37 dias,
obteve 33,9% de folha, 63,5% de colmos e 2,53 % de material senescido no prépastejo. No pós-pastejo encontrou 15,9% de folha, 75,2% de colmos e 3,27% de
material senescido.
Martinez (2004) em estudo na mesma área utilizada neste trabalho utilizou ID de
35 e dias obteve 31,1% de folhas, 58, 7% de colmos e 10,2 % de material senescido
em pré-pastejo. No pós-pastejo, encontrou 22,2% de folhas, 67% de colmos e 10,8% de
material senescido.
Em estudo com capim Elefante, Voltolini (2006) não obteve diferença estatística
para a porcentagem de folhas em pré-pastejo, mas os valores foram numericamente
diferentes com 53% de folhas no pré-pastejo no tratamento de 95% de IL e 48% de
folhas para o tratamento de ID fixos de 27 dias. As porcentagens de colmos e de
material senescido foram superiores estatisticamente para o tratamento com ID fixos de
27 dias comparativamente ao tratamento de 95% de IL (45,7 X 41, 9% para colmos e 6,
27 X 5,08% para material senescido). Os dados de Voltolini (2006) foram muito
próximos dos obtidos no presente estudo.
Assim como no pré-pastejo, a adoção de ID variáveis com base em 95% de IL
resultou em melhor composição morfológica da MF pós-pastejo que a adoção de ID
fixos de 27 dias. A proporção de folhas (23,7 e 19,5%) foi maior para o tratamento ID
variáveis e as proporções de colmos e de material senescido foram menores que nos
tratamentos com ID fixos (Tabela 13).
Carnevalli (2003) e Bueno (2003) também encontraram maiores proporções de
folhas no pós-pastejo para o tratamento de 95% de IL e maiores proporções de colmos
e material senescido para o tratamento com 100% de IL.
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No trabalho de Voltolini (2006), houve tendência para as porcentagens de folhas
no pós-pastejo serem superiores no tratamento de 95% de IL (23 X 19,2%) e a
porcentagem de colmos ser superior para o tratamento com ID fixos de 27 dias (71,2 X
68,5%). A porcentagem de material senescido foi maior para o tratamento com ID fixos
de 27 dias (9,44 X 8,42%).
As Figuras 18 a 23 ilustram a composição morfológica do dossel forrageiro em pré
e pós-pastejo ao longo do período experimental.
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Figura 18 - Porcentagens de folha pré-pastejo
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Figura 19 - Porcentagem de colmos pré-pastejo
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Figura 20 – Porcentagens de material senescido pré-pastejo
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Figura 21 - Porcentagem de folhas pós -pastejo
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Figura 22 - Porcentagem de colmos pós-pastejo

9

10

89

%

% de mat senescido pós pastejo
10.00
9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

semanas
27 dias

1.05m

Figura 23 - Porcentagem de material senescido pós-pastejo

3.2.3.3 Composição bromatológica da forragem
Com base nos dados de composição bromatológica da forragem durante o
experimento pode-se observar que os dois manejos adotados afetaram pouco o valor
nutritivo das forragens (Tabela 14)
Tabela 14 – Análise bromatológica da forragem
ID fixo

ID variável

Manejo
Pr>F

Semana
Pr>F

semana*manejo
Pr>F

Proteína Bruta (%)

19,03 (0,390)

20,70 (0,390)

0,0126

ns

Ns

Material Mineral (%)

9,34 (0,075)

10,16 (0,075)

<0,0001

0,0358

0,0059

Fibra solúvel Detergente Neutro (%)

61,51 (0,680)

62,80 (0,680)

ns

0,0106

0,0483

Fibra solúvel Detergente Ácido (%)

31,70 (0,416)

33,01 (0,416)

0,0501

0,0218

0,0109

Celulose (%)

27,87 (0,403)

28,43 (0,403)

ns

0,0521

0,0114

Lignina (%)

3,29 (0,232)

3,73 (0,232)

ns

ns

Ns

Hemicelulose (%)

29,80 (0,431)

29,79 (0,431)

ns

0,0397

Ns

Extrato Etéreo (%)

Itens

DIVMS

3,31 (0,038)

3,41 (0,038)

ns

0,0167

Ns

1

59,06 (0,570)

58,85 (0,570)

ns

ns

Ns

2

59,51 (0,569)

59,31 (0,569)

ns

ns

Ns

DIVMO
1
2

Digestibilidade in vitro da Matéria seca

Digestibilidade in vitro da Matéria orgânica
Erro padrão da média do efeito de manejo está expresso entre parênteses.
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Houve efeito do manejo nas porcentagens de PB, matéria mineral (MM), FDA e
cinzas (P<0,05) e de semanas (P<0,05) para porcentagens de MM, FDN, FDA,
celulose, hemicelulose, e EE. As interações entre manejo e semanas foram detectadas
para as porcentagens de MM, FDN, FDA e celulose.
Maiores porcentagens de PB (20,7% X 19,03% de PB na MS) foram observadas
para o tratamento com ID variáveis (P<0,05). Não houve efeito de semanas e nem
interações entre os manejos e as semanas experimentais (P>0,05) (Figura 24).
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Figura 24 - Porcentagem de PB na MS

Os valores de PB obtidos no presente estudo estão de acordo com os citados
por Santos et al. (2007), para amostras de pastejo simulado em pastos tropicais
manejados intensivamente. Estes autores compilaram diversos dados de composição
bromatológica de gramíneas tropicais (pastejo simulado) manejadas intensivamente,
em áreas experimentais e em áreas comerciais. Os teores de PB variaram de 13 a
22%, com grande incidência de valores superiores a 16% de PB.
Voltolini (2006), não obteve diferenças nas porcentagens de PB da forragem
manejada com ID fixos de 27 dias (14,5% de PB na MS) ou com ID variáveis (14,2% de
PB na MS).
Wendling et al. (2004) trabalharam com pastagens de capim Elefante com dois ID
(24 e 30 dias) e observaram uma tendência para maiores teores de PB para a forragem
com menor período de descanso (16,8 e 14,4% de PB na MS). Deresz (2001)
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trabalhando com capim Elefante manejado com 30, 36 e 45 dias de descanso obteve
valores de PB de 13%, 11,9% e 11,1 % de PB na MS da pastagem respectivamente.
A simples observação destes dados poderia indicar que períodos longos de
descanso acarretariam também na redução dos teores de PB, porém é necessária uma
análise minuciosa quanto às dosagens de N utilizadas, uma vez que estas exercem
forte influência no teor de PB da forragem (CORSI, 1994).
Lima, Sollenberger e Moore (2001) estudaram três plantas (Hermathria altíssima
(Poir.), Paspalum notatum e Cynodon spp.) sob adubação nitrogenada e períodos de
descanso de quatro a oito semanas, e relataram que a adubação nitrogenada resultou
em aumento da concentração de proteína bruta da forragem produzida.
Johnson et al. (2001), avaliaram o efeito de diferentes doses de fertilização
nitrogenada (39 a 157 kg ha-1corte-1) em Cynodon dactylon e Cynodon nlenfuensis,
cortada ao nível do solo a cada 28 dias. Os teores de N total nas plantas aumentaram
de 1,55 para 2,82% da MS, com as respectivas adubações.
No presente estudo a dose de N aplicada foi de 3kg ha-1dia-1. Esta dose
caracteriza alta adubação nitrogenada, que conciliada aos ID curtos de 23 dias para o
tratamento ID variáveis e 27 dias para o tratamento ID fixos, justificam os teores
elevados de PB nas amostras de forragem. Teores de PB entre 19,5 a 22% foram
relatados por Fontaneli (2005) para pastagens de capim Elefante (amostras lâmina
foliar) adubadas com 500 kg de N ha-1 e ID entre 21 a 27 dias.
Os teores de MM foram superiores para o tratamento com ID variáveis (10,1%) em
comparação ao tratamento com ID fixos de 27 dias (9,34%). Apesar de diferente
estatisticamente, biologicamente a diferença tem pouco impacto na nutrição animal.
Estes valores de MM são altos e contribuem negativamente para o valor energético da
forragem (NRC, 2001). Houve efeito de semanas (P<0,05) e interação entre semanas e
manejo (P<0,05) (Figura 25).

92

% de MM
12
10
8

% MM 6
4
2
0
1

2

3

4

5

período
27dias

1.05 m

Figura 25 - Porcentagem de MM durante as semanas experimentais

Os teores de FDN e FDA encontrados estão condizentes com resultados de um
planta com bom valor nutricional (61,5% e 62,8% de FDN e 31,7 e 33,0% de FDA para
os tratamentos de ID fixos e variáveis, respectivamente).
Para valores de FDN, não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos, porém
houve efeito de semanas e interações entre as semanas e os manejos (P<0,05). O
tratamento de ID variáveis apresentou maiores valores de FDN em comparação ao ID
fixos até o terceiro período. Após o terceiro período, houve uma inversão de valores e o
tratamento de ID fixos de 27 dias apresentou valores de FDN superiores aos do
tratamento de ID variáveis (Figura 26).
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Figura 26 - Porcentagens de FDN durante os períodos experimentais

Houve diferença estatística (P<0,05) para os valores de FDA, sendo que o
tratamento com ID variáveis apresentou maior porcentagem de FDA do que o
tratamento com ID fixos de 27 dias. Também houve efeito de semanas ao longo do
experimento e interações entre semanas e manejos (P<0,05). Até o terceiro período, os
valores de FDA para o tratamento de ID variáveis foram superiores aos valores do
tratamento de ID fixos. No entanto, a partir da terceira semana, os valores não foram
diferentes estatisticamente (P<0,05) (Figura 27).
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Figura 27 - Porcentagens de FDA durante os períodos experimentais

Balsalobre (1996), Martinez (2004) e Voltolini (2006) trabalharam na mesma área
experimental deste estudo. Balsalobre (1996) adotou ID fixos de 45 dias e obteve
64,7% de FDN e 36,9% de FDA em amostras de pastejo simulado. Martinez (2004)
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adotou ID fixos de 35 dias e obteve valores de 62,9% de FDN, 33,3% de FDA em
amostras de pastejo simulado. Voltolini (2006) obteve valores de 65,07 e 66,99 de FDN
e 35,88 e 37,05% de FDA em amostras de pastejo simulado para os tratamentos com
ID variáveis com base na IL de 95% e ID fixos de 27 dias respectivamente.
Deresz (2001) trabalhando com capim Elefante não obteve grandes diferenças na
porcentagem de FDN. Os valores encontrados foram de 71,2 % para pastejo com 30
dias de ID, 71,8% para 36 dias de ID e 71,9% para 45 dias de ID. Neste trabalho de
Deresz (2001), as amostras de pastagens para análise química foram coletadas
durante os três dias de ocupação do piquete, pelo método de extrusa utilizando-se
animais extras canulados no esôfago e equipados com bolsas para a coleta das
amostras de forragem, nos diferentes tratamentos nos meses de janeiro, março, abril e
maio.
Os teores de celulose, hemicelulose e de lignina não foram diferentes (P>0,05)
entre os tratamentos (27,8% e 28,4% de celulose, 29,8% e 29,79% de hemicelulose e
3,29% e 3,73% de lignina para os tratamentos de ID fixos e variáveis respectivamente).
As porcentagens de EE não sofreram alterações com ID fixos ou variáveis. Houve
efeito de semanas, porém não houve interações entre as semanas e os manejos
(P>0,05). Os valores foram de 3,31% e 3,41% para os tratamentos com ID fixo e
variável respectivamente. Estes valores são superiores aos obtidos por Balsalobre
(1996), Martinez que reportaram 1,68% e 2,5% de EE na MS respectivamente. Voltolini
(2006) obteve 2,7% de EE para tratamento com ID variável e 3,17% para tratamento
com ID fixo de 27 dias.
Os valores de digestibilidade “in vitro” da matéria seca e da orgânica (DIVMS e
DIVMO) não diferiram (P>0,05) entre os tratamentos (Tabela 14). Valores entre 59,31 e
59,51% de DIVMO obtidos para os pastos com ID variável e fixo respectivamente são
condizentes com forragem de boa qualidade.
Deresz (2001), encontrou valores de DIVMS maiores, sendo eles 65,9%, 62,4% e
50,8% para os tratamentos de 30, 36 e 45 dias de ID respectivamente. Martinez (2004),
obteve média de 68,8% de DIVMS para capim Elefante pastejados com 35 dias de ID.
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Costa (2007) relatou valores de DIVMO entre 61,9 a 62,7% em amostras de
pastejo simulado de pastagens Brachiaria Brizantha cv. Marandu manejadas com ID
variáveis com base na IL de 95%.
De modo geral a adoção de ID variável com base na IL de 95% em comparação
com ID fixos, teve impacto positivo na composição morfológica, porém sem grandes
alterações na composição bromatológica das pastagens.

3.2.3.4 Desempenho animal
A Tabela 15 apresenta os dados de produção e composição do leite e escore de
condição corporal dos animais durante o período experimental.

Tabela 15 - Produção e composição do leite e escore de condição corporal com os
diferentes tratamentos experimentais
Tratamentos
Itens
F27
F1,05
O27
O1,05
Prod leite total kg dia -1 10,94(0,96) 12,59(0,96) 10,66(0,96) 12,06(0,96)
1
PLCG (3,5%)
11,74(0,97) 13,46(0,97) 10,31(0,97) 12,55(0,97)

conc
ns

Pr>F
man
0,0653

conc*man
ns

ns

0,0264

ns

Gordura (%)

3,82(0,16)

3,73(0,16)

3,42(0,16)

3,78(0,16)

ns

ns

ns

Proteína (%)

3,39(0,12)

3,17(0,12)

3,30(0,12)

3,29(0,12)

ns

ns

ns

Sólidos (%)

12,73(0,29) 12,01(0,29) 12,00(0,29) 12,47(0,29)

ns

ns

ns

Lactose (%)

4,18(0,10)

3,98(0,10)

4,09(0,10)

4,19(0,10)

ns

ns

ns

CCS
-1
Uréia leite (mg dL )

4,94(0,47)

4,81(0,47)

4,52(0,47)

4,35(0,47)

ns

ns

ns

11,68(0,35) 12,13(0,35) 12,17(0,35) 12,18(0,35)
Uréia Plasmática (mg dL18,8(0,81) 19,03(0,81) 17,40(0,96) 21,36(0,94)
VECC2
0,16(0,43) 0,03(0,43)
0(0,43)
0,09(0,43)
-1 3
VCV (kg período )
17,8(0,98) 16,8(0,98)
5,7(0,98)
5,8(0,98)

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

1- Produção de leite corrigida para 3,5% de gordura
2- Variação do escore de condição corporal durante o período experimental.
3- Variação do peso corpóreo
Erro padrão da média em parênteses
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3.2.3.4.1 Fontes de proteína
Não houve diferença (P>0,05) entre as duas fontes protéicas testadas, para
nenhum dos parâmetros avaliados.
A ausência de efeito de fonte de proteína na produção de leite pode ser
explicada pela produção baixa de leite das vacas. De acordo com o NRC (2001) vacas
com produções de leite ao redor de 10 a 13 kg de leite dia

-1

, requerem apenas

pastagem de boa qualidade e no máximo pequenas doses de suplemento energético
para terem supridas suas necessidades energéticas e protéicas.
Voltolini (2006), não obteve aumento na produção de leite quando aumentou a PB
do concentrado de 17,3% para 21,2% ou 25% (%MS) para vacas mantidas em
pastagens de capim Elefante com 12,14% de PB.
Fontaneli (2005) obteve produções de leite entre 20 a 26 kg de leite dia

-1

com

vacas mantidas em pastagens tropicais bem manejadas, com a suplementação apenas
de milho moído e núcleo mineral. No estudo de Fonteneli (2005) o teor de proteína
bruta dos pastos variou de 19,5 a 22% (%MS).
No presente estudo o teor de PB da forragem em pastejo simulado foi em média
20,0%. Com base no NRC (2001) e nos dados de Fontaneli (2005), as chances das
vacas responderem às diferentes fontes protéicas no presente estudo eram muito
pequenas.

3.2.3.4.2 Manejo dos pastos
O manejo de pasto afetou a produção de leite (p=0,0653) e de leite corrigido para
3,5% de gordura (P<0,05), com valores mais altos para o tratamento com ID variáveis
em comparação ao ID fixos (12,32 X 10,8 kg de leite dia

-1

e 13,00 x 11,02 kg de leite

corrigido dia-1). Houve efeito (P<0,05) das semanas e interações entre as semanas
experimentais e ID (Figura 28).
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Produção de leite
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Figura 28 - produção de leite ao longo do período experimental

A maior produção de leite das vacas mantidas no tratamento com ID variáveis
corrobora os dados de Voltolini (2006) que também comparou vacas mantidas em
pastagens de capim Elefante manejadas com ID fixos de 27 dias ou ID variáveis com
base no IL de 95%. Esse autor observou aumento de 19% na produção de leite para as
vacas mantidas em pastagens manejadas com ID variáveis em relação às pastagens
manejadas com ID fixos de 27 dias (16,72 X 14,09 kg de leite dia -1).
No presente estudo, como não houve diferença significativa no valor energético
(DVIVMO) das pastagens dos 2 tratamentos, a explicação mais provável para a maior
produção de leite do tratamento com ID variáveis seria um maior consumo de pasto
neste tratamento. Isto pode ter ocorrido devido às condições mais favoráveis na
estrutura do pasto com ID variáveis, como maior teor de folhas, menor teor de hastes e
menor altura do dossel, em comparação com os pasto manejados com ID fixos de 27
dias.
Consumos mais elevados em pastagens com maiores teores de folhas e menores
teores de hastes também foram obtidos por Souza Júnior (2007), Sarmento (2007) e
Trindade (2007), em pastagens de capim Marandu, manejado com ID variáveis com
base na IL de 95% em comparação com pastos manejados com base na IL de 100%.
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Diferentes ID fixos foram comparados para capim Elefante em 3 trabalhos de
pesquisa (CARVALHO et al., 2004; WENDLING et al., 2004; DERESZ, 2001).
Em estudo com vacas mestiças Holandês X Zebu produzindo ao redor de 14 kg de
leite dia

-1

, Wendling et al. (2004), não observaram efeitos na produção de leite das

vacas (14,3 X 13,9 kg de leite dia -1) ao reduzir o ID do capim Elefante de 30 para 24
dias.
Carvalho et al. (2004), trabalharam com vacas mestiças Holandês X Zebu
mantidas exclusivamente em pastagens de capim Elefante. Foram avaliados dois ID (24
ou 30 dias) e duas alturas de resíduo pós-pastejo (50 e 100 cm). Não houve diferença
estatística na produção de leite entre os tratamentos (P<0,05). Para o tratamento com
ID de 30 dias, houve tendência de maior produção de leite quando os pastos foram
manejados com 50 cm de atura pós-pastejo (11,9 X 9,6 kg de leite dia -1).
Deresz (2001), comparou a produção de leite de vacas mestiças Holandês X
Zebu, mantidas exclusivamente em pastagens de capim Elefante manejados com ID de
30, 36 ou 45 dias. Maiores produções de leite foram alcançadas com o ID de 30 dias
(11,7 kg de leite dia

-1

), o ID de 36 dias resultou em produções intermediárias e

menores produções de leite foram obtidas com o ID de 45 dias (10,5 kg de leite dia -1).
Apenas no trabalho de Derez (2001) houve aumento na produção de leite com a
redução no ID. Nos trabalhos de Wendling et al. (2004) e de Carvalho et al. (2004), a
redução de 30 para 24 dias de ID não aumentou a produção de leite.
No presente estudo o ID médio para o tratamento com ID variáveis foi de 23 dias
contra 27 dias do tratamento com ID fixos. O intervalo médio dos 2 tratamentos foi
muito próximo ao adotado por Wendling et al. (2004) e Carvalho et al. (2004). A
resposta positiva em aumento na produção de leite tanto no presente estudo como no
de Voltolini (2006) e a ausência de resposta nos trabalhos de Wendling et al. (2004) e
Carvalho et al. (2004), indicam que a simples redução no ID mantendo este fixo não
tem o mesmo efeito de reduzir o ID com base no critério de 95% de IL que resulta em
ID variáveis.
Apesar do ID médio no presente estudo ter sido de 23 dias, similar ao valor fixo
adotado por Wendling et al. (2004) e por Carvalho et al. (2004), a variação nos ID foi
grande, de 11 dias nos períodos de maior crescimento da planta forrageira até 33 dias
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nos períodos de crescimento mais lento. Este fato justifica a adoção de ID variáveis
com base no IL de 95%. Pastos manejados com ID médios similares, porém um com ID
fixos e outro com ID variáveis, certamente diferem quanto à sua estrutura e composição
morfológica e podem resultar em produções de leite diferentes.
A composição do leite em termos de teores de gordura, proteína, lactose e sólidos
totais não foi afetada pelos tratamentos de pasto (P>0,05). A ausência de efeito do
manejo dos pastos na composição do leite provavelmente se deve ao efeito de diluição
causado pelo aumento na produção de leite, assim como observado também por
Voltolini (2006).
A quantidade de células somáticas presentes no leite foi mensurada em mil
células por cada mililitro de leite e posteriormente foi transformada em logaritmo para as
análises estatísticas. As quantidades de células somáticas, não sofreram influência dos
tratamentos (P>0,05).
A concentração de uréia no leite não sofreu alterações significativas (P>0,05) com
os diferentes tratamentos de pasto (Figura 33). Os valores médios obtidos de 11,92 e
12,15 mg dl-1 para os tratamentos de ID fixos de 27 dias e ID variáveis respectivamente,
estão dentro da faixa normal relatada na literatura (TORRENT, 2000). Estes valores
sugerem que não houve falta nem excesso de proteína na ração total ingerida pelas
vacas. Considerando os teores elevados de PB das pastagens deste estudo, da ordem
de 20% da MS, com a suposta alta degradabilidade ruminal (NRC, 2001), seria
esperado que os teores de NUL fossem mais altos que o relatado.
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uréia no leite com dois manejos
14.00
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1,05 m

Figura 33 - Teor de uréia no leite

A quantidade de uréia plasmática não diferiu entre os tratamentos experimentais
(P<005) (Figura 34).
Uréia Plasmática

25
20
15
Uréia plasmática
(mg dL-1)

10
5
0
f27

f1.05

o27

o1.05

tratamentos
Figura 34 – quantidade de uréia plasmática

Os valores de uréia plasmática foram obtidos de amostras de sangue colhidas
entre 22 a 24 horas. Este horário deve coincidir com o pico de uréia plasmática de
vacas mantidas em pastagens em regiões tropicais. De acordo com Martinez (2004),
que avaliou o comportamento de vacas leiteiras submetidas ao mesmo regime de
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horário de ordenha do presente estudo, na mesma área experimental, o horário de
maior intensidade de pastejo ocorreu entre 3 e 4 horas após a ordenha da tarde, entre
18 e 22 horas. Desta maneira, o horário de coleta de sangue adotado no presente
estudo (22 a 24 horas) deve ter coincidido com o horário de pico de uréia plasmática no
animal.
O ganho de peso diário e o escore de condição corporal dos animais não sofrerem
alterações com os diferentes tratamentos e nem durante as semanas experimentais.
Também não se verificaram interações entre semanas e os tratamentos e nem entre os
tratamentos (Tabela 15).
As taxas de lotação e as produções de leite por área não foram analisadas
estatisticamente e estão apresentadas na forma descritiva na Tabela 16.
Os tratamentos com ID variáveis resultaram em períodos mais curtos de desfolha
utilizando com isso menores áreas de pastagem do que os tratamentos de ID fixos de
27 dias (1,2 X 1,6 ha). Em conseqüência, maiores taxas de lotação foram obtidas com
os tratamentos de ID variáveis (9, 33 e 9,1 UA ha-1 dia -1) comparativamente com os
tratamentos de ID fixos ( 7,15 e 6,4 UA ha-1 dia -1).
Como conseqüência da maior produção de leite e maiores valores numéricos de
taxa de lotação nos sistemas com ID variáveis, nestes foram obtidos valores numéricos
maiores de produção de leite por área que nos tratamentos com ID fixos de 27 dias.
Tabela 16 – Taxa de lotação média durante período experimental

ha

UA vacas

UA repasse

Total UA ha-1 dia-1

f27

1,60

8,67

2,77

7,15

59,28

o27

1,60

8,23

2,01

6,40

54,83

f1.05

1,20

8,07

2,85

9,10

84,66

o1.05

1,20

8,18

3,02

9,33

82,41

Tratamento

Leite ha dia -1
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3.3 Conclusões
Para vacas com produções entre 10 a 12 kg de leite dia-1, fontes de proteína
verdadeira ou de uréia de liberação lenta não diferem quanto ao desempenho animal.
A adoção de manejo de pastagens de capim Elefante com ID variáveis com base
na IL de 95% favorece a composição morfológica do pasto, favorece o controle da
altura do resíduo pós-pastejo e aumenta a produção de leite de vacas de baixa
produção, em comparação com ID fixos de 27 dias.

Referências
ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS INTERNATIONAL. Official
methods of analysis. 15th ed. Arlington, 1990. v. 1, 1117p.
BALSALOBRE, M.A.A. Desempenho de vacas em lactação sob pastejo rotacionado
de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.). 1996. 139 p. Dissertação
(Mestrado em Ciência Animal e Pastagens) - Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 1996.
BARBOSA, R.A. Características morfofisiológicas e acúmulo de forragem em
capim-Tanzânia (Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia) submetido a freqüências
e intensidades de pastejo. 2004. 119 p. Tese (Doutorado em Zootecnia) Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2004.

BLASER, R.E. Pasture: animal management to evaluate plants and to develop forage
systems. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 9., 1988, Piracicaba. Anais
... Piracicaba: FEALQ, 1988. p. 1-40.
BRASIL. Ministério da Agricultura. Serviço Nacional de Pesquisa Agronômica.
Comissão de solos. Levantamento de reconhecimento dos solos do Estado de São
Paulo. Rio de Janeiro, 1960. 634 p.
BRUNKEN, J.N. A systematic study of Pennisetum Sect. Pennisetum (gramineae).
American Journal of Botany, New York, v. 64, n. 2, p. 161-176, 1977.
BUENO, A.A.O. Características estruturais do dossel forrageiro, valor nutritivo e
produção de forragens em pastos de capim Mombaça submetidos a regimes de
lotação intermitente. 2003. 124 p. Dissertação (Mestrado Ciência Animal e Pastagens)

103

– Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo,
Piracicaba, 2003.
CAMARGO, A.C. Produção de leite a pasto. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DE
PASTAGENS, 13.,1996, Piracicaba. Anais ... Piracicaba: FEALQ, 1996. p. 221-242.
CARNEVALLI, R.A. Dinâmica da desfolhação de pastos de capim Mombaça
submetidos a regimes de desfolhações intermitentes. 2003. 136 p. Tese (Doutorado
em Ciência Animal e Pastagens) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”,
Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2003.
CARO-COSTAS, R.; VICENTE-CHANDLER, J. Milk production of young Hostein cows
fed only on grass pasture over three successive lactations. Journal of Agriculture of
the University Puerto Rico, Rio Piedras, v. 58, p. 18-25, 1974.
CORREIA, P.S. Estratégias de suplementação de bovinos de corte em pastagens
durante o período das águas. 2006. 333p. Dissertação (Doutorado em Ciência
Animal e Pastagens) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade
de São Paulo, Piracicaba, 2006.
CORSI, M. Estudo da produtividade e do valor nutritivo do capim Elefante
(Pennisetum purpureum Schum.), variedade napier, submetido a diferentes
freqüências de corte. 1972. 139 p. Tese (Doutorado em Ciência Animal e Pastagens) Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo,
Piracicaba, 1972.
CORSI, M. Potencial das pastagens para a produção de leite. In: PEIXOTO, A.M.;
MOURA, J.C. de; De FARIA, V.P. (Ed.). Bovinocultura leiteira: fundamentos da
exploração racional. Piracicaba: FEALQ, 1986. p. 147-154.
CORSI, M. Adubação nitrogenada das pastagens. In: PEIXOTO, A.M. Pastagens:
fundamentos da exploração racional. Piracicaba: FEALQ, 1994. p. 121-153.
CORSI, M.; NUSSIO, L.G. Manejo do capim Elefante: correção e adubação do solo. In:
SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DE PASTAGENS, 10., 1993, Piracicaba. Anais ...
Piracicaba, FEALQ, 1993. p. 329.
CORSI, M.; MARTHA JÚNIOR, G.B. Manutenção da fertilidade do solo em sistemas
intensivos de pastejo rotacionado. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM,
14., 1997, Piracicaba. Anais ... Piracicaba: FEALQ, 1997. p.161-192.
COSTA, F.A.C. Respostas de bovinos de corte à suplementação energética em
pastos de capim-marandu submetidos a intensidades de pastejo rotativo durante
o verão. 2007. 98 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal e Pastagens.) - Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2007.

104

Da SILVA, S.C. Manejo do pastejo para a obtenção de forragem de qualidade. In:
SIMPÓSIO GOIANO SOBRE MANEJO E NUTRIÇÃO DE BOVINOS DE CORTE E
LEITE, 7., 2005, Goiânia. Anais ... Goiânia: CBNA, 2005. p.117-146.
Da SILVA, S.C.; CORSI, M.; FARIA, V.P. de. Correção do solo e adubação de
pastagens de capim elefente.(Ed.) Pastagens de capim elefante: utilização intensiva.
Piracicaba: FEALQ, 1996. p. 67.
Da SILVA S.C.; SBRISSIA, A.F. O ecossistema de pastagem e a produção animal. In:
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 38., 2001,
Piracicaba. A produção animal na visão dos brasileiros: anais... Piracicaba: FEALQ;
SBZ, 2001. p. 731-754.
De FARIA, V.P. Formas do uso de capim Elefante. In: SIMPÓSIO DE CAPIM
ELEFANTE, 2., 1994, Coronel Pacheco. Anais ... Coronel Pacheco: EMBRPA, CNPGL,
1994. p. 139-144.
De FARIA, V.P.; Da SILVA, S.C.; CORSI, M. Potencial e perspectivas do pastejo em
capim Elefante. (Ed.) Pastagem de capim elefante: utilização intensiva. Piracicaba:
FEALQ, 1996. v. 3, p. 7-26.
DERESZ, F. Produção de leite de vacas mestiças Holandês x Zebu em pastagem de
Capim-Elefante, manejada em sistema rotativo com e sem suplementação durante a
época das chuvas. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 30, n. 1, p. 197-204,
2001.
FNP CONSULTORIA & COMÉRCIO. ANUALPEC 2006: anuário da pecuária brasileira.
São Paulo, 205. 400 p.
FONSECA, D.M.; SALGADO, L.T.; QUEIROZ, D.S. Produção de leite em pastagem de
capim-Elefante sob diferentes períodos de ocupação dos piquetes. Revista Brasileira
de Zootecnia, Viçosa, v. 27, n. 5, p. 848-856, 1998.
FONTANELI, R.S. Produção de leite de vacas da raça Holandesa em pastagens
tropicais perenes no planalto médio do Rio Grande do Sul. 2005. 174 p. Tese
(Doutorado em Plantas Forrageiras) – Faculdade de Agronomia, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.
GOMIDE, J.A. Produção de leite em regime de pasto. Revista da Sociedade Brasileira
de Zootecnia, Viçosa, v. 22, n. 4, p. 591-613, 1993.
HAY, R.K.M.; WLAKER, A.J. An introduction to the physiology of crop yield. Essex:
Longman Scientific and Technical, 1989. 123p.
HODGSON, J. Grazing management: science into practice. Essex: Longman Scientific
& Technical, 1990. 128p.

105

JOHNSON, C.R.; REILING, B.A.; MISLEVY, P.; HALL, M.B. Effects of nitrogen
fertilization and harvest date on yield, digestibility, fiber and protein fractions of tropical
grasses. Journal of Animal Science, Albany, v. 79, p. 2439-2448, 2001.
KORTE, C.J.; WATKIN, B.R.; HARRIS, W. Use of residual leaf area index and light
interception as criteria for spring grazing management of a ryegrass dominant pasture.
New Zealand Journal of Agricultural Research, Wellington, v. 25, p. 309-319, 1982.
LEMAIRE, G.; CHAPMAN, D. Tissue flows in grazed plant communities. In: HODGSON,
J.; ILLIUS, A.W. (Ed.). The ecology and management of grazing systems. Guilford:
CAB Internacional, 1996. chap.1, p. 3-36.
JANK, M.S.; FARINA, E.M.Q.; GALAN, V.B. O agribusiness do leite no Brasil. São
Paulo: Ed. Milkbizz, 1999. 108 p.
MARTINEZ, J.C. Substituição do milho moído fino por polpa cítrica peletizada no
concentrado de vacas leiteiras mantidas em pastagens de capim Elefante durante
o outono-inverno. 2004. 110 p. (Mestrado em Ciência Animal e Pastagens) – Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2004.
MELLO, A.C.L. Respostas morfofisiológicas do capim Tanzânia (Panicum
maximum Jacq. cv.Tanzânia) irrigado em três intensidades de desfolhas e lotação
rotacionada. 2002. 67 p.Tese (Doutorado em Ciência Animal e Pastagem) – Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2003.
MORENO, L.S.B. Produção de forragem de capins do gênero Panicum e
modelagem de respostas produtivas e morfofisiológicas em função de variáveis
climáticas. 2004. 86 p. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal e Pastagens) –
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo,
Piracicaba, 2004.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requeriments of dairy cattle. 7th ed.
Washington: National Academic Press, 2001. 408 p.
PEIXOTO, A.M. O departamento de zootecnia da Esalq e o manejo do capim Elefante.
In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO DA PASTAGEM, 10., 1994, Piracicaba. Anais ...
Piracicaba: FEALQ, 1994. p. 1-18.
PEDREIRA, J.V.S.; NUTI, P.; CAMPOS, B.E.S. Competição de capim para a produção
de matéria seca. Boletim da Indústria Animal, Nova Odessa, v. 32, n. 2, p. 319-323,
1975.
PENATI, M.A. Estudo do desempenho animal e produção do capim Tanzânia
(Panicum maximum, Jacq.) em um sistema rotacionado de pastejo sob irrigação
em três níveis de resíduo pós-pastejo. 2002. 117 p. Tese (Doutorado em Ciência
Animal e Pastagens) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade
de São Paulo, Piracicaba, 2002.

106

SANTOS, F.A.P.; MARTINEZ, J.C.; VOLTOLINI, T.V.; NUSSIO, C.M.B. Utilização da
suplementação com concentrado para vacas em lactação mantidas em pastagens
tropicais. In: SIMPÓSIO GOIANO SOBRE MANEJO E NUTRIÇÃO DE BOVINOS DE
CORTE E LEITE, 5., 2003, Goiânia. Anais ... Goiânia: CBNA, 2003. p. 289-346.
SANTOS, F.A.P.; PEDROSO, A.M.P.; MARTINEZ, J.C.; PENATI, M.A.A. Utilização da
suplementação com concentrado para vacas em lactação mantidas em pastagens
tropicais. In: SIMPÓSIO SOBRE BOVINOCULTURA LEITEIRA, 5., 2005, PiracicabaSP. Anais... Piracicaba: FEALQ, 2005. p. 219-294.
SANTOS, F.A.P.; MARTINEZ, J.C.; GRECO, L.F.; CARARETO, R.; PENATI, M.A.
Suplementação de vacas sob pastejo: considerações técnicas e econômicas visando
maior rentabilidade. In: CARVALHO, M.P. de; SANTOS, M.V. dos. (Org.). O brasil e a
nova era do mercado de leite: compreender para competir. Uberlândia: Impressão
Gráfica Rio Pedrense, 2007. p. 249-300.
SARMENTO, D.O.L. Comportamento ingestivo de bovinos em pastos de capimmarandu submetidos a regimes de lotação contínua. 2003. 76 p. Dissertação
(Mestrado em Ciência Animal e Pastagens) - Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2003.
SAS INSTITUTE. SAS user’s guide: statistics; version 9.1.3. Cary, 2003. 965 p.
STOBBS, T.H. Factors limiting the nutritional value of grazed tropical pastures for beef
and milk production. Tropical Grasslands, Brisbane, v. 9, p.141-159, 1975.

TRINDADE, J.K. Modificações na estrutura do pasto e no comportamento
digestivo de bovinos durante o rebaixamento do capim-marandu submetido a
estratégias de pastejo rotacionado. 2007. 162 p. Dissertação (Mestrado em Ciência
Animal e Pastagens) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade
de São Paulo, Piracicaba, 2007.
TYRREL, H.F.; REID, J.T. Prediction of the energy value of cow`s milk. Journal of
Dairy Science, Albany, v. 48, p. 1215-1223, 1965.
UEBELE, M.C. Produção de forragem em pastos de capim-mombaça submetido a
regimes de lotação intermitente. 2002. 83 p. Dissertação (Mestrado em Ciência
Animal e Pastagens) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade
de São Paulo, Piracicaba, 2002.
VARLET-GRANCHER, C.; GOSSE, G.; CHARTIER, M.; SINOQUET, H.; BONHOMME,
R.; ALLIRAND, J. M. Mise au point : rayonment solaria absorbé ou intercept par un
couvert vegetal. Agronomie, Paris, v. 9, p. 419- 439, 1989.

107

VAN SOAST, P.J.; ROBERTSON, J.B.; LEWIS, B.A. Methods for dietary fiber, neutral
detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of
Animal Science, Albany, v. 74, p. 3583, 1991.
VOLTOLINI, T.V. Adequação protéica em rações com pastagens ou com cana-deaçúcar e efeito de diferentes intervalos entre desfolhas da pastagem de Capim
Elefante sobre o desempenho lactacional de vacas leiteiras. 2006. 167p. Tese
(Doutorado em Ciência Animal e Pastagens) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2006.
VOLTOLINI, T.V.; SANTOS, F.A.P.; MARTINNEZ, J.C.; IMAIZUMI, H.; PENATI, M.A.
Teores de proteína bruta para se atingir a adequação em proteína metabolizável na
dieta de vacas em lactação mantidas em pastagens de capim Elefante. In: REUNIÃO
ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 40., 2003, Santa Maria. Anais
... Santa Maria: SBZ, 2003. 1 CD-ROM.
WATSON, D.J. 1958. The dependence of net assimilation rate on leaf area index.
Annals of Botany, New York, v.36, n.1, p. 125p, 1958.
WEISS, W.P.; CONRAD, H.R.; PIERRE, R.S. A theoretically-base model for predicting
total digestible nutrient values of a forages and concentrates. Animal Feed Science
and Technology, Amsterdan, v. 39, p. 95-119, 1992.
WENDLING, I.J.; ALENCAR, C.A.B.; TEIXEIRA, S.R.; SOARES, H.M.; SOUZA, F.A.;
CÓSER, A.C.; MARTINS, C.E.; DERESZ, F. Produção de leite de vacas mestiças
Holandês X Zebu em pastagens de Capim Elefante submetido a dois períodos de
descanso. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 41.,
2004, Campo Grande. A produção animal e a segurança alimentar: anais... Campo
Grande: SBZ, 2004. 1 CD–ROM.
WILDMAN, E.E.; JONES, G.M.; WAGNER, P.E.; BOMAN, R.L.; TROUTT, H.F. Jr.;
LESCH, T.N. A dairy condition scoring system and its relationship to selected production
characteristics. Journal of Dairy Science, Albany, v. 65, p.495-501, 1982.
ZEFERINO, C.V. Morfogênese e dinâmica do acúmulo de forragem em pastos de
capim-marandu [Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich) cv. Marandu]
submetidos a regimes de lotação intermitente por bovinos de corte. 2006. 193 p.
Dissertação (Mestrado em Ciência Animal e Pastagens) – Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2007.

108

APÊNDICES

109

Apêndice A – planilha de campo utilizada para cálculo das lotações

111
ENTRADA
20/01/06

TRATAMENTO
O 1.05

22/01/06
24/01/06
26/01/06

O 1.05
O 1.05
O 1.05

31/01/06

O 1.05

02/02/06
9/2/2006
11/2/2006
13/2/2006
15/2/2006
17/2/2006
19/2/2006
20/2/2006
22/2/2006
24/2/2006
26/2/2006
28/2/2006
3/3/2006
7/3/2006

O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05

9/3/2006
11/3/2006
13/3/2006
15/3/2006
17/3/2006
20/3/2006
22/3/2006
24/3/2006
26/3/2006
30/3/2006
3/4/2006

O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05
O 1.05

REPASSE
49
NÃO
TEVE
32
32
NÃO
TEVE
NÃO
TEVE
20
23
15
10
18
10
12
12
14
12
9
10
10
NÃO
TEVE
12
13
15
20
15
7
12
11
11
10

FATOR DE
CORREÇÃO
0,5

UA/PIQ/24H

PESO
250

U.A
27,22

SAÍDA
20/01/06

HORAS_PASTEJO
12

0
300
300

0,00
21,33
21,33

22/01/06
25/01/06
27/01/06

0
24
24

0
1
1

0,00
21,33
21,33

0

0,00

31/01/06

0

0

0,00

0
300
300
200
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300

0,00
13,33
15,33
6,67
5,56
10,00
5,56
6,67
6,67
7,78
6,67
5,00
6,67
6,67

02/02/06
12/2/2006
11/2/2006
14/2/2006
16/2/2006
17/2/2006
20/2/2006
21/2/2006
22/2/2006
24/2/2006
27/2/2006
1/3/2006
4/3/2006
8/3/2006

0
24
12
12
24
12
24
24
12
12
24
24
24
24

0
1
0,5
0,5
1
0,5
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1

0,00
13,33
7,67
3,33
5,56
5,00
5,56
6,67
3,33
3,89
6,67
5,00
6,67
6,67

0
300
300
300
300
350
300
300
550
550
300

0,00
8,00
8,67
10,00
13,33
11,67
4,67
8,00
13,44
13,44
6,67

9/3/2006
12/3/2006
14/3/2006
15/3/2006
18/3/2006
21/3/2006
23/3/2006
25/3/2006
26/3/2006
31/3/2006
3/4/2006

0
24
24
12
24
24
24
24
12
12
12

0
1
1
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5

13,61

0,00
8,00
8,67
5,00
13,33
11,67
4,67
8,00
6,72
6,72
3,33
211,722 UA total
8,143 UA médio
-1
3,132 UA ha
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111

ENTRADA
22/01/06
26/01/06
28/01/06
30/01/06
02/02/06
04/02/06
06/02/06
11/2/2006
13/2/2006
15/2/2006
17/2/2006
19/2/2006
20/2/2006
22/2/2006
24/2/2006
26/2/2006
28/2/2006
3/3/2006
5/3/2006
7/3/2006
9/3/2006
11/3/2006
13/3/2006
17/3/2006
19/3/2006
20/3/2006
22/3/2006
24/3/2006
26/3/2006
28/3/2006
3/4/2004
5/4/2006

TRATAMENTO
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05
F A 1.05

REPASSE
NÃO TEVE
23
32
NÃO TEVE
NÃO TEVE
NÃO TEVE
NÃO TEVE
20
20
41
10
18
14
12
16
12
12
10
20
12
16
12
15
12
15
10
10
12
19
12
10
12

PESO
300
300

300
200
200
250
20
250
250
250
250
250
200
300
200
300
300
300
300
350
300
300
300
350
300
300
350

U.A
0,00
15,33
21,33
0,00
0,00
0,00
0,00
13,33
8,89
18,22
5,56
0,80
7,78
6,67
8,89
6,67
6,67
4,44
13,33
5,33
10,67
8,00
10,00
8,00
11,67
6,67
6,67
8,00
14,78
8,00
6,67
9,33

SAÍDA/REPASSE
22/01/06
27/01/06
29/01/06
30/01/06
02/02/06
04/02/06
06/02/06
12/02/06
14/02/06
16/02/06
18/02/06
19/02/06
21/02/06
23/02/06
24/02/06
27/02/06
01/03/06
03/03/06
06/03/06
08/03/06
10/03/06
12/03/06
14/03/06
18/03/06
19/03/06
20/03/06
23/03/06
25/03/06
27/03/06
28/03/06
03/04/06
5/4/2006

HORAS_PASTEJO
0
12
24
0
0
0
0
24
12
24
24
12
24
12
12
24
24
12
24
24
24
24
24
24
12
12
24
24
24
12
12
12

FATOR DE
CORREÇÃO
0
0,5
1
0
0
0
0
1
0,5
1
1
0,5
1
0,5
0,5
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5

UA/PIQ/24HORAS
0,0
7,7
21,3
0,0
0,0
0,0
0,0
13,3
4,4
18,2
5,6
0,4
7,8
3,3
4,4
6,7
6,7
2,2
13,3
5,3
10,7
8,0
10,0
8,0
5,8
3,3
6,7
8,0
14,8
4,0
3,3
4,7
208,0 UA total
7,7 UA médio
-1
2,9 UA ha

111

112

ENTRADA
22/01/06
23/01/06
26/01/06
28/01/06
30/01/06
02/02/06
04/02/06
06/02/06
11/2/2006
13/2/2006
15/2/2006
17/2/2006
19/2/2006
20/2/2006
22/2/2006
24/2/2006
26/2/2006
28/2/2006
3/3/2006
5/3/2006
7/3/2006
9/3/2006
11/3/2006
13/3/2006
15/3/2006
17/3/2006
19/3/2006
22/3/2006
24/3/2006
26/3/2006
28/3/2006
1/4/2006
3/4/2004
5/4/2006

TRATAMENTO
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D
FA 27 D

REPASSE
NÃO TEVE
NÃO TEVE
NÃO TEVE
32
32
NÃO TEVE
NÃO TEVE
NÃO TEVE
23
20
41
10
21
14
7
10
24
25
25
26
10
14
16
15
20
10
15
18
7
15
15
7
8
8

PESO

300
300

300
300
200
250
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300
350
300
300
350
300
550
300
300
300
300
300
300

U.A
0,00
0,00
0,00
21,33
21,33
0,00
0,00
0,00
15,33
13,33
18,22
5,56
11,67
7,78
3,89
5,56
13,33
13,89
16,67
17,33
6,67
9,33
12,44
10,00
13,33
7,78
10,00
22,00
4,67
10,00
10,00
4,67
5,33
5,33

SAÍDA/REPASSE
22/1/2006
23/1/2006
26/1/2006
28/1/2006
31/1/2006
2/2/2006
4/2/2006
6/2/2006
12/2/2006
13/2/2006
16/2/2006
17/2/2006
19/2/2006
21/2/2006
22/2/2006
24/2/2006
27/2/2006
28/2/2006
4/3/2006
5/3/2006
8/3/2006
10/3/2006
12/3/2006
13/3/2006
16/3/2006
17/3/2006
19/3/2006
22/3/2006
25/3/2006
27/3/2006
28/3/2006
1/4/2006
3/4/2006
5/4/2006

HORAS_PASTEJO
0
0
0
12
12
0
0
0
24
12
24
12
12
24
12
12
24
12
24
12
24
24
24
12
24
12
12
12
24
12
12
12
12
12

FATOR DE
CORREÇÃO
0
0
0
0,5
0,5
0
0
0
1
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1
1
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

UA/PIQ/24H
0,00
0,00
0,00
10,67
10,67
0,00
0,00
0,00
15,33
6,67
18,22
2,78
5,83
7,78
1,94
2,78
13,33
6,94
16,67
8,67
6,67
9,33
12,44
5,00
13,33
3,89
5,00
11,00
4,67
5,00
5,00
2,33
2,67
2,67
217,28 UA total
7,76 UA médio
-1
2,77 UA ha

112

113
ENTRADA
22/1/2006

TRATAMENTO
O 27

23/1/2006

O 27

23/1/2006
28/1/2006
28/1/2006

O 27
O 27
O 27

30/1/2006

O 27

2/2/2006

O 27

4/2/2006
6/2/2006
6/2/2006
11/2/2006
13/2/2006
15/2/2006
17/2/2006
19/2/2006
20/2/2006
22/2/2006
24/2/2006
26/2/2006
28/2/2006
3/3/2006
5/3/2006
7/3/2006
7/3/2006
9/3/2006
11/3/2006
13/3/2006
15/3/2006
17/3/2006
22/3/2006
24/3/2006
26/3/2006
28/3/2006
1/4/2006
3/4/2004
5/4/2006

O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27
O 27

REPASSE
49
NÃO
TEVE
NÃO
TEVE
32
23
NÃO
TEVE
NÃO
TEVE
NÃO
TEVE
18
18
23
23
15
18
15
9
7
12
14
20
15
27
7
7
14
10
10
13
15
15
9
10
8
6
7
10

PESO
300

300
300

300
300
300
300
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
350
350
300
550
300
350
350
350
300
350
300
350
300
300

HORAS_PASTEJO
12

FATOR DE
CORREÇÃO
0,5

U A 12
HORAS
16,33

U.A
32,67

SAÍDA/REPASSE
23/1/2006

0,00

23/1/2006

0

0

0,00

0,00
21,33
15,33

23/1/2006
31/1/2006
29/1/2006

0
24
12

0
1
0,5

0,00
21,33
7,67

0,00

30/1/2006

0

0

0,00

0,00

2/2/2006

0

0

0,00

0,00
12,00
12,00
15,33
15,33
8,33
10,00
8,33
5,00
3,89
6,67
7,78
11,11
10,00
18,00
5,44
5,44
9,33
12,22
6,67
10,11
11,67
11,67
6,00
7,78
5,33
4,67
4,67
6,67

4/2/2006
6/2/2006
6/2/2006
12/2/2006
14/2/2006
16/2/2006
18/2/2006
19/2/2006
21/2/2006
22/2/2006
24/2/2006
26/2/2006
27/2/2006
4/3/2006
5/3/2006
8/3/2006
8/3/2006
10/3/2006
12/3/2006
14/3/2006
16/3/2006
18/3/2006
23/3/2006
25/3/2006
27/3/2006
29/3/2006
1/4/2006
3/4/2006
5/4/2006

0
12
12
24
12
24
24
12
24
12
12
12
12
24
12
12
12
24
12
12
24
12
24
24
12
12
12
12
12

0
0,5
0,5
1
0,5
1
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,00
6,00
6,00
15,33
7,67
8,33
10,00
4,17
5,00
1,94
3,33
3,89
5,56
10,00
9,00
2,72
2,72
9,33
6,11
3,33
10,11
5,83
11,67
6,00
3,89
2,67
2,33
2,33
3,33
213,94 UA total
6,90 UA médio
-1
2,23 UA ha

113

114

113
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