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RESUMO 

 

Objetivou-se estudar a substituição do milho por polpa cítrica 

peletizada no concentrado de vacas leiteiras em lactação, durante a estação 

chuvosa do ano, em pastejo de capim-elefante. Os trabalhos foram conduzidos 

no Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP. O delineamento estatístico foi 

em Quadrado Latino 4 x 4, analisados utilizando-se o Proc GLM (SAS, 1999). 

Foi utilizada uma área de 7,8 ha de pastagem dividida em 39 piquetes de 0,2 ha 

cada, adubada com 80 kg N ha mês-1. Experimento I: Foram utilizadas oito 

vacas Holandesas com média de 82 dias de lactação e 522,9 kg de PV, no 

início do período experimental. Os tratamentos continham as seguintes 

proporções de milho e polpa cítrica: 100:0 (T0); 75:25 (T25); 50:50 (T50); 25:75 

(T75). As vacas receberam 7,00 kg de concentrado dia-1 (6,3 kg MS), 

fracionado em duas vezes ao dia. A pastagem foi adubada com 80 kg N 

ha.mês-1. Não houve diferença (P>0,05) no tempo de pastejo (7h22’), 

ruminação (8h36’), ócio (5h56’) e taxa de bocados (34,4 movimentos min-1). A 
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temperatura retal (38,74 e 39,64ºC) e freqüência respiratória (47,44 e 61,20 

movimentos min-1), mensuradas as 8:00 e as 15:30 horas, respectivamente, 

não foram afetadas pelos tratamentos (P>0,05). Não houve diferença (P>0,05) 

na produção de leite corrigida para 3,5% de gordura (18,5 kg vaca dia-1), 

percentagens de gordura (3,5%), proteína (3,06%), lactose (4,40%), sólidos 

totais (13,02%), N-uréico (15,01 mg dL-1) e contagem de células somáticas 

(203.000 mL-1). O peso vivo (536,8 kg), condição corporal (2,51), glicose 

plasmática (75,90 mg dL-1), N-uréico plasmático (16,96 mg dL-1) e ácidos graxos 

livres no plasma (456,12 mEq L-1) também não foram afetados pelos 

tratamentos (P>0,05). Experimento II: Foram utilizadas 11 vacas (7 

Holandesas e 4 Jersey), com 427,5 kg de PV e 153,22 dias de lactação, no 

início do período experimental. Os concentrados continham 21,8% de PB e as 

respectivas proporções de milho e polpa cítrica: 100:0 (T0); 75:25 (T25); 50:50 

(T50); 25:75 (T75). As vacas receberam 6,1 kg de concentrado dia-1 (5,5 kg de 

MS), fracionado em duas vezes ao dia, fornecido após cada ordenha. A 

pastagem era adubada com 80 kg N ha mês-1. Não houve diferença (P>0,05) na 

produção de leite corrigida para 3,5% de gordura (13,7 kg vaca dia-1), 

percentagens de gordura (3,8%), proteína (3,37%), sólidos totais (13,27%), N 

uréico (14,34 mg dL-1) e contagem de células somáticas (140.450 mL-1). A 

percentagem de lactose foi diferente (P<0,05) para a maior dose de 

substituição. O peso vivo (427,2 kg), condição corporal (2,74), glicose 

plasmática (74,63 mg dL-1), N uréico plasmático (16,74 mg dL-1), e ácidos 

graxos livres no plasma (417,81 mEq L-1) não foram afetados pelos tratamentos 

(P>0,05). Não houve diferença (P>0,05) no tempo de pastejo (7h51’), 

ruminação (7h59’), ócio (6h) e taxa de bocados (37,91 movimentos min-1). A 

Temperatura retal (38,76 e 39,61ºC) e freqüência respiratória (53,57 e 71,50 

movimentos min-1), mensuradas às 8:00 e às 15:30 horas, respectivamente, 

não foram afetadas pelos tratamentos (P>0,05). O milho pode ser substituído 

pela polpa cítrica sem depreciar a produção e composição do leite. 
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SUMMARY 
 

Two experiments were conducted to study the partial substitution of 

fine ground corn by peleted pulp citric in the concentrate of lactating cows in 

middle lactation (Experiment I) and in late lactation (Experiment II), grazing 

elephant – grass pasture. The trials were conducted at the Animal Science 

Department of ESALQ/USP. In both experiments, the animals were grouped 

according to milk yield, days in milk and parturition order. The statistical designs 

were repeated 4 x 4 Latin Square. The data were analysed using the Proc GLM 

of SAS (1999). Experiment I: Eight Holstein cows (82 DIM and 522.9 kg LBW), 

at the beginning of the trial were used. The concentrates contained the following 

corn:peleted citrus pulp proportions: 100:0 (T0); 75:25 (T25); 50:50 (T50); 25:75 

(T75). The cows received 7 kg of concentrate day-1 (6.3 kg of DM), fractionated 

in 2 daily meals. The pasture was fertilized with 80 kg N ha.month-1. The forage 

offer was of 33,6 kg DM of green leaves cow day-1. There was not difference 

(P>0.05) in the grazing time (7h22’), rumination time (8h36’), leisure time (5h56’) 
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and biting rate (34.4 movements min-1). The rectal temperature (38.74 and 

39.64ºC) and respiratory frequency (47.44 and 61.20 movements min-1), 

measured at 8:00 AM and at 3:30 PM, respectively, were not affected by 

treatments (P>0.05). There was not difference (P>0.05) in 3.5 % FCM yield 

(18.5 kg cow day-1), in the contents of milk fat (3.5%), protein (3.06%), lactose 

(4.40%) and total solids (13.02%), milk urea-N (15.01 mg dL-1) and of somatic 

cells (203.000 mL-1) were not affected by treatments (P>0.05). The LBW (536.8 

kg), BCS (2.51), plasma glucose (75.90 mg dL-1), plasma urea-N (16.96 mg dL-

1) and plasma free fat acids (456.12 mEq L-1) were not affected by treatments 

(P>0.05). Experiment II: Eleven cows were used, 7 Holstein and 4 Jersey 

(427.5 kg LBW and 153.22 DIM), at the beginning of the trial. The concentrates 

were 21.8% of CP (DM bases), and the respective corn:peleted citric pulp ratio 

were: 100:0 (T0); 75:25 (T25); 50:50 (T50); 25:75 (T75). The cows were fed 6.1 

kg day-1 of concentrate (5.5 kg of DM), fractionated in 2 daily meals, after each 

milking. There was not difference (P>0.05) in 3.5 FCM yield (13.7 kg cow day-1), 

in the content of milk fat (3.8%), protein (3.37%) and total solids (13.27%), milk 

urea-N (14.34 mg dL-1) and somatic cells (140,450 mL-1). The lactose content 

was lower (P<0.05) for the 25:75 diet. The LBW (427.2 kg), BCS (2.74), plasma 

glucose (74.63 mg dL-1), plasma urea-N (16.74 mg dL-1), and plasma free fat 

acids (417.81 mEq L-1) were not affected by treatments (P>0.05). There were no 

difference (P>0.05) in the grazing time (7h51’), rumination time (7h59’), leisure 

time (6h) and biting rate (37.91 movements min-1). The rectal temperature 

(38.76 and 39.61ºC) and respiratory frequency (53.57 and 71.50 movements 

min-1), measured at 8:00 and at 15:30 hours, respectively, were not affected by 

treatments (P>0.05). The corn can be substituted by the citric pulp without 

depreciating the milk yield and content. 

 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

Sistemas de produção de leite em pastagens devem suportar elevada 

produção de leite por unidade de área e podem ter menor custo de produção 

que sistemas de confinamento total, em decorrência do menor custo de 

alimentação e maior simplicidade em termos de máquinas e instalações, além 

de vantagens na redução de problemas metabólicos. 

Sistemas de produção de leite a pasto são mais laboriosos que 

sistemas de produção de leite em sistemas de confinamento, uma vez que os 

fatores ambientais, ao atuarem sobre a pastagem e sobre os animais, muitas 

vezes impõem obstáculos que dificultam o manejo dos mesmos. 

Entretanto, é visível a necessidade de profundas alterações no 

sistema produtivo até então operante em nosso país, tendo em vista a elevação 

dos custos dos insumos e a “persistência” dos baixos índices de produtividade 

ainda praticados. Para baixar custos com alimentação e aumentar a 

produtividade por área é fundamental alterar este panorama. 

A Nova Zelândia têm servido de exemplo quanto a sistemas de 

produção de leite tendo as pastagens como a principal fonte de alimento. A 

lucratividade dos sistemas em pastagem está intimamente relacionada com a 

produção de leite por hectare, taxa de lotação, reprodução eficiente, mérito 

genético dos animais e utilização de suplementação. 

Fatores como a aptidão leiteira da vaca, disponibilidade e qualidade 

da forragem, capacidade de suporte, sistema de pastejo e suplementação com 

concentrado, condicionam a produção de leite em pastagem. A suplementação 

com concentrado é responsável por grande variação na produção leiteira. 
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Assim, grandes avanços vêm sendo feitos na nutrição animal 

objetivando aumentar a produção dos animais. Também, na tentativa de se 

evitar a competição por alimento entre o homem e os animais, vem sendo 

pesquisada com bastante freqüência, a utilização de resíduos agrícolas e 

industriais que não são potencialmente utilizáveis pelo homem. Dentre eles, 

destacam-se a polpa cítrica, resíduo da indústria de sucos. 

Com o progresso genético alcançado nos rebanhos atuais, 

principalmente nos países desenvolvidos, têm-se recorrido cada vez mais a 

alimentos ricos em carboidratos não estruturais para suprir as demandas 

energéticas das vacas. Entretanto, uma série de problemas metabólicos 

associados a este procedimento tem ocorrido com freqüência em alguns 

rebanhos leiteiros. 

Estudos que enfatizam a produção de leite em vacas mantidas em 

pastagens tropicais e suplementadas com sub-produtos da indústria em 

substituição aos ingredientes tradicionais no concentrado, envolvendo aspectos 

nutricionais, ambientais e comportamentais, são escassos. Entretanto, tais 

estudos são de grande importância para a geração de conhecimento científico, 

que por sua vez, servirão de base para a orientação de técnicos e produtores 

na utilização dos recursos para a viabilização econômica da atividade leiteira. 

 

 



 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 O Capim-elefante como importante forrageira tropical 
 

Gramínea originária da África e introduzida no Brasil em 1920, 

através de mudas provenientes do Estados Unidos (de Faria, 1994), o capim 

elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é considerado uma das forrageiras 

de maior produção de MS (Pedreira et al., 1975). Seu potencial produtivo varia 

de 10 a 80 toneladas de MS por ha ano-1 (da Silva, et al., 1996; de Faria, 1996). 

Quando de sua utilização para pastejo direto, deve-se eliminar o 

meristema apical de perfilhos basais durante o primeiro pastejo, proporcionando 

à planta uma altura de pastejo ao redor de 40 cm. A pastagem é mais 

facilmente manejada quando dividida em piquetes com períodos de ocupação 

que podem variar de 1 a 3 dias e período de descanso de 30 a 45 dias, com 

produções de MS que permitem lotações de 7 a 17 unidade animais 

(UA)/hectare durante o período chuvoso no Brasil Central (Corsi, 1994). 

Entretanto, trabalhos mais recentes, com altas doses de N ha-1, têm sugerido 

menores períodos de descanso, podendo chegar a apenas 18 a 20 dias nos 

períodos de maior crescimento da planta (Voltolini1). 

Santos e Juchem, (2000) e Hillesheim, (1988) relataram valores de 

14% de PB e 60 a 63% de NDT em amostras de pastejo simulado, aos 35-45 

dias de crescimento vegetativo, classificando-o como volumoso de boa 

qualidade. Entretanto, na mesma área com períodos de descanso de 28 dias ou 

menos, teores de PB entre 16 e 19% têm sido observados (Voltolini1). 

                                            
1 VOLTOLINI, T.V. (USP/ESALQ, Departamento de Zootecnia). Comunicação pessoal, 2004. 
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2.2 Características produtivas do capim - elefante 
 

O capim elefante (Pennisetum purpureum Schum.) é largamente 

utilizado na pecuária nacional, seja para corte ou em pastejo rotacionado, em 

razão de seu alto potencial de produção de MS (Carvalho et al., 1994). 

Pesquisas realizadas no Brasil desde a década de 70, já evidenciavam o capim 

elefante como uma das plantas forrageiras tropicais de maior produção de MS 

apresentando bons resultados para a produção de carne e leite (Lima et al., 

1969; Lucci et al., 1969; Pedreira & Boin, 1969). Segundo Reis (2001), este 

potencial é favorecido pelas condições edafoclimáticas do Brasil. 

Entretanto, na análise do potencial de produção do capim elefante, 

verifica-se grande número de fatores capazes de alterar a produção de MS. 

Cultivares, híbridos, intervalo, freqüência e altura de corte, fatores climáticos, 

eliminação do meristema apical e área foliar remanescente após o pastejo têm 

justificado grandes variações na produção de MS (de Faria et al., 1996). 

Na região tropical, altas taxas de lotação são essenciais para garantir 

colheita eficiente da forragem acumulada e permitir alimentação adequada aos 

animais em pastejo (Da Silva & Pedreira, 1997). Deste modo, lotações entre 6 a 

15 UA ha-1 durante 180 a 210 dias por ano, apenas são possíveis devido o alto 

potencial de produção das plantas tropicais (Camargo, 1996). De acordo com 

de Faria (1994) 3,2 UA ha-1 são suficientes no início da exploração de sistemas 

de pastagens que utilizam o capim elefante, a qual pode ser ajustada a medida 

que variações na produção de forragens são observadas. 

Em trabalhos realizados na EMBRAPA – CNPGL, o capim elefante 

sob pastejo utilizando 30 dias de descanso e 3 dias de ocupação apresentou 

disponibilidades de MS variando de 2.300 a 6.200 kg ha-1 durante a estação 

chuvosa (Soares et al., 1999; Cóser et al., 1999; Deresz et al., 2001). 

Balsalobre (1996) avaliou o desempenho de vacas em lactação em 

pastagens de capim elefante com 45 dias de intervalo de pastejo e encontrou 
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disponibilidade média de 7.978 Kg MS ha-1, enquanto Rosseto (2000) obteve 

5.424 Kg MS ha-1. 

Em estudos com vacas lactantes sob pastejo rotacionado de capim 

elefante, foram observadas disponibilidades médias variando de 9,9 a 16,0 

(Deresz et al., 2001) e 32 a 35 kg MS vaca-1 dia-1 (Aroeira et al., 1999). Em 

sistemas de produção animal com altas produções de MS (40 a 50 ton MS ha-1 

ano-1) tem sido aconselhável oferta de forragem entre 4 a 6%, ou seja,  4 a 6 Kg 

de MS dia-1 para cada 100 Kg de PV (Hillescheim, 1987; Faria, 1995). 

A produtividade e a capacidade de rebrota da pastagem de capim-

elefante estão relacionadas com a quantidade de resíduo pós - pastejo. De 

acordo com Hillesheim (1987), a quantidade de resíduo fisiologicamente ativo 

de aproximadamente 2.500 Kg MS ha-1 com 25% de folhas verdes é 

recomendado para uma rebrota eficiente. Segundo Balsalobre (1996) valores 

residuais abaixo do recomendado podem limitar o consumo de forragem, 

enquanto que valores muito acima podem resultar em baixo aproveitamento da 

forragem disponível. 

Para a obtenção de resultados satisfatórios em sistemas intensivos 

de produção de leite em pastagens, deve-se estar atento ao manejo, aliando-se 

a quantidade e valor nutritivo da forragem produzida (Rosseto, 2000). 

 

2.3 Composição bromatológica do capim-elefante 
 

O valor nutritivo da planta forrageira é definido por sua composição 

química e digestibilidade. Estes fatores, associados com a disponibilidade de 

forragem, têm grande efeito sobre o consumo, o qual, por sua vez apresenta 

alta correlação com a produção animal, determinando a quantidade de 

nutrientes ingeridos (Gomide, 1993). 

O baixo valor nutritivo das plantas forrageiras tropicais é 

freqüentemente mencionado na literatura, estando associado aos reduzidos 
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teores de proteína, energia e minerais, alto conteúdo de fibra e baixa 

digestibilidade da MS (Lima, 2002). 

Adubação, freqüência de pastejo e resíduo pós pastejo, são alguns 

dos fatores de manejo que quando conduzidos de forma inadequada, são 

decisivos para determinar o valor nutritivo da forrageira tropical e podem, em 

parte, explicar o conceito generalizado de que a planta tropical é de baixa 

qualidade (Corsi & Martha Jr., 1997). No entanto, em condições de manejo 

adequado, diversos autores têm reportado resultados da ordem de 13 a 20% de 

PB e 53 a 65% de FDN para plantas forrageiras tropicais (Reeves et al., 1996; 

Cowan & Lowe, 1998, Santos e Juchem, 2000). 

Para o capim elefante com 30 a 40 dias de descanso, uma grande 

variação na composição químico - bromatológica tem sido relatada. Os valores 

de MS variaram de 7,99 a 24,1% (Balsalobre, 1996; Soares et al., 1999; 

Rosseto, 2000; Lima, 2002; Deresz et al., 2001). Os valores de PB variaram de 

12 a 16,1% e FDN entre 61,1 a 69,47% (Balsalobre, 1996; Cóser et al., 1999; 

Soares et al., 1999; Lima, 2002; Rosseto, 2000; Deresz et al., 2001). Valores de 

FDA variaram de 32,6 a 35,3% e lignina de 2,4 a 4,91% (Balsalobre, 1996; 

Lima, 2002; Rosseto, 2000). Rosseto (2000) verificou valores de DIVMO entre 

70,6 a 78,3%, enquanto Cóser et al. (1999) observaram DIVMS entre 64,9 a 

66,3%. O teor de minerais foi alto, variando de 11,68 a 12,27%. 

Com relação às frações pastejadas, estas variaram de 14,5 a 15,2% 

de MS; 7,8 a 14,1% de PB; 62,8 a 71,7% de FDN; 36,92 a  41% de FDA e 57,6 

a 58,2% de DIVMS (Balsalobre, 1996; Rosseto, 2000). Os valores de NFDN e 

NFDA encontrados variaram de 0,32 a 1,32% e 0,10 a 0,55%, respectivamente 

(Balsalobre, 1996; Soares et al., 1999). 

Os dados relacionados à composição bromatológica do capim 

Elefante sugerem que as variações no desempenho animal poderiam estar 

relacionados a aspectos que afetam o consumo de matéria seca (CMS), como a 

participação de folhas, colmo e material morto (Carvalho et al., 2001). 
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Um dos parâmetros adotados para mensurar-se a qualidade da 

forrageira é a relação entre a MS de lâmina foliar e MS de colmo, sendo que a 

mesma está diretamente relacionada com a altura e idade da planta, alterando 

a organização dos tecidos da planta (Reis, 2001). Relações de MS de lâmina 

foliar e MS de colmo encontradas na literatura variaram de 3,41 a 0,36 para o 

capim elefante com 30 a 242 dias de intervalo entre cortes (Balsalobre, 1996; 

Fonseca et al., 1998). 

Além da relação folha:colmo e da disponibilidade de MS, a forma 

como a folha é exposta ao animal é uma característica muito importante, pois 

evidencia o efeito da disposição espacial, distribuição e arranjo da biomassa da 

parte aérea das plantas sobre o desempenho do animal (Carvalho et al., 2001). 

O conhecimento do valor nutritivo da forrageira tropical é importante 

para a formação de subsídios necessários na tomada de decisões inerentes ao 

manejo, visando à maximização da produção de leite (Lima, 2000). 

 

2.4 Potencial de produção animal em sistemas de pastagens 
 

O uso inadequado das pastagens usando o conceito extrativista vem 

gerando baixos índices de produtividade e somente com a introdução de 

técnicas de manejo e utilização de fertilizantes será possível desenvolver 

sistemas nos quais as pastagens tropicais passarão a ter o comportamento de 

planta perene e produção permanente (Da Silva & Pedreira, 1997). 

Em pastagens de P. maximum o potencial de produção de leite variou 

entre 9,5 a 10,9 litros dia-1 (Davison et al., 1985; Lima 2002), enquanto que 

trabalhos avaliando a produção de leite em pastagens de capim Braquiária (B. 

decumbens e B. mutica) revelaram produções médias entre 7,2 a 11,0 Kg leite 

vaca-1 dia-1 (Alvim et al. 1992; Wendling,1997). Juarez Lagunes et al. (1999) e 

avaliaram A. gayanus, B. brizantha, C. plectostachyos e P. maximum, 

observaram produção média de 10,4 Kg leite vaca-1 dia-1. 
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Estudos conduzidos no Brasil têm evidenciado o potencial do capim 

elefante como forrageira para a produção de leite (Olivo et al., 1992; Lima, 

2002). Sua utilização sob a forma de pastejo foi introduzida no Brasil no início 

da década de 70, com base em trabalhos realizados por Corsi (1972). Os 

resultados de pesquisas têm confirmado o potencial desta gramínea em 

sistemas intensivos de produção de leite (Deresz & Mozzer, 1990; Veiga, 1990). 

Entretanto, as pastagens de capim elefante têm potencial limitado para 

atendimento das exigências de produção de vacas em lactação (Deresz et al., 

2001). 

A produção de leite de vacas mestiças e gir puras em pastagens de 

capim elefante foi avaliada por Lima (2002), que observou média de 6,53 e 5,46 

Kg leite vaca-1 dia-1, respectivamente. Produções de leite corrigido para 4% de 

gordura em pastagens de capim elefante da ordem de 9,1 a 12,1 Kg dia-1 foram 

reportados por Aroeira et al. (1996) e entre 8,6 a 9,2 na estação das águas por 

Deresz et al. (2001). 

Os dados de produção de leite baseados em sistemas que exploram 

exclusivamente pastagens demonstram que as forrageiras tropicais não 

suportam o atendimento das exigências nutricionais de vacas em lactação com 

produção acima de 12 a 15 kg de leite vaca-1dia-1. Em contrapartida, diante do 

seu elevado potencial de produção de MS, a produção de leite por área, pode 

ser muito alta, superior à obtida com plantas de clima temperado. Sendo assim, 

sistemas que exploram intensivamente gramíneas tropicais, convivem com 

menores produções por vaca, porém têm compensado este fato pela alta 

produção de leite por área. (Santos & Juchem, 2000; Santos et al., 2003). 

O potencial de produção de leite por área em pastagens tropicais 

pode atingir patamares de até 15.000 Kg leite ha-1 em 180 dias (Deresz & 

Mozzer, 1990). Produções de leite entre 3.300 a 11.700 Kg leite ha-1 em 180 

dias foram alcançadas por (Olivo et al., 1992; Cóser et al., 1999; Fonseca et al., 

1998 e Lima, 2002). Valores entre 20 a 30.000 kg de leite ha-1ano-1 têm sido 
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obtidos por produtores de leite no Brasil, utilizando pastagens manejadas 

intensivamente no verão e cana-de-açúcar no inverno (Santos et al., 2003). 

Uma vez que a obtenção de altas taxas de lotação já é realidade em 

diversos sistemas implantados no Brasil, deve-se agora buscar o 

aprimoramento de técnicas de manejo de pastagem e de conforto animal, 

visando maximizar o consumo de forragem de alta qualidade. 

 

2.5 Potencial de produção de leite em pastagens tropicais com 
suplementação com concentrado 

 

Os sistemas de produção animal baseados apenas na utilização de 

pastagens não atendem a quantidade e balanço ideal de nutrientes que 

permitam alta produção das vacas em lactação, podendo resultar na partição de 

reservas corporais para a produção de leite (Muller & Fales, 1998). Neste 

sentido, a utilização de suplemento concentrado é importante para corrigir as 

deficiências específicas de nutrientes dos animais em pastejo, sendo estas de 

ordem qualitativa ou quantitativa (Santos et al., 2003). 

As respostas no desempenho animal em sistemas de pastagens com 

a utilização de concentrado, é dependente das características da pastagem, 

potencial genético dos animais, tipo e quantidade do suplemento (Hodgson, 

1990). Com a suplementação de animais em pastejo, a substituição do CMS da 

pastagem pelo concentrado e a diminuição da digestão da fração fibrosa podem 

ser bastante pronunciados (Galyean & Goetsche, 1993). 

Em pastagens de alta qualidade, o efeito do concentrado sobre a 

digestão da fibra é mais pronunciado, podendo diminuir o consumo da forragem 

devido ao enchimento do trato gastrintestinal, enquanto que em pastagens de 

baixa qualidade o efeito do concentrado sobre a digestão da fibra pode ser 

benéfico uma vez que estimula a produção microbiana, estimulando o consumo 

de forragem (Rearte & Pieroni, 2001). A manutenção de ambiente ruminal, 

principalmente em termos de pH adequado, visando máxima produção 
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microbiana, é importante para incrementar o fluxo de proteína microbiana (PM) 

e de aminoácidos para o intestino delgado (Beever & Siddons, 1986). 

Outro importante fator encontrado em sistemas a pasto se refere a 

um desbalanço entre proteína e energia, seja pelos altos teores de proteína 

degradável no rúmen (PDR) ou baixa concentração energética nas forragens 

tropicais (Beever & Siddons, 1986). Esta ausência de sincronismo ruminal entre 

os carboidratos e compostos nitrogenados resulta em menor eficiência da 

síntese de proteína microbiana (PM) (Aldrich et al., 1993). Deste modo, as 

perdas do N provenientes de forrageiras tropicais depende da disponibilidade 

de energia e da utilização destes substratos pelos microrganismos ruminais 

(Beever & Siddons, 1986), Fontes de energia ricas em carboidratos não 

estruturais (CNE), suprem energia primeiramente para os microrganismos 

ruminais, podendo favorecer maior fermentação ruminal, estimulando assim a 

síntese de PM de animais mantidos em pastagens (Carruthers & Neil, 1997). 

A rápida degradação da proteína contida nas forragens tropicais, sem 

assimilação em PM pode resultar em maior absorção de amônia pelo epitélio 

ruminal, ocasionando maiores gastos energéticos para excreção de uréia, perda 

de aminoácidos (AA) (Beever et al., 1986) e problemas reprodutivos. Os teores 

de uréia no leite e no sangue são indicadores da produção de uréia pelo fígado 

(Butler et al., 1995). 

A importância do fluxo de PM dá-se no sentido desta suprir a maioria 

dos AA encontrados no intestino delgado (ID). A PM, juntamente com a proteína 

não degradável no rúmen (PNDR) e a proteína endógena, determinam a 

quantidade e o perfil de AA essenciais (AAE) na proteína total que chega ao ID, 

que por sua vez, determinam a quantidade de proteína metabolizável e seu 

perfil de AA. As respostas em produção de leite são grandemente afetadas pela 

disponibilidade de proteína metabolizável e seu perfil de AAE (NRC, 2001; 

Santos et al., 1998; Clark et al., 1992). 

As mais diversas quantidades de concentrado têm sido utilizadas em 

sistemas de produção de leite em pastagens tropicais, variando de 1 a 11 Kg 
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vaca-1dia-1, com produções de 8,3 a 30,63 Kg leite vaca-1dia-1 (Vilela et al., 

1996; Alvim et al., 1997; Aroeira et al., 1999; Fonseca et al., 1998; Teixeira et 

al., 1999). 

Foram relatadas respostas variando de 0,5 a 1,0 Kg de leite por Kg 

de concentrado fornecido nos estudos de Valle et al. (1987); Deresz et al. 

(1994); Alvim et al. (1996), Conrad et al. (1983) e Vilela et al. (1996). Entretanto, 

Davison & Elliot (1993) relataram que vacas em lactação mantidas em regime 

de pasto aumentaram em 40% a produção de leite por ha em um período de 4 

anos, evidenciando respostas de 1,1 a 1,6 Kg de leite por Kg de concentrado, 

em propriedades comerciais da Nova Zelândia. 

Em recente revisão feita por Santos et al. (2003), sumarizando 37 

trabalhos que utilizaram suplementação com concentrado para vacas em 

lactação mantidas em pastagens tropicais, observou-se produção de 13,8 kg de 

leite vaca-1dia-1 com fornecimento médio de 3,45 kg de concentrado vaca-1dia-1. 

Considerando apenas os experimentos nos quais a produção de leite foi 

superior a 20 kg vaca-1dia-1 (média de 22,78 kg vaca-1dia-1), a quantidade média 

de concentrado fornecida foi de 6,45 kg vaca-1dia-1. Segundo estes mesmos 

autores, a produção média de leite nos 23 experimentos sumarizados que não 

utilizaram suplementação foi de 9,33 kg, sendo a produção máxima de 13,7 kg 

de leite vaca-1dia-1 observada no experimento de Caro Costas & Vicente-

Chandler (1974). Portanto, para as vacas de menor produção, a resposta em kg 

de leite por kg de concentrado foi de 1,3, sendo este valor de 1,6 para vacas de 

alto mérito genético e produzindo em torno de 20 kg de leite dia-1. A produção 

máxima de leite para vacas recebendo concentrado foi de 30,63 kg de leite 

vaca-1dia-1, no estudo de (Teixeira et al.,1999). 

Produções de leite na faixa de 20 a 24 kg são passiveis de serem 

obtidas em sistemas intensivos de pastagens tropicais, com o fornecimento de 

6 a 8 kg de concentrado vaca-1dia-1, conforme demonstram os trabalhos de 

Alvim et al., (1997); Vilela et al., (1996); Van der Grinten et al., (1992); Davison 

et al.,(1990), Camargo (1996) e Lima (1998). 
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Estes dados demonstram que o uso correto do concentrado, é 

instrumento potente para aumentar a produtividade do sistema. A elevação dos 

custos de alimentação é compensada pela maior escala de produção e pela 

maior rentabilidade. Entretanto, este cenário somente é possível quando se tem 

boa de resposta animal à suplementação com concentrado. Em condições onde 

isto não ocorra, quer seja devido ao potencial genético dos animais, ou da 

qualidade e disponibilidade de forragem, ou do preço do concentrado e do leite, 

dentre outros, a viabilidade desta suplementação poderá ser comprometida. 

 

2.6 Premissas para suplementação com concentrado 
 

Trabalhos com gramíneas tropicais ou temperadas têm mostrado 

respostas superiores quando a suplementação energética é efetuada via fontes 

ricas em CNE, comparado com fontes ricas em gordura (Ehrlich et al., 1993), 

uma vez que estas suprem energia primeiramente para os microrganismos 

ruminais, favorecendo maior fermentação, estimulando a síntese de PM em 

animais a pasto (Carruthers e Neil, 1997). 

Reeves et al. (1996) com o objetivo de determinar respostas de 

produção com fontes ricas em energia ou (PNDR) em pastagem tropical, 

observaram que a produção de leite foi influenciada pela energia metabolizável, 

mas não pelo aumento de PNDR na dieta. Os autores concluíram que energia é 

o fator limitante para a produção de leite de vacas em pastagens tropicais. 

É difícil isolar quanto do aumento em produção de leite quando se 

fornece fontes ricas em CNE, deve-se exclusivamente a um aumento na 

energia metabolizável para o animal ou se parte da resposta advém de 

provável aumento no fluxo de proteína metabolizável para o intestino, devido a 

maior síntese de proteína microbiana no rúmen. A eficiência de utilização do N 

amoniacal proveniente da degradação ruminal da proteína contida na forragem, 

também é aumentada com maior suprimento de CNE (Van Vuuren et al., 1986). 
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A alta degradabilidade ruminal da proteína contida nas forragens 

tropicais e temperadas tem sugerido que limitação no fluxo de proteína 

metabolizável deve ocorrer principalmente para animais de alta produção, 

suplementados ou não com concentrado. Esta limitação parece ser mais 

acentuada quanto maior o teor de proteína bruta da forragem, ou seja, a 

proteína proveniente desta forragem participa em larga escala da proteína total 

da dieta do animal. Entretanto, a suplementação de animais em pastagem com 

concentrado contendo fontes protéicas ricas em proteína não degradável no 

rúmen (PNDR), têm resultado em dados inconsistentes e pouco promissores 

(Bargo et al., 2003; Santos e Juchem, 2000; Santos et al., 2003). 

A revisão de Santos et al. (1998) mostrou que para vacas de alto 

mérito genético, produzindo entre 30 a 46 kg de leite dia-1, em sistemas 

confinados, a suplementação com PNDR em substituição parcial ou total ao 

farelo de soja convencional, só teve sucesso quando se utilizou fontes bem 

balanceadas em lisina e metionina. As fontes mais promissoras foram a farinha 

de peixe de alta qualidade e o farelo de soja tratado a alta temperatura ou 

quimicamente. Ganhos máximos de 2 kg de leite por dia foram observados 

para vacas nos primeiros 40 dias de lactação e média de 1,2 kg de leite para 

vacas com mais de 40 dias de lactação, quando receberam fontes balanceadas 

em Lisina e Metionina. A suplementação de aminoácidos protegidos da 

degradação ruminal, visando atingir níveis de 6,66% de lisina e 2,2% de 

metionina na proteína metabolizável também tem mostrado bons resultados 

para vacas confinadas de alta produção (NRC, 2001). Por outro lado, a grande 

maioria das fontes comerciais ricas em PNDR, não foram capazes de melhorar 

o desempenho de animais produzindo entre 30 a 46 litros de leite, havendo 

fontes inclusive, que devido ao seu baixo teor de lisina, como o farelo de glúten 

de milho (60% de proteína bruta), afetaram negativamente a produção de leite. 

O’Mara et al (2000) compararam o fornecimento de 1,25 kg de MS 

vaca-1dia-1 de concentrado energético com concentrados com alto teor em 

PNDR. As produções de leite foram 17,3, 18,0 e 18,6 e proteína foram 0,58, 
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0,61 e 0,62 kg dia-1, para concentrado contendo polpa de beterraba, farinha de 

peixe e farelo de soja tratado com formaldeído, respectivamente. As produções 

foram estatisticamente diferentes para o concentrado energético em relação ao 

farelo de soja. Percentualmente, as concentrações de proteína do leite foram 

diferentes somente entre as fontes de PNDR (3,39, 3,43 e 3,37%). Estes 

resultados sugerem maior produção de leite para vacas após o pico de lactação 

quando suplementadas com alta PNDR do que quando alimentadas com 

suplemento energético. Os parâmetros sanguíneos comprovaram que o “status” 

protéico foi melhorado com o suprimento de PNDR, consistindo provavelmente 

no mecanismo que aumentou a produção de leite e de proteína. 

Com relação às diferentes formas de processamento dos grãos 

(silagem de grão úmido ou floculação vs aminação), a maioria dos estudos não 

demonstraram diferenças no CMS de pasto ou CMS total quando estas formas 

de processamento foram comparadas com milho moído seco (Bargo et al., 

2003). Em apenas um trabalho a produção de leite foi maior para a fonte 

processada (Wu et al., 2001). A suplementação com grãos processados não 

afetou a gordura do leite em sete dos oito estudos sumarizados (Bargo et al., 

1998; Pieroni et al., 1999; Reis e Combs, 2000; Soriano et al., 2000; Alvarez et 

al., 2001; Delahoy et al., 2003; Reis et al., 2001); Somente Wu et al. (2001) 

relataram redução no conteúdo de gordura. Apenas dois de oito estudos 

(Alvarez et al., 2001; Wu et al., 2001) encontraram maior percentagem de 

proteína do leite para tratamentos com milho de alta umidade. De modo geral, a 

suplementação com fontes energéticas de maior degradabilidade ruminal 

reduziu a concentração de NH3, sugerindo maior síntese microbiana no rúmen. 

 

2.7 Substituição do milho por polpa cítrica 
 

Os CNE compreendem açucares, amido, ácidos orgânicos e outros 

carboidratos de reserva como as frutanas, constituindo-se na principal fonte 

energética para bovinos (NRC, 2001). O milho apresenta aproximadamente 
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72% de amido, variando de 65 a 80% da MS, sendo geralmente o principal 

alimento energético que compõe o concentrado para vacas leiteiras de alta 

produção. A degradação ruminal do amido pode variar de 40 a 90% 

dependendo principalmente da fonte e do processamento adotado (NRC, 2001). 

A composição bromatológica da polpa cítrica peletizada nacional é 

similar à apresentada nas Tabelas do NRC (2001), o qual atribui a este sub-

produto, um valor energético de 85 a 90% do valor do milho (Stern & Ziemer, 

1993). Comparada com o milho, a polpa de citrus peletizada é um material com 

teor de amido baixo (Deaville et al., 1994), porém, apresenta características sob 

o aspecto de fermentação ruminal que a colocam como produto intermediário 

entre volumosos e concentrados (Fegeros et al., 1995). Apresenta alto teor de 

carboidratos solúveis e alta digestibilidade da parede celular (Waiman e Dewey, 

1988). É rica em pectina, constituída por polímeros de ácido galacturônico que 

faz parte da estrutura da parede celular dos vegetais. 

A pectina é quase totalmente degradável no rúmen, pois não está 

ligada covalentemente com a porção lignificada da parede celular (NRC, 2001). 

Este polissacarídeo não amíláceo, é um carboidrato prontamente disponível 

para que haja máxima produção de proteína microbiana no rúmen, o que é 

fundamental uma vez que a PM corresponde a 50 - 60% da proteína que chega 

ao intestino delgado da vaca (Clark et al., 1992). Sua fermentação é peculiar, 

gerando grande quantidade de energia por unidade de tempo, como ocorre com 

o amido e açúcares, porém com fermentação acética, que caracteriza celulose 

e hemicelulose, reduzindo os riscos de acidose. Possui alta capacidade de 

evitar queda de pH ruminal através de mecanismo próprio de tamponamento 

(Van Soest, 1994), gerando efeito desejável em dietas para vacas em lactação 

quando substitui fontes ricas em amido (Van Soest, 1987). 

Deaville et al. (1994) observaram aumento nos teores de gordura do 

leite com introdução de polpa cítrica peletizada (PCP) na dieta, característica 

interessante quando o leite é pago por este critério. Menezes Jr. (1999) também 

observou aumentos no teor e produção de gordura e na produção de leite 
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corrigido para 3,5% de gordura quando 50% do milho da dieta, quer seja este 

floculado ou moído grosso, foi substituído por PCP. 

Van Vuuren at al. (1990) constataram que a suplementação 

energética com dietas base em forragem fresca, resultam em aumento do fluxo 

de nitrogênio não amoniacal para o duodeno. Entretanto, Grant e Mertens 

(1992) demonstraram que suplementos contendo quantidades excessivas ou 

tipo inadequado de carboidratos podem afetar negativamente a fermentação 

ruminal. 

Aumento na quantidade de concentrado na dieta, especialmente se 

esta contém alta proporção de carboidrato rapidamente fermentável, combinado 

com redução na quantidade de alimentos fibrosos ou o tamanho de suas 

partículas, pode reduzir a percentagem de gordura do leite, como demonstram 

os trabalhos de Broster et al. (1978); Sutton (1980) e Stockdale et al. (1987). 

A redução no teor de amido da dieta através da inclusão de polpa 

cítrica peletizada, pode favorecer a digestão do FDN do pasto e assim, permitir 

um maior consumo de MS. Nos trabalhos de Meijs (1986) e de Sayers (1999), o 

CMS de pasto aumentou 0,7 kg vaca-1dia-1 quando concentrados ricos em fibra 

substituíram concentrados ricos em amido para vacas em início de lactação 

pastejando azevém. Para estágios mais avançados de lactação, o CMS de 

pastagem de azevém e CMS total foram similares para ambos os tipos de 

concentrados (Delahoy et al., 2003). A produção de leite aumentou no 

tratamento com concentrado rico em fibra no estudo de Meijs (1986), 

mantendo-se similar entre os dois tipos de concentrado nos estudos de Sayers 

(1999) e Delahoy et al. (2003). A maior produção de leite com concentrados 

amiláceos observada no estudo de Valk et al. (1990) pode ser atribuída ao alto 

CMS e energia deste tratamento. Em média, a produção de leite é levemente 

reduzida com o fornecimento de concentrados ricos em fibra (-0,46 kg dia-1), 

mas com uma grande variação (-2,6 a 1,3 kg dia-1). 
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2.8 Composição do leite de vacas em lactação mantidas em pastagens 
recebendo ou não suplementação com concentrado 

 

A composição do leite é um parâmetro importante a ser avaliado uma 

vez que o pagamento por qualidade vem sendo implementado na indústria 

leiteira nacional tendo em vista que os componentes do leite determinam os 

rendimentos dos produtos lácteos. Em adição, os consumidores estão cada vez 

mais exigentes com relação qualidade dos produtos (Jobim & Santos, 2000). 

O conteúdo protéico do leite consiste de várias proteínas com 

diferentes propriedades. As caseínas representam em média 80% do total de 

proteína do leite e são sintetizadas inteiramente na glândula mamária. Os 

outros 20% de proteínas são de origem séricas, incluindo proteínas 

provenientes da síntese de novo, que são 80% e proteínas absorvidas da 

corrente sangüínea que representam cerca de 20%. Entretanto, Mackle et al. 

(1999) quando suplementaram vacas em lactação sob pastejo não observaram 

efeitos do fornecimento de concentrado sobre a concentração de caseína no 

leite. 

A vaca em lactação prioriza a produção de leite, assim, o 

fornecimento de concentrado deficiente em energia poderia diminuir os teores 

de proteína do leite, uma vez que AA poderiam ser disponibilizados para a 

produção de glicose (Bauman, 2000). 

Vários estudos têm indicado que produção de proteína do leite pode 

ser aumentada pela manipulação do perfil de AA na proteína metabolizável 

(NRC, 2001), principalmente lisina e metionina (Santos et al., 1998). 

A gordura do leite é composta por ácidos graxos de cadeia curta 

(menos de 16 carbonos) e longa (16 a 18 carbonos) e de acordo com Amédéo 

(1997), os ácidos graxos de cadeia longa são provenientes do alimento ou de 

reservas do organismo, enquanto que os ácidos graxos de cadeia curta são 

provenientes da fermentação ruminal. Deste modo, a gordura do leite é em 
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parte sintetizada na glândula mamária a partir dos ácidos graxos acético e 

butírico, derivados da fermentação ruminal (Jobim & Santos, 2000).  

A utilização de concentrados tem sido reportada como depreciativa 

para a produção de gordura no leite, onde o abaixamento do pH ruminal com a 

suplementação de concentrado dificulta a completa biohidrogenação dos ácidos 

graxos de cadeia longa no rúmen, resultando em aumento no fluxo de ácidos 

graxos de cadeia trans para o intestino, os quais inibem a síntese de gordura do 

leite pela glândula mamária (NRC, 2001). A degradação da fibra é prejudicada 

por este ambiente ruminal inadequado e o resultado final é a redução no teor de 

gordura do leite (Muller & Fales, 1998).  

As pastagens são teoricamente excelentes fontes para manter teores 

elevados de gordura no leite. Por outro lado, o fornecimento de concentrado 

tem promovido aumento nos teores de proteína do leite em vacas mantidas em 

pastagens (Stockdale et al., 1990). 

Deresz et al. (2001) avaliaram a composição do leite de vacas em 

pastagens de capim elefante com e sem a utilização de concentrado e não 

observaram diferenças nos teores de gordura e extrato seco total. Entretanto, o 

teor de proteína do leite foi maior para o tratamento com concentrado. O 

aumento no teor de proteína foi diretamente relacionado com o aumento do 

propionato no rúmen, aumentando a disponibilidade de AA para a glândula 

mamária devido à menor utilização destes no processo de gliconeogênese. 

Entretanto, Wu et al. (1999) concluíram que o aumento do teor e produção de 

proteína do leite não se deve a maior produção de propionato no rúmen e 

possível economia de AA, mas sim devido a uma maior produção de PM e 

conseqüentemente maior disponibilidade de proteína metabolizável para o ID. 

Teores de gordura entre 3,7 a 3,9%, proteína entre 2,99 a 3,21% e 

sólidos totais entre 12,20 a 12,6% são relatados em pastagens de capim 

elefante com ou sem a utilização de concentrado (Deresz et al., 2001). Além 

disso, Santos et al. (2003) observaram em sua revisão, teores de gordura de 
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3,80 e 3,90%, proteína de 3,06 e 3,20% e sólidos totais de 12,68 e 12,38%, 

com e sem a suplementação com concentrado, respectivamente. 

 

2.9 Consumo de forragens e consumo total de matéria seca 
 

O CMS é de fundamental importância na nutrição animal, pois 

estabelece a quantidade de nutrientes ingeridos. As subestimativas de consumo 

restringem a quantidade de nutrientes afetando o desempenho animal, 

enquanto que superestimativas elevam os custos de produção e promovem 

excessiva excreção de nutrientes (NRC, 2001). 

O consumo voluntário de MS por animais em pastejo é influenciado 

por fatores ligados ao animal (idade, peso, estado fisiológico), ao pasto 

(disponibilidade, digestibilidade, valor nutritivo e estrutura da planta). O aumento 

na disponibilidade de forragem propicia aumento no consumo de forragem 

pelos animais e evidencia uma característica de consumo muito importante que 

é a capacidade do animal em selecionar um material de melhor qualidade em 

relação à média da pastagem (Wendling, 1997). A estrutura da planta por sua 

vez (altura, densidade e relação folha:colmo), afeta a apreensão pelo animal 

determinando o grau de consumo da planta forrageira (Carvalho et al., 2001).  

Os ruminantes quando submetidos a dietas com alta concentração de 

nutrientes não precisam atingir níveis de consumo que preencham a 

capacidade física do rúmen. Entretanto, as dietas com elevada participação de 

alimentos volumosos impõem um longo tempo de permanência da fibra no 

rúmen para uma adequada fermentação da parede celular, limitando o consumo 

da pastagem pela distensão ruminal, conseqüentemente os animais podem 

cessar o consumo de forragem antes de atingirem um nível suficiente de 

ingestão de nutrientes para atender as exigências nutricionais (Wendling, 1997). 

Com relação à utilização de concentrados, os ingredientes e os 

teores de nutrientes adotados na formulação de dietas podem influenciar o 

CMS em pastagens, onde o aumento no consumo de N proveniente da ingestão 
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de concentrados com teores crescentes de PB poderia promover um 

incremento no fluxo de N para o ID, o qual poderia maximizar a produção de 

leite caso este maior fluxo de N fosse representado por PM (Clark et al., 1992). 

O consumo de capim Elefante picado e fornecido em comedouros 

para vacas em lactação variou de 11 a 19,7 Kg de MS por dia (Deresz, 1994; 

Lima, 2002). Entretanto, em condições de pastejo o consumo de capim elefante 

apresentou extremos de 1,65 a 2,86% do PV para animais em crescimento e 

2,5% para vacas em lactação (Deresz & Mozzer, 1990). Entretanto, Aroeira et 

al. (1996) relataram consumo de capim-elefante entre 9,5 a 10,9 Kg de MS por 

vaca dia-1 de capim - elefante, ou 2,0 a 2,8 % do PV. 

Com a utilização de concentrado, o consumo exclusivo de pastagem 

passa a ser menor, sendo que o CMS de capim elefante com a utilização de 

concentrado foi de 14,70 e 13,60 kg com a utilização de 2,64 e 5,68 Kg de MS 

ao dia, respectivamente (Alvim et al., 1997). 

Em seu trabalho de revisão, Santos et al. (2003) observaram 

consumo médio de forragem de 10,95 kg MS vaca-1dia-1 para vacas em 

lactação não suplementadas com concentrado. Quando se utilizou 3,45 kg de 

concentrado vaca-1dia-1, o CMS total foi de 13,28 kg vaca-1dia-1, entretanto, o 

consumo de forragem foi reduzido para 9,83 kg vaca-1dia-1. Considerando 

apenas os animais de maior desempenho (> 20 kg de leite dia-1), o CMS total foi 

de 18,15 vaca-1dia-1, com um consumo de forragem de 11,70 vaca-1dia-1. 

 

2.10 Efeito de substituição 
 

Dentre os efeitos da utilização da suplementação, dois são muito 

importantes, o efeito de substituição da pastagem pelo concentrado e a 

diminuição da digestão da fibra (Holmes & Mathews, 2001). 

O fornecimento de concentrado para animais em pastejo diminui o 

consumo de pastagens devido ao efeito de substituição da forragem pelo grão. 

Entretanto o CMS total e a ingestão de energia são maiores (Rearte & Pieroni, 
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2001). Os principais fatores afetando a taxa de substituição são a quantidade 

de concentrado fornecida e a oferta de forragem (Holmes & Mathews, 2001). 

A substituição do consumo de pastagem por concentrado ocorre 

principalmente em pastagens de alta qualidade (Rearte & Pieroni, 2001). Vacas 

em lactação consumindo forragens de alta qualidade ingerem altas quantidades 

de energia metabalizável (EM), contudo com a inclusão de concentrado na dieta 

a EM do concentrado substituirá a EM da forragem, enquanto que em 

pastagens de baixa qualidade, com baixa ingestão de EM proveniente da 

pastagem, o concentrado poderá ter efeito complementar, podendo aumentar a 

eficiência de utilização da fibra (Hodgson, 1990). 

Minson (1990) reportou efeito de substituição em média de 0,69 em 

diferentes categorias de animais e concluiu que além dos fatores nutricionais, a 

diminuição no consumo de pastagem está associado com a diminuição no 

tempo de pastejo, taxa e tamanho de bocado. Entretanto, Phillips (1988) 

reportou valores entre 0,3 e 0,7 em pastagens com alta disponibilidade de 

forragem. Em pastagens tropicais, devido a suas características qualitativas 

serem inferiores às de clima temperado, pode-se especular que pequenas 

quantidades de concentrado apresentariam efeitos aditivos sobre o CMS de 

pastagem, salvo para animais de baixo potencial genético. 

Hillesheim (1987) encontrou valores para efeito de substituição de 

0,409 Kg de MS de forragem por Kg de MS de concentrado, utilizando novilhas 

da raça holandesa em pastagem de capim elefante. Haddad & Castro (1998) 

em sua revisão, relataram coeficientes de substituição variando de 0,27 a 0,54 

em pastagens com menos de sete e mais que 14% de PB, respectivamente. 

Na revisão feita por Santos et al. (2003), em pastagens tropicais, a 

taxa de substituição média foi de 0,32. Entretanto, houve uma grande variação 

entre os estudos sumarizados. No estudo de Vilela et al. (1980) a utilização de 

concentrado não reduziu o CMS de forragem. Por outro lado, Lima et al. (2002) 

observaram redução de até 25% no CMS de pastagem. Segundo Lucci (1969) 

uma maior taxa de substituição é obtida no estágio inicial da lactação 
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comparativamente aos estágios mais avançados, devido a um menor potencial 

de CMS das vacas no início da lactação. 

Dependendo das condições do sistema em questão, a redução no 

consumo de forragem pode ser desejável e necessário ou indesejável (Rearte & 

Pieroni, 2001). Se o objetivo do sistema é aumentar a lotação por área o efeito 

de substituição é apontado como uma importante ferramenta. Entretanto, em 

sistemas com baixas taxas de lotação e alta disponibilidade de forragem o 

efeito de substituição passa a ser negativo (Holmes & Mathews, 2001). 

 
2.11 Variação do peso vivo e condição corporal 

 

Vacas em lactação em condição de pastejo apresentam exigências 

nutricionais entre 10 a 20% superiores quando comparadas com animais em 

confinamento (NRC, 2001). Entretanto, o atendimento destas exigências em 

sistemas de produção de leite baseados em pastagens tropicais é limitado. 

Também, vacas lactantes apresentam como prioridade a produção de 

leite para a alimentação do neonato, e a partir de mecanismos homeorréticos 

mobilizam reservas corporais para a manutenção da lactação quando as dietas 

fornecidas são insuficientes para o atendimento das exigências nutricionais 

(Bauman, 2000). 

O escore de condição corporal tem sido uma ferramenta prática para 

ajustar a alimentação e manejo de bovinos leiteiros. Este escore é realizado 

através de observação e palpação e observação da região posterior (costela, 

costado e garupa). É uma medida de natureza subjetiva, a mais comum medida 

das reservas energéticas em vacas leiteiras, utilizando uma escala de 1 a 5 

pontos, onde 1 representa vacas muito magras e 5 representa vacas 

excessivamente gordas (Wildman et al., 1982). 

No início da lactação, as perdas no escore de condição corporal 

assim como as diminuições do PV são normais, uma vez que reflexos 

hormonais promovem baixo CMS pelas vacas em uma fase em que as mesmas 
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apresentam alta produção de leite, resultando em um balanço energético 

negativo (NRC, 2001). A medida que a lactação avança, o CMS aumenta e a 

produção de leite começa a diminuir, gerando um balanço energético positivo 

com aumento na condição corporal das vacas, pois o mecanismo de partição de 

nutrientes direciona-os para os tecidos (Bauman, 2000). As mudanças na 

condição corporal dos animais afeta a produção de leite, o desempenho 

reprodutivo e ocorrência de desordens metabólicas (Fergusson et al., 1988). 

Decréscimo no escore de condição corporal e no PV de vacas em 

lactação foram observados por Alvim et al. (1992) e grandes flutuações entre 

ganho e perda de peso foram observadas por Vilela et al. (1996). A utilização 

de concentrado tem se constituído em uma ferramenta para a manutenção do 

escore de condição corporal e do PV das vacas em lactação mantidas em 

pastagens (Soriano et al., 2000). 

Holden et al. (1994) observaram ganhos de 0,3 pontos no escore de 

condição corporal em 6 meses de avaliação em ensaios de produção de leite 

em pastagens de clima temperado com a utilização de concentrado. 

O ganho de peso de vacas em lactação mantidas em pastagens de 

capim elefante, com e sem a utilização de concentrado foi de 180 a 114 gramas 

dia-1, respectivamente (Deresz et al., 2001). Todavia, os efeitos de duas 

quantidades diferentes de concentrado (3 e 6 Kg) apresentaram ganho de PV 

de 42 a 59 Kg durante a época das águas. 

 

2.12 Nitrogênio Uréico, Glicose e Ácidos Graxos Livres 
 

A dinâmica do fluxo de nutrientes para a glândula mamária após a 

absorção pelo trato gastrintestinal é fortemente influenciada pelo metabolismo 

das vísceras, sendo que a análise dos parâmetros sangüíneos é importante 

para o entendimento do metabolismo pós-absortivo das vacas em lactação 

(Kolver et al., 1998). 
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O volume de leite produzido é determinado principalmente, pelo fluxo 

de glicose para a glândula mamária visto que este nutriente é o principal 

precursor da lactose. No entanto, as exigências em glicose das vísceras podem 

limitar o fluxo para a glândula mamária, afetando a produção do leite (Reynolds 

et al. 2001). Em função da intensa utilização de glicose pelo rúmen, intestino, 

pâncreas e baço, a síntese endógena de glicose através da gliconeogênese 

utilizando como precursores os ácidos orgânicos (propionato e lactato), 

esqueletos carbônicos de AA deaminados e glicerol proveniente da quebra de 

triglicerídeos, tem grande importância na manutenção da glicemia do animal e 

no aporte de glicose para a glândula mamária (Huntington et al., 1997). 

Os valores de glicose plasmática reportados na literatura para vacas 

em lactação em pastagens variaram de 46,2 (Nachtomi et al., 1991) a 76,9 mg 

dL-1 (Kolver et al. 1998; Ruas et al., 2000). Teores crescentes de PB podem 

influenciar a concentração de glicose plasmática a medida em que os AA 

passam a ser utilizados para a síntese de glicose (Nachtomi et al., 1991). 

A uréia é a forma primária de excreção de N pelos mamíferos e o N 

uréico no plasma é uma importante ferramenta para monitorar a ingestão 

protéica em ruminantes, sendo que os teores de PB da dieta apresentam 

relação linear com as concentrações de N uréico no sangue. A deficiência 

protéica da dieta poderia limitar o desempenho do animal, enquanto que o 

excesso de N poderia prejudicar o desempenho reprodutivo, aumentar as 

exigências de energia, aumentar os custos da dieta, além do impacto ambiental 

gerado pela excreção de N (Broderick & Clayton, 1997). Os valores de N uréico 

no plasma, reflexos da máxima eficiência microbiana situam-se entre 13,5 a 

15,0 mg dL-1 e representam o limite a partir do qual as perdas de N seriam 

iniciadas pelo animal (Valadares et al., 1997). 

As concentrações de N uréico no plasma acima de 20 mg dL-1  e no 

leite acima de 19 mg dL-1 são associadas  com problemas reprodutivos, 

diminuindo a taxa de concepção e os índices de fertilidade das vacas em 

lactação (Bruckental et al., 1989), que podem ser provenientes de efeitos 
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tóxicos sobre os espermatozóides, ovário ou ao embrião (Canfield et al., 1990). 

Estas concentrações de N uréico no plasma ou no leite tem sido observadas em 

dietas com teores de PB acima de 19% (Butler et al., 1995). 

Em sistemas de produção de leite baseados em gramíneas tropicais, 

observou-se uma concentração de N uréico no plasma, da ordem de 9,8 a 10,6 

mg dL-1, que refletem os baixos índices de ingestão protéica destas vacas 

(Lima, 2002). Em contrapartida, nos experimentos com gramíneas temperadas 

que envolvem a utilização de concentrado, as concentrações plasmáticas de N 

uréico variaram de 16,3 a 19,1 mg dL-1 em dietas com 20% de PB (Rueeg et al., 

1992; Hayez et al., 1996; Kolver et al., 1998). 

As concentrações plasmáticas de ácidos graxos livres (AGL) refletem 

o balanço energético do animal, onde altas concentrações destes demonstram 

mobilização de tecidos para obtenção de energia quando em balanço 

energético negativo (O’Mara et al., 2000). Em sistemas de pastagens os teores 

de AGL observados variaram de 155,5 a 200 meq L-1 (Kolver et al. 1998), 

indicando baixa mobilização de reservas corporais. 

 

2.13 Comportamento ingestivo de vacas mantidas em pastagem 
 

A atividade do animal é dividida em pastejo, ruminação, ócio e 

interação social (Hodgson, 1990), onde a quantidade de tempo gasto para cada 

atividade depende das condições da pastagem, do ambiente e das exigências 

nutricionais do animal (Macoon, 1999). 

O tempo em pastejo pode variar de 6 a 12 (Hodgson, 1990) ou de 4 a 

14 horas por dia (Pires et al.,1997), sendo determinado pela quantidade e 

qualidade da forragem disponível, existência ou não de suplementação com 

concentrados e por variáveis climáticas. Silva (1967), afirmou que de um modo 

geral, o comportamento de vacas em lactação em relação a 24 horas, é 

distribuído em 40,6% para pastejo, 33,4% para ruminação e 26,0% para ócio. 
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Rook (2000) observou que o tempo de pastejo e taxa de bocado são 

influenciados, ainda, pelo mérito genético e produção de leite das vacas. 

Segundo Furlan (1976), os bovinos gastaram em torno de 46 a 62% 

do tempo do dia pastejando, enquanto Macoon (1999) comparando o tempo de 

pastejo entre vacas em lactação mantidas em pastagens verificou que durante 

o verão 44% do tempo de pastejo ocorria durante o dia, enquanto no inverno 

este tempo correspondia a 57%. Este mesmo autor, através de estudo de 

regressão, verificou que a cada um grau de aumento na temperatura ambiente 

as vacas diminuíam o tempo de pastejo em 10,3 minutos por dia com a 

temperatura variando entre 15,5 a 36°C durante o verão. 

No uso do tempo em pastejo, os animais procuram ser eficientes, 

procurando forragem enquanto mastigam aquela que já apreenderam (Prache, 

1997), ou apreendendo um novo bocado enquanto mastigam o anterior. Além 

disto, alguma margem existe na ampliação de tempo em pastejo. Desta forma, 

três a cinco picos de pastejo são verificados no decorrer do dia, os mais 

intensos ocorrendo no início da manhã e no final da tarde (Cosgrove, 1997). No 

verão, o período de pastejo diurno pode ser reduzido, sendo, em parte, 

compensado pelo aumento nas horas de pastejo à noite, que nestas situações, 

podem representar 60% do tempo total de alimentação (Pires et al., 1997). 

Dentre as variáveis do comportamento ingestivo, o tamanho de 

bocado é o de maior influência no CMS (Forbes, 1988; McGilloway e Mayne, 

1996), sendo afetado pelas características anatômicas do animal (Rook, 2000), 

altura (Phillips, 1993; McGilloway et al., 1999), densidade (Hodgson e Brookes, 

1999) e características do dossel da pastagem (Stobbs, 1973). 

Em pastagens com disponibilidade semelhante de forragem, 

diferenças no consumo podem ser atingidos devido às inúmeras combinações 

entre altura, densidade e relação folha:colmo, bem como de seu valor nutritivo. 

Assim, pode-se afirmar que o CMS é fortemente influenciado pela estrutura da 

pastagem, determinando o grau de apreensão da forragem pelo animal e o seu 
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comportamento ingestivo caracterizado pelo tempo em pastejo, ruminação e 

ócio (Carvalho et al., 2001; Gomide & Gomide, 2001). 

Gomide & Gomide (2001) hipotetizaram o comportamento ingestivo 

de vacas em lactação mantidas em sistema de lotação rotacionada de capim 

elefante e apresentaram dois fatores como os principais limitantes para o 

consumo. No início do pastejo o limitante seria o tempo gasto por bocado 

devido a altura e densidade das plantas, enquanto que no final do período de 

ocupação, a menor oferta de lâminas verdes seria o limitante para o pastejo. 

Balsalobre (1996) constatou que o hábito de crescimento cespitoso 

das forrageiras tropicais apresenta limitações na apreensão e no consumo 

destas, devido ao seu maior comprimento dos entre-nós que diminui a 

densidade das folhas e reduz o tamanho do bocado. Desta forma, os animais 

têm que aumentar o tempo de pastejo para garantir o consumo de forragem. 

O consumo de concentrado diminui o tempo de pastejo por vacas em 

lactação, variando de 22 a 26 minutos kg MS-1 de suplemento consumido 

(Holmes & Mathews, 2001). Aumentando-se a quantidade de concentrado, 

houve redução no tempo de pastejo em 11 a 20 minutos por kg de concentrado 

oferecido, mas a taxa de bocado não foram afetadas (Arriaga-Jordan e Holmes, 

1986; Kibon e Holmes, 1987; Rook et al., 1994; Bargo et al., 2002 e Gibb et al., 

2002). A quantidade, mas não a fonte de energia (cereal vs polpa de beterraba), 

reduziu o tempo de pastejo de 8 a 12 minutos por kg de concentrado para 

vacas pastejando azevém em duas alturas distintas (Kibon e Holmes, 1987). 

De acordo com Lima (2002), vacas em lactação em pastagens de 

capim elefante pastejam após as ordenhas da manhã ou tarde, procurando 

sombra nas horas mais quentes do dia. Durante a noite, permanecem o tempo 

todo dentro dos piquetes pastejando, ruminando ou em ócio. 

Portanto, a descrição da distribuição das atividades comportamentais 

de ruminantes no decorrer do tempo e a identificação de fatores que alteram a 

periodicidade das atividades contribuem para o conhecimento dos fatores que 

alteram o consumo (Fisher et al., 1997). 

 



 28

 

2.14 Temperatura retal e freqüência respiratória 
 

As vacas em lactação expressam seu máximo potencial de produção 

de leite dentro de uma zona de conforto térmico, que se situa entre 5 e 22ºC. 

Em sistemas de produção de leite em pastagens, normalmente esta condição 

não é satisfeita. A provisão de árvores para o sombreamento alivia os efeitos da 

carga térmica proveniente da radiação solar direta. (Baccari Jr, 2001). 

As adversidades climáticas alteram as condições fisiológicas dos 

animais ocasionando declínio na produção, principalmente no período de menor 

disponibilidade de alimentos. As altas temperaturas associadas a umidades 

elevadas, afetam negativa e signicativamente a temperatura retal e a freqüência 

respiratória causando estresse em vacas leiteiras. Estes parâmetros climáticos 

são os elementos que exercem maiores efeitos sobre o desempenho dos 

rebanhos nos trópicos (Pereira et al., 1995). A zona de termoneutralidade da 

maior parte dos animais domésticos são: temperatura entre 13 e 18ºC e 

umidade relativa do ar entre 60 e 70% (Machado e Grodzki, 1994). 

A vaca leiteira em estado de estresse térmico, apresenta aumento da 

temperatura corporal, da freqüência respiratória, da sudação, do consumo de 

água e diminuição do consumo de alimentos (Lima, 2002). A temperatura alta 

crônica age sobre o sistema endócrino, levando à hipofunção da tireóide, que 

influi no crescimento, eficiência reprodutiva, conversão alimentar e produção de 

leite (Lima, 2002). Em condições de termoneutralidade, a temperatura retal de 

vacas em lactação deve estar entre 38,0 e 39,3ºC (Baccari Jr, 1998). 

Os mecanismos homeostáticos necessários para manter as 

condições normais do corpo do animal, como o aumento no consumo de água e 

diminuição de consumo de alimentos, têm impacto negativo na produção e 

composição do leite, especialmente nos teores de proteína e gordura (Sacido et 

al., 2001). 

 



 

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1 Tratamentos e Delineamento Experimental 

 

O concentrado foi fornecido duas vezes ao dia, após a ordenha da 

manhã e imediatamente antes da ordenha da tarde, nas quantidades de 7 kg 

(6,3 kg de MS) no Experimento 1. No Experimento 2, as vacas receberam 5,55 

kg (5,0 kg de MS) vaca-1dia-1. A Tabela 1 descreve a composição dos 

concentrados experimentais formulado pelo NRC (2001). 

 

Tabela 1. Ingredientes e composição média nutricional dos concentrados com 

base na formulação feita pelo NRC (2001) 

% MS TOTAL INGREDIENTES T0 T25 T50 T75 
Milho moído fino 70,00 51,38 33,50 16,37 
Polpa cítrica 0,00 17,12 33,50 49,13 
Uréia 1,00 1,00 1,00 1,00 
Farelo de soja 24,00 25,50 27,00 28,50 
Suplemento Mineral e vitamínico 5,00 5,0 5,0 5,0 

 
Composição do Concentrado 

     
PB (%MS)  21,81 21,81 21,81 21,81 
ELL (Mcal/kgMS) 2,09 2,05 2,01 1,98 

 

O delineamento experimental consistiu de Quadrados latinos 4 x 4, 

repetidos. O Experimento 1 teve duas repetições. O Experimento 2 teve três 

repetições, sendo que o quadrado de vacas Holandesas primíparas era 

incompleto. O período experimental teve duração de 80 dias, dividido em quatro 
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períodos de 20 dias (15 dias de adaptação e cinco dias de coleta), exceção feita 

para a coleta de fezes, que foi feita do 11º ao 19º dia dos períodos. 

 

3.2 Características da área experimental e dos animais 
 

O estudo foi conduzido nas dependências do Centro de Treinamento 

de Recursos Humanos do Departamento de Zootecnia da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de São Paulo. A ESALQ se 

localiza no município de Piracicaba – SP, tendo como coordenadas 22º42’30” 

de latitude ao sul, 47º38’30” de longitude a oeste e 546 m de altitude. O solo foi 

classificado como terra roxa estruturada eutrófica. Os experimentos iniciaram-

se em 24 de março e terminaram em 13 de junho de 2002. 

A área de pastagem utilizada (Figura 1) corresponde a 39 piquetes de 

0,2 ha cada, de Capim Elefante (P. purpureum Schum. var. Napier). A rotação 

nos piquetes foi realizada diariamente com a entrada dos animais no piquete a 

ser pastejado imediatamente após a ordenha da manhã. As vacas em lactação 

do rebanho fizeram o primeiro pastejo, de forma bastante leniente nos piquetes, 

sendo que os animais em crescimento e vacas secas fizeram o repasse. As 

vacas dos experimentos (20 vacas) e demais vacas em lactação do rebanho 

(13 vacas) permaneciam em cada piquete por um dia. Após a saída das vacas 

em lactação, entravam no piquete as novilhas (8 novilhas) e vacas secas (7 

vacas) do rebanho leiteiro para efetuarem o primeiro repasse, com duração de 

um a dois dias. Como ainda sobrava forragem, um terceiro grupo de 

aproximadamente 10 animais (vacas Nelore ou Canchim), faziam o pastejo 

final, permanecendo no piquete por mais um ou dois dias. Os piquetes 

dispunham de bebedouros e acesso para área de descanso. Os piquetes foram 

adubados com 80 kg N ha-1 na forma de uréia por ciclo de pastejo. 
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Figura 1- Croqui da área utilizada para condução do experimento 

 

As Tabelas 2 e 3 apresentam as análises químicas com relação aos 

macro e micronutrientes presentes no solo da área experimental. 

 

Tabela 2. Análise química de macronutrientes da área da pastagem 

pH MO P S K Ca Mg Al H+Al SB T V mAmostra CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmol dm-3 % 
Módulo D 5,1 44 32 25 3,7 60 29 1 38 92,7 130,7 71 1
Módulo B 4,8 47 50 28 7,2 69 34 0 42 110,2 152,2 72 0
Módulo F 5,7 42 47 18 11,1 71 23 0 22 116,1 138,1 84 0

B Cu Fe Mn Zn Amostra mg dm-3

Módulo D 0,36 12,6 94 81,4 6,6 
Módulo B 0,27 14,6 95 90,4 8,7 
Módulo F 0,42 9,4 69 74,4 9,6 

 

Tabela 3. Análise química de micronutrientes da área da pastagem 

 
A Tabela 4 apresenta os dados climáticos durante a condução do 

experimento, em especial nos dias em que foram coletados os dados referentes 

ao comportamento animal. 
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Tabela 4. Dados meteorológicos da área experimental durante a condução do experimento e referentes ao dia do 

comportamento animal 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4  
13/4 Média1 Total THI2 04/05 Média1 Total THI2 23/05 Média1 Total THI2 11/06 Média1 Total THI2

Radiação 
global 
(cal/cm.d) 

410              393 11790 247 298 9237 310 298 9237 261 307 9221

Insolação (h/d)             

              

               

            

      

          

        

         

7,3 8,7 261,7 3,3 6,1 187,8 9,0 6,1 187,8 7,5 7,4 222,3
Precipitação 
(mm) 0,0 0,9 27,2 1,1 3,6 112,4 0,0 3,6 112,4 0,0 0,0 0,0

Umidade 
relativa (%) 72 70 2100 85 77 2401 68 77 2401 72 68 2042

Vento médio 
(m/s) 7,6 6,0 170,0 4,0 6,5 202,3 16,3 6,5 202,3 7,5 6,2 185,5

Temperatura   
máxima (ºC) 30,4 31,8 953,2 824 26,4 26,8 832,0 783 23,0 26,8 832,0 - 29,2 27,9 837,6 804

Temperatura    
mínima (ºC) 18,5 17,6 527,5 - 17,9 14,5 449,6 - 12,0 14,5 449,6 - 15,0 12,6 378,9 -

Temperatura      
média (ºC) 24,5 24,7 740,4 733 22,2 20,7 640,8 - 17,5 20,7 640,8 - 22,1 20,3 608,3 -

Evaporação 
(mm) 4,2 5,04 151,1 3,23 3,09 95,90 5,03 3,09 95,90 3,36 2,88 86,38

Fonte: Departamento de Física e Meteorologia – USP/ESALQ. 
1 – Média mensal; 
2 – THI calculado para o dia do comportamento animal conforme dados apresentados no Quadro 1; 
3 – Estresse moderado; 
4 – Estresse médio; 
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Temperatura Umidade Relativa 
ºC 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

23,89                  72 72 73 73 74 74 75 75 
26,67           72 72 73 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79 79 80 
29,44     72 72 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84 85 
32,22 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 89 90 
35,00 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
37,78 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 97 98 99   
40,55 79 80 82 83 84 86 87 88 89 91 92 93 95 96 97            
43,33 81 83 84 86 87 89 90 91 93 94 96 97      Estresse moderado 

46,11 84 85 87 88 90 91 93 95 96 97        Estresse médio 

48,89 88 88 89 91 93 94 96 98          Estresse severo 
THI=(Temperatura do bulbo seco) + (0.36 Temperatura do ponto de orvalho) + 41,2 

Quadro 1- Índice de temperatura e humidade (THI) para vacas leiteiras 

modificado pelo Dr. Frank Wiersma (1990), Departamento de 

Engenharia Agrícola, Universidade do Arizona, Tuscon. 

 

Foram conduzidos dois estudos com o objetivo de avaliar a 

substituição do milho moído fino (MMF) por polpa cítrica peletizada (PCP), para 

vacas de leite mantidas em pastagem de capim elefante. No Experimento 1 

foram utilizadas oito vacas Holandesas multíparas no terço médio de lactação. 

No Experimento 2 foram utilizadas 11 vacas no terço final de lactação. Os 

animais receberam somatrotopina bovina no 1º e 10º dia de cada período. As 

características dos animais utilizados nos experimentos estão apresentadas nas 

Tabelas 5 e 6. 
 
Tabela 5. Descrição dos animais utilizados no Experimento I 

Características Repetição 1 Repetição 2 Média DP2

Produção de leite inicial, kg 21,1 19,0 20,0 1,5 
Peso vivo inicial, kg 465,1 580,7 522,9 81,7 
Escore inicial, pontos 2,56 2,56 2,56 0,00 
Dias em lactação inicial 62,7 101,3 82,0 27,3 
Dias em lactação médio 102,7 141,3 122,0 27,3 
2. Desvio padrão. 
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Tabela 6. Descrição dos animais utilizados no Experimento II 

Características Repetição 1 Repetição 2 Repetição 3 
Raça HPB1 JER1 HPB2 Média DP3

Produção de leite inicial, kg 12,8 15,0 15,1 14,3 1,30
Peso vivo inicial, kg 511,8 377,0 393,7 427,5 73,4
Escore inicial, pontos 2,81 2,70 2,83 2,78 0,07
Dias em lactação inicial 191 154 114,6 153,2 38,1
Dias em lactação médio 231 194 154,6 193,2 38,1
HPB = Holandesa Preto e Branco; JER = Jersey;  
1. Vacas multíparas; 
2. Vacas primíparas (quadrado incompleto – óbito no 2º período); 
3. Desvio padrão. 

 

3.3 Pesagem e amostragem do leite 
 

As vacas foram ordenhadas duas vezes ao dia, às 7:00 e 17:00 

horas, realizando-se a pesagem e amostragem do leite durante os últimos cinco 

dias de cada período de coleta. As amostras foram preservadas com 2-bromo-

2-nitropropano-1-3-diol em tubos de coleta de 50 mL fornecidos pela Clínica do 

Leite da USP/ESALQ, no qual foram realizadas as análises. 

Os teores de proteína, gordura, lactose e sólidos totais foram 

analisados pelo equipamento Bentley 2000 (DHI Cooperative Inc. Powell, OH), 

utilizando-se a metodologia de espectrocospia infravermelha. 

Para a determinação da concentração do N-uréico do leite utilizou-se 

o equipamento analisador de fluxo segmentado denominado CheSpec (Skalan 

SAN Plus, Inc. Norcross, GA), por meio da metodologia de processo 

enzimático. 

A contagem de células somáticas foi efetuada eletronicamente por 

citometria de fluxo, utilizando-se o aparelho Bentley Somacount 300. 

 
3.4 Coleta de sangue e avaliação da condição corporal 

 

No último dia de cada período, foram coletadas amostras de sangue 

quatro horas após o fornecimento matinal do concentrado, através de punção 
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na veia coccígea e armazenadas em tubos de ensaio a vácuo contendo 5 mg 

fluoreto de sódio como anticoagulante e 5 mg de oxalato de potássio como 

antiglicolíticos. As referidas coletas foram realizadas quatro horas após o 

fornecimento matinal do concentrado. 

As amostras de sangue foram centrifugadas a 3.000 x g por 20 

minutos a temperatura de 4ºC para obtenção de plasma, acondicionadas em 

tubos de 2 mL do tipo "Ependorff' e congeladas a -10° C para determinação dos 

níveis de glicose, uréia plasmática e ácidos graxos livres. 

A glicose plasmática foi analisada diretamente através do analisador 

bioquímico automático YSI 2700 Select (Biochemistry analyser, Yellow Spring, 

OH, EUA). A uréia plasmática foi analisada de acordo com Chaney e Marbach 

(1962), adaptando o método para leitura em ELISA Reader BIO RAD 

(absorbância de 550 nanômetros). As concentrações de ácidos graxos não 

esterificados foram determinados enzimaticamente através do kit NEFA-c 

(Wako Chemicals GmbH, Richmond, VA) sendo o método modificado de acordo 

com Johnson e Peters (1993) para leitura em placas de microtítulo em aparelho 

Microplate Reader BIO RAD (absorbância de 550 nm). 

No primeiro e último dia de cada período, a condição corporal dos 

animais foi determinada por um indivíduo treinado. Utilizou-se a metodologia 

proposta por Wildman et al (1982), sendo o valor “1” usado para descrever uma 

vaca muito magra e “5” para descrever uma vaca muito gorda, com intervalos 

de 0,25 pontos. 

 

3.5 Avaliação da temperatura retal e freqüência respiratória 
 

A temperatura retal e a freqüência respiratória foram mensuradas às 

8:00 e às 15:30 horas durante três dias de cada período. Utilizou-se um 

termômetro digital tipo bastão, com precisão de 0,01ºC, introduzido diretamente 

no reto dos animais. 
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A freqüência respiratória era medida simultaneamente à temperatura 

retal, por meio de observação do flanco esquerdo do animal durante o tempo de 

um minuto, observando-se o número de movimentos devido à respiração. 

 
3.6 Avaliação de consumo de pasto e comportamento ingestivo 

 

Para o cálculo de CMS, foram utilizadas cápsulas de óxido de 

cromo de liberação lenta (Cr2O3) da Captec® (New Zealand Ltd, Auckland). 

As cápsulas foram fornecidas, via oral, com a ajuda de um aplicador 

apropriado, no primeiro dia de cada período. As amostras de fezes 

(aproximadamente 100g) foram obtidas diretamente no reto dos animais, 

pela manhã, a partir do 11º até o 19º dia de cada período de coleta. Estas 

amostras foram congeladas individualmente por vaca e por dia de coleta a -

10°C. As amostras foram secas durante 72 horas a 55oC, moídas em moinho 

tipo Willey (Willey Mill, Arthur H. Thomas, Philadelphia, PA), equipado com 

peneira com crivo de 1 mm. Para a determinação da concentração de cromo 

nas fezes, utilizou-se uma amostra composta a partir de uma grama de fezes 

de cada dia de coleta. 

Para a determinação da concentração de cromo, um grama de 

cada amostra foi colocada em recipiente apropriado para análise por 

fluorescência de raios X (cubeta de plástico com fundo de Mylar de 6,3 

micrometros de espessura), prensada a 2 ton/cm2 e levada diretamente para 

análise, sem passar por nenhum tipo de pré-tratamento químico. 

A quantificação da concentração dos elementos químicos foi 

realizada através da técnica analítica denominada fluorescência de raios X 

por dispersão de energia (EDXRF, energy dispersive X-ray fluorescence), em 

equipamento disponível no Laboratório de Instrumentação Nuclear, da 

Divisão de Desenvolvimento de Métodos e Técnicas Analíticas e Nucleares, 

do USP/CENA. 
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A análise por fluorescência de raios X é um método quali-quantitativo 

baseado na medida das intensidades (número de raios X detectados por 

unidade de tempo) dos raios X característicos emitidos pelos elementos que 

constituem a amostra. Os raios X emitidos por tubos de raios X, ou raios X ou 

gama emitido por uma fonte radioativa, excitam os elementos que os 

constituintes, os quais, por sua vez, emitem linhas espectrais com energias 

características do elemento e cujas intensidades estão relacionadas com a 

concentração do elemento na amostra. 

Quando um elemento de uma amostra é excitado, este tende a ejetar 

os elétrons do interior dos níveis dos átomos, e como conseqüência disto, 

elétrons dos níveis mais afastados realizam um salto quântico para preencher a 

vacância. Cada transição eletrônica constitui uma perda de energia para o 

elétron, e esta energia é emitida na forma de um fóton de raio X, de energia 

característica e bem definida para cada elemento. Assim, de modo resumido, a 

análise por fluorescência de raios X consiste de três fases: excitação dos 

elementos que constituem a amostra, dispersão dos raios X característicos 

emitidos pela amostra e detecção desses raios X. 

A excitação foi feita com raios X Mo-Kα de 17,44 keV, provenientes 

de um tubo de raios X com alvo de Mo e filtro de Zr, operado a 25 kV e 10 

mA, possibilitando a detecção simultânea dos elementos químicos K, Ca, Ti, 

Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Rb e Sr pelos seus raios X característicos Kα. As 

amostras foram excitadas por 300 segundos, sendo os raios X detectados 

por um espectrômetro multicanal, baseado em detector semicondutor de 

Si(Li) e eletrônica nuclear convencional (Nascimento Filho et al., 1997). 

A concentração do elemento marcador Cr e dos outros elementos 

foi estimada através das intensidades dos raios X característicos, levando-se 

em conta o efeito matriz. A validação da metodologia foi realizada 

analisando-se uma amostra de referência certificada (hay powder, V-10) 

produzida pela Agência Internacional de Energia Atômica, Viena.  
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Para a determinação da estimativa de CMS foi considerado 7% da 

produção fecal como sendo proveniente da fração endógena (Weiss et al., 

1992), conforme metodologia utilizada por Paciullo et al (2001). 

Os dados obtidos com as cápsulas estimaram o consumo total de 

alimento. Para se estimar o consumo de forragem, primeiramente estimou-se a 

produção fecal total, valor este obtido com base na concentração de cromo nas 

fezes. A contribuição fecal do concentrado foi estimada determinando-se a sua 

digestibilidade in vitro. De posse da estimativa total de produção fecal e da 

estimativa de contribuição fecal do concentrado, por diferença estimou-se a 

produção fecal da forragem. A estimativa de consumo de forragem foi obtida 

determinando-se a digestibilidade in vitro da forragem e assim, determinando a 

fração indigestível que contribuiu para produção fecal obtida, a partir das 

seguintes fórmulas. 

PF total = [Cr2O3 administrado (g dia-1)/Concentração de Cr2O3 nas fezes (g Kg-1)] 

PF concentrado = CMS concentrado – (CMS concentrado x DIVMS concentrado)  

PF pastagem = (PF total – PF concentrado) 

CMS total = (CMS pastagem + CMS concentrado) 

CMS pastagem = (PF pastagem / 1-DIVMS pastagem) 

Onde, PF = produção fecal. 

As variáveis do comportamento ingestivo (pastejo, ruminação e ócio) 

foram mensuradas durante 24 horas ininterruptas, no penúltimo dia do período 

de coleta, com as observações feitas a cada 5 minutos. Entretanto, a 

mensuração da taxa de bocados foram efetuadas em duas sessões, uma no 

pastejo diurno e a outra no pastejo noturno, cerca de 20 a 30 minutos após a 

entrada no piquete, observando-se a vaca por 1 minuto (Erlinger et al., 1990). 

Os respectivos tempos em pastejo, ruminação e ócio foram obtidos somando-se 

na planilha o número de vezes que cada variável apareceu, multiplicando-se 

por 5. 
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3.7 Amostragem da Pastagem 
 

As amostras do pasto foram tomadas imediatamente antes da 

entrada dos animais em cada piquete, a partir do 13º dia de cada período, ou 

seja, três dias antes de iniciar o período de coleta de dados. Para estimar a 

massa de forragem disponível e a quantidade de resíduo remanescente após o 

pastejo de ponta, foi utilizado o método do quadrado de 1 m2 e corda 

seccionada de 15 metros, que consistiu na adoção da seguinte rotina: caminhar 

em zigue-zague pelo piquete e coletar em quatro pontos eqüidistantes, segundo 

as recomendações de Penati (2001), para amostragem de forragens em áreas 

de até 2000 m2. A forragem contida dentro do quadrado foi cortada a 10 cm do 

solo. A amostragem simulando o pastejo efetuado pelas vacas foi realizada 

também caminhando em zigue-zague pelo piquete, coletando a forragem a uma 

altura entre 70 a 110 cm, dependendo da altura do resíduo. 

Foram determinados a taxa média de acúmulo, (kg de MS por ha por 

dia), densidade volumétrica da forragem (kg de MS ha-1.cm) e altura (cm). O 

acúmulo de forragem foi calculado pela diferença entre a disponibilidade de 

forragem do pré pastejo e a disponibilidade do resíduo pós-pastejo. A taxa 

média de acúmulo foi calculada dividindo-se o acúmulo de forragem do ciclo 

pelo número de dias de descanso (Rosseto, 2000). 

A altura da forragem antes do pastejo foi medida como o 

comprimento desde o nível do solo até a curvatura da última folha 

completamente expandida. A densidade volumétrica foi calculada dividindo-se a 

massa de forragem pré-pastejo pela altura, descontando-se os primeiros 20 cm 

em relação ao nível do solo (Balsalobre, 1996). 

Foram determinadas a produção de forragem média para os piquetes 

para cada período (disponibilidade de folhas e disponibilidade de forragem 

total), a relação folha/caule, a proporção material verde/materialmorto e a 

quantidade de material remanescente, mediante média das quatro repetições. 
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Estas amostras foram imediatamente processadas e armazenadas para 

posterior determinação químico-bromatológica. 

 

3.8 Análises bromatológicas 
 
As amostras dos concentrados experimentais foram coletadas 

imediatamente após seu preparo. A amostras colhidas da pastagem foram 

pesadas in natura e fracionadas em sub amostras pela separação morfológica 

em lâmina foliar, colmo e material morto, para a determinação da participação 

relativa de cada um desses componentes morfológicos na forragem no pré e 

pós pastejo. Uma segunda fração consistiu-se da forragem íntegra. As 

amostras de pastejo simulado não sofreram separação morfológica, entretanto, 

consistiam-se basicamente de folhas. 

Todas as amostras foram secas a 55° C por 72 horas, moídas em 

moinho tipo Willey (Willey Mill, Arthur H. Thomas, Philadelphia, PA), utilizando 

peneira de malha de 1 mm. As amostras foram acondicionadas para posterior 

análise. 

As análises para determinação da MS, MO e EE procederam-se de 

acordo com AOAC (1990). 

As frações FDN e FDA foram determinadas através do equipamento 

Ankon (Ankon 200 Fiber Analyser da Ankon Technology Corporation), sendo 

adicionado o sulfito de sódio, com o objetivo de solubilizar a proteína aderida à 

parede celular (Mertens, 1998). 

A lignina foi analisada com a adição de ácido sulfúrico 72% no 

resíduo insolúvel da determinação da FDA (Van Soest, 1982). 

A proteína total foi obtida através da combustão das amostras 

segundo o método de Dumas, utilizando-se um auto-analisador de nitrogênio 

marca Leco® (Leco Corporation, St. Joseph, MI, EUA) modelo FP-2000 

nitrogen analyzer, Leco Instruments, Inc. St. (Wiles et al., 1998). 
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As determinações das frações nitrogenadas (nFDN, nFDA) foram 

realizadas em Macro Kjeldahl. 

Para análise da digestibilidade verdadeira in vitro da MS foi utilizado o 

protocolo proposto pela ANKON Fiber Analyser (ANKON® Technology 

Corporation, Fairport, NY), conforme descrito por Holden (1999).  

O NDT foi calculado a partir da equação proposta por Weiss (1993). 

 

3.9 Análises Estatísticas 
 

Os dados de produção e composição do leite, condição corporal e 

parâmetros sanguíneos, foram analisados utilizando-se o PROC GLM (General 

Linear Models) do pacote estatístico SAS (1999), versão 8 para Windows. 

Para a obtenção das médias para os tratamentos utilizou-se o 

LSMEANS em virtude da perda de um animal já no segundo período 

experimental. O quadro de análise de variância proposto é apresentado na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7. Análise de variância 
Vacas em terço inicial de lactação 

Causas de Variação Graus de Liberdade 
Animal 7 
Período 3 

Tratamento 3 
Resíduo 18 

Total 31 
 

Vacas em terço médio de lactação 
  

Causas de Variação Graus de Liberdade 
Animal 10 
Período 3 

Tratamento 3 
Resíduo 27 

Total 43 
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O modelo estatístico adotado para as variáveis experimentais foi: 

 

Yijkl= µ + Pi + Vj + Tk + V(R)l + eijkl, 

 

Onde, para o experimento com vacas em terço inicial de lactação:  

 

Yijkl = variáveis observadas; 

µ = média geral; 

Pi = efeito do período i , (sendo  i = 1, 2, 3 e 4); 

Vj  = efeito da vaca j, (sendo j = 1, 2...8); 

Tk = efeito do tratamento k , (sendo k  = 1, 2, 3 e 4); 

V(R)l = efeito da replicação l, sendo (l = 1 e 2); e 

eijkl = erros associados as observações Yijkl.  

 

Para o experimento com vacas em terço médio de lactação: 

 

Yijkl = variáveis observadas; 

µ = média geral; 

Pi = efeito do período i , (sendo  i = 1, 2, 3 e 4); 

Vj  = efeito da vaca j, (sendo j = 1, 2...11); 

Tk = efeito do tratamento k , (sendo k  = 1, 2, 3 e 4); 

V(R)l = efeito da replicação l, sendo (l = 1, 2 e 3); e 

eijkl = erros associados as observações Yijkl

 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Produção e composição da forragem 
 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 8, verifica-se a 

obtenção de alta produção de MS de forragem, indicando que, após o período 

médio de descanso de 34 a 35 dias, a disponibilidade de MS foi 14.970 kg MS 

ha-1. A diferença entre os períodos pode ser justificada pelos efeitos aditivos da 

adubação durante os subseqüentes ciclos de pastejo, bem como pelas 

diferenças de precipitação pluviométrica. Também, as amostragens não foram 

realizadas nos mesmos piquetes durante os períodos experimentais, os quais 

apresentaram diferentes potenciais de produção de forragem. Este valor é 

praticamente o dobro do encontrado por Balsalobre (1996), que relatou 

disponibilidade de MS de 7.978 kg ha-1, entretanto, o coeficiente de variação 

relatado pelo mesmo autor foi de 44,37%. No presente trabalho, o coeficiente 

de variação foi de 6,2%. Entretanto, Voltolini2 relatou disponibilidade de MS de 

11.270 kg ha-1 na mesma área, entre os meses de dezembro a fevereiro do 

mesmo ano, o que se aproxima bastante do valor encontrado no presente 

trabalho. 

A disponibilidade de folhas verdes no pré-pastejo foi de 5.046 kg de 

MS ha-1, o que resultou em oferta de MS de lâminas foliares verdes de 6,94 kg 

por 100 kg de PV animal, que é superior ao necessário para garantir consumo 

adequado da planta e conseqüentemente para o desempenho individual (Bargo 

et al. 2003). Portanto, fica evidente que o CMS e a produção de leite não foram 

                                            
2 VOLTOLINI, T.V. (USP/ESALQ, Departamento de Zootecnia). Comunicação pessoal, 2004. 
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limitados pela oferta de forragem. A oferta total de MS, considerando a partir de 

10 cm do solo, foi de 18,5 kg de MS por 100 kg de PV animal. 

 

Tabela 8. Caracterização quantitativa e morfológica do capim-elefante antes e 

após o pastejo de ponta efetuado pelas vacas em lactação 

Períodos de avaliação Componentes 1 2 3 4 Média DP1

Oferta de Forragem (t MV ha-1) 85,5 71,2 79,2 71,9 76,9 6,7 
Oferta de Forragem (t MS ha-1) 16,3 14,0 15,3 14,1 14,9 1,1 
     Folhas (%) 44,7 27,3 30,9 31,8 33,7 7,6 
     Colmo (%) 48,8 63,2 56,6 55,7 56,1 5,8 
     Material morto (%) 6,4 9,5 12,4 12,5 10,2 2,9 
Resíduo pós-pastejo (t MV ha-1) 65,3 49,4 54,2 54,7 55,9 6,7 
Resíduo pós-pastejo (t MS ha-1) 12,7 9,6 10,5 9,9 10,7 1,4 
     Folhas (%) 30,4 10,0 20,1 28,4 22,2 9,3 
     Colmo (%) 59,2 81,7 65,6 61,3 67,0 10,2 
     Material morto (%) 10,4 8,3 14,2 12,2 10,8 2,4 
1 - Desvio padrão

 

Estes resultados estão muito acima dos valores encontrados na 

literatura. Em pastagens tropicais, Stradiotti Jr (1995) relatou oferta de 3 a 7 kg 

MS para cada 100 kg de PV, sem constatar diferenças no CMS. Ofertas de 

forragem variando de 3 a 10 kg de MS por 100 kg de PV foram relatadas por 

Silva et al. (1994), que trabalharam com capim elefante anão (P. purpureum cv 

MOTT) e não observaram diferenças no CMS. 

Os valores de oferta de forragem (Tabela 8) para as vacas em 

lactação são elevados devido a dois fatores. Em primeiro lugar, à estratégia de 

manejo adotado, ou seja, a utilização de lote de vacas secas e de animais em 

crescimento para fazerem o repasse, o que facilita grandemente o manejo das 

diferentes categorias de animais. O segundo fator se refere à alta produção de 

MS da pastagem, uma vez que a pastagem recebeu altas doses de fertilizante 

nitrogenado, adubação orgânica (esterco do curral), que somados à alta 

fertilidade natural do solo, propiciaram condições para alto acúmulo de MS. 
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Trabalhos recentemente conduzidos na mesma área experimental 

sugerem que o período de descanso adotado neste estudo foi excessivo. Isso 

resultou em grande proporção de colmo e material morto na forragem 

disponível. 

Também, este manejo respeita a preferência por certas partes da 

planta por parte do animal. Tanto em gramíneas quanto em leguminosas, a 

folha é fração preferida pelo animal (Cardenas e Lascano, 1988). Cowan et al. 

(1986), observaram que vacas leiteiras selecionavam predominantemente 

folhas e que a predição da produção poderia ser feita com base na 

disponibilidade de folhas. Hoyos e Lascano (1985), constataram que o índice de 

seletividade para folhas de B. humidicola era de 1,6, com a folha participando 

em 95,3% da dieta. Essa preferência e também o efeito da quantidade de folha 

sobre o CMS foram constatados por Arnold (1964) e por Chacon et al. (1976); a 

preferência parece estar relacionada não só com a maior digestibilidade foliar 

(Van Soest, 1987), como também com a maior acessibilidade e menor 

resistência à preensão da folha em relação ao caule (Minson, 1982). 

A existência do tamanho crítico na passagem das partículas pelo 

orifício retículo-omasal sugere que a taxa de redução das partículas seja o fator 

dominante que regula a saída do material do rúmen, isso é a causa do menor 

consumo de hastes comparado às folhas, já que as folhas possuem menor 

resistência a degradação do que as hastes (Laredo & Minson, 1973). Em média 

houve retenção por mais tempo (35 %) das hastes em relação às folhas no 

retículo-rúmen, ou seja, 8,3 horas a mais de retenção para as hastes quando foi 

medido a taxa de passagem das partículas de 5 espécies forrageiras através do 

retículo-rúmen de carneiros (Laredo & Minson, 1973). Em termos de 

desempenho animal, Teixeira et al. (1999) observaram que vacas em início de 

lactação mantidas em pastagem de capim Tobiatã consumindo apenas as 

folhas e recebendo 11 kg dia-1 de concentrado produziram em média 30,6 kg de 

leite dia-1. 
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A oferta de MSV por vaca dia-1 foi em média 89,6 kg no presente 

trabalho. A literatura mostra que apesar da oferta de forragem ser uma variável 

assintótica, (Poppi et al., 1987; Peyraud et al., 1996; Dalley et al., 1999), o CMS 

não aumenta de forma linear com o aumento da oferta de forragem. Em 

pastagem de clima temperado, o CMS atingiu um “plateau” com uma oferta de 

forragem de 55,2 kg de kg MS vaca-1dia-1 (Leaver, 1985). Entretanto, Peyraud 

et al. (1996) relataram “plateau” de 32,6 kg MS vaca-1dia-1. 

Em trabalho de revisão sobre vacas mantidas em pastagens 

temperadas, Bargo et al. (2003) concluíram que o máximo CMS (21,9 kg MS 

vaca-1dia-1) pôde ser alcançado quando a oferta de forragem esteve entre 3 a 5 

vezes o CMS. Entretanto, devido ao fato da baixa eficiência de utilização das 

pastagens quando a oferta de forragem é alta, a recomendação é de 2 vezes o 

CMS esperado, ou seja, aproximadamente 25 kg MS vaca-1dia-1, para animais 

recebendo concentrado (Bargo et al., 2002). 

A participação de folhas verdes (33,71%) e colmos (56,10%) na 

massa total estão condizentes com os dados citados na literatura, entretanto a 

participação de material morto (10,2%) apresenta-se superior aos relatados e 

pode ser explicado pelos cortes da planta realizados a 10 cm do solo. Também, 

as plantas estavam com seu meristema apical excessivamente elevado (acima 

de 100 cm), o que contribuía para o acúmulo de maior quantidade de material 

morto nas partes inferiores das plantas. Voltolini3 trabalhou na mesma área e 

relatou 33,93, 63,55 e 2,53% para as proporções de folhas, colmos e material 

morto, respectivamente, durante os meses de dezembro a fevereiro. 

A quantidade de resíduo pós-pastejo da ordem de 10.687 kg de MS 

ha-1 não é o resíduo final, uma vez que esta mensuração foi efetuada antes da 

entrada dos animais de repasse. As percentagem de folhas, colmos e material 

morto no resíduo foram de 22,2, 67,00 e 10,8%, respectivamente. Voltolini3, 

adotou o mesmo manejo de resíduo, observou valores de 15,93, 75,25 e 3,27% 

para folhas, colmos e material morto, respectivamente. Entretanto, Hillescheim 
                                            
3 VOLTOLINI, T.V. (USP/ESALQ, Departamento de Zootecnia). Comunicação pessoal, 2004. 
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(1996) observou que menos de 16% de folhas remanescentes no resíduo tem 

efeito determinante na rebrota do capim elefante para o próximo ciclo de 

pastejo. 

A Tabela 9 apresenta os dados referentes às alturas da planta no pré 

e pós-pastejo, densidade, relação folha/colmo e oferta de forragem. 

A densidade média da pastagem obtida foi de 98,00 kg MS ha-1.cm, 

estando um pouco acima dos valores reportados por Balsalobre (1996), que 

encontrou valor máximo de 74,97 kg MS ha-1.cm e Voltolini4, que encontrou 

valor médio de 65,52 kg MS ha-1.cm. 

Tabela 9. Produção de forragens e características estruturais da planta 
forrageira 

Período de avaliação Componentes 1 2 3 4 Média DP1

Oferta de forragem (kg MS/100 kg PV) 27,3 23,4 25,6 23,5 24,9 1,8 
Altura pré-pastejo (cm) 180,1 159,3 144,2 132,4 154,0 20,5
Altura pós-pastejo (cm) 149,2 130,8 114,8 123,3 129,5 14,6
Densidade (kg MS ha-1.cm) 90,9 88,0 106,5 106,6 98,0 9,9 
Folha/Colmo pré-pastejo 0,91 0,43 0,54 0,56 0,60 0,2 
Folha/Colmo pós-pastejo 0,51 0,31 0,46 0,12 0,33 0,2 
1 – Desvio padrão 

 
Segundo Stobbs (1977) os valores de densidade observados neste 

estudo têm sido reportados como baixos e podem limitar o CMS da pastagem 

pelas vacas em lactação uma vez que dificultam a preensão da forrageira, 

aumentando o tempo de pastejo. Os trabalhos clássicos de Stobbs (1973) 

demonstraram que o habito de crescimento e a maturidade nas plantas 

cespitosas tropicais, representam limitações à apreensão e ao consumo, uma 

vez que o maior comprimento de entre-nós diminui a densidade de folhas e isso 

afeta o tamanho de bocado. 

O aumento da densidade de forragem como conseqüência do 

aumento da densidade de perfilhos, melhora a qualidade alimentar da forragem 

em conseqüência da maior facilidade de apreensão e aumento no CMS 
                                            
4 VOLTOLINI, T.V. (USP/ESALQ, Departamento de Zootecnia). Comunicação pessoal, 2004. 
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(Stobbs, 1973a). As gramíneas tropicais de hábito cespitoso, no entanto, 

apresentam arquitetura com folhas distantes nas camadas horizontais 

superiores, reduzindo a densidade, o que poderia reduzir o consumo devido a 

maior dificuldade na apreensão pelos animais (Hillesheim, 1987). 

A altura da pastagem (Tabela 9) imediatamente antes da entrada dos 

animais foi alta, em média 154,03 cm. Esta variável juntamente com a variável 

relação folha/colmo, são as características estruturais da pastagem que afetam 

o consumo de forragem. Estas variáveis podem afetar o custo energético 

representado pelo tempo gasto em pastejo e resultar em menor consumo da 

pastagem. No início do pastejo o animal encontra dificuldade para apreender a 

folha, uma vez que esta está a mais de um metro e meio do solo e em uma 

densidade baixa, o que limita o tamanho de bocados. No final do período de 

pastejo, a maior quantidade de colmos em detrimento às folhas seria o fator 

mais limitante para o consumo (Gomide & Gomide, 2001). 

Com base na Tabela 9, pode-se notar a estacionalidade da produção 

forrageira. Enquanto que no período 1, no final do mês de abril quando a 

unidade do solo ainda era alta, a altura da pastagem foi de 1,8 m. entretanto, no 

final da primeira quinzena do mês de junho, a altura da pastagem não passou 

dos 1,32 m, caracterizando assim o efeito indesejável do fotoperíodo, 

temperatura e defict hídrico sobre o acúmulo de MS. 

A altura do resíduo pós-pastejo de ponta foi de 129,55 cm, estando 

um pouco acima dos 119,0 cm relatado por Voltolini5, que trabalhou na mesma 

área, e muito acima da altura preconizada por Corsi (1986), que é de no 

máximo 80 cm. Vale ressaltar que esta não é a altura final, altura esta somente 

atingida após a saída dos animais de repasse. Entretanto, a altura final se 

aproximou do valor acima mencionado, uma vez que as plantas estavam com o 

meristema apical bastante elevado, ficando a cargo dos animais de repasse por 

perfazerem apenas uma desfolha mais drástica da pastagem. 

                                            
5 VOLTOLINI, T.V. (USP/ESALQ, Departamento de Zootecnia). Comunicação pessoal, 2004. 
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A altura também, em muitas situações pode estar relacionada com a 

lignificação dos tecidos comprometendo o balanço entre a biomassa e 

qualidade da planta forrageira. 

A relação folha/colmo obtida no pré-pastejo foi de 0,60, enquanto que 

a observada no resíduo pós-pastejo foi de 0,33 kg MS kg MS-1. Voltolini6 relatou 

0,55 e 0,23 para estas relações no pré e pós-pastejo. Entretanto, Balsalobre 

(1996) relatou relação folha/colmo no pré-pastejo de 0,625. 

Os dados referentes à composição bromatológica da pastagem estão 

apresentados nas Tabelas 10 (pré-pastejo) e 11 (pós-pastejo). 

Os resultados da composição bromatológicas do pastejo simulado e 

demais frações do capim elefante apresentados na Tabela 10 estão de acordo 

com os relatados em trabalhos realizados na EMBRAPA – CNPGL (Deresz et 

al., 2001). Os valores altos de cinzas não podem ser desconsiderados, onde 

embora estes estejam de acordo com os encontrados por Balsalobre (1996) e 

Voltolini6, contribuem negativamente para o cálculo do NDT, segundo a 

equação de Weiss (1993). É importante ressaltar que o alto valor de cinzas 

encontrado tem elevada contribuição de sílica (Balsalobre, 1996). 

Paciullo et al. (2001), estimaram a composição química de pastagem 

de capim-elefante na época das chuvas, manejada com 3 dias de ocupação e 

30 dias de descanso, relatando valores de 15,8, 71,1, 36,7 e 63,8%, para PB, 

FDN, FDA e DIVMS, para amostras simulando o pastejo, respectivamente. 

Valores de PB, FDN e FDA na folha de capim elefante aos 30 dias de idade de 

15,68, 60,0 e 33,36% foram relatados por Pereira et al. (2000). 

Balsalobre (1996) amostrou capim elefante sob pastejo com ciclos de 

45 dias entre os meses de outubro a abril, simulando o pastejo feito pelos 

animais e encontrou 21,69% MS, 36,9% FDA, 64,75% FDN, 61,08% FDNn, 

12,3% Cinzas, 1,68% EE, 4,08% LIG e 60,8% NDT. 

 

                                            
6 VOLTOLINI, T.V. (USP/ESALQ, Departamento de Zootecnia). Comunicação pessoal, 2004. 
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Tabela 10. Composição bromatológica das frações da pastagem de Capim-
elefante em pré-pastejo 

Ciclos de Pastejo  
1 2 3 4 

Média 
Geral 

Desvio 
Padrão

MS 20,1 21,2 20,4 19,6 20,3 0,6 
MO (%MS) 88,7 90,2 90,0 88,9 89,4 0,6 
PB (%MS) 10,9 14,9 13,8 15,2 13,7 1,7 

FDN (%MS) 65,1 63,9 62,8 60,0 62,9 1,9 
FDNn (%MS) 61,0 59,3 57,5 55,0 58,2 2,2 
FDA (%MS) 36,6 32,3 32,9 31,7 33,3 1,9 

Cinzas (%MS) 11,3 9,8 10,0 11,1 10,5 0,6 
EE (%MS) 2,4 2,2 2,6 2,7 2,5 0,2 

N-FDN (%NT) 37,6 31,2 38,2 32,8 34,9 2,9 
N-FDA(%NT) 6,1 6,1 5,7 5,1 5,7 0,4 
LIG (%MS) 3,6 3,2 3,1 3,2 3,3 0,2 

Celulose (%MS) 32,9 29,8 29,7 18,5 27,7 5,5 
Hemicel. (%MS) 28,5 31,6 29,9 28,3 29,6 1,3 
DIVVMS (%MS) 68,1 69,6 68,6 68,9 68,8 0,5 

Pastejo simulado 

NDT (%MS) 58,0 60,3 61,4 61,0 60,2 1,3 
        

MS 17,7 18,7 18,4 18,4 18,3 0,4 
MO (%MS) 88,2 90,4 89,5 89,9 89,5 0,8 
PB (%MS) 6,1 5,6 4,3 5,2 5,3 0,6 

FDN (%MS) 65,1 64,7 67,8 71,6 67,3 2,7 
FDA (%MS) 34,9 35,3 40,0 41,2 37,9 2,8 

Cinzas (%MS) 11,8 9,6 10,4 10,0 10,4 0,8 

Planta inteira 

EE (%MS) 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 0,1 
        

MS  18,4 21,0 19,1 19,2 19,4 1,0 
MO (%MS) 87,8 89,5 89,3 89,0 88,9 0,6 
PB (%MS) 11,7 15,3 13,1 14,9 13,7 1,4 

FDN (%MS) 50,5 61,9 - 63,0 58,5 5,6 
FDA (%MS) - 31,8 36,1 32,2 33,4 1,9 

Cinzas (%MS) 12,2 10,5 10,7 10,9 11,1 0,6 

Folhas 

EE (%MS) 2,0 2,1 2,2 2,3 2,2 0,1 
        

MS 14,0 14,8 14,0 14,2 14,2 0,3 
MO (%MS) 88,0 91,7 89,0 89,6 89,6 1,4 
PB (%MS) 3,8 2,7 3,0 3,3 3,2 0,4 

FDN (%MS) 63,7 71,9 67,9 70,3 68,5 3,1 
FDA (%MS) 41,5 41,9 39,3 41,5 41,0 1,0 

Cinzas (%MS) 12,0 8,2 11,0 10,3 10,4 1,4 

Colmo 

EE (%MS) 0,9 0,8 1,0 1,1 0,9 0,1 
        

MS (%) 71,4 71,3 71,9 82,0 74,1 4,5 
MO (%MS) 87,4 86,9 88,6 87,9 87,7 0,6 
PB (%MS) 3,1 3,2 2,0 3,0 2,8 0,4 

FDN (%MS) 69,6 72,7 76,4 72,1 72,7 2,4 
FDA (%MS) 41,6 41,8 45,5 43,6 43,1 1,6 

Material morto 

Cinzas (%MS) 12,5 13,0 11,3 12,1 12,3 0,6 
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Tabela 11. Composição bromatológica das frações da pastagem de Capim-

elefante após o pastejo efetuado pelas vacas em lactação 

Ciclos de Pastejo  
1 2 3 4 

Média 
Geral

Desvio 
Padrão

MS 19,0 18,9 18,4 19,3 18,9 0,3 
MO (%MS) 89,3 89,3 89,3 90,1 89,5 0,3 Folha 

Cinzas 
(%MS) 

10,7 10,6 10,7 9,9 10,5 0,3 
        

MS 12,9 13,2 13,3 13,2 13,2 0,2 
MO (%MS) 89,0 91,1 89,3 89,6 89,8 0,8 Colmo Cinzas 

(%MS) 
10,9 8,1 10,7 10,3 10,0 1,1 

        

MS 18,1 18,5 18,6 16,9 18,0 0,6 
MO (%MS) 88,5 90,7 88,8 89,8 89,5 0,8 Planta 

Inteira Cinzas 
(%MS) 

11,4 9,2 11,2 10,2 10,5 0,8 
        

MS 85,0 85,8 87,0 78,1 84,0 3,4 
MO (%MS) 87,8 87,0 89,9 88,1 88,2 1,0 Material 

Morto Cinzas 
(%MS) 

12,2 12,9 10,1 11,8 11,7 1,0 

 
 

4.2 Produção e composição do leite 
 

As vacas em terço médio de lactação produziram em média 18,7 kg 

de leite dia-1 corrigido para 3,5% de gordura. Por outro lado, vacas em terço 

final de lactação produziram 13,7 kg de leite vaca dia-1. 

Os dados de produção e composição do leite estão apresentados nas 

Tabela 12 e 13. Nota-se que a substituição do milho moído fino (MMF) por 

polpa cítrica peletizada (PCP) no concentrado, não afetou (P>0,05) a produção 

de leite e produção de leite corrigido para 3,5% de gordura, os teores e 

produções de gordura, proteína, sólidos totais e N-uréico do leite, para os dois 

grupos de vacas estudados. 

Apenas as vacas em terço final de lactação apresentaram diferença 

significativa (P<0,05) no teor de lactose do leite, no tratamento T75 em relação 

aos demais (Tabela 13). A possível explicação seria uma menor produção de 
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propionato, o que limitaria a quantidade de glicose chegando à glândula 

mamária. Bhattacharya e Harb (1973) observaram menor concentração de 

ácidos graxos voláteis em dietas com 60% de polpa de citros. Alteração na 

relação acetato:propionato de 2,3 para 2,64 quando se incluiu PCP na dieta 

também foi observada por Rojas et al. (2001), o que corrobora as afirmações de 

Schaibly e Wing (1974), de que dietas com altas quantidades de PCP podem 

incorrer em limitação de substratos gliconeogênicos. Entretanto, se este fosse o 

caso, no presente estudo as vacas em terço médio de lactação deveriam ser 

mais afetadas do que no terço final, o que não ocorreu. 

 

Tabela 12. Produção e composição do leite de vacas em terço médio de 

lactação, custo e relação leite/concentrado (Experimento I) 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Média EPM2 P3

Leite, (kg vaca-1dia-1) 18,3 18,9 18,7 18,8 18,7 0,44 0,78
LCG, 3,5%1 18,2 18,8 18,7 19,0 18,7 0,43 0,62
Gordura, % 3,53 3,50 3,54 3,55 3,53 0,06 0,95
Gordura, kg 0,63 0,66 0,65 0,67 0,65 0,01 0,57
Proteína, % 3,06 3,12 3,06 3,02 3,06 0,03 0,27
Proteína, kg 0,55 0,58 0,56 0,56 0,57 0,01 0,57
Lactose, % 4,38 4,43 4,37 4,35 4,38 0,02 0,12
Lactose, kg 0,80 0,84 0,82 0,82 0,82 0,02 0,62
Sólidos totais, % 12,91 12,91 13,37 12,91 13,02 0,43 0,83
Sólidos totais, kg 2,30 2,46 2,51 2,42 2,42 0,12 0,83
Gordura/Proteína 1,15 1,12 1,16 1,17 1,15 0,02 0,53
N uréico, mg dL-1 15,16 15,08 14,80 14,99 15,0 0,35 0,90
Extrato Seco Desengord., % 8,76 8,70 8,48 8,53 8,60 0,15 0,21
Extrato Seco Desengprd., kg 1,66 1,80 1,85 1,75 1,7 0,07 0,22
Cont. de Cel. Som. (x1000) 183,0 228,6 208,9 192,8 203,4 37,7 0,84
Custo concent/kg de leite, US$4 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 - - 
Relação L de leite/ kg concent. 2,89 2,99 2,98 3,02 2,97 - - 
1  - Produção de leite (3,5% de gordura) = 0,4324*PL(kg)+16,216*gord(kg) (Tyrrel & Reid, 1965); 
2  - Erro padrão da média;  
3  - Probabilidade 
4  - Considerando apenas o Farelo de soja (US$ 11,707 a saca de 60 kg), o milho (US$ 6,69 

saca de 60 kg) e a polpa cítrica (US$ 86,95 a tonelada). 
 

                                            
7 Dólar americano, cotação oficial de 06/05/2004 (R$ 2,99) 

 



 53

Tabela 13. Produção e composição do leite de vacas em terço final de lactação, 
custo e relação leite/concentrado (Experimento II) 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Média EPM2 P3

Leite, (kg vaca-1dia-1) 13,3 13,2 13,2 13,0 13,2 0,28 0,90
LCG, 3,5%1 13,7 13,6 13,9 13,5 13,7 0,28 0,53
Gordura, % 3,71 3,75 3,86 3,88 3,80 0,08 0,43
Gordura, kg 0,49 0,49 0,51 0,49 0,49 0,01 0,60
Proteína, % 3,35 3,35 3,37 3,35 3,37 0,03 0,93
Proteína, kg 0,40 0,43 0,44 0,42 0,44 0,01 0,55
Lactose, % 4,38a 4,29a 4,31a 4,24b 4,29 0,03 0,02
Lactose, kg 0,58 0,57 0,57 0,55 0,56 0,01 0,40
Sólidos totais, % 13,28 13,73 13,58 12,56 13,27 0,35 0,21
Sólidos totais, kg 1,76 1,78 1,80 1,612 1,74 0,08 0,32
Gordura/Proteína 1,11 1,12 1,15 1,15 1,13 0,02 0,39
N uréico, mg dL-1 14,70 13,84 13,92 15,06 14,3 0,04 0,08
Extrato Seco Desengord., % 8,98 8,86 8,82 8,60 8,82 0,16 0,40
Extrato Seco Desengord., kg 1,28 1,29 1,30 1,12 1,24 0,07 0,31
Cont. de Cel. Som. (x1000) 185,8 159,2 162,7 133,1 140,4 20,5 0,41
Custo do concent./kg de leite, R$4 0,165 0,162 0,153 0,155 0,158 - - 
Relação L de leite/kg de concent. 2,49 2,48 2,53 2,46 2,49 - - 
Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 0,05. 
1  - Produção de leite (3,5% de gordura) = 0,4324*PL(kg)+16,216*gord(kg) (Tyrrel & Reid, 1965); 
2  - Erro padrão da média;  
3  - Probabilidade 
4  - Considerando apenas o Farelo de soja (US$ 11,78 a saca de 60 kg), o milho (US$ 6,69 saca 

de 60 kg) e a polpa cítrica (US$ 86,95 a tonelada). 
 

 

A relação média entre a produção e leite e o fornecimento de MS de 

concentrado foi de 2,49 e 2,97 para vacas em terço médio e inicial de lactação. 

Estes dados estão de acordo com Balsalobre (1996) que relatou valores 

variando entre 2,55 e 3,09 para fornecimento de 7,1 kg de MS de concentrado 

por vaca dia-1. 

As produções diárias de leite estão abaixo dos relatados por Santos & 

Juchem (2000), que revisaram a literatura sobre suplementação com 

concentrado em pastagens tropicais. Os autores relataram produção média de 

19,35 kg de leite por dia com o fornecimento de 4,7 kg de MS de concentrado e 

21,6 kg por dia com a utilização de 5,6 kg de MS de concentrado, fracionado 
                                            
8 Dólar americano, cotação oficial de 06/05/2004 (R$ 2,99) 

 



 54

em duas ou três vezes ao dia, obtendo uma relação de 3,75:1. Todavia os 

dados apresentados por estes autores são provenientes de vacas em lactação 

em um estágio de lactação menos avançado, quando comparados com os 

utilizados no presente trabalho. Mais recentemente, Santos et al. (2003), 

revisaram principalmente a literatura referente à pastagens tropicais e relataram 

produção média de 13,8 kg de leite vaca-1dia-1 com a utilização de cerca de 

3,45 kg de MS de concentrado vaca-1dia-1. Segundo estes mesmos autores, 

produção media de 22,78 foi observada para uma suplementação de 6,45 kg de  

MS de concentrado vaca-1dia-1. 

Assis (2001), utilizou um modelo de simulação para produção de leite 

em pastagem de capim-elefante e relatou possíveis produções entre 19,34 e 

25,44 kg de leite para um fornecimento de 4 a 6 kg de MS de concentrado. 

Com base nos dados da literatura, se assumirmos uma produção em 

pastagens de capim Elefante sem suplementação com concentrado, entre 10 a 

12 kg de leite vaca dia-1, verifica-se que as respostas em produção de leite por 

kg de concentrado variaram de 0,95 a 1,24 kg de leite por kg de concentrado, 

para as vacas no terço médio de lactação. Estas respostas são superiores às 

obtidas para vacas em lactação em pastagens de capim elefante da ordem de 

0,5 a 1,0 kg de leite por kg de concentrado relatados por alguns autores (Valle 

et al. 1997; Deresz et al. (1994); Alvim et al. (1996); Vilela et al. (1996). 

Há 30 anos atrás, Wing (1974), motivado principalmente por aspectos 

econômicos, testou a polpa cítrica seca na forma peletizada ou não e com duas 

diferentes forragens, o feno de pangola e o bagaço de cana. Nos dois 

experimentos nenhuma alteração na produção e composição do leite pôde ser 

atribuída à forma física da polpa cítrica, concluindo que o valor nutritivo da 

mesma na forma convencional ou peletizada é praticamente a mesma. 

Drude et al. (1971) testaram as combinações: silagem de milho e 

alfafa peletizada, silagem de milho e PCP, alfafa peletizada e PCP e alfafa 

peletizada mais casca de algodão. Todas as dietas tinham a relação 

concentrado:volumoso de 60:40. A produção de leite corrigido para gordura 
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(22,9 kg) foi maior para o tratamento silagem de milho mais PCP, seguido do 

tratamento silagem de milho mais alfafa peletizada (21,31 kg). Numericamente, 

os maiores valores para os teores de gordura (3,46%), proteína (3,30%) e 

sólidos totais (12,67%) também foram observados para a combinação silagem 

de milho mais PCP. A combinação alfafa peletizada e PCP foi o pior tratamento 

quanto à produção de leite, percentagens de gordura, proteína, sólidos totais e 

sólidos totais desengordurado, apresentando valores de 18,67 kg, 2,74, 3,09, 

12,02 e 8,76%, respectivamente. 

Van Horn et al. (1975) observaram que dieta com alta percentagem 

de milho (8% de PCP) resultava em depressão no teor de gordura do leite 

(3,54%) em comparação com dieta com alta percentagem (43,1%) de polpa 

cítrica, na qual a percentagem de gordura foi de 4,22%. Este mesmo 

comportamento foi observado para a produção de leite corrigido para gordura 

(18,3 e 20,0 kg vaca-1dia-1), respectivamente. O aumento de 0,4 para 1,7 e 3% 

de inclusão de uréia no concentrado reduziu o CMS da dieta com alto milho, 

mas não da dieta com alta PCP, sendo observada uma interação significativa 

entre a uréia e a PCP. Assim, quando se ajustou a produção de leite em função 

do CMS, a produção de leite foi similar para os dois teores de PCP na dieta. 

A produção e composição do leite não foram alteradas quando a PCP 

substituiu o farelo de milho no experimento de Lucci et al. (1975) ou quando 

substituiu a cevada no experimento de Lanza (1984) ou quando substituiu igual 

quantidade do milho ou cevada no concentrado de vacas em lactação no 

estudo de Economides (1974). 

Assis et al. (2000) avaliaram os efeitos da substituição de até 100% 

do milho pela polpa de citrus em dietas completas. Não houve diferença para 

produção de leite sem e com correção para 4% de gordura, teor de gordura, 

proteína, extrato seco total, extrato seco desengordurado, levando os autores a 

concluir que a polpa de citros pode substituir até 100% do milho em dietas 

completas para vacas em lactação. Entretanto, Belibasakis & Tsirgogianni 

(1996) não observaram diferença para produção de leite, percentagens de 
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proteína e lactose, sólidos totais e desengordurado, mas houve diferenças nas 

percentagens e produção de gordura na dieta com PCP (4,48% e 1,06 kg dia-1) 

quando esta substituía o milho (4,12 e 0,95 kg dia-1). 

Nussio et al. (2000) relataram que para vacas confinadas com 

silagem de milho, a combinação no concentrado de milho de média e alta 

degradabilidade ruminal com polpa de citros resultou em maiores produções de 

leite corrigido, gordura e proteína em comparação a dietas contendo apenas 

milho como fonte energética. Rojas et al. (2001) também observaram aumento 

na produção de leite corrigida para 4% de gordura, e teores de gordura, 

proteína, sólidos totais e sólidos não gordurosos, ao substituir o milho 

parcialmente pela polpa cítrica. Zervas et al. (1994) relataram que a 

percentagem de gordura do leite tendeu a aumentar quando a PCP foi usada 

para substituir 30% dos cereais no concentrado de ovelhas em lactação. 

De acordo com o NRC (2001), a PCP tem aproximadamente 85 a 

90% do valor energético do MMF. Esta diferença de valores proposto pelo NRC 

(2001) não se confirma nos dados do presente estudo e nos demais dados 

revisados (Economides, 1974; Van Horn et al., 1975; Luci et al., 1975; Lanza, 

1984; Belibasakis & Tsirgogianni, 1996 e Assis et al., 2000). Este estudo, assim 

como a grande maioria dos trabalhos revisados indica que a PCP quando em 

substituição parcial ao milho em dietas para vacas em lactação, tem valor 

energético igual ou mesmo superior ao do milho. A explicação para este fato 

pode estar no efeito positivo no ambiente ruminal, devido à redução no teor de 

amido da dieta e elevação nos teores de pectina e fibra de alta digestibilidade. 

A alta proporção de açúcar, pectina e fibra digestível na PCP, podem aumentar 

a geração de energia no rúmen em comparação ao milho, sem resultar em 

ambiente ruminal desfavorável. 

O maior teor de gordura no leite de vacas recebendo PCP em 

comparação com vacas recebendo dietas ricas em amido, corroboram a 

hipótese de melhor ambiente ruminal, maior digestão de FDN, maior relação 

C2:C3 e talvez menor produção ruminal de ácidos graxos de cadeia trans. 
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Com base nos dados das Tabelas 12 e 13, podemos concluir que 

vacas alimentadas com PCP como principal fonte energética do concentrado, 

produzem leite com composição normal, sem nenhuma alteração negativa 

preocupante. Os teores de gordura, proteína, sólidos totais e extrato seco 

desengordurado foram normais no presente estudo. 

Os dados da literatura mostram que a PCP aumenta o teor de 

gordura do leite quando o tratamento controle, normalmente rico em amido, 

está com teor abaixo de 3,5%. Tal comportamento foi observado nos estudos 

de Drude et al. (1974), Van Horn et al. (1975), Zervas et al., (1994) e Rojas et 

al. (2001). Quando o teor de gordura está acima dos 3,5%, como observado no 

presente estudo, a inclusão de PCP na dieta independentemente da 

quantidade, não afeta o teor de gordura, corroborando com os estudos de 

Economides (1974), Wing (1974), Lucci et al. (1975), Lanza (1984), Belibasakis 

& Tsirgogianni, 1996, Assis et al. (2000) e Nussio et al. (2000). 

As concentrações de N-uréico no leite não foram afetadas pelos 

tratamentos, entretanto, os valores obtidos estão acima do recomendado para 

vacas produzindo entre 13 e 19 kg de leite dia-1 (De Peters et al. 1992). Isto 

indica excesso de PB na dieta e está de acordo com Voltolini et al. (2003), que 

mostraram que para pastagem de capim elefante com 12% de PB, o 

concentrado não precisava conter mais do que 17,5% de PB na MS, para vacas 

com produção de 18,5 kg de leite dia-1. 

A redução do custo do concentrado por kg de leite produzido também 

é outro ponto a ser destacado, quando da inclusão de polpa de citros na dieta 

em substituição ao milho. Considerando os valores apresentados na Tabela 12, 

para uma produção simulada de 1.500 kg de leite dia-1, ao se substituir 75% do 

MMF pela PCP, o produtor economizaria US$ 255,8 mês-1 ou US$ 3.070,2 ao 

ano com a simples troca de ingrediente. 
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4.3 Variação do peso vivo e escore de condição corporal 
 

Os valores de variação de PV e escore de condição corporal (ECC), 

em números absolutos e em porcentagem, não foram influenciados pela 

substituição do MMF por PCP (Tabelas 14 e 15). Todavia, é importante 

salientar que períodos de avaliações para peso e condição corporal de 20 dias 

dificilmente apresentariam respostas significativas à condições nutricionais. 

Os valores encontrados para variação no ECC variaram de 0,00 a 

0,15 com média de 0,015, apresentando significância (P<0,05) entre os 

tratamentos para as vacas em terço inicial de lactação. Entretanto, vale 

ressaltar que este dado sofreu influencia significativa do período 2, que teve 

variações bem acima dos demais períodos devido ao fato de um animal ter sido 

acometido de problemas de casco no início do referido período. Embora este 

animal tenha se recuperado antes do período de coleta, voltando a produzir 

praticamente o mesmo leite do período anterior, o pouco tempo transcorrido 

não permitiu que o mesmo recuperasse o peso perdido. O ganho PV variou de 

0,5 a 9,30 kg, apresentando média de 4,36 kg, no estudo com vacas em terço 

médio de lactação, sem significância estatística. As vacas em terço final de 

lactação praticamente não apresentaram variação no ECC, sendo a variação 

média no peso vivo de 4,17 kg. 

 

Tabela 14. Condição corporal, peso vivo e suas variações para vacas em terço 

médio de lactação (Experimento I) 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Média EPM1 P2

Condição corporal 2,50 2,53 2,53 2,47 2,51 0,04 0,61 
Variação, pontos 0,00 0,15 0,03 0,06 0,01 0,05 0,04 
Variação, % 0,00 5,93 1,20 2,43 2,39 - - 

Peso vivo (kg) 543,3 541,1 528,1 534,7 536,8 6,54 0,38 
Variação, kg 9,30 2,95 5,68 0,50 4,36 4,96 0,56 
Variação, % 1,71 0,54 1,07 0,10 0,85 - - 

1  - Erro padrão da média; 
 2  - Probabilidade 
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Tabela 15. Condição corporal, peso vivo e suas variações para vacas em terço 

final de lactação (Experimento II) 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Média EPM1 P2

Condição corporal 2,75 2,73 2,71 2,77 2,74 0,03 0,63 
Variação, pontos 0,02 0,00 0,01 0,04 0,01 0,45 0,80 
Variação, % 0,73 0,00 0,37 1,44 0,63 - - 

Peso vivo (kg) 441,4 450,2 441,2 444,3 447,5 5,2 0,59 
Variação, kg 6,45 1,30 3,28 5,68 4,17 2,87 0,56 
Variação, % 1,46 0,29 0,74 1,28 0,94 - - 

1  - Erro padrão da média; 
 2  - Probabilidade 

 

A variação de PV assim como o ECC observados são importantes e 

demonstram o potencial de ganho de peso e ECC de vacas em lactação 

mantidas em pastagens tropicais. Os valores obtidos mostram que a condição 

corporal das vacas neste experimento estava abaixo do recomendado para o 

estágio de lactação e produção observados. 

Voltolini et al. (2003) também não relatou alterações na condição 

corporal e peso vivo de animais mantidos em sistemas a pasto com 

suplementação com concentrado. Assis et al. (2000) quando substituíram até 

100% do milho moído por polpa de cítrus não observaram efeito sobre a 

variação do peso vivo dos animais. 

Entretanto, Alvim et al. (1997) e Deresz et al. (2001) demonstram 

perdas e oscilações no peso vivo e escore de condição corporal em sistemas 

de produção de leite exclusivos a pasto e ou com a utilização de concentrado. 

O peso inicial das vacas em lactação foi em média 543,3 e 441,4 kg, 

enquanto que o final foi de 534,7 e 444,3 kg, para vacas em terço médio e final 

de lactação, respectivamente, evidenciando uma discreta perda de peso para 

as vacas em terço médio de lactação e um leve aumento de peso para as vacas 

em terço final de lactação. 

O ECC inicial foi de 2,5 e 2,75 e o final de 2,47 e 2,77 pontos, para as 

vacas em terço médio e final de lactação, respectivamente, justificando assim 
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os valores de peso vivo acima mencionados, ou seja, enquanto as vacas no 

meio da lactação perdem peso, as vacas depois de passarem por este estágio 

vão lentamente recuperando as reservas corporais perdidas nos primeiros 

meses de lactação. 

Os valores de condição corporal encontrados estão abaixo dos 

valores obtidos por Holden et al. (1994) que trabalharam com vacas em 

lactação em pastagens de gramíneas temperadas e observaram ganhos de 0,3 

pontos na condição corporal durante o período experimental. 

Vacas mantidas em pastagens, além de menor produção de leite, 

também apresentam menor ECC do que vacas confinadas. As recomendações 

de ECC para vacas em pastagens sem concentrado, com lactação entre 3.100 

a 5.500 kg de leite, na Nova Zelândia (Holmes et al., 1996), são inferiores às 

recomendações tradicionais para vacas em confinamento (Ferguson et al. 

1994). Os valores ótimos de escore de condição corporal para as condições 

brasileiras com vacas produzindo entre 4.000 a 6.000 kg leite ano-1, em 

pastagens tropicais precisam ser melhor estabelecidas. 

 

4.4 Consumo de matéria seca total e de pastagens 
 

As Tabelas 16 e 17 contem os dados relativos ao CMS dos dois 

experimentos. Não houve diferença significativa para o CMS do capim elefante 

e CMS total, em kg por dia ou em % do PV (P>0,05). A utilização das cápsulas 

de sesquióxido de cromo de liberação controlada da Captec, no protocolo 

utilizado, superestimou o consumo das vacas.  

Segundo o fabricante, o processo de fabricação da cápsula permite 

uma variação de 5% na liberação de cromo por dia após a padronização. 

Permite ainda mais 5% de variação na quantidade de cromo presente na 

cápsula, que é composta de quatro tabletes individuais de sesquióxido de 

cromo mais o veículo. A primeira fonte de variação não chega a prejudicar a 

estimativa, porém a segunda fonte de variação além de por si só ser um ponto 
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negativo e de maior influência do que a primeira, ainda pode afetar a 

quantidade de cromo liberada diariamente, mesmo após a padronização. Os 

dados obtidos permitem concluir que a liberação diária de cromo após a 

padronização ficou muito abaixo da quantidade predita pelo fabricante, o que 

comprometeu a mensuração do consumo de forragem. 

Comparando-se a estimativa de CMS obtida com as cápsulas com o 

consumo predito pelo NRC gado de leite (2001), observa-se uma 

superestimativa de 63,5 e 69% no consumo de vacas em terço final e médio de 

lactação, respectivamente (Tabelas 16 e 17). Outros estudos também relataram 

superestimativas quando se utilizou as referidas cápsulas de liberação 

controlada. Os trabalhos de Hatfield et al., 1991 (43%), Pinchak et al., 1992 

(30%), dos Santos & Petit, 1996 (25,5%) e Buntinx et al., 1992 (38%) são uma 

pequena parte dos estudos nos quais houve superestimativa do consumo. 

 

Tabela 16. Consumo de MS de pastagem e CMS total de vacas no estágio 

médio de lactação (Experimento I) 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Média EPM1 P2

 

Dados originais 
        

CMS Total (kg MS dia-1) 27,1 26,7 28,7 27,1 27,4 1,40 0,76
CMS Total (% PV) 5,08 4,80 5,50 5,10 5,12 0,23 0,24
CMS de pasto (kg MS dia-1) 20,8 20,4 22,40 20,8 21,1 1,40 0,55
CMS de pasto (% PV) 3,90 3,63 4,26 3,91 3,93 0,23 0,30

 

CMS predito pelo NRC gado de leite (2001) 
        

CMS Total (kg MS dia-1) 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 - - 
CMS Total (% PV) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 - - 
CMS de pasto (kg MS dia-1) 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 - - 
CMS de pasto (% PV)2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 - - 
1  - Erro padrão da média; 
2  - Probabilidade. 
 

Os valores preditos pelo NRC (2001) estão abaixo no valores 

encontrados na literatura. Alvim et al. (1999) relataram CMS total de 18,9 kg 
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vaca-1dia-1, recebendo 5,5 kg de MS de concentrado e produzindo 14,2 kg de 

leite dia-1. Santos et al. (2003) observaram que vacas com produção acima de 

22,78 kg de leite dia-1 recebendo 6,45 kg de MS de concentrado, consumiram 

em média 18,15 kg de MS. Balsalobre (1996) relatou consumo total de 15,75 kg 

de MS para vacas recebendo 4,24 kg MS de concentrado e produzindo 13,06 

kg de leite ao dia. Entretanto, este mesmo autor observou no mesmo 

experimento, consumo total de 21,74 kg de MS (3,86% do PV), sendo ofertado 

6,45 kg de concentrado e uma produção de 18,76 kg de leite dia-1. 

Tabela 17. Consumo de MS de pastagem e CMS total de vacas no estágio final 
de lactação (Experimento II) 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Média EPM1 P2

 

Dados originais 
        

CMS Total (kg MS dia-1) 22,60 23,12 22,38 23,06 22,85 0,396 0,54
CMS Total (% PV) 5,28 5,28 5,20 5,33 5,23 0,118 0,90
CMS de pasto (kg MS dia-1) 17,10 17,62 16,88 17,56 17,35 0,425 0,54
CMS de pasto (% PV) 3,99 4,00 3,91 4,03 3,95 0,113 0,28

 

CMS predito pelo NRC gado de leite (2001) 
        

CMS Total (kg MS dia-1) 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 - - 
CMS Total (% PV) 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 - - 
CMS de pasto (kg MS dia-1) 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 - - 
CMS de pasto (% PV) 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 - - 
1  - Erro padrão da média; 
2  - Probabilidade. 
 

Os estudos com polpa de citros que mensuraram o CMS, de maneira 

geral, não observaram diferenças no CMS total. Van Horn et al. (1975) 

observaram CMS de 20,0 e 20,1 kg para dietas contendo 8 e 43,1% de PCP, 

respectivamente. Belibasakis et al. (1996) relataram consumo de 18,6 e 18,5 kg 

de MS para dietas contendo ou não PCP no concentrado. Santos et al (2001) 

observaram consumo médio de 19,49 kg MS vaca-1dia-1 para dietas 

combinando PCP com diferentes formas de processamento do milho e 19,00 kg 
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de MS vaca-1dia-1 para dieta sem PCP. O mesmo comportamento foi observado 

por Assis et al. (2000) ao substituir até 100% do milho pela PCP no concentrado 

de vacas em lactação e observaram consumo médio de 18,79 kg de MS. 

Barnabé et al. (2000) e Scoton et al. (2003) também não observaram diferença 

no CMS ao substituir o milho pela PCP. Por outro lado, Nussio et al. (2000) 

relataram maior consumo ao combinar MMF com PCP, em comparação com 

milho floculado combinado com PCP. Em codições um pouco diferenciadas dos 

trabalhos acima sumarizados, Drude et al. (1971) relataram diferença no CMS 

de vacas estabuladas consumindo silagem de milho mais PCP (22,4 kg) ou 

alfafa peletizada mais PCP (17,19 kg). 

 

4.5 Comportamento ingestivo 
 

Nas Tabelas 18 e 19 são apresentados os dados referentes ao 

comportamento ingestivo dos animais no terço médio e final de lactação, 

respectivamente. Observa-se que a inclusão de polpa de citros no concentrado 

não influenciou o comportamento ingestivo relativos ao tempo de pastejo, 

ruminação, taxa de bocados e ócio das vacas em lactação (P>0,05), 

independentemente do estágio de lactação. 

As vacas em terço médio de lactação tiveram tempos médios em 

atividade de pastejo, ruminação e ócio de 442, 517 e 352 minutos por dia, 

respectivamente. Estas três variáveis somam um total de 21h50’, sendo que 

para as 24 horas são incluídos o tempo de consumo de concentrado, 

deslocamento até os piquetes e para a área de sombra, bem como para a 

ingestão de água. Atividades lúdicas e sociais estão mensuradas como sendo 

ócio. O tempo gasto em ordenha também está incluso nos tempos de ócio e 

ruminação, uma vez que dado o nível de condicionamento dos animais, estes 

praticamente não mudam seu comportamento por ocasião da ordenha. 
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As vacas em terço final de lactação permaneceram 471, 479 e 361 

minutos em atividade de pastejo, ruminação e ócio, respectivamente, tempos 

estes que somam 21h48’ em 24 horas. 

Os animais no terço médio de lactação pastejaram em média meia 

hora a menos que os animais em estágio mais avançado, possivelmente 

devido, dentre outros fatores, ao maior consumo de concentrado. 

O tempo gasto em pastejo foi de 202 e 206 minutos durante o dia e 

240 e 265 minutos durante a noite, para vacas em terço médio e final, 

respectivamente. Logo, o pastejo noturno foi 75 e 79 minutos superior ao 

pastejo diurno, ou 65,3 e 59,3% do tempo total para vacas em terço médio e 

final, respectivamente.  

O tempo de ruminação foi maior 75 e 89 minutos à noite, para os 

grupos de vacas em estágio médio e final, respectivamente. As vacas em terço 

médio de lactação permaneceram ruminando 221 e 296 minutos, durante o dia 

e durante a noite, respectivamente. As vacas em terço final de lactação 

permaneceram ruminando 195 durante o dia e 284 minutos durante a noite. 

O tempo dispendido em ócio apesar de não diferir entre os grupos de 

vacas, foi a variável que mais se alterou entre o dia e a noite e entre os grupos, 

sendo observados 94 e 121 minutos a mais durante o dia para vacas em terço 

final e médio, respectivamente. As vacas em terço final permaneceram em ócio 

235 minutos durante o dia e 127 minutos durante a noite. As vacas em terço 

médio permaneceram nesta atividade 227 minutos durante o dia e 133 minutos 

durante a noite. Muito possivelmente a temperatura é o fator que mais 

influenciou este comportamento. 

A taxa de bocados média por minuto foi de 33,9 e 37,9, o que 

representou 14.950 e 17.851 bocados dia-1, para os grupos em terço médio e 

final, respectivamente. Com base nestes dados, no tempo em pastejo, e na 

estimativa de consumo de forragem predita pelo NRC (2001), verificou-se 

consumo de 0,66 e 0,47 g MS de forragem ou 3,24 e 2,32 g MO de forragem 

por bocado, para as vacas em estágio médio e final de lactação, 
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respectivamente. Esta diferença entre os grupos de vacas pode ser explicada 

pelas diferenças anatômicas existente entre eles. O grupo de vacas do 

experimento 1 (vacas em terço médio) era composto por vacas Holandesas 

multíparas de 523 kg de PV. O grupo de vacas do experimento 2 (vacas em 

terço final) era composto por vacas Holandesas multíparas, primíparas e vacas 

Jersey multíparas. Este grupo de animais tinha média de 427 kg de PV. Sendo 

os animais menores, principalmente as primíparas e as Jersey, o tamanho da 

mandíbula também é menor, incorrendo em menor capacidade em colher 

forragem, comparativamente às vacas de maior peso corporal. 

A Figura 2 demonstra que os animais apresentam comportamento em 

grupo quanto às atividades de pastejo, ócio e ruminação. Após as ordenhas, os 

animais sempre estavam todos em atividade de pastejo. Após o primeiro pico 

de pastejo, nota-se três grupos distintos: um em pastejo, outro em ruminação e 

outro em ócio. As Figuras 3, 4 e 5 demonstram a persistência em cada 

atividade durante as 24 horas do dia, respectivamente. 

 

Tabela 18. Comportamento ingestivo de vacas em terço médio de lactação 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Média EPM2 P1

 

·················  Minutos   ················· 
 

Pastejo total 430 428 448 460 442 18,7 0,57
Pastejo diurno 200 198 203 205 202 6,3 0,49
Pastejo noturno 230 230 245 255 240 12,7 0,53

        

Ruminação total 488 531 541 507 517 26,8 0,51
     Ruminação diurna 196 209 243 227 221 17,1 0,38
     Ruminação noturna 292 322 298 285 296 25,0 0,48
        

Ócio total 391 353 321 342 352 24,2 0,25
Ócio diurno 267 235 208 202 227 22,5 0,23
Ócio noturno 124 118 113 140 125 15,8 0,20

Demais atividades3 128 127 129 128 128 - - 
Taxa de bocados (min-1) 32,2 33,3 33,0 37 33,9 1,95 0,23
1 -  Probabilidade; 
2  - Erro padrão da média; 
3  - Consumo de concentrado (duas vezes ao dia) e permanência nos corredores. 
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Pode-se observar (Figura 3) que a maior persistência em atividade de 

pastejo em minutos por hora ocorre exatamente logo após as ordenhas, sendo 

este maior após a ordenha da tarde em relação à ordenha da manhã. O período 

de pastejo mais intenso está compreendido entre as 18:00 e 20:00 horas. Após 

este, observa-se um segundo período de pastejo ente as 23:00 horas da noite e 

3:00 horas da manhã, porém de menor intensidade, com períodos de descanso 

e ruminação de tempos em tempos. Com relação ao pastejo diurno, este é 

subitamente interrompido entre as 10:30 – 11:00 horas, devido a elevação da 

temperatura ambiente e da necessidade de se dirigir para uma área de sombra. 

 
Tabela 19. Comportamento ingestivo de vacas em terço final de lactação 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Média EPM2 P1

        

·················  Minutos   ················· 
        

Pastejo total 473 461 475 476 471 10,5 0,88
Pastejo diurno 208 205 204 206 206 4,0 0,70
Pastejo noturno 266 256 272 270 265 4,4 0,59

        

Ruminação total 484 486 484 463 479 10,4 0,36
Ruminação diurna 223 190 196 171 195 8,2 0,27
Ruminação noturna 260 296 287 291 284 9,7 0,19

        

Ócio total 355 358 352 383 362 13,7 0,38
Ócio diurno 201 238 221 265 235 10,0 0,37
Ócio noturno 154 120 131 120 127 8,1 0,32

Demais atividades3 128 127 129 128 128 - - 
Taxa de bocados (min-1) 35,1 37,0 40,8 37,7 2,02 37,9 0,29
1 -  Probabilidade; 
2  - Erro padrão da média; 
3  - Consumo de concentrado (duas vezes ao dia) e permanência nos corredores. 
 

 

Os períodos do dia para os quais a atividade de ócio foi mais intensa 

(Figura 4) estão compreendidos entre as 4:00 e 7:00 da manhã e entre as 11:00 

e 17:00 da tarde. Com relação aos períodos de maior ruminação (Figura 5), o 

período de maior duração foi durante a madrugada (00:00 até as 7:00 horas), 
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entretanto outros dois picos (das 12:00 às 15:00 e das 21:00 às 22:00) também 

podem ser notados. 

A procura por água nos bebedouros é bastante peculiar. Em média, 

as vacas visitaram o bebedouro 6,43 vezes ao longo do dia. Normalmente, as 

vacas beberam água por volta das 8:30 horas, que coincide com o término do 

consumo matinal de concentrado. A segunda ingestão ocorreu por volta das 

11:00 horas, que coincidiu com o momento de saída do piquete para a área de 

sombra. Uma vez na área de sombra, as vacas normalmente ingeriram água 

uma única vez entre as 11:00 e 16:00 horas, em horário não definido. Quando 

são encaminhadas para a ordenha da tarde por volta das 16:00 horas, as vacas 

fizeram a quarta ingestão de água. A quinta ingestão ocorreu após receberem a 

segunda dose diária de concentrado, por volta das 17:30 horas. A sexta, e 

muitas vezes a última ingestão de água ocorreu após o primeiro pico de pastejo 

da noite, por volta das 21:00 horas. Ocasionalmente, alguns animais ingeriram 

água durante a madrugada, em horário não muito bem definido, como ocorreu 

no meio da tarde. 

Os tempos gastos nestas atividades estão de acordo com os 

relatados na literatura para vacas em lactação mantidas em capim elefante 

(Lucci et al. 1972; Lima, 2002). 

Lima (2002) encontrou 276 minutos de tempo em ócio para vacas em 

lactação em pastagem de capim elefante, enquanto Lucci et al. (1972) 

observaram 352 minutos em ócio, para vacas em lactação. Quando se 

restringiu o tempo de pastejo durante a noite para vacas em lactação mantidas 

em pastagem de capim elefante, se observou que os animais apresentaram 

compensação a nova situação no aumento da taxa de pastejo, porém em dias 

quentes o pastejo é prejudicado. Costa (1985) observou tempos de ruminação, 

entre 428 a 558 minutos para vacas em lactação mantidas em pastagens de 

baixa qualidade com suplementação de volumoso. 

Do tempo efetivamente em atividade (21h52’), as vacas em lactação 

gastaram 35,00, 37,75 e 27,23% em pastejo, ruminação e ócio, 
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respectivamente. Considerando as 24 horas do dia, as vacas gastam 31,87, 

34,40 e 24,80% do tempo em pastejo, ruminação e ócio, respectivamente. 

As vacas em terço médio de lactação permaneceram deitadas 42,67 

e 50,67% (141 e 261 minutos) dos tempos em ócio e ruminação, 

respectivamente. Estes tempos correspondem a 9,8 e 18,12% do dia nestas 

atividades. As vacas em terço final de lactação permaneceram deitadas 42,5 e 

53,53% (153 e 256 minutos) em ócio e ruminando, respectivamente. Este 

comportamento correspondeu a 10,6 e 17,78% do dia nestas atividades. 

Os tempos de pastejo e ruminação estão inferiores e o tempo gasto 

em ócio está superior aos reportados por Voltolini et al. (2003) que observaram 

tempo em atividade de 38,6; 42,8 e 18,6% em pastejo, ruminação e ócio, 

respectivamente. Silva (1967) encontrou 40,6; 33,4 e 26% do tempo gasto em 

pastejo, ócio e ruminação durante 24 horas, enquanto Lima (2002) reportou 

valores de 54,9; 29,6; 10,6 e 4,9% para pastejo, ruminação, caminhando e ócio, 

respectivamente. 

Os tempos em pastejo de vacas em lactação mantidas em pastagens 

de capim Elefante e Tanzânia foram semelhantes, os quais foram 426 e 474 

minutos por dia, respectivamente (Lima, 2002). No mesmo trabalho foi 

observado 342 minutos de ruminação para vacas mantidas em capim Elefante e 

300 minutos para Tanzânia, enquanto que o tempo em ócio foi 276 minutos 

para Elefante e 300 minutos para Tanzânia, sugerindo que a arquitetura da 

planta forrageira caracterizada pela disposição espacial e porcentagem de 

folhas verdes poderiam influenciar o ritmo circadiano de vacas em lactação em 

pastagens tropicais.  

Soriano et al. (2000), avaliaram o comportamento ingestivo de vacas 

leiteiras observaram dois picos de pastejo, um imediatamente após a ordenha 

da tarde e outro observado entre 19h00 e 20h30. Um terceiro pico também foi 

observado a noite após a ordenha, porém o maior pico com relação ao tempo 

de pastejo ocorreu entre 07:30 e 09:00 horas. A distribuição das atividades 
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durante o período de avaliação comportamental de 12 horas, apresentou 6,4 

horas em pastejo e 4,9 horas em ruminação. 

Lima (2002) reportou para bovinos em pastejo gastos de 54,9; 29,6; 

10,6 e 4,9% do tempo diurno (05:00 às 18:00) pastejando, ruminando, 

caminhando e em ócio, sendo que durante o dia foram observados três 

períodos de pastejo. Costa (1985) trabalhou com vacas Jersey em lactação na 

região de Ribeirão Preto - SP em pastagem de grama batatais e observou um 

tempo médio de ruminação variando de 428 a 609 minutos por dia. 
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Figura 2- Ritmo circadiano de animais mantidos em sistema de pastagem 
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4.6 Freqüência respiratória e temperatura retal 
 

Os valores obtidos para a freqüência respiratória e temperatura retal 

das vacas no terço médio de lactação são apresentados na Tabelas 20. Os 

dados coletados no experimento com vacas no terço final de lactação estão 

apresentados na Tabela 21. Não houve diferenças significativas (P>0,05) para 

as variáveis estudadas. As vacas em estágio mais inicial de lactação 

apresentaram média de 38,73 ºC para temperatura retal e 47,43 movimentos 

respiratórios por minuto às 8:00 horas, enquanto que as 15:30 horas, foram 

observados valores mais elevados, apresentando temperatura retal de 39,64ºC 

e freqüência respiratória de 61,18 movimentos respiratórios por minuto. 

 

Tabela 20. Freqüência respiratória e temperatura retal de vacas em terço médio 

de lactação (Experimento I) 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Média EPM2 P1

 

8:00 horas 
        

Freq. Resp. (mov min-1) 47,46 46,71 46,54 49,04 47,43 2,630 0,90
Temperatura Retal (ºC) 38,63 38,75 38,80 38,78 38,73 0,058 0,19

 

15:30 horas 
        

Freq. Resp. (mov min-1) 61,41 59,42 61,95 61,96 61,18 2,96 0,91
Temperatura Retal (ºC) 39,54 39,60 39,71 39,70 39,64 0,090 0,50

1  -  Probabilidade 
2  - Erro padrão da média 
 

As vacas no terço final de lactação apresentaram temperatura retal 

de 38,76 e 39,62ºC, às 8:00 e às 15:30 horas, respectivamente. 

Comparativamente ao grupo de vacas no terço médio de lactação, as vacas em 

terço final apresentaram freqüência respiratória mais elevada. Observou-se 

53,56 e 71,50 movimentos respiratórios min-1, às 8:00 e às 15:30 horas, 

respectivamente. 
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Os resultados observados nas mensurações efetuadas às oito horas 

da manhã demonstram que as vacas apresentavam-se em conforto térmico. 

Entretanto, os dados coletados às 15:30 horas demonstram que as vacas 

apresentaram estresse, o que provavelmente pode ter influenciado o consumo 

de MS e conseqüentemente a produção de leite. 

 

Tabela 21. Freqüência respiratória e temperatura retal de vacas em terço final 

de lactação (Experimento II) 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Média EPM P1

 

8:00 horas 
        

Freq. Resp. (mov min-1) 50,77 52,01 55,47 55,66 53,56 1,791 0,163
Temperatura Retal (ºC) 38,70 38,80 38,75 38,82 38,76 0,074 0,640

 

15:30 horas 
        

Freq. Resp. (mov min-1) 70,61 71,16 74,75 69,10 71,50 1,77 0,167
Temperatura Retal (ºC) 39,77 39,67 39,62 39,47 39,62 0,092 0,170

1  -  Probabilidade 
2  - Erro padrão da média 
 

A temperatura ambiente foi maior no período da tarde, o que 

provocou maior desconforto aos animais, que elevaram a freqüência 

respiratória para manter a temperatura do corpo nos níveis normais. 

As temperaturas máximas, média e o THI para o dia do 

comportamento foram 30,4, 24,5, 82 e 29,2, 22,1 e 80 para o 1º e 4º períodos, 

respectivamente. Estes dados mostram que alterações na temperatura máxima 

de aproximadamente 1ºC e na temperatura média diária de 2,4ºC afeta 

expressivamente a freqüência respiratória de bovinos leiteiros, principalmente 

nas horas mais quentes do dia (Tabelas 22 e 23). 

As Tabelas 22 e 23 apresentam os dados de freqüência respiratória e 

temperatura retal dos animais em terço médio de lactação, em função da época 

de coleta dos dados. A primeira avaliação foi realizada em 13 de abril e a última 

no dia 11 de junho. Observa-se que independentemente da época do ano, a 
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freqüência respiratória e a temperatura retal é maior no período da tarde. A 

temperatura retal permanece praticamente inalterada em função da época do 

ano. Entretanto, a freqüência respiratória é sensivelmente menor quando a 

temperatura está mais amena. 

 

Tabela 22. Freqüência respiratória de vacas em terço médio de lactação em 

função da época de avaliação (Experimento I) 

Ciclos de pastejo Tratamento 1 2 3 4 Média Desvio 
Padrão 

 

·················  Movimentos por minuto   ················· 
 

08:00 horas 
       

100 MM 60,33 41,5 46,0 42,0 47,45 8,81 
25 PCP 45,33 58,5 43,0 40,0 46,71 8,15 
50 PCP 49,66 49,5 42,0 45,0 46,54 3,72 
75 PCP 59,67 51,5 41,0 45,0 49,04 7,73 
Média 53,5 50,25 43,0 43,0 - - 

Desvio Padrão 7,18 7,00 2,16 2,45 - - 
 

15:30 horas 
       

100 MM 69,67 60,5 58,0 57,5 61,42 5,65 
25 PCP 70,67 70,0 50,0 47,0 59,42 12,66 
50 PCP 70,33 64,0 50,0 62,5 61,96 8,55 
75 PCP 64,33 82,0 46,0 55,5 61,95 15,31 
Média 68,75 69,12 51,0 55,87 - - 

Desvio Padrão 2,97 9,43 5,03 6,82 - - 
 

A amplitude de variação na freqüência respiratória é maior no período 

mais quente do dia. As vacas apresentaram variação de 18,2 movimentos 

respiratórios min-1 ao se comparar o período mais quente (2º) com o período 

mais frio (3º). 

Embora os animais estivessem em conforto térmico durante as 

primeiras horas do dia, a freqüência respiratória ainda assim sofreu alteração 

em função da época do ano. 
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Tabela 23. Temperatura retal de vacas em terço médio de lactação em função 

da época de avaliação (Experimento I) 

Ciclos de pastejo Tratamento 1 2 3 4 Média Desvio 
Padrão 

 

·················  Graus Celsius   ················· 
 

08:00 horas 
       

100 MM 38,61 38,72 38,65 38,51 38,62 0,08 
25 PCP 38,48 39,00 38,65 38,86 38,74 0,22 
50 PCP 38,41 39,27 38,55 38,92 38,79 0,38 
75 PCP 38,65 39,35 38,35 38,80 38,78 0,41 
Média 38,54 39,08 38,55 38,77 - - 

Desvio Padrão 0,11 0,28 0,14 0,18 - - 
 

15:30 horas 
       

100 MM 39,58 39,57 39,3 39,72 39,54 0,17 
25 PCP 39,38 39,95 39,30 39,75 39,60 0,30 
50 PCP 39,31 40,47 39,00 40,05 39,71 0,67 
75 PCP 39,55 40,45 39,20 39,62 39,71 0,52 
Média 39,46 40,11 39,2 39,78 - - 

Desvio Padrão 0,12 0,43 0,14 0,18 - - 
 

As Tabelas 24 e 25 apresentam a freqüência respiratória e a 

temperatura retal do experimento com vacas no terço final de lactação. 

Observou-se o mesmo comportamento apresentado pelas vacas no terço médio 

de lactação. Entretanto, comparativamente, os valores numéricos foram mais 

elevados e a variação foi maior para este grupo de vacas. Isso é explicado pelo 

fato das repetições serem bastante diferentes entre si, ou seja, vacas Jersey, 

Holandesas multíparas e Holandesas primíparas. 

Cowan et al (1996) relataram que o estresse causado pelo calor 

parece ter um papel chave na limitação da produção durante a época quente do 

ano, quando as vacas geralmente não pastejam entre a ordenha da manhã e a 

ordenha da tarde quando a temperatura máxima excede 30ºC. Resultados 

semelhantes foram reportados por Lima (2002) e Salimos (1980), que 

trabalharam com vacas em lactação em pastagens tropicais, e demonstraram 
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que o estresse térmico constitui-se em um sério problema para a pecuária 

leiteira nacional. 

 

Tabela 24. Freqüência respiratória de vacas em terço final de lactação em 

função da época de avaliação (Experimento II) 

Ciclos de pastejo Tratamento 1 2 3 4 Média Desvio 
Padrão 

 

·················  Movimentos por minuto   ················· 
 

08:00 horas 
       

100 MM 52,67 66,33 41,33 43,66 60,00 11,33 
25 PCP 57,00 57,00 48,67 44,44 51,78 6,27 
50 PCP 70,67 55,00 42,00 52,22 54,97 11,86 
75 PCP 67,78 62,00 54,00 39,11 55,72 12,43 
Média 62,03 60,08 46,05 44,86 - - 

Desvio Padrão 8,57 5,10 6,00 5,44 - - 
 

15:30 horas 
       

100 MM 81,33 95,67 46,00 60,00 70,75 11,06 
25 PCP 80,00 81,50 55,67 67,00 71,04 12,14 
50 PCP 90,44 96,00 47,5 63,00 74,23 22,93 
75 PCP 79,78 89,50 55,33 52,33 69,23 18,26 
Média 82,89 90,67 51,12 60,58 - - 

Desvio Padrão 5,08 6,80 5,09 6,20 - - 
 

Fica portanto, evidente a necessidade de sombreamentos eficientes 

para a manutenção do conforto térmico para os animais. Dentre os tipos de 

sombreamento artificial ou natural, este último representa uma ferramenta 

fundamental a custos menores para manter as condições de conforto térmico 

para vacas em lactação em pastagens tropicais. No presente trabalho se 

observou uma preferência unânime pela sombra natural em detrimento à 

sombra artificial (sombrite de 50%). 

Estes resultados diferem dos estudados no Sudeste brasileiro por 

Barcelos (1984) que evidenciou uma freqüência respiratória variando de 13 a 25 

movimentos min-1 em bovinos. Aguiar et al. (1996) encontraram uma freqüência 

respiratória de 50 movimentos min-1 pela manhã e 70,2 movimentos min-1 à 
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tarde, em vacas leiteiras, no interior de São Paulo. A TR coletadas às 14:30 

(39,11ºC) foram superiores às da manhã (38,10ºC). No estudo de Baccari Jr et 

al. (1997), a freqüência respiratória foi menor pela manhã, em relação à tarde, 

cujos resultados médios foram 36,00 e 58,91 movimentos min-1. 

 

Tabela 25. Temperatura retal de vacas em terço final de lactação em função da 

época de avaliação (Experimento II) 

Ciclos de pastejo Tratamento 1 2 3 4 Média Desvio 
Padrão 

 

·················  Graus Celsius   ················· 
 

08:00 horas 
       

100 MM 38,49 39,08 38,47 38,73 38,69 0,28 
25 PCP 38,21 39,13 38,67 39,07 38,77 0,42 
50 PCP 38,52 39,08 38,60 38,79 38,74 0,24 
75 PCP 38,75 39,2 38,63 38,68 38,82 0,25 
Média 38,49 39,12 38,59 38,82 - - 

Desvio Padrão 0,22 0,05 0,08 0,17 - - 
 

15:30 horas 
       

100 MM 39,58 40,33 39,30 39,75 39,74 0,43 
25 PCP 39,35 40,08 39,20 39,90 39,63 0,42 
50 PCP 39,08 4,053 39,00 39,71 39,58 0,25 
75 PCP 39,48 39,75 39,17 39,28 39,42 0,25 
Média 39,37 40,17 39,17 39,66 - - 

Desvio Padrão 0,21 0,33 0,12 0,26 - - 
 

Maiores temperaturas retais no período da tarde também foram 

observadas por Villalobos et al. (1975); Barcelos (1984); Aguiar et al. (1996) e 

Baccari Jr et al. (1997). Lima (2002), trabalhou com 26 vacas em lactação em 

pastagens de capim elefante e Tanzânia e obteve médias de 38,3 a 38,6ºC. 

Porém vacas manejadas com acesso a sombra não sofreram estresse térmico, 

levando o autor a conclusão de que vacas manejadas em pastagens não serão 

afetadas por estresse térmico se devidos cuidados no manejo dos animais com 

relação a abrigos da radiação solar e resfriamento no momento da ordenha 

forem adotados. 
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Sacido et al. (2001) observaram um decréscimo de 10 a 30% na 

produção de leite, 3,6 para 3,2 na porcentagem de gordura e 3,34 para 3,0% na 

proteína do leite quando trabalharam com temperaturas ambientais superiores a 

30ºC. 

Titto (1998), observou uma diminuição na produção de leite de 18,4 

kg por dia para 15,7 kg por dia quando houve variações na temperatura 

ambiente de 18 para 30 ºC, afetando a  temperatura retal de 38,6 ºC a 39,9 ºC e 

a freqüência respiratória de 32 a 94 movimentos por minuto.A capacidade dos 

sombreamentos artificial e natural utilizados na área experimental pode ter 

limitado a área de sombra por animal, o que possivelmente contribuiu para um 

menor fluxo de ar e temperaturas ambientais elevadas levando os animais ao 

estado de estresse térmico. 

No presente estudo, o índice de tolerancia ao calor (índice de 

Benesra) foi calculado através da fórmula ITC = Temperatura retal/38,33 + 

Freqüência respiratória/23. Obteve-se índices de 3,22 e 3,95 às 8:00 e 15:30 

horas, respectivamente. Estes valores refletem um estado de moderado 

estresse térmico, principalmente à tarde. 

Os dados do presente estudo estão de acordo com Magalhães et al. 

(1998), que relataram índice médio diário de tolerância ao calor de 2,58 e 3,58 

mensurado as 8:30 e 14:30 hs, resultados estes que também se aproximam aos 

relatados por Lourenço Júnior et al. (1997), que avaliaram a tolerância ao calor 

de zebuínos e bubalinos na Ilha de Marajó. 

 

4.7 Parâmetros sangüíneos 
 

As Tabelas 26 e 27 apresentam os dados referentes aos parâmetros 

sanguíneos de vacas em terço médio e final de lactação, respectivamente. Os 

valores encontrados para a glicose plasmática, N-uréico plasmático e ácidos 

graxos livres não apresentaram diferenças significativas entre as dietas 

experimentais (P>0,05), em ambos os experimentos. 
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O valor médio obtido para glicose plasmática de vacas em estágio 

inicial e médio de lactação da ordem de 76,65 e 74,65 mg dL-1, mostra-se 

dentro dos limites para vacas em lactação mantidas em pastagens tropicais, 

que segundo Ruas et al. (2000), situa-se entre 53 a 76,9 mg dL-1. 

 

Tabela 26. Parâmetros sangüíneos de vacas em terço médio de lactação 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Media EPM1 P2

Glicose plasmática (mg dL-1) 76,50 76,12 73,37 77,62 76,65 1,38 0,20
N Uréico (mg dL-1) 16,92 17,15 16,80 16,97 16,96 0,72 0,99
Uréia plasmática (mg dL-1) 36,29 36,78 36,03 36,39 36,37 0,81 0,94
AGL mEq L-1 492,0 428,7 442,5 461,2 456,1 38,37 0,68
1 – Erro padrão da média; 
2 – Probabilidade 
 
Tabela 27. Parâmetros sangüíneos de vacas em teço final de lactação 

Tratamentos Variáveis T0 T25 T50 T75 Media EPM1 P2

Glicose plasmática (mg dL-1) 75,55 74,20 74,30 74,54 74,65 1,66 0,93
N Uréico (mg dL-1) 17,26 17,48 16,33 16,40 16,87 0,57 0,34
Uréia plasmática (mg dL-1) 37,02 37,49 35,02 35,17 36,17 0,63 0,38
AGL mEq L-1 430,9 440,7 425,1 382,5 419,8 20,45 0,41
1 – Erro padrão da média; 
2 – Probabilidade 

 

Os mecanismos homeostáticos do animal mediados principalmente 

pelos hormônios insulina e glucagon são responsáveis pela manutenção dos 

níveis glicêmicos no sangue, ativando ou inibindo processos como a 

gliconeogênese no fígado, síntese de gordura no tecido adiposo e oxidação da 

glicose para obtenção de energia (Bauman, 2000). 

Em média, os animais experimentais apresentaram concentrações de 

16,96 e 16,87 mg dL-1 para o N-uréico e 456,1 e 419,8 mEq L-1 no plasma de 

vacas em terço inicial e médio, respectivamente. Estes valores estão dentro da 

faixa reportada na literatura para vacas mantidas em pastagens tropicais e 

temperadas (Rueeg et al., 1992; Hayez et al., 1996; Kolver et al., 1998). 
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Concentrações de N-uréico entre 19 e 20 mg dL-1 têm sido 

correlacionados com diminuição na taxa de concepção (Fergusson et al., 1988) 

e diminuição no desempenho reprodutivo de vacas de alta produção em 

confinamento (Butler et al., 1995). 

Apesar dos valores de N-uréico no plasma no presente estudo 

estarem abaixo dos valores críticos para eficiência reprodutiva (Ferguson et al., 

1998; Butler et al., 1995), eles podem ser reduzidos através do fornecimento de 

concentrado com menores teores de PB, sem o comprometimento do 

desempenho animal (Voltonini et al., 2003), uma vez que estão um pouco acima 

do intervalo de 13,52 a 15,15 mg dL-1, que segundo Valadares et al. (1997), 

representa o limite a partir do qual as perdas de N seriam iniciadas pelo animal. 

Lima (2002) reportou valores de N-uréico entre 9,8 a 10,6 para vacas 

em lactação em sistemas exclusivos de pastagens de capim Tanzânia e Guaçú, 

refletindo a deficiência no aporte de proteína para os tecidos e glândula 

mamária dos sistemas baseados exclusivamente em pastagem. 

Santos et al (2001) relataram valores para glicose plasmática e N-

uréico plasmático de 55,65 e 20,12 mg dL-1 para vacas recebendo concentrado 

contendo polpa de citros combinadas com diferentes formas de processamento 

do milho. Segundo os mesmos autores, estes parâmetros sanguíneos não 

diferiram da dieta contendo somente milho como fonte de energia no 

concentrado. 

 



 

5 CONCLUSÕES
 

 

O milho pode ser substituído em até 75% por polpa cítrica peletizada 

no concentrado, na quantidade estudada, sem afetar a produção e composição 

do leite, CMS total e de CMS de forragem, variações no peso vivo, escore de 

condição corporal, parâmetros sanguíneos e comportamento ingestivo, 

reduzindo custos com alimentação. 

Trabalhando-se com os ingredientes e as quantidades estudadas, 

outros fatores como a temperatura ambiente, facilidade de acesso e qualidade 

da sombra oferecida nas horas quentes do dia, oferta e qualidade da forragem, 

dentre outros, podem afetar a produção de leite em sistemas de pastagens, 

merecendo atenção especial. 
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