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RESUMO 
 

Efeito do manejo nutricional sobre a maturação do eixo reprodutivo somatotrófico no 
início da puberdade de novilhas Nelore 

 
      Objetivou-se no presente estudo, avaliar o efeito da nutrição proteica no terço 
final da gestação de vacas Nelore, seguido de estratégias de suplementação e/ou 
alimentação de suas crias fêmeas sobre a idade à puberdade até os 18 meses. O 
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2x2; 
constituindo–se de: 2 manejos suplementar das vacas no pré-parto (Fase I); 2 
manejos suplementar das crias (Fase II) e 2 manejos alimentar na recria (Fase IIIA). 
Na Fase I, 241 vacas foram suplementadas com farelos de soja na proporção de 
0,5kg/vaca/dia (Tratamento 1) e 258 vacas foram mantidas sem acesso a 
suplementação Tratamento 2 (controle - Fase I). Cerca de metade do número de 
vacas e suas crias fêmeas, nascidas na Fase I, foram distribuídas em dois 
tratamentos na Fase II-(suplementação das crias) aos 110 dias de idade das crias, 
as quais passaram receber ou não uma mistura mineral proteica energética em 
creep-feeding, constituindo assim, os tratamentos suplementação de bezerras em 
creep-feeding (n =119) e controle (sem suplementação, n =122 ) na Fase II até os 
205 dias de idade (desmama). Na fase III A,  metade das bezerras de cada grupo na 
fase II foram manejados em confinamentos (n=119) e a outra metade permaneceu 
no pasto (Grupo controle, n = 122), até os 320 dias de idade. Na fase IIIB, todas as 
novilhas foram manejados juntos a pasto e submetidas a estação de monta a partir 
dos 440 dias aos 560 dias de idade. Os sistemas de suplementação das vacas e 
bezerras na fase de cria não afetaram o peso corporal, concentração de IGF-1 e 
percentual de peso adulto das novilhas no início da estação de monta (P > 0,05). O 
manejo das novilhas em confinamento na fase IIIA, aumentou o número de novilhas 
púberes (31,9% vs 13,9%; P < 0,01), para as novilhas alimentadas ou não em 
confinamento, respectivamente. Entretanto, a alimentação em confinamento não 
ocasionou diferença na idade que estas atingiram a puberdade. Considerando 
apenas as novilhas que atingiram à puberdade (n = 55) houve efeito de interação 
entre as fases de suplementação/alimentação e a idade à puberdade (P < 0,05). 
Para as vacas manejadas na Fase I, a suplementação influenciou a ciclicidade das 
mesmas no momento da IATF (68,9% vs 55,4%; P < 0,05), porém não ocasionou 
diferença no número de vacas prenhes (60,1 vs 55,3%; P > 0,05), vacas 
suplementadas e não suplementadas, respectivamente. Similarmente, a suplemen-
tação das novilhas em creep-feeding, não influenciou a taxa de prenhez das vacas 
(P > 0,05). Em conclusão, a suplementação das vacas com fontes proteicas não 
influenciou a idade a puberdade de novilhas até os 18 meses, sendo que o manejo 
alimentar em confinamento aumentou o número de novilhas púberes em relação 
com as manejadas no pasto. 
 
 
Palavras chave: Novilhas Nelore; Nutrição; Programação fetal; Puberdade precoce 
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ABSTRACT 

 

Effect of nutrient management on the maturation of the reproductive axis in 
somatotrophic onset of puberty in heifers Nellore 

 
       The aim of the present study was to evaluate the effect of protein nutrition in the 
final third of gestation of Nelore cows, followed by supplementation strategies and / 
or feed their young females over the age of puberty until 18 months. The 
experimental design was a completely randomized factorial 2x2x2; constituting of: 2 
suplementary managements of cows in pre-partum (Phase I); 2 supplementary 
managements of offspring (Phase II) and 2 alimentary managements during rearing 
(Phase IIIA). In Phase I, 241 cows were supplemented with soybean meal at the rate 
of 0.5 kg / cow / day (Treatment 1) and 258 cows were kept without access to 
supplemental Treatment 2 (control - phase I). About half of the cows and their female 
offspring, born in Phase I, were assigned to two treatments in Phase-II 
(supplementation of cubs) at 110 days of age of the offsprings, which now receive or 
not a mineral mix protein energy in creep-feeding, constituting, treatments 
supplementation in calves creep-feeding (n = 119) and control group (without 
supplementation, n = 122) in Phase II until 205 days of age (weaning). In phase III A, 
half of each group of calves in phase II were managed in feedlots (n = 119) and the 
other half remained in the pasture (control group, n = 122), up to 320 days of age. In 
stage IIIB, all heifers were managed together and submitted to the pasture breeding 
season from 440 days to 560 days old. Supplementation systems of cows and calves 
during the growing period did not affect body weight, concentration of IGF-1 and 
percentage of mature weight of heifers at the beginning of the breeding season (P> 
0.05). The management of heifers in the feedlot phase IIIA, increased the number of 
pubertal heifers (31.9% vs 13.9%, P <0.01) for heifers fed in confinement or not, 
respectively. However, feeding in confinement caused no difference in age they 
reached puberty. Considering only heifers reached puberty (n = 55) there was an 
interaction effect between phases of supplementation / nutrition and age at puberty 
(P <0.05). For cows managed in Phase I, supplementation influenced the cyclicality 
of the same at the time of TAI (68.9% vs 55.4%, P <0.05), but caused no difference 
in the number of pregnant cows (60.1 vs 55.3%, P> 0.05), supplemented and non-
supplemented cows, respectively. Similarly, the addition of heifers in creep-feeding 
did not influence the rate of pregnancy in cows (P> 0.05). In conclusion, 
supplementation of cows with protein sources did not influence the age at puberty in 
heifers up to 18 months, and feeding management in confinement increased the 
number of pubertal compared with those managed on pasture. 
 
Keywords: Nellore heifers; Fetal programming; Precocious puberty 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As pastagens representam a forma mais prática e econômica para a 

alimentação de bovinos, o que no Brasil, representa a manutenção de cerca de 95% 

do efetivo do rebanho neste sistema de manejo. No entanto, animais mantidos 

exclusivamente a pasto não conseguem expressar todo o seu potencial produtivo e 

reprodutivo. Assim, em sistema de produção de bovinos em pasto, deve levar em 

consideração as variações sazonais da produção de forragens, bem como os 

aspectos próprios das plantas forrageiras, principalmente no que se refere às 

características quantitativas e qualitativas, devido estarem relacionadas a um 

crescimento contínuo dos animais, na época das chuvas seguida por uma redução 

de peso e/ou retardo de crescimento, durante o período de estiagem, ocasionada 

pela acentuada redução da produção e do valor nutritivo das pastagens (MALAFAIA 

et al., 2003). 

Ao inferir sistemas produtivos, visando aumento da produtividade, deve-se 

considerar a sazonalidade da produção de forragem. Assim, mecanismos 

alternativos de suplementação ou alimentação devem ser delineados para atender 

as necessidades dos animais no período de escassez de forragens. Principalmente, 

quando o objetivo é trabalhar com pecuária de ciclo curto, em que ocorre a 

antecipação da inclusão de novilhas aos sistemas de acasalamento e/ou redução da 

idade de abate dos garrotes (REIS et al., 2009). 

O principal objetivo de se trabalhar com suplementação estratégica nos 

trópicos consiste em corrigir possíveis ou reais deficiências impostas pelas 

forrageiras tropicais (PACIULO, 2002). Dado que a suplementação e/ou alimentação 

de novilhas em período ou fase específica da vida, principalmente no período de 

escassez de forragem, favorece a antecipação da idade à puberdade 

(SEMMELMANN; LOBATO; ROCHA, 2001). 

Em bovinos taurinos, os efeitos da nutrição na antecipação da idade à 

puberdade já são bem discutidos. Assim, pode se citados os trabalhos de Wiltbank; 

Kasson e Ingalls (1969); MARSTON et al. (1995); Lynch et al. (1997); Roberts et al. 

(2009), que relataram o efeito da antecipação da idade à puberdade de novilhas 

taurinas manejadas a pasto em regime de deficiência de forragem. 
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Trabalhos relacionando fases de suplementação de pastagens e idade à 

puberdade de bovinos zebuínos criados nos trópicos, local que geralmente a 

nutrição deixa a desejar, são escassos. Entretanto, é sabido que umas das 

consequências do atraso da entrada de novilhas à reprodução e da idade de abate 

dos garrotes são consequências da nutrição deficiente ocasionada pela 

sazonalidade da oferta de forragens (EUCLIDES et al., 1998; REIS et al., 2009). 

Fator, este, que contribui para a manutenção do enorme contingente de animais em 

categorias improdutivas dentro do rebanho e, segundo Zervoudakis et al. (2002), a 

fase de recria reúne o maior grupo de bovinos (48,2%), seguida das fases de cria 

(40,4%) e engorda (11,4%) dentro do rebanho. Além disso, a fase de recria retém os 

bovinos por longo período entre 12 e 36 meses, de forma a constituí 58,3% do ciclo 

de produção, seguida das fases de cria (16,7%) e engorda (25,0%). 

Antecipar o ciclo de produção, diminuindo a idade de inserção das novilhas à 

categoria de animais em reprodução, significa aumentar a vida produtiva das 

matrizes, com incremento no número de bezerros gerados no decorrer de sua vida 

útil (LESMEISTER; BURFENING; BLACKWELL, 1973). Além de possibilitar a 

liberação da área pastoril para outras categorias ou ocasionar melhoras em sua 

utilização como um todo, considerando o ciclo pecuário completo. 

O sucesso da utilização da suplementação depende da maximização do uso 

do suplemento, em função do seu custo de aquisição (PILAU; ROCHA; SANTOS, 

2003). O entendimento de como a nutrição atua na antecipação da idade à 

puberdade e de abate aparece como mecanismo viável à adoção de práticas de 

manejo alimentar estratégicos para o alcance dessa finalidade, o que favorece a 

antecipação do retorno do investimento pelo produtor (EMERICK et al., 2009a). 

Nas condições encontradas no Brasil, o período da seca é a fase mais crítica 

do sistema de produção de bovinos manejados a pasto. Neste período, o rebanho 

bovino alimenta-se de forragem de baixo valor nutritivo, oriunda do crescimento do 

período de primavera-verão, caracterizada por um elevado teor de fibra indigerível e 

teor de proteína bruta inferiores ao nível crítico (6 a 7%) na matéria seca (REIS et 

al., 2009). 

O efeito da suplementação em sistema de produção pode ser visto em fases 

iniciais da vida de ruminantes em que a restrição nutricional de novilhas no terço 

inicial da gestação reduz a trajetória de crescimento e peso ao nascer (MICKE et al., 
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2010), além de ocasionar uma alteração no desenvolvimento de fibras musculares 

de suas crias (LONG et al., 2010). 

São escassos os dados da literatura científica relacionando influencia das 

estratégias de suplementação e/ou alimentação com o propósito de reduzir a idade à 

puberdade de novilhas Nelore, fazendo uso da suplementação materna no final da 

gestação e das crias em sistemas de creep-feeding, seguida pela alimentação em 

confinamento. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Importância da idade a puberdade  

 

O Brasil retém o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, estimado em 

mais de 190 milhões de animais (CORDOVA; CIFFONI, 2010), que o destaca pelo 

tamanho e pelo potencial de crescimento do rebanho. Dentro deste contexto, têm-se 

os zebuínos, com destaque principalmente para os animais da raça Nelore, que 

corresponde a 70% do efetivo do gado criado no Brasil (CARDOSO; NOGUEIRA, 

2007). 

Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ, 2010), a 

interação do Nelore com a pecuária brasileira ocasiona uma competitividade frente 

aos demais países produtores. E, ao comparar o custo de produção de bovinos no 

Brasil com alguns países, obtém-se um custo 60% menor que o australiano, 50% 

menor que o americano e apenas um terço do custo de produção da Irlanda. Essa 

interação ainda proporcionou a ocupação de grandes áreas de diferentes regiões 

independente do grau de intensidade do sistema de criação (CEZAR et al., 2005). 

Porém, a consequência da exploração pecuária em diferentes regiões, submetendo 

os animais aos efeitos diretos e indiretos do clima, ocasionou uma depressão em 

seus caracteres produtivos, o que pode ser comprovado pela taxa de desfrute do 

rebanho com baixos índices produtivos e reprodutivos (MCMANUS et al., 2002). 

Sendo que, o índice produtivo é o primeiro a ser influenciado pelos parâmetros 

reprodutivos, pois a reprodução produz a matéria prima de todo o sistema pecuário, 

“o bezerro” (EMERICK et al., 2009b). 

O índice reprodutivo está relacionado principalmente com a taxa de prenhez, 

parição, intervalo entre partos e desmama anual, índices estes que no Brasil atuam 

como estranguladores da pecuária (EMERICK et al., 2009b), constantemente 

mencionados pela literatura científica (FÜRSTENAU, 2004; PÁDUA et al., 2004; SÁ 

FILHO; VASCONCELOS, 2011) relacionando-os às raças zebuínas aqui criadas e 

ao sistema de produção em pastagens, o que impõem prejuízos econômicos graves 

à atividade pecuária brasileira e limitam a implementação de programas de 

melhoramento genético, por meio de seleção, por falta de fêmeas para reposição 
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(CAVALCANTE et al., 2000), principalmente em sistema de criação extensiva de 

bovinos. 

A idade à primeira cria é um dos fatores que repercute diretamente na 

determinação da eficiência reprodutiva dos rebanhos, em que idades menores ao 

primeiro parto indicam maior eficiência reprodutiva, além de proporcionar maior lucro 

pela redução dos custos de manutenção das novilhas (MACHADO et al., 2001). 

A intensificação dos sistemas de produção de bovinos de corte, com o intuito 

de aumentar os índices produtivos, exige a utilização de tecnologias que favoreçam 

a exploração racional da pecuária (GODOY et al., 2004). Neste contexto, a eficiência 

reprodutiva apresenta–se como um reflexo das condições de nutrição, manejo e 

sanidade, que, juntamente com o padrão genético, são considerados as 

características mais importantes, pois influenciam o desfrute geral do rebanho. 

Porém, o que é puberdade e qual a sua importância? Segundo a definição de 

Kinder; Day e Kittok (1987), puberdade é o primeiro comportamento estral 

acompanhado pelo desenvolvimento de um corpo lúteo que é mantido por um 

período característico da espécie. Já Nogueira (2004) definiu puberdade como 

período de transição entre a imaturidade do período pós-natal e a maturidade sexual 

que culmina com a aquisição da capacidade de gerar descendentes. Em outras 

palavras, o início da puberdade relaciona-se ao primeiro estro da novilha, 

acompanhado por uma fase lútea fisiológica. Na fêmea bovina, esta fase envolve um 

processo de transição de um período de inatividade ovariana para outro, no qual as 

ovulações regulares ocorrem (MORAN; QUIRKE; ROCHE, 1989). 

Neste contexto, o termo “precocidade” pode ser entendido como a velocidade 

em que o bovino atinge a puberdade, quando completa o crescimento ósseo e maior 

parte do desenvolvimento muscular. Concomitantemente, ocorre uma substituição 

da atuação dos hormônios de crescimento pelos sexuais, ocasião em que aparece o 

cio em fêmeas (SILVEIRA et al., 2011).  

Porém, Owens et al. (1993) relataram que tecidos crescem e se desenvolvem 

cronologicamente em "ondas de crescimento específicos" e certos tecidos crescem e 

amadurecem antes de outros e a onda de crescimento inicia-se com o tecido 

nervoso prosseguindo para o tecido ósseo e muscular e, finalmente, o tecido 

adiposo. Para cada um destes tecidos, o desenvolvimento pode ser precoce, médio 

ou tardio, dependendo da sua localização no corpo. Por exemplo, a deposição da 
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gordura em volta do rim precede a deposição da gordura intermuscular, subcutânea 

e intramuscular. Assim, o fornecimento de nutrientes deve ser coordenado com esta 

finalidade para manter taxas de crescimento ótimas. 

Na bovinocultura, a aparição precoce da puberdade repercute na importância 

econômica, pois as novilhas que apresentam a primeira cria ao redor dos 2 anos de 

idade produzem mais bezerros durante sua vida reprodutiva em comparação com 

novilhas com primeira cria com 3 ou mais anos de idade (DIAS et al., 2004). Esta 

redução da idade ao primeiro parto ocasiona ainda um incremento no retorno 

econômico de 16% em sistemas pecuários (ELER et al., 2002). Franco (2005) citou 

que ao colocar novilhas ao redor de 2 e 3 anos em reprodução ocorre a necessidade 

de manter um rebanho 24 e 48%, respectivamente, maior que rebanhos com 

novilhas cobertas aos 15 meses de idade. 

A inclusão de novilhas em idade mais jovens a reprodução resulta em 

redução de categorias improdutivas, visto que a fase de recria segura os bovinos por 

período de 12 a 36 meses no sistema de produção (ZERVOUDAKIS et al., 2002). 

Vantagem adicional, a esta prática, é o encurtamento do intervalo entre 

gerações, o que propícia maior avanço genético (RESTLE et al., 1999; BERETTA et 

al., 2001; ROCHA; LOBATO, 2002a) ou, ainda, maior desfrute ocasionado pela 

maior permanência da vaca no rebanho, acrescentando à redução de custo por 

reposição de fêmeas, o que, por sua vez, diminui a velocidade do avanço genético 

do rebanho por reduzir a taxa de seleção artificial. 

Ainda, seguindo este contexto, Ferraz e Eler (2007) relataram a existência de 

um “mito” de que as raças zebuínas são tardias em relação à idade a puberdade, ou 

seja, não apresenta precocidade sexual. Estes mesmos autores citaram os trabalhos 

desenvolvidos para acabar com este “mito”, realizado pela: Agro-Pecuária CFM Ltda 

iniciado em 1993/94, tendo como desafio a exposição de novilhas com idade entre 

14-16 meses a touros, numa estação de monta de 90 dias, e o trabalho iniciado pela 

Agropecuária Jacarezinho Ltda na mesma época com exposição de novilhas a 

touros ao redor dos 18 meses de idade.  

Os resultados obtidos foram surpreendentes, em virtude de contradizer os já 

citados na literatura, mostrando que animais da raça Nelore apresentam alta 

herdabilidade para a precocidade sexual e que a diferença encontrada em relação 
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aos bovinos taurinos está relacionada à ausência de seleção para estas 

características. 

Segundo Gregory (1972) e Ferrell e Jenkis (1984), 65 a 75% da energia 

consumida em sistema pecuário de ciclo completo é utilizada pelas matrizes 

destinadas a reprodução. A redução da idade ao acasalamento, visando reduzir a 

demanda nutricional da fase de recria e aumento da viabilidade biológica requer uma 

antecipação do acasalamento para próximo aos 14 meses (SILVA et al., 2003) ou 

utilizar como alternativa ao acasalamento a esta idade a submissão das novilhas ao 

primeiro serviço aos 18 meses de idade (SILVA; BARCELLOS; PRATES, 2005). 

Contudo, esta redução da idade ao acasalamento pressupõe uma melhoria na fase 

de recria das bezerras, fato este que muitas vezes inviabiliza economicamente o 

sistema. Adicionando ainda, o aumento de perdas de bezerros devido aos partos 

distócicos e outros problemas relacionados aos investimentos no manejo para lidar 

com problemas referentes a estes partos (GOTTSCHALL et al., 2008a). 

Cabe também acrescentar que primíparas aos 2 anos de idade apresentam 

menor taxa de retorno ao cio, quando comparadas com vacas mais velhas, fazendo 

com que as fêmeas de 2 anos tenham um número menor de bezerros, 

provavelmente desmamados com menor peso (SHORT et al., 1990). 

A lucratividade dos sistemas pecuários de ciclo curto está atrelada à taxa de 

natalidade do rebanho ao qual o maior retorno ocorre em rebanhos com taxa de 

natalidade próximos aos 80% da população de vacas adultas (BERETTA et al., 

2001). Isto está diretamente relacionada à herdabilidade de permanência no 

rebanho (HP) que, segundo definição de Snelling et al. (1995), refere-se à vida 

reprodutiva de uma matriz, indicando sua capacidade em permanecer no rebanho 

produzindo um bezerro por ano, sem falhas, até uma idade específica. 

Complementando os relatos de Beretta et al. (2001), o tamanho e a estrutura 

do rebanho, assim como, o uso da terra, funcionam como variáveis intermediárias 

em sistema de produção e, as mudanças ocasionadas em uma categoria animal por 

uso de tecnologias na produção implicam alterações em todo o sistema. Assim, 

maior taxa de natalidade e menor idade ao primeiro parto de novilhas reduzem a 

permanência de categorias improdutivas e ocasiona melhoria dos indicadores 

reprodutivos determinando que áreas ocupadas por categorias, tais como: as de 

vacas secas e vazias e de novilhas em crescimento, sejam ocupadas por categorias 
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produtivas, basicamente vacas e novilhas prenhes. Aumentando a geração de 

produto por hectare de pastejo utilizado e reduzindo o custo energético por quilo de 

peso de bezerro produzido. 

Em relação ao ritmo de crescimento imposto as novilhas, há um receio sobre 

o crescimento e desenvolvimento da glândula mamária destes animais (BUSKIRK et 

al., 1996 e SEJRSEN; PURUP, 1997) fator que poderia comprometer o 

desenvolvimento de suas futuras crias, devido a queda de produção de leite quando 

paridas. 

A aceleração da idade ao primeiro parto, imposto por ritmo de crescimento 

(acima de 0,7 kg/dia) na fase pré-puberdade, compromete o desenvolvimento da 

glândula mamária de novilhas de raças leiteiras, pois o período de aumento do 

aporte nutricional coincide com o período que a glândula mamária encontra-se mais 

sensível ao efeito negativo da supernutrição (SCHFHÄUSER Jr, 2006). No entanto, 

Lew et al. (2012) relatam que a diferença de produção de leite para novilhas 

alimentadas com altos planos nutricionais vs baixos planos pode ser explicada pela 

alteração hormonal (redução de somatotropina endógena circulante, e aumento do 

Fator de Crescimento Semelhante à Insulina 1 (IGF-1), dado que esta combinação 

acarreta diminuição no desenvolvimento da glândula mamária. 

Restle et al. (2005) relacionaram a taxa de ganho de peso de vacas das raças 

Charolês e Nelore no período pré-desmama com sua futura performance, 

composição e qualidade do leite e desempenho de seus bezerros ao nascimento e 

desmama. Estes autores ainda relataram que a taxa de ganho de 0,350 kg/dia até a 

desmama não influenciaram o peso ao nascer dos bezerros, em contrapartida o 

peso a desmama das crias das vacas com baixo ganho foi 14% superior (189,0 vs 

166,1 kg; P < 0,01) quando comparada com bezerras com taxa de ganho superior a 

0,350 kg/dia. Entretanto, Sejrsen et al. (2000) relataram que o efeito negativo do alto 

plano nutricional antes da puberdade ocorre em todas as raças leiteiras, mas o nível 

de alimentação que ocasiona redução no rendimento na produção de leite varia. 

Estas variações nas respostas entre diferentes experimentos sugerem que regimes 

alimentares que suportam altas taxas de crescimento sem efeito negativo sobre o 

rendimento pode ser desenvolvida. 

Preocupações em relação à redução da idade ao primeiro parto das novilhas 

para próximo aos dois anos podem ser citadas, a taxa de permanência no rebanho e 
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intervalo entre parto das novilhas precoces, quando primíparas, visto que, durante 

período de reconcepção ainda estarem crescendo e amamentando ao mesmo 

tempo (GOTTSCHAll et al., 2008a) e, o período pós-parto ser crítico para a 

recuperação do escore de condição corporal (ECC) (SÁ FILHO; VASCONCELOS, 

2011). 

Gottschall et al. (2008b), ao avaliarem a taxa de permanência no rebanho de 

novilhas de origem britânicas (Aberdeen Angus, Devon e cruzas) em duas idades ao 

acasalamento, 14 meses (n = 623) e aos 24 meses (n = 449), encontraram uma taxa 

de permanência de 22,3% e 25,8% para novilhas acasaladas aos 14 e 24 meses, 

respectivamente, até os seis anos de idade, após descartes de todas as novilhas 

que permaneceram vazias durante as estações de montas. Devido que, o número 

de crias foi 1031 em 1444 acasalamentos, para as novilhas acasaladas aos 14 

meses e 866 em 1078 acasalamentos para novilhas acasaladas aos 24 meses de 

idade (P < 0,01). 

Ainda, Gottschall et al. (2008b) citaram que o grupo de novilhas prenhes aos 

14 meses produziu 2,68 bezerros, em detrimento ao grupo prenhe aos 24 meses 

que produziu 2,05 bezerros (P < 0,01), relacionando este fato à inclusão de novilhas 

prenhes aos 14 meses a 5 estações de acasalamento até os 6 anos de idade, 

enquanto que as novilhas prenhes aos 24 meses foram expostas a 4 estações de 

acasalamento, até os 6 anos de idade. Ao final da avaliação, este diferencial de 0,63 

bezerros, produzidos pelas novilhas expostas à reprodução aos 14 meses de idade, 

foi relacionado à exposição de uma estação de monta a mais em relação às novilhas 

expostas aos 24 meses de idade no decorrer dos 5 anos de avaliação. 

Do ponto de vista nutricional, as questões limitantes à inclusão de novilhas ao 

acasalamento em idades mais jovens, são impostas pelo alimento volumoso, que 

sendo de baixa qualidade, não fornece condições adequadas para o 

desenvolvimento do animal (NRC, 2001). 

Beretta; Lobato e Mielitz Netto (2001) simularam a eficiência biológica em três 

sistemas de criação. Avaliaram os dois extremos, “tradicional” com novilhas obtendo 

o primeiro parto aos quatro anos de idade e o sistema “um ano” com novilhas 

obtendo a primeira cria aos dois anos de idade. Ao pegar dois valores como 

exemplo oposto de taxa de natalidade 50 vs 80%, respectivamente, para sistema 

tradicional e “um ano”. Estes autores obtiveram a necessidade de manutenção no 
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rebanho de 47 vs 21% de novilhas de reposição, para cada um destes sistemas. 

Assim, a precocidade sexual de novilhas aliadas à taxa de natalidade é de extrema 

importância para a lucratividade do sistema pecuário. 

A puberdade é um processo dinâmico, influenciada por diversos fatores 

internos e externos que interagem entre si e influenciam o sistema nervoso central a 

modular o sistema endócrino, tendo como consequência, a alteração da idade 

cronológica na qual o animal a manifesta (AMANN; SCHAMBACHER, 1983). Entre 

os quais podem ser citados: 

 

2.2 Fatores que influenciam a idade a puberdade de novilhas 

 

2.2.1 Genética 

 

Bos taurus taurus (taurinos) e Bos taurus indicus (zebuínos) apresentam 

diferenças nos aspectos reprodutivos, sendo a idade que estes animais atingem a 

puberdade umas destas diferenças (RODRIGUES et al., 2002). 

Novilhas taurinas apresentam-se púberes do 10º ao 15º mês de idade, 

novilhas zebuínas apresentam-se púberes em idade mais avançada variando entre 

22 a 36 meses de idade (SANTOS; SÁ FILHO, 2006). Porém, novilhas mestiças 

(taurinos vs zebuínos) apresentam idade à puberdade menor que as das raças 

zebuínas puras tendo em consequência uma menor idade a primeira cria (RESTLE 

et al., 1999; Perotto; Abrahão e Kroetz, (2001). Porém, apresentam idade à 

puberdade superior a raça taurina utilizada no cruzamento. A redução da idade à 

puberdade da progênie de cruzamento de diferentes raças pode ser atribuída ao 

grau de heterose entre as raças (MARTIN et al., 1992). No entanto, em caso de 

cruzamento com zebuínos pode ocorrer uma neutralização do efeito da heterose 

relacionado ao grau de sangue da raça utilizada (ROCHA; LOBATO, 2002a). O 

efeito da heterose pode não afetar a idade à puberdade em animais criados sob 

altos planos nutricionais, devido a taxas de ganho no período pós desmama 

(WOLFE et al. 1990). 

Fatores que vem sendo atualmente relacionado à puberdade de novilhas é a 

idade ao primeiro parto, pois essa característica depende somente da fêmea e a 

precocidade apresenta em função da puberdade (ELER; FERRAZ; TEIXEIRA, 
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2010). Os resultados encontrados para o gado Nelore têm demonstrados altos 

valores para o coeficiente de herdabilidade (h2) variando de 0,57 (ELER et al., 2002), 

0,73 (SILVA et al., 2003) para prenhez aos 14 meses; 0,52 para prenhez aos 16 

meses (SILVA; DIAS; ALBUQUERQUE, 2005a); 0,59 para prenhez aos 18 meses 

(SILVA; ALBUQUERQUE, 2004). 

Pereira; Eler e Ferraz (2002) obtiveram estimativas de h2 de 0,19 e 0,02 para 

novilhas Nelore desafiadas aos 14 e aos 26 meses de idade, respectivamente. Estes 

autores citaram que diferenças de resultados encontrados para h2 ocorreu devido à 

exposição das novilhas à reprodução em idade mais avançadas, pois já teriam 

atingidos a puberdade antes da primeira exposição a touros ou inseminação 

artificial, o que torna difícil a detecção de diferenças genéticas. Assim, sugerem de 

acordo com os resultados obtidos a antecipação da exposição de novilhas à estação 

reprodutivas para encontrar diferenças entre elas. 

A alta h2 para início da gestação aos 14 meses em novilhas Nelore sugere 

uma falha na seleção para esta característica nessa raça (ELER et al., 2002). 

Entretanto, no Brasil a idade a primeira cria pode não ser uma boa característica em 

virtude do atraso por parte dos produtores em incluir as novilhas na estação de 

monta, pois, os mesmos adotam um peso ideal em detrimento a idade, o que pode 

contribuir para aumento da idade a primeira cria e maior permanência dos animais 

na fase de recria (AZEVEDO et al., 2006). 

Martin et al. (1992) citaram a relação do escore do trato reprodutivo (útero, 

ovário e estruturas nos ovários) (escala de 1 a 5) e puberdade em novilhas, tendo 

em vista a dificuldade para determinar a puberdade por meio de determinação 

hormonal, este mecanismo pode ser útil devido ao diagnóstico via palpação retal. 

O perímetro escrotal (PE) de bovinos é correlacionado geneticamente com a 

idade à puberdade em machos e com a idade à puberdade e fertilidade das fêmeas 

aparentadas a estes machos, pois os fatores hormonais responsáveis pelo 

desenvolvimento testicular inicial nos machos são os mesmos que promovem o 

desenvolvimento ovariano inicial nas fêmeas (MACKINONN et al., 1990). Assim, a 

medida do PE torna-se uma alternativa em relação às características avaliadas 

diretamente nas fêmeas. 
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2.2.2 Estação de nascimento  

 

A estação do ano exerce um efeito significativo na idade e peso à 

puberdade, o que pode ser apontado pela sazonalidade da produção de forragem, 

fator, este, considerado como um dos principais responsáveis pelos baixos índices 

de produtividade da nossa pecuária (EUCLIDES et al., 2001; MENDOÇA; RASSINI, 

2006). Fator este, diretamente relacionado ao peso e idade ao abate de machos e a 

elevada idade à puberdade das novilhas, influenciando-os por um ciclo de 

crescimento no período de produção de forragens nas águas, seguido por uma 

manutenção ou perda de peso no período de escassez de forragem na época da 

seca, ciclo este, de ganho e perda de peso denominado “efeito sanfona” (GARCIA et 

al., 2004). 

Teixeira e Albuquerque (2003) relataram a importância da data do 

nascimento, pois os bezerros nascidos no início da estação da primavera 

apresentaram maior ganho médio diário (GMD), o que está relacionado à maior 

produção de leite de suas mães, que atingiram o pico de produção na época de 

maior disponibilidade de forragens. Resultado este, constatado quando dividiu o ano 

em quatro períodos de 90 dias e o GMD na estação 3, que corresponde o período 

(entre os dias 180 e 270 do ano) foi de 0,70 kg / dia, enquanto o valor registrado 

para a o primeiro período (dia 1 a 90 do ano) foi 0,61 kg / dia. 

O fotoperíodo, além de influenciar a produção de forragens (MENDONÇA; 

RASSINI, 2006), atua diretamente sobre o animal, influenciando a produção e 

liberação hormonal e, em conjunto com o plano nutricional a idade à puberdade 

conforme relatado por Petitclerc et al. (1983) que conseguiram a antecipação da 

idade à puberdade de novilhas Holandesas em fotoperíodo de 16 horas de luz / dia 

em detrimento a novilhas exposta a fotoperíodo de 8 horas de luz / dia trabalhando 

com dois planos nutricionais (alto = GMD > 1kg / dia) e (baixo = 0,7 kg / dia) as 

novilhas expostas a 16 horas de luz, além de atingirem a puberdade mais cedo, 

foram mais leves. 

Critsert et al. (1987) relataram que o fotoperíodo altera a concentração de LH 

em novilhas pré-púberes. Segundo estes autores, o efeito da estação sobre a 

puberdade é mais pronunciado no segundo semestre de vida. Novilhas cruzadas 

foram criadas sob condições naturais até o 5º mês de idade. Depois do 6º mês, as 

novilhas foram para câmaras climáticas que simularam as 4 estações do ano. Sendo 
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que, as novilhas que nasceram no outono atingiram a puberdade mais cedo do que 

as novilhas expostas à estação de primavera e depois a de outono. A estação do 

ano, durante os primeiros 6 meses de idade, não interferiu no peso corpóreo. A 

exposição dos animais à câmara climática possivelmente afetou a idade à 

puberdade por interferir na maturação do sistema de retroalimentação negativa do 

estradiol, mas não afetou o crescimento (SCHILLO et al., 1983). 

Efeitos relacionados à sazonalidade a idade à puberdade de novilhas são 

respostas à baixa produção de forragens (RODRIGUES et al., 2002). 

 

2.2.3 Idade, peso, escore de condição corporal (ECC) e ganho de peso. 

 

A idade que as novilhas atingem a puberdade está diretamente relacionada 

ao peso corporal e raça, o que geralmente ocorre quando as mesmas alcançam 

cerca de 60% do peso adulto específico para raça de corte de origem europeias 

(OWENS et al., 1993) e 65% para raças de origem zebuínas. Novilhas com maior 

aporte nutricional e, consequentemente, maior ganho de peso tem a idade à 

puberdade antecipada, devido os pulsos de LH associados à puberdade serem 

influenciados pelo estatus nutricional do animal (SCHILLO, 1992). 

Para a ocorrência da primeira ovulação, o peso é mais importante que a 

idade, pois o manejo nutricional inadequado ocasiona retardo à puberdade de 

novilhas (FERREL, 1982). Em contrapartida, melhorias no aporte nutricional 

ocasiona um incremento na velocidade de crescimento e desenvolvimento, 

antecipando a puberdade (HOPPER et al., 1993; NOGUEIRA, 2004). Os hormônios 

leptina (SEGUI et al., 2002), Fator de Crescimento Semelhante a Insulina-1 (IGF-1) e 

insulina (BUTLER; SMITH, 1989; SCHILLO; HALL; HILEMAN, 1992) associados à 

ingestão de energia, estimulam a secreção de gonadotrofinas (LH e FSH) ao 

influenciar a atividade secretora do eixo hipotálamo-hipófise. 

Animais submetidos a manejo alimentar para alto ganho de peso diário (1,36 

kg/dia) comparado a manejo alimentar para menor ganho de peso diário (0,68 

kg/dia) e (0,23 kg/dia) anteciparam a idade à puberdade (P < 0,05) (YELICH et al., 

1995). O aumento de gordura corporal foi o fator determinante, visto que não foi 

encontrada diferença na quantidade de carne magra ou de osso. 
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Ainda, há uma contradição quanto ao período de ganho de peso para a 

antecipação da idade à puberdade. Cunningham et al. (1981); Makarechian; Farid e 

Berg (1985); Buskirk; Faulkner e Ireland (1995); Hall et al. (1995) relataram que as 

novilhas mais pesadas ou que apresentaram maior ganho de peso após à desmama 

apresentaram maior taxa de concepção aos dois anos em relação às novilhas com 

um crescimento mais lento ou mais leve. Enquanto, Plasse; Warnick e Koger (1968); 

Wolfe et al. (1990); Patterson; Corah e Brethour (1992); Restle; Polli e Senna (1999) 

e Day et al. (2010) relataram que o crescimento pré-desmama exerce maior 

influência na puberdade de novilhas de corte do que taxas de crescimento pós-

desmama. Porém, Arije e Wiltbank (1971) observaram que novilhas com melhores 

ganhos pós-desmama foram mais pesadas à puberdade, mas não necessariamente 

mais jovens. O que corrobora com Plasse; Warnick e Koger (1968) que encontraram 

correlações entre o peso à desmama (285 dias) e idade à puberdade de -0,46 e -

0,41 na raça Brahman e cruzas, respectivamente.  

Restle; Polli e Senna (1999) encontraram correlações negativas entre peso ao 

desmame com o início da puberdade, ao trabalhar com novilhas Nelore e Charolês. 

Estes autores citaram ainda que, o peso à desmama praticamente não teve 

associação com o peso à puberdade (r = 0,18; P > 0,05), mas quando 

correlacionaram o peso à desmama com a idade à puberdade, a correlação foi 

negativa (r = -0,39; P < 0,01), mostrando que novilhas mais pesadas à desmama 

são mais precoces. Assim, peso à desmama se torna cada vez mais importante à 

medida que a produção de gado de corte é intensificada e mais competitiva. 

Pötter et al. (1998) citam que: a taxa de ganho e período para obtenção deste 

ganho, torna-se importante de acordo com a idade em que se pretende introduzir a 

novilha à estação de monta. Assim, em sistemas de acasalamento aos 14-15 

(sistema um ano) é necessário um ganho de peso diário maior e contínuo do 

nascimento ao acasalamento. Pois, peso muito baixo à desmama prejudica o 

acasalamento nesta idade, uma vez que o ganho de peso no período pós-desmama 

tem que ser muito alto. 

Já em sistemas de acasalamento de novilhas com idades superiores aos 14-

15 meses, há uma maior flexibilidade nutricional e um período maior da desmama ao 

início do acasalamento para ocorrência deste ganho de peso (ROCHA et al., 2002a). 
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No Brasil central, Santos e Sá Filho (2006), observaram uma alta proporção 

de novilhas Nelore com mais de 2 anos de idade pré-púberes no rebanho e 

relacionaram este fato ao baixo peso e a falta de reservas de gorduras corporais. 

Assim, estes autores avaliaram a condição corporal de 617 novilhas Nelore e 

encontraram nestas condições uma relação quadrática entre aumento do escore e 

diminuição da categoria de novilhas pré-púberes. A mesma avaliação foi feita para o 

peso corporal em que, o peso acima de 320 Kg diminuiu a proporção de novilhas 

pré-púberes. 

A deposição de gordura corporal é um indicador de status nutricional e, 

segundo Spicer (2001) a deposição de gordura está relacionada diretamente com a 

idade à puberdade, por intermédio da leptina, que atua como sinalizador da 

condição corporal do animal ao hipotálamo (SPICER, 2001; VAICIUNAS et al., 

2008). Segundo Leaflet (2001), novilhas com maior cobertura de gordura na garupa 

possuem trato reprodutivo mais desenvolvido. 

Pereira e Josahkian (2010) ressaltaram que ganho de peso excessivo em 

fêmeas ocasionado por uma alta eficiência para ganho de peso e, 

consequentemente, maior peso adulto ocasiona maior exigência nutricional e taxa 

de maturação mais tardia. Cooke et al. (2007) relataram que novilhas com altas 

ofertas de suplementos apresentaram retardo da idade à puberdade devido a maior 

metabolização hepática da progesterona. 

Segundo MacNEIL et al. (1984), a seleção a favor de altos ganhos no período 

pós-desmama resulta em aumento da idade e peso à puberdade, aumento do 

tamanho à maturidade, redução no período de gestação, aumento no peso ao 

nascer das crias e redução no ganho pré-desmama. 

Seleção a favor de quantidade reduzida de gordura na carcaça, em raças 

taurinas, o que resulta em carcaças mais desejáveis no mercado, tem reflexo 

negativo sobre as variáveis reprodutivas em fêmeas. Isto tem implicação no 

aumento da idade e peso que estas novilhas atingem à puberdade com redução da 

fertilidade quando adultas (BERG; WALTERS, 1983 e MACNEIL et al., 1984). 

Animais de maior exigência manejados em condições de clima tropical, com 

produção de forragens limitantes naturalmente, terão restrição na oferta de 

alimentos, o que compromete a expressão de seu potencial produtivo nestas 

adversidades. 
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O momento pelo qual os fatores nutricionais incidem sobre o mecanismo 

endócrino da reprodução é de difícil explicação. Contudo, há evidencias que o grau 

de nutrição afeta a taxa de crescimento e esta, por sua vez, determina o grau de 

desenvolvimento dos centros reguladores da reprodução através da produção e 

secreção de gonadotrofinas (SEGUI et al., 2002; SOUZA et al., 2007; OLIVEIRA 

FILHO et al., 2008). 

A suplementação é uma das alternativas para incrementar o desempenho dos 

animais em relação ao desempenho exclusivo em pastagens, devido a flutuações 

em quantidade e qualidade (POPPI; MCLEENNAN, 1995). Segundo Costa et al. 

(2007), o peso em bovinos é uma característica frequentemente avaliada, além de 

ser facilmente manipulada por meio do nível nutricional. Isto o torna uma ferramenta 

importante em manejo de novilhas com altas taxas de ganho, resultando em maior 

peso corporal (PC) e escore de condição corporal (ECC) e menor idade à 

puberdade, o que corrobora com o trabalho de YELICH et al. (1995). 

Emerick et al. (2009a) ressaltaram que a ingestão de nutrientes e a taxa de 

crescimento influenciaram a idade à puberdade, porém não afetaram o peso à 

puberdade. O animal em idade mais precoce atingindo o peso necessário entrará na 

puberdade. As novilhas que possuem taxas de crescimento lento necessitarão de 

um tempo maior para atingir o peso necessário e, consequentemente, iniciarão o 

processo de transição para puberdade em idade mais avançada, sendo o fator 

genético levado em consideração. 

 

2.2.4 Bioestimulação  

 

O efeito da bioestimulação ou efeito-touro tem sido objeto de estudo como 

fonte de antecipação da idade à puberdade de novilhas. Esta prática consiste em 

manutenção do macho entre as fêmeas na fase puerperal ou fase que antecede a 

estação de monta para estimular a atividade reprodutiva pela ativação do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-gonadal (QUADROS; LOBATO, 2004).  

A bioestimulação é ocasionada por meio de feromônios, estimulação genital 

ou outros estímulos sensitivos provenientes dos demais constituinte do grupo, o qual 

o animal pertence, especialmente por potenciais parceiros sexuais, que ao serem 

percebidos, desencadeiam mudanças em muitos processos fisiológicos e 
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comportamentais, incluindo aqueles relacionados com a reprodução. Entretanto, em 

bovinos, estes estímulos não são claramente definidos como em outras espécies, 

provavelmente pelo grande número de fatores que interagem na sua reprodução, 

entre eles a nutrição e fatores ambientais (ROBERSON et al., 1991). 

Entretanto, Berardinelli; Fogwell e Inskeep (1978) e Macmillan; Allison e 

Struthers (1979) não encontraram resultado ao expor novilhas a touros. Porém, Izard 

e Vandenbergh (1982) aplicaram urina de touros como biostimulante ou água como 

controle em novilhas taurinas e relataram que a aplicação oronasal de urina 

aumentou a porcentagem de novilhas que atingiram a puberdade e que o tempo de 

exposição, tipo e/ou forma de bioestimulação pode ser importante na determinação 

da resposta à redução da idade à puberdade de novilhas pré-puberes. 

Roberson et al. (1987) verificaram o efeito da bioestimulação sobre a 

antecipação da idade à puberdade em novilhas Angus (A) e mestiças Angus x 

Hereford (H) e (Tarentaise x AH), em que estas novilhas foram expostas (n = 48) ou 

não (n = 50) a touros, por um período de cinco meses. Os resultados não diferiram 

entre os grupos de novilhas que apresentaram a redução da idade à puberdade, 

expostas (40/48) e não expostas (44/50) a touros (P > 0,10). Porém, estes autores 

citaram que a proporção e intensidade de estímulos podem favorecer ou não o 

aparecimento da puberdade em novilhas. No caso deste trabalho o número de 

touros (n = 2) mantidos com as novilhas pode não ter sido suficiente. No entanto, 

Quadros e Lobato (2004) relataram que a bioestimulação de novilhas mestiças 

(Hereford x Nelore) com touros da raça Jersey, com desvio lateral do pênis por um 

período de 50 dias, determinou maior taxa de novilhas cíclicas antes de iniciar a 

temporada reprodutiva (P = 0,06), bem como maior taxa de prenhez (P = 0,07) e, 

quando estratificou as novilhas pela idade em bioestimuladas e não bioestimuladas, 

as taxas de prenhez foram de 86 e 80% (P = 0,84) para as novilhas mais velhas e, 

para as mais jovens, de 93 e 66% (P = 0,05) para bioestimuladas e não 

bioestimuladas, respectivamente. 

Quadros e Lobato (2004) citaram ainda que a maior resposta à 

bioestimulação entre as novilhas mais velhas foi ocasionada pela proximidade com a 

puberdade e, possivelmente, ocorre um "bloqueio" à completa atividade do eixo 

hipotálamo-hipófise-gonadal, que não pode ser superado pela bioestimulação no 

grupo de novilhas mais jovens, de menor desenvolvimento corporal. Enquanto  que 
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Wehrman et al. (1996) não encontraram efeito da bioestimulação na redução da 

idade à puberdade de novilhas taurinas expostas a touros. 

Outro mecanismo de bioestimulação seria a interação de novilhas com 

animais adultos. Assim, Nelsen et al. (1985) delinearam um experimento para 

verificar a influencia de vacas adultas sobre a idade à puberdade de novilhas. 

Porém, não encontraram uma explicação satisfatória à medida que houve um 

confundimento dos efeitos devido a presença de rufiões nos grupos de novilhas, 

inclusive no grupo com presença de vacas mais velhas. 

Outra estratégia citada na literatura utilizada para redução da idade à 

puberdade de novilhas mestiças Bos taurus x Bos indicus é a exposição a processos 

de aclimatização das novilhas de reposição à presença humana em currais de 

manejo, antes do período da puberdade, devido a uma redução do processo de 

esteroidogenesis pela glândula adrenal ocasionado pelo estresse, em decorrência 

da presença humana em dias de manejo (COOKE et al., 2009). 

 

2.2.5 Hormonioterapia 

 

Vários protocolos hormonais têm sido utilizados com a finalidade de reduzir a 

idade à puberdade em novilhas (ANDERSON; MCDOWELL; DAY, 1996; RASBY et 

al., 1998; VOGG et al., 2004) e, desta forma, aumentar a eficiência reprodutiva do 

rebanho ao diminuir a idade ao primeiro parto. Estes protocolos consistem-se na 

associação ou não entre hormônios como: progestágenos e/ou progesterona, 

hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), gonadotrofinas coriônicas, humana e 

equina  (hCG e eCG, respectivamente), estrógenos e prostaglandinas. 

A hormonioterapia quando bem aplicada nos rebanhos contribui para o 

aumento da eficiência reprodutiva. Porém, Pfeifer et al. (2009) citaram que sempre a 

relação custo:benefício deve ser considerada favorável ao produtor. Pois, quando o 

emprego desta técnica for utilizado inadequadamente pode comprometer os custos 

de produção, em virtude dos resultados econômicos insatisfatórios, que inviabilizam 

o uso dessa alternativa. 

A habilidade do progestágeno em induzir a puberdade está relacionada à 

maturidade do sistema neuroendócrino, o qual regula a secreção de hormônio 

luteinizante (ANDERSON; MCDOWELL; DAY, 1996). Esta hipótese fundamenta-se 

no fato de a progesterona causar redução do número de receptores de estradiol no 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McDowell%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8722622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McDowell%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8722622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McDowell%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8722622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McDowell%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8722622
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sistema nervoso, o que ocasiona a modulação do feedback negativo do estradiol nos 

neurônios liberadores de GnRH (DAY et al., 1984). 

A sincronização e a indução do estro e da ovulação, em novilhas pré-puberes, 

e a utilização da primeira ovulação, de menor fertilidade em programas de IATF, ou 

antecipação da ocorrência da terceira ovulação das novilhas, de maior fertilidade, 

em relação à primeira e a segunda (PATTERSON; CORAH; BRETHOUR, 1990) 

também tem sido beneficiado pela hormonioterapia.  

No entanto, Azeredo et al. (2007) relataram que o sucesso do efeito da 

hormonioterapia é dependente da idade, peso e da raça no momento da aplicação, 

além deste tratamento ser indicado quando atendidos alguns pré-requisitos, em 

especial aos relacionados ao manejo nutricional. Isto corrobora com Hall et al. 

(1997), que trabalharam com duas taxas de ganho, associado ou não a implante de 

Norgestomet®, e verificaram que a indução da puberdade está associada ao peso 

corporal e que novilhas mais pesadas respondem melhor ao tratamento. No entanto, 

estes mesmos autores relataram que a taxa de ganho não interage com o 

tratamento na redução da idade à puberdade, porém, antecipa de forma 

independente a idade à puberdade. 

Outro fator importante relacionado à puberdade induzida por progesterona 

(P4) é o efeito dose e/ou tempo de exposição ao progestágeno, especialmente, 

quando trabalhar com novilhas de origem zebuína, devido altas doses ou período 

prolongado de exposição a P4 ser relacionado a baixos índices de prenhez 

(BERGFELD et al., 1996). Pois, os zebuínos apresentam menor velocidade 

metabólica da P4 em relação a taurinos. Assim, o emprego de tratamentos em Bos 

indicus com este hormônio em altas doses diminui a pulsatilidade de LH, o que pode 

comprometer o crescimento folicular e a ovulação (BARUSELLI; GIMENES e SALES 

2007; PRADO et al., 2009). 

 

2.2.6 Sanidade 

 

A sanidade tem efeito sobre a idade à puberdade de novilhas, devido está 

relacionada diretamente com o consumo e, consequente, ganho de peso do animal. 

Assim, as enfermidades prejudicam o desenvolvimento dos animais, principalmente 
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quando jovens, pois são mais susceptíveis, além de apresentarem sistema imune 

incapaz de gerar respostas para combatê-la. 

Em animais manejados a pasto são comumente observadas infecções 

naturais por nematódeos gastrintestinais, com reflexos negativos no GMD, condição 

corporal (SOUTELLO et al., 2006) e, consequentemente, retardo na maturação 

sexual (MEJÍA et al., 1999), atribuídos a desnutrição crônica e perdas de proteínas 

causada pelo parasitismo (DIAS-TORGA et al., 2001). 

O controle da carga parasitária através da administração de antihelmíntico 

tem sido reportado, como uma das principais medidas de prenvenção dos prejuízos 

ocasionados pela parasitose no rebanho (MILLER; HOROHOV, 2006), com reflexo 

significantivo no ganho de peso. 

Benefício complementar relacionado ao controle da infecção parasitária e ao 

aumento do ganho de peso tem-se a redução da idade à puberdade de novilhas. 

Myers (1988) relatou que o tratamento com anti-helmínticos aumentou a produção 

de leite em vacas de corte 29% em média, a taxa de concepção 9% em média, e o 

peso de suas crias ao desmame em 14 kg média, em estudos com um total de 1.197 

vacas. 

Ainda, considerando os relatos de Myers (1988), a resposta das vacas ao 

tratamentos antihelmínticos em termos de mudança de peso, tem sido desprezível. 

Animais mais jovens, como novilhas de corte de reposição, tendem a ser mais 

beneficiadas pela redução da carga parasitária interna, através do uso de 

antihelmínticos. Estes parasitas são relativamente fáceis de controlar mediante o 

uso de antihelmínticos que devem ser utilizados para melhorar o desempenho de 

novilhas. O controle de parasitas internos resultará na antecipação da idade à 

puberdade de novilhas devido o maior ganho de peso. 

Mejía et al. (1999) trabalharam com novilhas leiteiras e encontraram relações 

positivas na antecipação da idade à puberdade de novilhas tratadas com ivermectina 

contra parasitismo gastrointeistinal. Lacau-Mengido et al. (2000) também 

encontraram relações positivas com tratamentos com ivermectina com a redução da 

idade à puberdade bem como, aumento na concentração de LH e IGF-1 em novilhas 

leiteiras. 
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2.2.7 Fatores morfológicos 

 

Durante a puberdade, o trato reprodutivo de novilhas apresentam diversas 

alterações fisiológicas e morfológicas que irão permitir a gestação. Tem sido 

demonstrado que o tamanho e peso do útero, da cérvix e da vagina aumentam 

rapidamente após a puberdade (DESJARDINS; HAFS, 1969). Sá Filho et al. (2008) 

relacionam o desenvolvimento uterino de novilhas Nelore (n = 17) com a puberdade 

e relatam que este efeito sobre o desenvolvimento do trato reprodutivo é decorrente 

da estimulação exercida pelo aumento das concentrações de estradiol e 

progesterona durante o período pós-púbere (Figura 1). 

 

Figura 1 - Efeito da puberdade no desenvolvimento uterino de novilhas Nelore (Bos 
indicus; n=17 fêmeas). Adaptado de Sá Filho et al.(2008) 

 

Montanholi et al. (2004) e Holm; Thompson e Irons (2009) utilizaram a 

técnica proposta por Martin et al. (1992) de avaliação do escore dos órgãos 

reprodutivo de novilhas, em que o escore 1 é atribuído para novilhas com trato 

reprodutivo infantil e o escore 5 para novilhas com presença de corpo lúteo palpável, 

e observaram que a idade à puberdade está relacionada ao maior escore do trato 

reprodutivo e menores taxas de concepção estão relacionadas à presença de 

estrutura infantil. Assim, a puberdade não deve ser interpretada como um evento 

isolado, sendo caracterizada como a etapa final de inúmeras alterações fisiológicas 

e morfológicas que culminam com a capacidade de conceber e manter a gestação. 
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2.2.8 Fatores hormonais 

 

Uma das teorias propostas que descreve as alterações hormonais 

desencadeante da puberdade em novilhas é a “Teoria gonadostática” (DAY et al., 

1987; RODRIGUES et al., 2002), em que é relatada que os componentes do sistema 

endócrinos reprodutivo tornam-se potencialmente funcionais logo após o 

nascimento, sendo o LH liberado pela pituitária anterior, o qual estimula a produção 

de 17β estradiol pelos folículos ovarianos. Isto corrobora com Wehrman et al. (1996), 

que relataram que novilhas em estudo apresentaram, a partir do 3º mês de idade, 

um sistema hipotalâmico-hipofisário-gonadal funcionalmente maduro, apresentando 

produção de P4 compatível com a capacidade de emprenhar, sendo relatado 

prenhez de novilhas com 5 meses de idade em estudos precedentes. Porém, após o 

nascimento, mecanismos endócrinos garantem que a bezerra não ative o sistema 

reprodutor, ocasionada pela alta sensibilidade do hipotálamo ao estradiol que 

ocasiona uma inibição da atividade reprodutiva (DAY et al., 1987). Esta inibição é 

conhecida como feedback negativo do estradiol, permitindo, assim, seu crescimento 

e desenvolvimento somático compatível com a reprodução, próximo aos 65-70% do 

peso adulto (SEMMELMANN; LOBATO; ROCHA, 2001). Com a proximidade da 

puberdade, esta sensibilidade excessiva fica reduzida, possibilitando assim, um 

aumento da secreção de gonadotrofinas, o que permiti o estímulo necessário ao 

desenvolvimento folicular e ovulação (DAY et al., 1987; BALL; PETERS, 2006). 

Day et al. (1987) relataram que a diminuição do feedback exercido pelo 

estradiol sobre a secreção do LH ser resultante da diminuição na concentração local 

de receptores para o mesmo no hipotálamo e hipófise anterior. 

Entretanto, Caraty et al. (1998) relataram que neurônios produtores de GnRH 

de varias espécies de animais parecem conter poucos receptores nucleares de 

estrogênio (ERS). Assim, o estradiol não pode ativar diretamente estes neurônios, 

mas, em vez disso, usa populações interneurais sensíveis a estrogênio para 

transmitir o sinal de feedback positivo para os neurônios produtores de GnRH. 

Assim, o local de realimentação positiva não precisa existir na área onde os 

neurónios produtores de GnRH estão localizados. 

Para comprovar esta hipótese, estes autores trabalharam com ovelhas 

adultas da raça Ile de France, ovariectomizadas com microimplantes de estradiol 

intracraneal na área Preóptica Medial (MPOA) ou Hipotálamo Médio Basal (MBH) 
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para avaliar as ações locais do estrogênio com referencias ao feedback positivo e 

negativo, dando ênfase à proximidade bilateral dos implantes para os grupos de 

células que expressam receptores de estradiol no hipotálamo. Depois de simular 

uma fase lútea por admistração de P4 exógena, os resultados mostraram que o E2 

aplicado no núcleo ventromedial (NVM) do MBH provocam um pico de GNRH/LH 

semelhantes ao observado antes da ovulação. Adicionalmente, se observou que o 

E2 na área pré óptica (POA) inibe a secreção pulsátil de LH. 

Caraty et al. (1998) ainda relacionaram a profundidade da localização do 

implante com o feedback negativo e positivo (Tabela 1). 
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Tabela 1- Distribuição de implantes bilaterais de estradiol na área pré-óptica medial 
(superior) e o hipotálamo mediobasal (inferior) e os seus efeitos sobre a 
secreção de LH para cada um dos 17 ovelhas com implantes bilaterais 
hipotalâmicos 

 

Animal  

Implante de estradiol Secreção de LH 

Direito Esquerdo Feedback 

negativo 

Feedback 

positivo 

Implante na área Preóptica 

18 rPOA 1 rPOA 1 ++ 0 

Implante no hipotálamo médiobasal (colocação dorsal para ventral) 

3 DMN/PH 0 DMN/PH 0 0 + 

14 DMN/dVMN 0 dVMN 1 0 0 

4 lVMN 0 dVMN 1 0 ++ 

17 dVMN 1 mVMN 0 0 0 

13 VMN 1 dVMN 1 0 ++ 

22 VMN 2 VMN 1 ++ ++ 

10 VMN 1 cVMN 2 ++ ++ 

16 cVMN 2 ARN 2 ++ 0 

7 cVMN 2 ARN 2 + 0 

6 cVMN 1 ARN/VMN 1 + ++ 

21 ARN 2 ARN 2 ++ + 

O número ao lado de cada local do implante dá o escore da colocação. Para os implantes: 0, 
afastado, 1, próximo e 2, em células que expressam receptores de estrogênio. Para a 
resposta do LH: 0, sem resposta; +, resposta parcial, e ++, em relação ao feedback negativo 
ou positivo; ARN, núcleo arqueado; DMN, núcleo dorsomedial; PH, hipotálamo posterior; 
POA, área pré-óptica; VMN, divisão ventrolateral do núcleo ventromedial. c, caudal; d, dorsal; 
l, lateral; m, medial; r, rostral. Adaptado de Caraty et al. (1998). 

 

Na avaliação dos cortes histológicos da região do hipotálamo, os implantes da 

região do área pré óptica (POA) foram espalhados a partir do POA rostral ao nível 

do Organum vasculosum para o POA caudal. As ovelhas que exibiram forte 

feedback negativo do estradiol ao implante deste hormônio apresentaram como 

resultado uma diminuição da concentração de LH plásmatico (Figura 2). 
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Figura 2 - Câmara lúcida, mostrando a posição do implante de estradiol, inseridos no 
MBH de 11 ovelhas e no MPOA de 1 (ovelha 18). Quadrado; ausência de 
efeito na secreção de LH; círculo; feedback negativo moderado ou forte; 
losango; aumento moderado ou amplitude total do pico de LH; estrela; 
feedback positivo e negativo. A população de células imunorreativa para 
RE do ARN e VMN são representados pelas áreas sombreadas. ac; 
comissura anterior; arn; ARN; f; fórnix; mtt; trato mamilo talâmico; oc; 
quiasma óptico, poa; POA; son; núcleo supra-óptico; vmn; VMN. 
Adaptado de Caraty et al. (1998) 

 

 

Um terceiro mecanismo, encontrado para explicar o controle 

gonadotrófico é citado por Uenoyama; Tsukamura e Maeda (2009) e Oliveira et al. 

(2010), em que ocorre atuação da Kisspeptina (Kp – ou metastina), peptídeo produto 

do gene Kiss1, e de seu receptor (GPR54- ou Kiss1R), o qual parece estabelecer 

uma ligação direta entre sinalizadores periféricos (esteroides gonadais e leptina) e a 

síntese de GnRH. Atuando como um potente modulador da liberação de GnRH. Este 
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mecanismo é possível verificar através da ação da kisspeptina em diversas 

espécies, após administração central ou periférica. A ação dessa proteína no eixo 

gonadotrófico parece ser iniciada em regiões hipotalâmicas distintas. 

Em roedores, existem duas regiões que expressam o gene Kiss-1: a dos 

núcleos arqueados (ARC) e a região periventricular anteroventral (AVPV). É 

interessante ressaltar que, nessas espécies, os esteroides diminuem a expressão de 

Kiss-1 no grupo de neurônios ARC, sendo observado um efeito oposto na região 

AVPV. Nessa última, o processo de gonadectomia é capaz de reduzir a expressão 

de RNAm para Kiss-1. Porém, este efeito é revertido pelo tratamento com 

estrógenos. Estes resultados sugerem que, em roedores, os neurônios da AVPV são 

os principais responsáveis pelo feedback positivo dos esteroides na síntese de 

GnRH, enquanto os ARC pelo feedback negativo. No entanto, no hipotálamo de 

ruminantes, os neurônios do ARC parecem acumular funções, “traduzindo” tanto os 

sinais periféricos estimulatórios, quanto os inibitórios para a secreção de kisspeptina 

e, por consequência, de GnRH (OLIVEIRA et al., 2010) (Figura 3). 
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Figura 3 - Ilustração esquemática do possível mecanismo regulador de liberação do 
hormônio GnRH em ratas. Duas populações de neurônios kisspeptina 
podem mediar ação do feedback negativo e positivo do estrogênio nos 
neurônios produtores de GnRH, resultando em dois modos de liberação 
de GnRH. Neurônios produtores de kisspeptina no núcleo arqueado 
(ARC) pode regular a liberação pulsátil dos hormônios GnRH / LH. 
Expressão de mRNA de Kiss1 no ARC varia durante o ciclo estral. O 
feedback negativo (ação do estrógeno) diminui expressão de mRNA de 
Kiss1 no ARC através do receptor de estrogênio (ER) e pode diminuir a 
entrada de kisspeptina nos neuroterminais de GnRH, evitando aumento 
prematuro da liberação de GnRH / LH. No dia do próestro, quando os 
folículos ováricos amadurecem a expressão do mRNA de Kiss1 no AVPV 
é estimulada pela ação de feedback-positivo de estrogênio através do 
ERα. Neurônios produtores de kisspeptina, no núcleo periventricular 
anteroventral (AVPV) estimulam neurônios produtres de GnRH, 
resultando na onda de GnRH / LH pré-ovulatória. P, pró-estro, E, estral; 
D1, 1 diestros; D2, diestros 2. adaptado de Uenoyama; Tsukamura e 
Maeda (2009) 

 

O feedback negativo exercido pelo estradiol mantém baixo a secreção de 

gonadotrofina. Com a proximidade da puberdade e com a inversão do feedback, 

ocorre um aumento drástico na secreção e frequência de pulsos de LH, fator 

decisivo para início da puberdade, evidente nos últimos 50 dias que antecede a 

puberdade (DAY et al., 1987). 

Após, a novilha atingir à puberdade, é aconselhável sua inclusão na 

reprodução, somente após o 2º ou 3º cio. Isto está relacionada à baixa fertilidade da 
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primeira ovulação, determinada pela ocorrência de ciclo estral curto. O que está 

relacionada à luteólise prematura do corpo lúteo entre o 8º e 12º dia (YAVAS; 

WALTON, 2000) ou pela concentração sérica de P4, menor que 1,0 ng/mL no dia 9 

do ciclo (SÁ FILHO et al., 2007). Este acontecimento, (ciclo curto) ou concentração 

de P4 baixo, impede a manutenção da gestação pelo animal, pois o período crítico 

para reconhecimento materno da gestação ocorre no período do 15º-19º dias da 

gestação (GIASSETTI et al., 2008). 

Estes números de cios, antes da inclusão do animal à estação de monta ou a 

inseminação, também, são necessários para que o animal expresse todo seu 

potencial reprodutivo (FRANCO, 2005), ou seja, atinja sua máxima maturidade 

sexual. O que corrobora com Byerley et al. (1987), que, ao expor novilhas a touros 

no primeiro ou no terceiro cio após a puberdade, observaram que novilhas cobertas 

no primeiro cio apresentaram menor taxa de concepção quando comparadas às 

novilhas cobertas no terceiro cio. Sendo assim, a fertilidade de novilhas ciclando 

submetidas à monta natural ou a programas de sincronização da ovulação para 

IATF, no início da estação reprodutiva, ser dependente da quantidade de ciclos 

estrais que essas novilhas apresentaram previamente. 

Embora o estabelecimento da puberdade esteja diretamente associado ao 

aumento do pulso de LH, a progesterona produzida por tecidos luteais no período 

anterior à puberdade exerce função importante à medida que atua nas mudanças 

endócrinas que levam à produção de gonadotrofinas (BERARDINELLI; FOGWELL; 

INSKEEP, 1978). Preparando, assim, o sistema reprodutivo para o estabelecimento 

dos ciclos estrais normais e férteis, além da manutenção da gestação, 

especialmente em fases iniciais, e inibir a produção de hormônios que podem 

interrompê-las. 

A progesterona também é importante à medida que encerra um significado 

prático, visto que a administração de progestinas sintéticas acelera o início da 

puberdade e a exposição do animal com corpo lúteo de vida transitória, envolvidos 

em ciclos luteais curtos, facilita a manifestação do estro associado a uma onda 

subsequente de LH (EMERICK et al., 2009a). 
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2.2.9 Influencia materna  

 

Eversole et al. (2000) relataram que a nutrição da vaca de corte durante toda 

sua vida é a grande responsável pela resposta adequada em termos de kg de 

bezerro desmamado/ano. No entanto, ocorre desvantagem relacionada ao plano 

nutricional deficiente ou excessivo imposto as vacas, relacionando a falhas na 

ciclicidade e/ou ausência de emprenhar, assim como respostas negativas no 

desempenho de suas crias em respostas ao seu manejo nutricional. 

A nutrição inadequada durante o terço final de gestação produz bezerros 

fracos e atrasa o retorno do cio pós-parto e, após o parto, reduz a produção do leite, 

atrasa o retorno da atividade reprodutiva e diminui os índices de concepção (VALLE; 

ANDREOTTI; THIAGO, 1998). 

Sakaguti et al. (2002) trabalharam com vacas da raça Tabapuã e relataram a 

influencia da idade ao parto sobre o desempenho de suas crias até os 2 anos de 

idade. Já, Funston et al. (2008) foram mais longe e relacionaram todo o processo 

subsequente ao parto do animal a fatores ligado à nutrição materna. Assim, a saúde 

ao longo da vida do recém-nascido fica comprometida quando a mãe é subnutrida 

no período gestacional, além de poderem apresentar crescimento e produtividade 

inadequados e também adquirirem doenças com maior facilidade quando adultos. 

Este impacto produzido por insultos ou estímulos maternal, durante a fase de 

desenvolvimento fetal com reflexo ao longo da vida pós-natal, é definida por 

“programação fetal” (BARKER et al., 1993). 

O conceito de programação fetal ou programação do desenvolvimento inclui o 

desempenho do crescimento pós-natal, relacionando-o aos efeitos do ambiente 

uterino sobre mapa genético fetal, através de modificações epigenéticas (mudanças 

reversíveis e herdáveis no genoma funcional que não alteram a sequencia de 

nucleotídeos do DNA) controladas em parte pela disponibilidade de certos nutrientes 

na dieta (WU et al., 2006) (Figura 4). 
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Figura 4 - Regulação do crescimento fetal de mamíferos. O crescimento intra-uterino 
é regulado por fatores genéticos, epigenéticos e ambientais. Esses 
fatores afetam o crescimento da placenta e, portanto, a disponibilidade de 
nutrientes para o crescimento fetal a capacidade uterina insuficiente e 
nutrição materna inadequada são os principais fatores que afetam o 
crescimento fetal. Adaptado de Wu et al. (2006) 

 

O conceito de programação fetal faz sentido, quando considera que um 

indivíduo passa por mais marcos no desenvolvimento no período intrauterino, do que 

após o nascimento. A primeira metade da gestação em bovinos é marcada pelo 

crescimento, desenvolvimento e vascularização máximos da placenta. 

O aumento progressivo do fluxo sanguíneo para o útero gravídico, e mais 

especificamente para o local de trocas de nutrientes e oxigênio materno-fetal, 

ocasionado pelo aumento de vasos sanguíneos, durante a gestação, apresenta 

grande importância para o crescimento e desenvolvimento fetal. Devido à 

incapacidade da placenta de ruminante extraí quantidades adicionais de nutrientes 

por unidade de sangue materno. 

Aumento de fatores nutricionais, tais como aminoácidos, tem grande 

implicação na programação fetal, relacionado à metilação do nucleotídeo citosina (C) 

da sequencia citosina-guanina (CG) do DNA, sobre a influencia das DNAs 

metiltransferases (NAFEE et al., 2007), a qual requer metionina para seu perfeito 
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funcionamento. Outro aminoácido implicado na programação fetal é a arginina, que 

é precursora para grupos das poliaminas, moléculas estas que regulam a expressão 

gênica, síntese de DNA e a proliferação celular, sendo que a deficiência de 

poliaminas afeta o crescimento e desenvolvimento durante o período fetal e pós-

natal (FUNSTON; LARSON; VONNAHME, 2010). 

Em fetos bovinos, a maior parte do crescimento ocorre durante o trimestre 

final da gestação (FERRELL et al., 1976; PRIOR; LASTER, 1979). A captação de 

nutrientes pelo feto torna-se quantitativamente importante a partir da segunda 

metade da gestação (FERRELL et al., 1983). Também nessa fase ocorre um 

aumento 3 a 4 vezes do fluxo sanguíneo para placenta para suportar a taxa de 

crescimento exponencial do bezerro neste período (REYNOLDS; REDMER, 1995). 

Isto marca um crescimento exponencial da placenta, embora com uma amplitude 

menor que o crescimento fetal (REYNOLDS et al., 1990). 

Ainda que, as características placentárias possam ser alteradas pela nutrição 

durante o início e meio da gestação (RASBY et al., 1990), o crescimento fetal até a 

idade de 230 dias pode ser explicado pelo genótipo (PERRY et al., 1999). Para 

ocorrer um comprometimento do crescimento e desenvolvimento fetal é necessário 

que haja uma restrição nutricional grave a partir da metade ao final da gestação. 

Funston; Larson e Vonnahme (2010) avaliaram o efeito da nutrição materna sobre a 

idade à puberdade de novilhas. E, observaram que o período mais propício para 

suplementação, durante a fase de gestação, é correspondente ao terço final da 

gestação, em virtude do maior crescimento fetal em detrimento ao terço médio e 

primário da gestação, fase de maior demanda de nutrientes pela vaca em virtude da 

saída de um estado de balanço energético negativo. 

Long et al. (2010) e Du et al. (2010), também relataram que até algumas 

características da carcaça de ruminantes relacionadas à “Industria da carne”, a 

exemplo do marmoreio, está relacionada à programação fetal e ilustra as etapas nas 

quais a restrição de nutrientes afeta desenvolvimento das fibras musculares 

esqueléticas de bovinos (Figura 5). 
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Figura 5 - Efeito da nutrição materna sobre o desenvolvimento do músculo 
esquelético de bovinos, apresentando o período de alterações na 
programação fetal. Adaptado de Du et al. (2010) 

 

Corah et al. (1975) observaram aumento da morbidade e mortalidade em 

bezerros filhos de vacas alimentadas com 70% da exigência de energia, durante o 

último trimestre de gestação. Martin et al. (2007) mencionaram que a suplementação 

de vacas aumentou o peso de suas progênies fêmeas à desmama. No entanto, não 

influenciou o peso ao nascer e idade à puberdade, porém afetou a taxa de prenhez 

de suas filhas. Já Funston et al. (2008) relataram que novilhas filhas de vacas 

suplementadas com proteínas no período pré-parto atingiram a puberdade aos 352 

dias, em contraste com novilhas cujas mães não foram suplementadas, que 

atingiram aos 365 dias (P < 0,10). 

A energia é um componente primário que regula o processo produtivo de 

ruminantes. Porém, em período de escassez, a proteína torna-se o fator mais 

limitante, sendo importante para síntese de amônia ruminal, necessária para a 

síntese de proteína microbiana (BEATY et al., 1994). 

O fornecimento de nitrogênio proporciona maior digestão das forragens, pela 

melhora na eficiência microbiana, devido ao fornecimento de substratos para a 

microbiota ruminal. Os bovinos necessitam de dois tipos de proteína: a proteína 
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degradável no rúmen, a qual deve ser atendida através da dieta. A proteína não 

degradada é formada pela proteína by pass presente nos alimentos, que podem ser 

supridas pelas forrageiras ou pelo suplemento. 

A suplementação a pasto deve ter como meta a inibição do efeito substitutivo 

e promover aumento do consumo e da digestibilidade das forragens e, ao 

suplementar dieta à base de forrageira, deficiente em proteína, com farelo de soja ou 

de algodão, aumenta em grande parte o consumo do volumoso (RUAS et al., 2000). 

A suplementação proteica de vacas no terço final da gestação coincide com o 

período de escassez de forragem em quantidade e qualidade, porém o fornecimento 

de concentrado proteico às vacas tem sido relatado como fator determinante à 

melhoria no desempenho de suas crias no período pós-natal (MARTIN et al., 2007; 

FUSTON et al., 2008). 

O ambiente uterino está relacionado a todo o desenvolvimento pós-natal de 

animais e humanos, decorrentes de alterações epigenéticas. Rees et al. (2000) 

trabalharam com ratas prenhes suplementadas com 2 níveis de proteína (9 vs 18%) 

e observaram que baixos teores de proteínas, no caso 9%, são capazes de manter o 

peso fetal normal nos estágios iniciais da gestação em ratas. Porém, o baixo teor de 

proteína é incapaz de manter os pesos de fetos iguais aos fetos com nível adequado 

de proteína. 

A proteína dietética utilizada na nutrição materna funciona como fonte de 

aminoácidos para o desenvolvimento fetal, assim como componentes do fluído 

alantoidiano e sua presença na dieta materna tem implicação com a proliferação 

celular nos folículos primordiais de feto, com reflexo na vida reprodutiva quando 

adultas. 

 

2.2.10 Nutrição 

 

Estudos realizados em diferentes espécies mostram que a nutrição é um dos 

principais fatores responsáveis pelo desencadeamento da puberdade e o manejo 

nutricional de novilhas influencia a variabilidade na idade e no peso de ocorrência da 

puberdade, fato este mais marcante quando comparam animais subnutridos com 

animais com moderada taxa de ganho de peso (HALL et al.,1994). No entanto, os 

efeitos da ingestão de nutrientes sobre a puberdade são muitas vezes confundidos 

com crescimento e ganhos de peso, o que dificulta a interpretação dessa relação. A 
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existência de um peso mínimo associado a uma idade cronológica para inclusão de 

novilhas em sistemas de acasalamento agrava ainda mais este confundimento 

(FOX; SNIFFEN; O’CONNER, 1988). 

Em novilhas Nelore, Romano (1997) observou redução na idade à puberdade 

(510 dias) para bezerras manejadas com elevado aporte nutricional, comparado com 

(596 dias) em bezerras submetidas a uma dieta de baixo aporte nutricional. Os 

efeitos relacionados à maturação sexual e ao nível nutricional implicam em uma 

profunda relação entre desenvolvimento geral do indivíduo, crescimento corporal e 

desenvolvimento dos órgãos reprodutivos. SCHILLO (1992) afirma que o status 

nutricional afeta a pulsatilidade do LH em novilhas em desenvolvimento. 

Ainda no período pré-púbere, os baixos níveis de estrógenos secretados 

pelos folículos são capazes de inibir a secreção de LH. No entanto, o plano 

nutricional parece influenciar a intensidades dessa inibição. 

McCann e Hansel (1986) relataram a associação entre baixas concentrações 

de LH em novilhas mantidas em jejum por um período de 24h e as concentrações 

reduzidas de insulina e glicose, quando comparado com novilhas mantidas em 

estado alimentar normal (grupo controle). Porém, estes mesmos autores citaram que 

a realimentação está relacionada com níveis crescentes de LH durante o estro nas 

novilhas mantidas em jejum em relação às controles. Coincidindo, assim, com um 

aumento de insulina, o que sugere que a insulina pode afeta a produção hipofisária 

de LH ou de GNRH hipotalâmica, por afetar os níveis de glicose ou aminoácidos 

nestes tecidos. 

Em 1993, Lalman e colaboradores observaram em novilhas o efeito 

nutricional independentes da taxa de crescimento utilizando dietas continuadamente 

ajustada para manter ganhos de peso corporal similar entre tratamentos (P > 0,1), 

trabalhando com suplementação de proteína não degradável no rúmen, ácido 

propiônico (PROP) e monensina em relação a um tratamento controle. As novilhas 

que receberam adição de monensina (MON) na dieta foram 21 dias mais jovens (P < 

0,05) no primeiro cio, que novilhas alimentadas com PNDR e do tratamento controle 

já o grupo que receberam adição de PROP na dieta foram intermediárias e 

semelhantes ao grupo de novilhas suplementadas com MON e PNRD. 

De forma semelhante, Ciccioli et al. (2005) citaram que fontes de nutrientes 

que favoreçam a produção de propionato no rúmen podem favorecer a antecipação 
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da idade à puberdade de novilhas sem comprometer o ganho de peso, o que pode 

estar relacionado com o tempo de fornecimento do concentrado. Enquanto que para 

RUTTER et al. (1983), a alteração no padrão de fermentação runinal, visando 

aumento da produção de propionato seja pela adição de monensina, seja pelo uso 

de dietas com alto concentrado, está relacionado com a diminuição da idade e peso 

à puberdade em novilhas. Este fato está relacionado a um efeito direto do 

proprionato sobre os gonadotrofos onde este pode ser absorvido e convertido em 

glicose ou em outros metabólitos envolvidos no metabolismo destas células, além do 

aumento da glicose plasmática decorrente do aumento do propionato. 

Cooke et al. (2007) trabalharam com dois tipo de suplemento, polpa cítrica ou 

melaço de cana na proporção de 1% do peso corporal para novilhas de corte em 

pasto de baixa qualidade, e associaram a redução da idade à puberdade a rota 

metabólica em direção ao proprionato e glicose promovido pela polpa cítrica 

(substrato rico em pectina) em detrimento ao melaço, substrato rico em sacorose 

(que promove maior sintese de butirato), seguida por uma ineficiente síntese de 

glicose e consequente diminuição de insulina e IGF-1 quando comparado com as 

novilhas suplementadas com polpa cítrica. 

Segundo Webb et al. (2004), o entendimento de como os estímulos 

nutricionais afetam a reprodução de ruminantes tem sido fonte de diversas 

pesquisas, sendo que os fatores dietéticos estão envolvidos no controle de diversas 

atividades no eixo hipotálamo-hipófise-ovariano entre o quais podem ser citados: 

hormônio e fatores de crescimento, tais como insulina, glucacon, leptina, GH, 

hormônios da tiróide e IGF-1 hepático, bem como suas proteínas de ligação e os 

metabólicos nutricionais, tais como glicose e ácidos graxos. 

Foster e Nagatani (1999) sugeriram que a glicose pode ser um sinal 

metabólico que providencia informações ao SNC para o controle da secreção de 

GnRH. A glicose parece, assim, estar centralmente envolvida na secreção de LH, o 

que reflete presumivelmente o seu papel na modulação na secreção de GnRH. 

Bucholtz et al. (1996) citaram que a glicose pode funcionar como um 

regulador chave do ciclo estral em fêmeas de hamster adultas, sendo que em 

ovelhas a utilização de um bloqueador do metabolismo de gordura e glicose 

demonstrou a depressão da secreção de LH. Através da determinação de LH em 

ovelhas e da atividade cerebral em macacos após hipoglicemia induzida por insulina 
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tem sido cogitado a hipótese da regulação da secreção de LH através da glicose 

ocorrer por meio do controle da secreção de GnRH. Murahashi et al. (1996) 

descreveram a presença de um sensor central no tronco cerebral inferior, na área 

Postrema, o que poderia ser um glicosensor importante na modulação da secreção 

de LH. 

OHKURA et al. (2000) relataram os resultados do estudo sobre o papel da 

glicose como um sinalizador central às atividades reprodutivas, relacionando a 

existencia de um mecanismo de sensores de glicose que desepenham uma função 

importante na detecção da dimininuição da disponibilidade de glicose e suprimindo, 

assim, a secreção de LH pulsátil em ovelhas utilizando o 2-deoxy-d-glicose (2DG), 

um análogo antimetabólico da glicose, que inibe sua oxidação intracelular por 

competição. 

Medina et al. (1998) citaram a importância da nutrição para o início e 

manuntenção da reprodução em várias espécies e destacaram a importância da 

glicose como mediador dos efeitos nutricionais na reprodução. A disponibilidade de 

glicose influencia tanto o tônus quanto os modos da onda de secreção de LH, 

presumivelmente por seus efeitos sobre o GnRH. Em ovelhas, tornadas 

transitoriamente hipoglicêmicas através de um tratamento com insulina, o início da 

onda de LH foi atrasado, mas a infusão de glicose associada à insulina preveniu a 

hipoglicemia e restaurou o momento normal do pico de estrógeno, induzido pelo LH. 

Entretanto, Willians et al. (2002) citaram que o metabólito responsável pela interação 

nutrição x reprodução é a leptina. E apresentam um esquema ilustrando os 

potenciais sítios de ação da leptina no hipotálamo, pâncreas e pituitária, com 

consequente liberação de gonadotrofinas (Figura 6). 
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Figura 6 - Representação esquemática dos efeitos da leptina no pâncreas endócrino 

e no eixo hipotálamo-pituitário em animais. Adaptado de Willians et al. 
(2002). 

 

A leptina é um hormônio proteico (146 AA) produzido essencialmente no 

tecido adiposo, mas também na placenta, epitélio gástrico, tecido mamário e 

hepático (DRION et al., 2000; MOSCHOS; CHAN; MANTZOROS, 2002). Sua 

relação com o neuropeptídio Y (NPY) pode ser um importante elo entre status 

metabólico, sistema neuroendócrino, crescimento e reprodução (BARB et al., 1999). 

Entretanto, Barb e Kraeleing (2004) relataram que o efeito da leptina pode ser 

mediado independente do NPY, embora os neuroptídeos, proopiomelanocortina 

(POMC), NPY e gama aminobutírico (GABA) possam interceder à ação da leptina. 

A leptina expressa a quantidade de triglicerídeos no tecido adiposo e serve 

como um sinal circulante da condição nutricional, capaz de informar o SNC que o 

estoque de metabólitos está propício ao início ou reinício da função reprodutiva, 

sendo o seu nível influenciado pelo jejúm, alimentação, grau de adiposidade, 

insulina e catecolaminas (BLUM, 1997). 

Além dos esteroides, a leptina parece também utilizar a rota da kisspeptina 

para controlar o eixo gonadotrófico. Nos neurônios em que se observa transcrição 

de RNAm para Kiss-1 também ocorre expressão de receptores para leptina. 

Camundongos knockout para o gene da leptina apresentaram diminuição na 

expressão de Kiss-1 na região do ARC e, após o tratamento com leptina, elevaram 

os níveis de expressão hipotalâmica da transcrição do Kiss-1 e consequente 
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aumento de GnRH e LH (LUQUE; KINEMAN; TENA-SEMPERE, 2007). Estes 

resultados sugeriram que a kisspeptina pode ser responsável pelo menos por parte 

dos efeitos da leptina na reprodução. 

A insulina também é citada como fator metabólico que atua na regulação da 

função hipotalâmica-hipofisária, devido à localização de receptores de insulina no 

núcleo arqueado e hipotálamo médio basal de ratos, sugerindo que área importante 

na regulação do controle da liberação LHRH é responsiva a este hormônio 

(HILEMAN; SCHILLO; HALL, 1993). Porém, sua função ainda é controversa, sendo 

relatado um aumento na concentração média de LH com infusões crônicas de 

insulina ou insulina e glicose no ventrículo lateral do cérebro em ovelhas com 

restrição alimentar. No entanto, os resultados de trabalhos com ovelhas sob 

restrição alimentar não suportam estas observações, sendo observado diminuição 

na concentração média e da frequência de impulsos de LH quando a insulina foi 

centralmente infundida durante um período de aumento da ingestão de alimentos 

(AMSTALDEN et al., 2000). 

No entanto, a insulina desempenha papel importante na regulação da síntese 

e secreção de leptina. Fragmentos de tecido adiposo cultivados na presença de 

insulina aumentaram tanto a síntese quanto a secreção de leptina para o meio 

(BARR et al., 1997). Inversamente, síntese e secreção de insulina pode ser afetada 

pela leptina; receptores de leptina têm sido encontrados em células secretoras de 

insulina do pâncreas e a secreção de insulina é inibida em pâncreas de rato 

perfundido com leptina (FEHMANN et al., 1997). 

O Fator de Crescimento Semelhante à Insulina-1 (IGF-1) apresenta–se 

também como um candidato metabólico relacionado com a reprodução. O IGF-1 

está relacionado com a secreção de GnRH e de gonadotropina, devido sua 

expressão em neurônios hipotalâmicos e células da glia, que podem regular o 

sistema GnRH (DAFTARY; GORE, 2004) e início da capacidade reprodutiva na 

puberdade e o controle de função reprodutiva na vida adulta. Embora a ausência de 

efeito ou efeitos específicos do IGF-1 (estimulo ou inibição) variam entre as espécies 

e sexos e dependam do estado hormonal. 

Daftary e Gore (2005) sugeriram que o IGF-1 é geralmente excitatório para os 

neurónios produtores de GnRH e gonadotrofos, ou tem efeitos bifásicos. O que 

corrobora com Hiney; Ojeda e Dees (1991), que relataram que em mamíferos o IGF-
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I pode promover a puberdade através de ambas as vias centrais e periféricas e que 

injecções intraventriculares de IGF-I em ratas anteciparam a idade a puberdade e, 

em mamíferos, o IGF-I exógeno aumenta pulsatilidade LH, seus níveis circulantes ou 

ambos, provavelmente através de efeitos sobre os neurónios produtores de GnRH. 

Moreira et al. (2000) citaram que ambos, GH e IGF-1, são estimulantes 

conhecidos das funções celulares da granulosa e da teca, mas as relações de 

interdependência entre GH e IGF-1 dificultam o compreendimento dos mecanismos 

de controle destes hormônios sobre as funções reprodutivas dos animais. 

Armstrong et al. (1992) imunizaram novilhas contra hormônio liberador do 

hormônio de crescimento resultando numa redução de IGF-I sérica e um atraso na 

idade à puberdade, sugerindo que o IGF-I pode ser importante para a maturação 

sexual em bovinos. No entanto, existe grande variabilidade nas concentrações 

séricas de IGFI em novilhas pré-púberes. Jones et al. (1991) relataram que as 

concentrações séricas de IGF-I em novilhas variam de acordo com a raça, após 

observar aumento no IGF-I na circulação de novilhas Angus e descréscimo em 

novilhas Charolês e Simental com a aproximação da idade à puberdade (Figura 7). 

 

 

Figura 7 – Diferença na concentração de IGF-1 de diferentes raças taurinas à 
medida que aproxima a puberdade. Adaptado de Jones et al. (1991) 
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Segundo Garcia et al. (2003), é possível que concentrações séricas máximas 

de GH e IGF-1 sejam obtidas em momentos diferentes em novilhas, dependendo 

das taxas de crescimento e maturação, influenciadas por ambos genética e 

ambiente nutricional. 

Jones et al. (1991) também relataram que o papel do IGF-1 endócrino na 

reprodução bovina não pode ser visto isoladamente, pois é apenas um componente 

do sistema do complexo IGF. O IGF-1 endócrino atua como um sinalizador que 

permite que os eventos relacionados à reprodução possam ocorrer decorrentes do 

status nutricional. O IGF-1 endócrino não é um preditor de eventos reprodutivos, 

mas sim um estimador indireto da aptidão do animal para atingir o evento 

reprodutivo em questão. Isto é, em parte, porque o IGF-1 endócrino não dá 

nenhuma informação sobre as funções autócrina ou parácrinas e não é o único 

hormônio capaz de influenciar a reprodução. 

Outro fator complicador a respeito da consideração do IGF-1 como sinal 

metabólico à reprodução é o fato de que o IGF-1 tem que interagir com outros 

hormônios (por exemplo, gonadotrofinas) para conseguir o efeito completo em 

eventos reprodutivos, e a sua biodisponibilidade para a célula receptoras é 

controlada por proteínas de ligação, as IGF-binding proteins (IGFBPs), que por sua 

vez são controlados por proteases. Mesmo assim, o perfil IGF-I circulante é um fator 

importante na compreensão das inter-relações entre nutrição e reprodução (JONES 

et al., 1991). 

A identificação dos sinais metabólicos que comunicam o status nutricional ao 

SNC e atuam sobre o sistema reprodutivo ainda permanece um enigma devido ao 

grande número de substâncias com origem periférica que podem atuar centralmente 

e modificar a atividade neuronal (BARB et al., 2004). Porém, o controle individual de 

cada hormônio ou fator pode variar de acordo com o status metabólico e a direção 

da mudança no peso, onde animais que estão ganhando peso ocorrem uma 

correlação positiva entre Leptina e IGF-I, e de leptina e insulina, sendo que estes 

hormônios estão associados com o peso corporal e ECC. 

Assim, a puberdade precoce é definida como o resultado da antecipação da 

inversão do feedback negativo do 17β estradiol sobre o eixo hipotálamo hipófise e 

da capacidade dos ovários secretar 17β estradiol em resposta a gonadotrofinas, 
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sendo que a taxa de crescimento está diretamente relacionada com esta 

antecipação (WEHRMAN et al.,1996). 

 

2.3 Manejo alimentar para puberdade precoce 

 

A idade à puberdade está relacionada intimamente com o peso corporal do 

animal, apesar de não haver clareza quanto à composição corporal ou do exato fator 

metabólico a ela relacionado. Então, o ritmo de desenvolvimento deve ser 

relacionado ao ganho de peso visando o alcance da puberdade antes da estação de 

acasalamento (PATERSON et al., 1992). 

Devido o efeito da sazonalidade da pastagem dificultar o atendimento das 

exigências de crescimento para alcance da idade à puberdade com cerca de um ano 

de idade, é importante delinear estratégias de suplementação e/ou alimentação para 

alcance deste objetivo.  

A existência de um peso crítico (60 - 65% do peso adulto) para a inclusão de 

novilhas à estação de monta sugere que estratégias de manejo podem ser 

empregadas para alcançar esta finalidade. Sendo as taxas de ganho e fases de 

suplementação e/ou alimentação relacionadas com a idade de inclusão das novilhas 

à estação de monta e com a disponibilidade de forragem. 

Assim, têm–se os períodos de suplementação. 

 

2.3.1 Suplementação na fase de cria  

 

Como opções para evitar que deficiências nutricionais influenciem o 

desempenho dos bezerros, existem dois tipos de suplementação que podem ser 

utilizados para suplementar a dieta dos bezerros na fase pré-desmama, conhecidas 

como creep-grazing e creep-feeding. 

O creep-grazing pode ser empregado de duas formas. A primeira opção é 

utilizar uma área de pasto de acesso exclusivo dos bezerros. A segunda opção é a 

utilização de sistema rotacionado, em que os bezerros têm acesso ao pasto antes 

das vacas. O objetivo é que os bezerros pastem as pontas tenras ou as partes mais 

nutritivas das plantas, em vez dos colmos ou folhas velhas (senescentes), que serão 

usadas pelas vacas no restante do pastejo. Entretanto, esta prática é pouco adotada 

no Brasil (RODRIGUES; CRUZ, 2003). 
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O creep-feeding é uma prática de manejo de suplementação da alimentação 

dos bezerros (as) ainda durante o período em que estão mamando (lactentes). Para 

viabilizar a técnica do creep-feeding é necessário o uso de instalações que permitam 

acesso exclusivo de animais jovens ao cocho onde será disponibilizado o 

suplemento. Segundo Goes et at. (2008), creep-feeding é uma palavra da língua 

inglesa onde creep significa rastejar, engatinhar, e se refere à maneira como os 

bezerros chegam ao cocho e feeding significa alimentação. 

O fornecimento de suplemento para bezerros de corte em creep-feeding é 

uma técnica complementar ao sistema de produção quando objetiva antecipar a 

idade ao abate de bezerros ou redução da idade à primeira cria das bezerras 

(RESTLE et al., 2005). 

A desmama tradicional realizada do 6º ao 8º mês de idade segue a curva de 

lactação da vaca de corte. Além da raça ou grupo genético, a produção de leite de 

vacas em pastejo é dependente tanto da quantidade e qualidade da forragem 

disponível quanto da reserva de nutrientes que armazena antes do parto, o que 

influenciará no peso à desmama dos bezerros (RODRIGUES; CRUZ, 2003). 

Robison et al. (1978) verificaram que até o quarto mês de lactação a energia 

para manutenção e ganho de peso é suprida exclusivamente com o leite. As 

necessidades de energia líquida dos bezerros, porém, apresenta déficit a partir do 

quinto mês de idade. 

Boggs et al. (1980) citaram que, já no terceiro mês de idade, metade do 

consumo da energia requerida pelo bezerro provém da forragem, sendo que ocorre 

um aumento de 0,44 para 3,52 kg/bezerro/dia de forragem, representando 0,62; 

1,46; 1,51; 1,75 e 2,20 % do peso corporal para bezerros com 2, 3, 4, 5 e 6 meses 

de vida, respectivamente. A quantidade de leite requerida por unidade de ganho de 

peso diminui com a idade do bezerro e cada quilo a mais de leite consumido por dia 

representou 7,2 kg no peso à desmama e 0,34 kg no GMD. De modo geral, os 

autores demonstraram que o consumo de leite tem efeito negativo sobre o consumo 

de forragem do 2º ao 6º mês de idade e que bezerros com dois meses consomem 

0,3 kg dia-1 a menos de forragem para cada kg de leite consumido e que aos seis 

meses essa relação passa para 0,7 kg dia-1 e, como informação adicional, para cada 

kg de leite produzido ocorre um atraso de 1,4 dias para a concepção das vacas. 
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Segundo Rodrigues e Cruz (2003), o fornecimento de concentrado 

recomendado diariamente é de 0,5 a 1,0% do peso corporal do bezerro. A média do 

consumo durante o período de fornecimento será de 0,6 a 1,2 kg de 

concentrado/animal/dia. Sendo recomendados teores de nutrientes de 75 a 80% de 

NDT e de 18 a 20% de proteína bruta. 

Lusby (2011) citou os benefícios de adoção do creep-feeding sob o ponto de 

vista das prioridades do bezerro lactente quanto à ingestão de nutrientes e sugere 

que a suplementação deve adicionar nutrientes à dieta do bezerro e não substituir 

nutrientes presentes no leite e/ou na forragem ingeridos. Fator este relacionado 

como a principal causa da frequente ineficiência econômica do Creep-feeding. Para 

atenuar ou eliminar o caráter antieconômico do creep-feeding, a limitação do 

consumo pode ser uma alternativa interessante. Sendo que um dos mecanismos de 

limitação do consumo do concentrado é a utilização de sal (NaCl) ou ionóforos. 

Porto et al. (2009) relataram que fatores qualitativos relacionados aos 

ingredientes utilizados na formulação dos suplementos utilizados no creep-feeding 

merecem atenção, uma vez que têm implicação direta no desempenho animal e no 

custo de suplementação. 

 

2.3.2 Suplementação e/ou alimentação na fase de recria  

 

Segundo Rocha e Lobato (2002b), o período crítico de deficiência alimentar 

para o rebanho corresponde ao outono-inverno, quando as pastagens cessam seu 

crescimento. No manejo do rebanho de corte, este período corresponde 

tradicionalmente a pós-desmama dos bezerros. Baixo ganho de peso das bezerras, 

a partir dessa data, tornar-se a principal limitação para alcançar taxas de 

crescimento anuais que permitam o seu ingresso no sistema “um ano”. A limitação 

está tanto na quantidade de matéria seca quanto na quantidade de proteína e 

energia disponíveis. 

Entre as estratégias para suprir as deficiências quantitativas e qualitativas das 

pastagens no período seco do ano estão à suplementação da pastagem com o uso 

de concentrados, uso de forragens conservadas (em sistema de confinamento) e 

utilização de pastagens de inverno ou diferida. 

O manejo de bezerras em confinamento, no período de escassez de 

forragens objetivando a redução da idade à puberdade, torna-se viável no local em 
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que ocorre disponibilidade de terras, maquinários e mão de obra. Assim, este 

sistema de manejo pode propiciar a quantidade de energia necessária para 

acasalamento em sistemas “um ano”. Porém, a dieta fornecida nesta fase deve levar 

em consideração o peso a desmama Rocha e Lobato (2002b). Este sistema de 

manejo tem sido adotado mais intensamente no sul do Brasil, com utilização de 

forragens conservadas no período de escassez que antecede o uso de forragens de 

inverno, porém sendo fácil de adaptá-los a qualquer região que apresenta escassez 

de forragens. 

Um segundo mecanismo associado ao manejo nutricional e o aparecimento 

precoce da puberdade, é a desmama precoce (DAY; ANDERSON, 1998), devido os 

mecanismos endócrinos envolvidos com a ativação do eixo reprodutivo ser ativado 

precocemente utilizando uma dieta rica em concentrado a partir do terceiro mês de 

idade.  

Segundo Eifert et al. (2004), a principal limitação na prática do desmame 

precoce é em relação à alimentação do bezerro, que depende do leite para atender 

suas necessidades nutricionais de crescimento. Segundo estes autores, bezerros 

alimentados exclusivamente com pastagens desmamando precocemente têm 

apresentado crescimento inferior aos desmamados de forma convencional, aos sete 

meses, em razão da baixa capacidade de ingestão. Porém, em 2006, uma série de 4 

trabalhos conduzidos por Gasser e colaboradores (2006a; 2006b; 2006c; 2006d), 

para avaliar a influencia do desmame precoce na puberdade de novilhas utilizando 

uma dieta rica em concentrado do desmame à puberdade, verificaram que a indução 

da puberdade é precedida por aumento da frequência de pulsos de LH. Assim, estes 

autores confirmaram que a redução da idade a puberdade induzida pelo desmame 

precoce é devido à redução antecipada do feedback  exercido pelo estradiol. Sendo 

o arraçoamento com dieta rica em concentrado eficiente para obter a redução da 

idade à puberdade nos animais experimentais. 
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3 OBJETIVOS  
 

Os objetivos deste trabalho foram investigar a suplementação das vacas no 

terço final da gestação e o ritmo de crescimento das bezerras e novilhas Nelore 

sobre a idade à puberdade. 

 

3.1 Objetivos Gerais 

 

a- Avaliar o efeito da suplementação proteica no pré-parto sobre o 

desempenho produtivo e reprodutivo das suas crias até a idade à 

puberdade;  

b- Avaliar a taxa de crescimento na modulação do eixo reprodutivo e 

somatotrófico e consequente indução da puberdade em novilhas da raça 

Nelore; 

c- Verificar a influencia da suplementação de vacas no pré-parto e de suas 

crias no pós-parto sobre a taxa de prenhez. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

a- Avaliar o efeito da suplementação proteica no pré-parto das vacas e de 

suas crias no pós-parto, assim como o de escore de condição corporal 

antes e pós-parto e a ciclicidade no início da estação de monta. 

b- Avaliar o efeito da suplementação da mãe e da sua cria na fase de 

amamentação e pós-desmama sobre o ganho de peso e taxa de 

crescimento das bezerras e novilhas; 

c- Avaliar o efeito da suplementação da mãe e da sua cria na fase de 

amamentação e pós-desmama sobre a idade ao aparecimento da 

puberdade nas novilhas  

d- Avaliar a habilidade materna (através do ganho de peso das crias) com a 

idade do aparecimento da puberdade da sua filha. 
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4 HIPÓTESES 
 

1- A suplementação da vaca com componentes específicos (farelo de soja), 

visando o aumento de nutrientes (aminoácidos) no terço final da gestação, 

diminui a idade à puberdade de novilhas Nelore. 

2- A suplementação de bezerras em diferentes períodos pós-parto (fase de cria e 

recria) resultará em diferente idade que estas atingirão a puberdade. 

3- Vacas com crias alimentadas em creep-feeding apresentam melhoras nas 

taxas de prenhez e ECC quando comparadas com vacas com crias sem 

suplementação. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS  
 

5.1 Local  

 

O experimento foi realizado na Estação Experimental Agrozootécnica 

Hildegard Georgina Von Pritzelwiltz (Fazenda Figueira), pertencente à Fundação de 

Estudos Agrários “Luiz de Queiroz”, ligada à Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”. A Estação Experimental está situada no Distrito de Paiquerê, Município de 

Londrina-PR, entre as latitudes 23º29`58``S e 23º35`08``S e longitudes 50º59`50``W 

e 50º55`49``W, com altitude máxima de 690 m e mínima de 425 m. Segundo a 

classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cfa, ou seja, clima subtropical 

úmido com chuvas em todas as estações do ano, podendo ocorrer secas no período 

de inverno. 

A precipitação anual da região varia de 1400 a 1600 mm. A 

evapotranspiração anual média é de aproximadamente 1200 mm, o que confere um 

excedente hídrico anual médio de 200 a 400 mm. A temperatura média anual da 

região é de 21°C, apresentando como média máxima e mínima 27,6°C e 15,8°C, 

respectivamente, com índices de umidades relativa médio do ar de 70 a 75%. O 

trimestre mais chuvoso compreende os meses de dezembro, janeiro e fevereiro com 

450 a 550 mm, enquanto junho, julho e agosto formam o trimestre menos chuvoso, 

com precipitações em torno de 350 mm. 

A área experimental foi composta por 24 piquetes de 10 hectares cada, sendo 

pastagem composta por gramíneas dos gêneros Cynodon, Brachiaria, Panicum e 

Paspalum. Cada 4 piquetes davam acesso a uma praça de alimentação contendo 

bebedouro coletivo e cocho para fornecimento de mistura mineral e/ou concentrado, 

perfazendo um total de 6 praças de alimentação. 

 

5.2 Animais, tratamentos e manejo da suplementação 

 

Os animais utilizados neste trabalho foram providos de um rebanho 

pertencente ao visionário Alexandre Von Pritzelwiltz, que deixou a Fazenda Figueira 

de herança à FEALQ para que se instalasse um centro de pesquisa. O rebanho 

inicial caracterizou-se por ser composto por diversas raças dentre as quais se 

destacaram Canchim, Charolês, Red Angus, Nelore e seus mestiços. Embora 
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atualmente a Nelore seja a principal raça na Estação Experimental, ainda 

encontram-se animais oriundos de cruzamentos de Nelore com raças europeias 

inseridos no presente trabalho. 

O experimento foi dividido em três fases de suplementação/alimentação, (fase 

I, II e III, sendo as novilhas incluídas à estação de monta 2 meses após término da 

recria 

 

Fase I- Suplementação das vacas  

 

Foram utilizadas 498 vacas Nelore com idade (média ± erro padrão) de 7,3 ± 

0,09 anos, prenhes de touros, ou inseminadas, com peso corporal médio de 431,2 g 

± 7,0 kg e ECC de 2,83 ± 0,66 na escala de 1-5. Noventa dias antes do parto as 

vacas foram distribuídas em dois tratamentos (com 3 lotes cada, devido à data 

prevista dos partos), a saber: controle – sem suplementação proteica, fornecimento 

de mistura mineral à vontade; FS - suplementação com 0,5 kg de farelo de soja 

(48,3% de PB) + 0,06 kg de mistura mineral e 0,05 kg de cloreto de sódio (NaCl). 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição das vacas de acordo com os touros utilizados na IATF ou 
monta natural 

Touro 
Suplementadas  Não suplementadas  Total  

n n  

RM* 91 107 198 

Valor 7 8 15 

Ibope 17 11 28 

Obstinado 14 13 27 

Solimões 21 21 42 

Kappa 12 14 26 

Rabino 8 13 21 

Holst 10 8 18 

Kulau 15 17 32 

Código 13 14 27 

Harmonioso 14 12 26 

Cedro 13 13 26 

Onássis 6 7 13 

Total 241 258 499 
*RM- Reprodutores múltiplos utilizado em monta natural. 
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O NaCl foi adicionado à mistura de farelo de soja e minerais com o objetivo de 

diminuir a velocidade de consumo do suplemento proteico, permitindo que todas as 

vacas tivessem acesso ao farelo de soja. Os animais (fase I e II) e grupo de novilhas 

manejadas a pasto Fase III A, foram manejados em sistema rotacionado de 

pastagens. A disponibilidade de forragem dos piquetes foi verificada e, sempre que 

necessário, os animais de ambos os tratamentos foram mudados para um novo 

piquete, permanecendo o antigo em descanso. Devido a composição entre piquetes 

com acesso a praça de alimentação apresentar diferenças em sua composição 

botânica ocorreu rodízios dos lotes e dos grupos que compunha cada lote, para 

eliminar o efeito de pasto. 

A suplementação das vacas no terço final de gestação (Fase I) foi de acordo 

com a Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Distribuição dos animais nos tratamentos durante a Fase I 
(Suplementação pré-parto) 
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Tabela 3 - Número de crias (fêmeas) nascida de acordo com a suplementação 
materna e touros utilizado na IATF e/ou monta natural 

Nome do Touro  

Suplementadas  Não suplementadas  

n n 

RM * 52 43 

Valor 3 5 

Ibope 5 6 

Obstinado 7 7 
Solimões 10 11 

Kappa 5 6 

Rabino 8 4 

Holst 5 5 

Kulau 7 10 

Código 4 5 
Harmonioso 11 5 

Cedro 3 8 

Onássis 3 3 

Total geral 123 118 

*R = Reprodutores múltiplos. 

 

Fase II- Suplementação das bezerras  

 

Após o encerramento do período de partos, as vacas paridas com crias 

fêmeas de cada tratamento (Fase I) foram distribuídas em dois novos tratamentos 

compondo 4 tratamentos na Fase ll do experimento (suplementação das crias), que 

teve início a partir dos 110 dias de pós-parto. Os tratamentos aos quais as bezerras 

foram submetidas foram: 1 - suplementação em creep-feeding e 2 (controle) - sem 

acesso ao creep-feding. Cada tratamento foi composto por 3 lotes de vacas e 

bezerras. Na Tabela 4 encontra-se a composição do concentrado inicial ofertado 

para as bezerras do tratamento creep-feedinge e na Figura 9 encontra-se o 

esquema de distribuição das vacas paridas com crias fêmeas para comporem os 

dois novos tratamentos na Fase ll do experimento. 
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Tabela 4 – Composição bromatológica do concentrado inicial ofertado às bezerras 
do tratamento creep-feeding  na Fase II do experimento 

Parametros1  (%) 

MS  90,91 
PB 24,65 
EE 1,46 
FDN 17,51 
FDA 17,75 
Celulose  15,70 
Lignina 2,06 
MM 24,28 
1 MS= Matéria Seca Total; PB= Proteína Bruta; EE= Extrato Etéreo; FDN= Fibra 
Detergente Neutro; MM= Matéria Mineral. 
 

Os ingredientes utilizados no concentrado foram farelo de soja, farelo de algodão, 

quirera de milho, polpa cítrica, mistura mineral, vitaminas e monensina. 

 

 

Figura 9 - Distribuição de vacas segundo o nascimento de crias fêmeas na Fase I 
G1 = vacas suplementadas; G2 = grupo controle; Fase II* G3 e G4 = 
bezerras com acesso a creep-feeding; G5 e G6 = (bezerras sem acesso a 
creep-feeding 
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O período de suplementação em creep-feeding foi do 110º (3,6) ao 205º dias 

(6,8 meses), o término da suplementação correspondeu à data da desmama (idade 

média dos grupos de acordo com o manejo da estação experimental). 

Ainda durante a Fase II, as vacas receberam um tratamento hormonal para 

indução da ovulação e sincronização do estro e foram submetidas à inseminação 

artificial em tempo fixo. Os protocolos dos tratamentos hormonais utilizados estão 

apresentados na Figura 10. 

 

 

Figura 10. Esquema dos protocolos de IATF utilizados no experimento. BE 
(benzoato de estradiol, Estrogin®, 2,0 mg, IM); CIDR® (dispositivo 
intravaginal de progesterona, 1,9 g); PGF2α (Lutalyse® , 2,5 ml, IM); 
eCG (Novormon®, 1,5,IM); ECP® (cipionato de estradiol, 0,3 ml, IM); 
IATF: inseminação artificial em tempo fixo 65h ou 55h após remoção do 
CIDR. 

 

 

As vacas utilizadas na Fase l do experimento que pariram crias machos 

também foram submetidas aos protocolos de IATF acima e analisado em conjunto 

com as que pariram fêmeas totalizando, 258 vacas com crias suplementadas e 240 

vacas com crias não suplementadas. 
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Fase III A - Manejo alimentar na fase de recria  

 

Após a desmama, as bezerras cerca de metade do número de bezerras de 

cada grupo (Fase I) foi realocadas em dois novos tratamentos experimentais (Fase 

lllA) constituindo de alimentação e confinamento e manejo a pasto (controle Fase 

IIIA), por um período de 115 dias; O esquema de distribuição dos animais ao longo 

das três Fases experimentais está apresentado na Figura 11. 

 

 

Figura 11 - Distribuição dos grupos Fases II e IIIA de acordo com o número de vacas 
que pariram crias fêmeas na Fase I 

 

 

As bezerras alimentadas em confinamento na Fase III A (período da seca) 

foram manejadas em três lotes, com cocho linear com cerca de 30 cm lineares por 

bezerras, sendo a dieta (Tabela 5) ofertada duas vezes ao dia, após a leitura do 

cocho.
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Tabela 5 – Composição e ingredientes da dieta das bezerras na Fase IIIA no período 

de inverno. 

Ingredientes  % 

Silagem de sorgo 
Farelo de Milho 

83,4 
8,6 

Farelo de soja  7,6 
Mistura mineral 0,5 

Composição bromatológica (% MS)  

MS 43,1 
PB 15,1 
EE 3,4 
FDN 55,0 
MM 6,4 
1 MS = Matéria Seca Total; PB= Proteína Bruta; EE= Extrato Etéreo Total; FDN= 
Fibra Detergente Neutro; MM= Matéria Mineral. 

 

As novilhas manejadas a pasto na Fase IIIA tiveram acesso à mistura mineral. 

Ainda na Fase IIIA houve a inclusão de rufiões com buçal marcador em ambos os 

grupos de novilhas, com observação diária de cio sempre pela manhã e no final da 

tarde. 

Após este período (Fase IIIA), as novilhas que foram manejadas em 

confinamento passaram a ser manejadas em conjunto com as novilhas que 

permaneceram no pasto, sendo este período designado de Fase IIIB (alimentação 

nas águas). Neste período teve início à estação de monta com inclusão de touros (n 

= 10) com buçal marcador ao lote de novilhas por um período de 210 dias (01 de 

novembro 2011 a 30 de maio de 2012). 

Nos dias (–10 e 0) que antecederam à estação de monta as novilhas foram 

submetidas à ultrassonografia para avaliação do trato reprodutivo (presença ou não 

de corpo lúteo, diâmetro do maior folículo e do colo uterino) e colheita de sangue 

para determinação de P4. Durante o período de estação de monta continuou sendo 

feita diariamente a observação de cio (pela manhã e a tarde). 

A cada 30 dias após o início da estação de monta as novilhas passaram pela 

à ultrassonografia para confirmação de gestação e/ou avaliação do trato reprodutivo. 

No último dia da estação de monta, as novilhas foram submetidas à colheita de 

sangue para determinação de P4. Trinta dias após do final a estação de monta as 

novilhas foram submetidas à ultrassonografia para diagnostico de gestação. 
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Cronograma geral do experimento apresentando todas as etapas de manejo (Figura 

12) 

 

Figura- 12 - Organograma das fases de suplementação/alimentação incluindo o 
período de estação de monta após fase de recria 

 

 

5.3 Análise estatística  

 

O delineamento experimental utilizado neste trabalho foi o Inteiramente 

Casualizado em arranjo fatorial 2x2x2, constituindo-se de dois sistemas de 

suplementação materna, dois sistemas alimentar de bezerras na fase de cria e dois 

sistemas de alimentação de novilhas na fase de recria. As variáveis quantitativas 

(GMD e peso, porcentual de peso adulto, concentração de IGF-1, ECC) foram 

analisadas utilizando o Proc GLM utilizando o teste T de Student e, as variáveis 

qualitativas (puberdade e taxa de prenhez das vacas e novilhas) foram analisadas 

pelo Proc Glimmix utilizando o teste do qui-quadrado. Para a taxa de prenhez das 

vacas foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 

2x2, constituído de dois sistemas de manejo alimentar no período pré-parto e 2 

protocolos de IATF. As diferenças foram declaradas significativas quando P ≤ 0,05. 

Todas as variáveis foram analisadas utilizando o SAS (2002). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Parte deste trabalho foi realizada no período considerado como seco do ano 

(Figura13), no qual ocorre diminuição da oferta da forragem em quantidade e 

qualidade. Segundo Gaussen e Bagnouls (1953) apud Costa et al. (2012), período 

seco, corresponde aos meses em que o total de precipitação mensal em milímetros 

for inferior a duas vezes a temperatura média mensal em graus Celsius. 

 

 

Figura 13 - Dados meteorológicos médios mensal (temp máxima e mínima) e 
precipitação acumulada mensal, durante os meses de junho de 2010 a 
maio 2012 em Londrina-Paraná obtido durante o período 
experimental. Respectivamente: chave vermelha -= Fase I; chave 
laranja Fase II; fase azul= Fase IIIA, chave marrom = Fase III B e 

chave azul escuro = estação de monta, Fonte IAPAR.  Meses 
considerados seco durante o período experimental segundo definição 
de Gaussen e Bagnouls (1953) 

 

Não houve efeito de interação entre as fases de suplementação e/ou 

alimentação (P > 0,05) sobre o peso e ganho de peso dos animais. Assim, o efeito 

do manejo nas diferentes fases foi avaliado de forma individual ou em conjunto 

tomando as idades (110, 205, 320, 360, 440 e 560 dias) com os pesos ajustados, 

devidos as diferentes datas de nascimento das bezerras de acordo com a fase 

estudada: início da suplementação das bezerras em creep-feeding aos 110 dias; 

desmama dos animais e início do manejo alimentar em confinamento aos 205 dias, 
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fim da alimentação em confinamento aos 320 dias, 360 dias (um ano de idade) e 

início e fim da estação de monta aos 440 e 560 dias, respectivamente. 

A nutrição inadequada de vacas de corte durante a gestação pode ser 

causada por condições ambientais ou declínio sazonais na quantidade e qualidade 

da forragem (LONG et al., 2009). A proteína é o primeiro fator limitante em dietas 

com forragens de baixa qualidade e pode reduzir severamente o desempenho e a 

produtividade do animal. Assim, representa o melhor nutriente a ser suplementado. 

Porém, a maior resposta à suplementação proteica dá-se quando a forragem 

apresenta um conteúdo de proteína bruta (PB) menor que 7% na matéria seca 

(BOHNERT, 2012). No presente experimento, as condições climáticas não foram 

muito severas no período seco, conforme apresentado na Figura 13, registrando 

chuvas em todos os meses experimentais. Fator este, que contribuiu para oferta de 

forragens, em oposição aos trabalhos realizados nos Estados Unidos. Em que houve 

restrição de alimentos, devido o inverno ser mais rigoroso em relação ao inverno no 

Brasil. 

Além da ausência de restrição alimentar, a concentração de PB da forragem 

disponível aos animais foi superior ao nível crítico de 6-7% (Tabela 6), razão pela 

qual não se observou efeito (P<0,05) de suplementação proteica das vacas no terço 

final da gestação sobre o desempenho das crias (Tabela 6). Conforme pode ser 

observado pelos dados obtidos através da simulação de pastejo entre o período de 

janeiro de 2011 a fevereiro de 2012. 
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Tabela 6 – Análise bromatológica (% da MS) da forragem colhida através de 
simulação de pastejo  

Mês MS* FDN PB EE MM 

Jan/11 31,8 53,0 11,0 3,0 8,2 

Fev/11 31,8 62,0 12,7 3,2 8,2 

Mar/11 32,2 63,0 11,0 2,7 9,8 

Abr/11 31,4 64,0 9,2 3,1 10,1 

Mai/11 29,1 64,8 12,5 2,6 9,5 

Jun/11 25,2 64,0 9,0 3,5 10,1 

Jul/11 24,4 65,0 9,0 3,2 10,0 

Ago/11 25,0 63,3 12,3 2,7 10,5 

Set/11 29,6 58,7 11,8 3,5 10,1 

Out/11 32,5 57,5 12,8 3,4 9,5 

Nov/11 27,5 51,7 11,9 2,4 11,8 

Dez/11 27,5 66,9 9,0 1,8 8,3 

Jan/12 30,6 65,2 12,0 1,4 10,7 

Fev/12 30,9 64,0 11,0 2,3 9,0 

Média 29,2 61,6 11,2 2,8 9,7 
* MS= Matéria Seca em porcentagem da matéria natural; PB= Proteína Bruta; EE= Extrato 
Etéreo; FDN= Fibra Detergente Neutro; MM= Matéria Mineral. 
 

Em sistema de alimentação em que o pasto é a única fonte de alimento a 

manutenção de um bom estado de condição corporal e ganho de peso ocorrem 

quando as vacas estão fora do período de lactação (RUAS et al., 2000). 

Insultos nutricionais estão relacionados com redução do peso do ovário, taxa 

de ovulação, número de folículos e resposta do LH ao GnRH em ovelhas. A 

deficiência de proteína em ratos durante a gestação atrasa o início da puberdade e 

está associada à diminuição da concentração de LH de suas crias (Guzmán et al., 

2006). Em novilhas, a nutrição pré-natal afeta o peso do ovário e tamanho do folículo 

pós-puberdade (WILKINS et al., 2006). Entretanto, resposta à suplementação 

proteica é vista em condições de deficiência de proteína.  

Baixo plano nutricional reduz também a produção de leite de vacas, o que 

diminui o crescimento do bezerro. Isto afeta o peso à desmama e atrasa a idade a 

puberdade, o que prejudica a eficiência produtiva e reprodutiva de suas crias 

fêmeas. 

Na seca, período que coincidi com o terço final da gestação e início da 

parição, os baixos teores de PB das pastagens normalmente não atendem as 

necessidades de uma vaca de 450 kg de peso corporal (NRC, 1996). Essa situação 

agrava-se devido à quantidade de forragem disponível para as vacas. Conforme 
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apresentado na Tabela 6, o teor médio de PB do pasto no período seco foi de 

11,2%. Estes dados indicam que, quando as forrageiras tropicais são bem 

manejadas, estas respondem adequadamente melhorando sua qualidade nutricional 

em níveis suficientes para atender os requerimentos nutricionais de vacas de cria, 

sem impactos negativos perceptíveis sobre o desempenho das crias. 

Considerando-se apenas o efeito da suplementação materna sobre o peso 

das bezerras aos 110 dias de idade, observou-se que as bezerras cujas mães foram 

suplementadas apresentaram peso inferior ao do grupo sem suplementação (101,8 

vs 106,2 kg, P < 0,05). Entretanto, essa diferença não se manteve ao desmame, 

início e final da estação de monta (P > 0,05) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Efeito da suplementação materna com farelo de soja sobre o peso das 
novilhas suplementadas nas fases de cria e recria aos 110 (P110); 205 
(P205); 440 (P440) e 560 P(560) dias de idade 

 
Parâmetro Vacas 

Supl. 

Vacas 

não 

Supl. 

EPM 

Efeito  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

N 123 118 - - - - - - - - 

P110 101,8 106,3 1,04 0,03 - - - - - - 

P205 166,9 169,0 1,46 0,46 - - 0,17 - - - 

P440 236,7 236,0 1,88 0,67 0,94 <0,01 0,82 0,54 0,99 0,56 

P560 265,0 263,1 2,10 0,62 0,78 <0,01 0,77 0,69 0,94 0,63 

P110 = 3,6 meses de idade; P205 = 6,7 meses; P440 = 14,4 meses (início da estação de 
monta); P560 = 18,4 meses (final da estação de monta) (peso ajustado). 
P1= efeito da suplementação pré-parto; P2 = efeito da suplementação fase de cria; P3 = 
efeito da suplementação/ alimentação na recria; P4 = efeito da suplementação pré-parto x 
supl. cria; P5 = efeito da suplementação pré-parto x supl. recria; P6 = efeito da 
suplementação fase de cria x supl. recria e P7= efeito da suplementação pré-parto x supl. 
fase de cria x supl. recria. 
 

Apesar da diferença de peso aos 110 dias para bezerras crias de vacas 

suplementadas x não suplementadas (101,8 x 106,3; P = 0,03), respectivamente, 

esta diferença não se manteve até o final do período avaliado, para afirmar com 

convicção o efeito da programação fetal na vida futura das crias. 

Conforme já discutido, a ausência de diferença entre os grupos no decorrer 

do período experimental ocorreu provavelmente devido à qualidade e disponibilidade 

da forragem ao longo dos períodos seco e chuvoso do ano. Uma vez que a 
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suplementação das vacas iniciou no período seco (julho - 2010) e terminou no 

período das águas (dezembro - 2010), sendo que a forragem demonstrou ser 

suficiente para atender o requerimento nutricional da matriz e da progênie. 

Warner et al. (2012) trabalharam com um total de 832 vacas (Simental x 

Angus), multíparas, no final da gestação num período de 5 anos, realizado na 

Universidade de Nebraska-Lincoln, sob pastejo em resto de culturas de milho, 

utilizando como suplemento proteico-energético cubos secos de grãos de destilarias  

na proporção de 0,998 kg/cab/dia com média de 24% de PB, três vezes por semana. 

Estes autores ao avaliarem o efeito da suplementação sobre as caracteristicas 

produtivas e reprodutivas das vacas e de suas crias até a puberdade, não 

encontraram diferença no ganho de peso, ECC e taxa de prenhez das vacas 

(P>0,05). Além disso, a suplementação não afetou o peso (350 vs 351 kg), idade à 

puberdade (343 vs 351dias) e taxa de prenhez (75 vs 78%) (P > 0,05), 

respectivamente, para crias de vacas suplementadas e não suplementadas. Estes 

autores concluiram que, naquelas condições, a suplementação proteica não foi 

necessária e ressaltaram que as vacas iniciaram o experimento com bom ECC. 

Ainda nesta mesma linha de pesquisa, Martin et al. (2007), ao trabalharem 

com suplementação de vacas taurinas no terço final da gestação (período de 

dezembro a fevereiro) fornecendo 0,45 kg/dia de um suplemento com 42% de PB na 

base seca, composto por 50,0% de farelo de girassol, 47,9% de farelo de semente 

de algodão e 2,1% de uréia, 3 vezes / semana, também não encontraram nenhuma 

relação com o peso à desmama e idade à puberdade de novilhas crias das vacas 

suplementadas (P > 0,05). 

Em trabalho subsequente, Funston et al. (2008) encontraram diferença no 

peso à desmama (223,0 vs 232,0 kg; P ≤ 0,05), respectivamente, para novilhas 

taurinas crias de vacas não suplementadas ou suplementadas com 0,40 kg/dia de 

um suplemento contendo 31% de PB (com base na MS), composto por 62,0% de 

grãos secos de destilaria mais solúveis, 11% de farelo de trigo, 9,0% de farelo de 

algodão, 5,0% glúten de milho, 5,0% de melaço, 2,0% de uréia, 6,0% premix mineral 

e vitamina (com base na MS), sendo que as novilhas cujas mães foram 

suplementadas anteciparam a puberdade cerca de 13 dias em relação às novilhas 

cujas mães não foram suplementadas, sendo esta diferença significativa (P ≤ 0,10). 
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Opinião divergente sobre os trabalhos realizados nos EUA supracitados é que 

os mesmos foram desenvolvidos na época da seca, onde a qualidade das pastagens 

foi muito ruim, com teor de proteína abaixo de 7%. Pode-se dizer que, nas condições 

em que o presente experimento, foi desenvolvido, as condições climáticas e manejo 

das pastagens não comprometeu o teor de PB da forragem observado no período 

seco (Tabelas 6 e 7). 

Catto et al. (2008) trabalharam com vacas Nelore mestiças, divididas em 3 

grupos, sendo cada um manejado com um tipo de suplemento a saber: suplemento 

1- a base de farelo de milho, farelo de soja, ureia, sulfato de amônio e mistura 

mineral contendo 62% de PB e 46% de NDT; suplemento 2 - contendo os mesmos 

ingredientes que o suplemento 1, porém contendo 46% de PB e 54 % de NDT, 

suplemento 3- suplemento proteico energético líquido comercial com 25% de PB e 

50% de NDT e, como resultado deste trabalho, relataram que a suplementação 

materna não foi suficiente para ocasionar mudanças no ganho de peso ao 

nascimento (P = 0,48) e à desmama dos Bezerros (P = 0,89). Ainda estes mesmos 

autores avaliaram o efeito do fornecimento de 0,4 kg (dezembro a abril) de 

suplemento em creep-feeding para os bezerros e também não observaram efeito 

sobre o peso a desmama. 

Neste trabalho, os dois grupos de bezerras (suplementadas e não 

suplementadas) apresentaram peso corporal semelhante no decorrer do período, 

110 dias até 560 dias de idade (P > 0,05) (Figura 14). 
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Figura 14 - Evolução do peso das bezerras considerando a suplementação pré-parto 
com 0,5 kg de farelo de soja + 0,06 de mistura mineral + 0,05 de NaCl 
(Supl. Martena) e o grupo controle sem suplementação 

 

A redução da idade à puberdade de novilhas está relacionada com a 

antecipação da sua entrada à categoria de animais produtivos no sistema de 

produção. Técnicas de suplementação complementar ao leite materno ou correção 

da qualidade da forragem, seguida por implementação de sistemas de alimentação 

na época de escassez de forragem, pode ser um fator determinante para acelerar o 

desenvolvimento corporal das novilhas e antecipar o início de sua entrada em 

reprodução (PACOLA et al., 1989). 

Rodrigues e Cruz (2003) citaram que ocorre uma relação linear positiva entre 

a produção de leite da vaca e o peso do bezerro à desmama. Segundo Goes et al. 

(2008), a produção de leite da mãe é responsável por uma variação de 60 a 65% do 

peso do bezerro à desmama. Embora o aumento da produção de leite permita 

aumentar o ganho de peso e o peso à desmama dos bezerros, não se pode 

esquecer que o nível nutricional, na maioria dos sistemas baseados em pastejo, é 

limitante para dar suporte à maior produção de leite. Por outro lado, à medida que o 

bezerro cresce, sua dependência do leite materno vai diminuindo, sua capacidade 

de pastar aumenta e, consequentemente, reduz a quantidade de leite necessária 

para determinado ganho de peso. 
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Foi observada diferença significativa (P < 0,01) na variação do ECC das 

vacas quanto à suplementação das crias. Sendo que, vacas com crias com acesso 

ao creep-feeding tiveram um aumento de 0,81 no ECC, enquanto vacas com crias 

sem suplementação tiveram um aumento de 0,64. O que está de acordo com Porto 

et al. (2009), que relataram que bezerros com acesso somente à mistura mineral 

podem compensar a falta de suplemento com ingestão de maior quantidade de leite, 

o que afeta diretamente a quantidade de reservas de energia das vacas. Estes 

autores citaram, ainda, que o resultado da suplementação em creep-feeding pode 

ter sido comprometido pela reduzida frequência com que os bezerros procuram o 

cocho, provavelmente, devido o hábito de acompanhar suas mães, as quais só 

procuram o comedouro e o bebedouro uma ou duas vezes por dia. 

Na Austrália, Fordyce et al. (1996), em dois experimentos, com condições 

extensivas de 40 e 42 dias. Observaram consumo médio diário de 0,1 e 0,4 kg/dia, 

respectivamente, para cada um dos experimentos onde os bezerros foram 

suplementados em creep-feeding, com concentrado contendo 16% de PB e 65% de 

NDT. Segundo estes autores, o baixo consumo observado foi atribuído 

principalmente ao comportamento de pastejo do rebanho. Os autores registraram os 

principais horários de pastejo no início da manhã e no final da tarde. Os bezerros, ao 

acompanharem suas mães, estavam em aleitamento e consumia pasto, o que pode 

ter diminuído o interesse pelo suplemento oferecido no cocho. 

No presente trabalho, também foi observado este comportamento, através de 

observação diurna de comportamento das bezerras, sendo o período em que as 

bezerras frequentaram o cocho semelhante ao período que as vacas procuraram a 

mistura mineral. Durante os primeiros dias após entrada em novo piquete ocorria 

uma redução do consumo do suplemento ofertado no creep-feeding, juntamente 

com diminuição da procura das vacas pela mistura mineral, quantificada pelo maior 

intervalo (dias) e quantidade (kg) de concentrado ofertado no creep-feeding e de 

mistura mineral ofertado as vacas. 

Lusby (2011) citaram que quando for oferecido um suplemento palatável no 

creep-feeding, ocorrerá uma substituição do consumo da forragem. Resultando em 

uso ineficiente do suplemento e da forragem. Este autor enumerou as prioridades do 

bezerro para a alimentação. Sendo a 1ª o leite materno, a 2ª o suplemento ofertado 

no creep quando este for palatável e 3ª a forragem. Porém, se a forragem for mais 
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palatável que o suplemento, inibirá o consumo do suplemento. Mesmo assim, o 

consumo de leite não é afetado pelo concentrado ofertado. 

Segundo Oliveira et al. (2006), bezerros suplementados em creep-feeding, 

mamando leite em abundância, em pastos com boa disponibilidade e qualidade de 

forragem, expressarão seu potencial genético para ganho de peso. Porém, se a 

oferta de pasto ou leite for reduzida, os ganhos até desmame apresentarão maior 

resposta relativa, na medida em que o alimento concentrado terá maior importância 

no fornecimento de nutrientes. Nessas condições, os animais que recebem melhor 

plano nutricional conseguem maiores pesos à desmama. 

O GMD das bezerras suplementadas (0,715 kg) foi superior (P < 0,05) ao das 

não suplementadas (0,630 kg). O que se refletiu em maior (P = 0,05) peso corporal 

aos 205 dias de idade para as bezerras suplementas em comparação às não 

suplementadas (Tabela 8). No entanto, o peso corporal das bezerras suplementadas 

foi apenas 5,7 kg superiores ao das não suplementadas. Nas condições 

experimentais, o início da suplementação das crias (dezembro de 2010) coincidiu 

com o período das chuvas (Figura 11). O que comprometeu em parte o consumo de 

concentrado pelas bezerras. Pois, segundo as recomendações de consumo para o 

suplemento utilizado (0,6 a 1,0% do peso corporal) representaria um consumo médio 

de 0,6 kg/bezerra/dia. Entretanto, o consumo médio observado no presente 

experimento foi de 0,49 kg / dia. Somente, nas seis ultimas semanas foi obtido um 

consumo maior que os 0,6kg/dia (Figura 15). 

 

 

 



82 
 

 
 

 

 

Figura 15 - Consumo de concentrado acumulado no creep-feeding, a partir da 15ª 
semana (semana 1) pós-parto.  

 

Isto pode explicar a diferença de apenas 5,7 kg no peso corporal entre as 

bezerras suplementadas e as não suplementadas (Tabela 8). As bezerras foram 

desmamadas aos 6,2 meses de idade (205 dias). Se tivessem sido desmamadas 

mais tarde, o consumo teria sido maior e conseguinte a diferença de peso teria sido 

maior, pois a pastagem chegou a perder qualidade no início do inverno. O que 

poderia condicionar com maior consumo de suplemento no cocho. Neste presente 

estudo houve um consumo médio de 48 kg/ animal durante o periodo de 

suplementação no creep-feeding. 
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Tabela 8 - Peso das bezerras suplementadas ou não em creep-feeding 
suplementação na fase de cria e recria nas idades 110 (P110); 205 
(P205); 440 (P440) e 560 P(560) dias, início e fim da estação de 
monta 

Parâmetros 

creep-

feeding Controle EPM 

Efeito 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

n 119 122 - - - - - - - - 

P110  102,8 105,3 - - - - - - - - 

P205  170,8 165,1 1,46 0,46 <0,01 - 0,06 - - - 

P440  234,0 233,7 1,88 0,67 0,94 <0,01 0,82 0,54 0,99 0,56 

P560 263,7 264,4 2,10 0,62 0,78 <0,01 0,77 0,69 0,94 0,63 

P110 = 3,6 meses inicio da suplementação em creep- feeding; P205 = 6,7 meses 
(Desmama e inicio da suplementação no confinamento); P440 = 14,4 meses (início da 
estação de monta); P560 = 18,4 meses (final da estação de monta). (Peso ajustado) 
P1= efeito da suplementação pré-parto; P2 = efeito da suplementação fase de cria; P3 = 
efeito da suplementação/ alimentação na recria; P4 = efeito da suplementação pré-parto x 
supl. cria; P5 = efeito da suplementação pré-parto x supl. recria; P6 = efeito da 
suplementação fase de cria x supl. recria e P7= efeito da suplementação pré-parto x supl. 
fase de cria x supl. recria 

 

Apesar das bezerras suplementadas terem sido desmamadas mais pesadas 

que as não suplementadas (P = 0,05). A tomada de dicisão sobre a suplementação 

das crias durante a fase de aleitamento deve se basear nos resultados econômicos 

relacionados ao uso desta tecnologia. Devendo-se poderar os custos da 

suplementação, mão de obra, transporte e infraestrutura, relacionadas a diferenças 

de peso alcançados devido a inclusão da suplementação. 

Fator que pode ter influencidado o peso alcançado neste trabalho, pode ser 

citados o sexo, em que bezerras apresentam menor peso e/ou ganho de peso que 

bezerros, padrão genetico dos animais suplementados e qualidade do suplemento. 

Mesmo assim, o peso de 170,8 kg aos 205 dias para bezerras 

suplementadas em creep-feeding foi superior aos (159,8 kg) encontrado por Pacola; 

Nascimento e Moreira (1977) aos 210 dias de idade com bezerras Nelore 

suplementadas em creep-feeding com ração composta por 80% de rolão de milho e 

20% de farelo de algodão e abaixo dos 177,6 kg encontrado por Pacola; Razook e 

Figueiredo (1993), onde as bezerras Nelore foram suplementadas com concentrado 

composto por 80% de farelo de milho e 20% de farelo de algodão. Porém, no 

presente experimento o peso ficou muito abaixo da expectativa de 220 kg para o 
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grupo de bezerras suplementadas. Provavelmente por que o consumo de 

suplemento no creep-feeding também foi abaixo do esperado. 

O peso à desmama observado neste trabalho foi superior ao registrados por 

Eler; Lôbo e Rosa (1989), em dados referentes ao desenvolvimento ponderal das 

provas zootécnicas das raças zebuínas. Estes autores, ao avaliarem 37 rebanhos da 

raça Nelore no estado de São Paulo, criados exclusivamente em pastagens, 

obtiveram peso ajustado aos 205 dias de 150 kg. Dode; Valle e Rosa (1989) 

obtiveram peso à desmama aos sete meses de idade de 157 kg criando bezerros 

Nelore em pastagem de Brachiaria brizantha. Restle et al. (2004) encontraram peso 

de 155,8 kg para bezerras de vários grupos genéticos. O peso à desmama neste 

trabalho está próximo ao peso encontrado por Vieira et al. (2005) que encontraram 

peso médio à desmama de 172 kg (peso ajustado aos 205 dias) para bezerros de 

ambos os sexos e próximos aos 262,5 kg para novilhas Nelore (SEMMELMANN; 

LOBATO; ROCHA, 2001) aos 18 meses de idade no início da estação de monta. 

Robison et al. (1978) verificaram que, até o quarto mês de lactação, o leite 

supre o ganho de peso e as necessidades de energia líquida dos bezerros. Porém, a 

partir do quinto e sexto mês, passa apresentar um déficit energético para o bom 

desempenho do bezerro, que deve ser suprido pela forragem e/ou suplemento. 

Rodrigues e Cruz (2003) relataram que o aumento do peso à desmama de 

bezerros criados com a utilização de creep-feeding foi de 13 a 40 kg. Estes autores 

citaram alguns fatores que podem influenciar o ganho de peso dos bezerros até a 

desmama, entre eles estão: a quantidade e a qualidade do pasto, a produção de 

leite das mães, o potencial genético, o sexo, a idade à desmama, o tempo de 

suplementação, o consumo e o tipo de suplemento. 

A evolução do peso das bezerras suplementadas ou não em creep-feeding 

encontra-se na Figura 16. Observa-se ao longo de todas as fases que as bezerras 

suplementadas e não suplementadas apresentaram peso corporal muito próximo. 

Conforme mencionado anteriormente, o benefício da suplementação em creep-

feeding sobre o peso corporal à desmama não persistiram nas fases posteriores a 

desmama. 
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Figura 16 – Evolução do peso de novilhas até os 560 dias de idade de acordo com a 
suplementação ou não em creep-feeding  

 

 

Pacola et al. (1991) relataram que a suplementação em sistemas de creep-

feeding melhora a adaptação de bezerros a dieta em sistema de confinamento logo 

após a desmama. Porém, esta prática de manejo deve trazer vantagens econômicas 

quando os animais forem submetidos a sistemas mais intensivos de criação, como, 

por exemplo, o confinamento logo após a desmama para engorda e abate com 

pouco mais de 12 meses. Entretanto, quando esta suplementação é feita em 

bezerros que serão recriados e/ou engordados a pasto, os resultados não são 

favoráveis, sob o ponto de vista econômico. À medida que o período de recria se 

prolonga, o efeito da suplementação se dilui. 

Neste trabalho, bezerras suplementadas ou não em creep-feeding e 

manejadas a pasto na fase de recria não apresentaram diferença no peso aos 440 e 

560 dias (P>0,05), respectivamente, de 234 kg no início e 264 kg no fim da estação 

de monta. 

Segundo Beretta e Lobato (1998), a alimentação pós-desmama das 

bezerras deve ser programada de forma que permite um GMD necessário para 

atingir o mais cedo possível a maturidade sexual. Dependendo do peso à desmama 

e do tipo racial, este ganho poderá variar entre 0,4 e 0,8 kg/dia. 
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O favorecimento do suplemento ofertado em creep-feeding sobre o ganho de 

peso em confinamento está relacionado à composição bromatológica da dieta pós 

desmame, em confinamento. Segundo Pacola et al. (1991), o suplemento e a dieta 

de confinamento devem conter uma composição bromatológica semalhante. Estes 

autores relataram que a utilização de creep-feeding para atenuar a perda de peso 

ocasionada pelo estreste pós-desmama não surti muito efeito. 

As bezerras que receberam alimentação em confinamento no período pós-

desmama apresentaram peso médio superior às bezerras não suplementadas neste 

períodos (P < 0,01), indenpendente do manejo alimentar na Fase de cria (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Peso de bezerras Nelore suplementadas nas fases de cria e recria, nas 
idades de 205 (P205); 320 (P320); 440 (P440) e 560 P(560) dias, 
considerando o sistema de alimentação em confinamento ou a pasto 

 

Parâmetro Conf. Pasto EPM 
Efeito  

P1 P2  P3 P4 P5 P6 P7 

n 119 122 - - - - - -   

P205 167,5 168,5 - - - - - -   

P320  234,1 187,2 2,27 0,6 0,06 <0,01 0,07 0,86 0,67 0,47 

P440 242,9 224,7 1,88 0,67 0,94 <0,01 0,82 0,54 0,99 0,56 

P560 272,9 255,3 2,10 0,62 0,78 <0,01 0,77 0,69 0,94 0,63 

P205 = 6,7 meses (Desmama e inicio da suplementação no confinamento); P320 = (10,5 
meses) fim do confinamento; P440 = 14,4 meses (início da estação de monta); P560 18,4 
meses (final da estação de monta). (peso ajustado) P1= efeito da suplementação pré-parto; 
P2 = efeito da suplementação fase de cria; P3 = efeito da suplementação/ alimentação na 
recria; P4 = efeito da suplementação pré-parto x supl. cria; P5 = efeito da suplementação 
pré-parto x supl. recria; P6 = efeito da suplementação fase de cria x supl. recria e P7= efeito 
da suplementação pré-parto x supl. fase de cria x supl. recria. 

 

A suplementação em creep-feeding não afetou o GMD das bezerras no 

período de confinamento, visto que: o GMD das bezerras com acesso ao creep-

feeding nao diferiu das bezerras sem acesso a suplenetação quando manejadas em 

confinamento (P > 0,05). As bezerras manejadas em confinamento obtiveram maior 

GMD no período (0,579 vs 0,157; P < 0,01) quando comparadas com as mantida a 

pasto, respectivamente. O peso acumulado no período de confinamento (205 aos 

320 dias) foi de 66,6 vs 18,1 kg (P < 0,01) para novilhas manejadas em 

confinamento e a pasto, respectivamente. 
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Após o término do sistema alimentar em confinamento e manejo das 

novilhas a pasto, estas apresentaram GMD equivalente a 0,100 kg ao passo que as 

novilhas que foram manejadas a pasto obteram GMD de 0,340 kg (P < 0,01) e um 

ganho peso acumulado nesta fase (12,2 vs 40,7 kg; P < 0,01), respectivamente. Isto  

sugere readaptação ao novo sistema alimentar e ganho de peso compensatório dos 

animais mantidos a pasto durante o período de escasses de forragem (PACOLA; 

RAZOOK; FIGUEIREDO, 1993; ALMEIDA et al., 2001). Mesmo assim, o peso médio 

das novilhas aos 14 meses ficou abaixo dos 65% do peso do animal adulto (450 kg, 

para vacas Nelore) para inclusão das novilhas à estação de monta. 

A evolução do peso das novilhas nos sistemas alimentares (confinamento e 

pasto) está apresentada na Figura 17. 

 

 

Figura 17 - Evolução do peso das novilhas no confinamento ou a pasto a partir da 
desmama (205) até o final da estação de monta 

 

Diferentemente do observado no presente experimento, Beretta e Lobato 

(1998) trabalharam com novilhas Hereford e Aberdeen Angus em três sistemas 

alimentares no período da seca pós-desmama, a saber: pasto melhorado; 

suplementação em pasto natural e confinamento e não encontraram efeito entre 

sistema de alimentação e peso corporal no início da estação de monta, já que as 

novilhas provenientes do confinamento chegaram com menor peso em relação a 
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média das provindas das pastagens melhoradas e da suplementação (P < 0,01). Da 

mesma forma, Rocha e Lobato (2002a) trabalharam com 395 bezerras de corte 

pertencentes a três grupos genéticos (Hereford; 3/4 Hereford-1/4 Nelore e 5/8 

Hereford-3/8 Nelore) submetidas a três alternativas de alimentação no período pós-

desmama; pastagem de azevém, campo nativo e suplementação com concentrado e 

confinamento com silagem de sorgo + nitrogênio não proteico (NNP) visando à 

inclusão das novilhas na estação de monta no sistema “Um ano”. Os autores não 

encontraram diferenças no peso (P > 0,05) no final do período alimentar. Após 

período de suplementação as novilhas foram manejadas a pasto em grupo único. O 

grupo que permaneceu em pastagem apresentou maior peso em relação às novilhas 

manejadas em confinamento ou que receberam suplementação no início da estação 

de monta. Porém estes dois últimos não apresentaram pesos diferentes entre si, até 

o final da estação de monta. 

A transição do regime de confinamento para pastagens, a mudança de dieta e 

período de readaptação da microbiota ruminal às novas condições de alimentação 

normalmente diminui o ganho de novilhas quando saem do confinamento e são 

colocadas em pastagem. Segundo Lewis; Klopfenstein e Stock (1990), quanto maior 

o ganho realizado no inverno, maior será o decréscimo linear do ganho em 

pastagens, em que para cada 100 g de ganho adicional no inverno ocorre uma 

redução no ganho em pastagem de 81 g. Por outro lado, animais que permanecem 

na pastagem no período de inverno apresentam rápida elevação no ganho de peso 

durante o verão, período que ocorre melhora na qualidade e disponibilidade da 

forragem. 

No presente trabalho não foi evidenciado nenhum efeito cumulativo entre 

suplementação pré-parto e sistemas alimentares nas Fases de cria e recria 

conforme relatado por Pacola; Razook e Figueiredo (1993). 

A inclusão de novilhas em sistema “Um ano” de acasalamento subtende que 

estes animais atingirão a faixa de peso preconizado no início da estação de monta, 

além de ditar as estratégias de manejos alimentares nas diferentes fases de vida 

das novilhas para esta finalidade. 

A suplementação da cria na Fase I e II influenciou o peso a idade de 360 

dias mesmo assim, o peso obtidos ficaram aquem do experado para inclusão a 

estação de monta a 1 ano de idade. A suplementação pós-desmama (Fase IIIA) no 
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grupo que foi suplementado no creep-feedin, embora esteja relacionado a mudanças 

no peso aos 440 dias (P<0,05), não influenciou o peso inicial e final da estação de 

monta das novilhas considerando o peso de 450 kg para vaca Nelore adulta (FOX; 

SNIFFEN; O’CONNER, 1998), visto que o peso ainda permaneceu abaixo do peso 

preconizado (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Peso (kg) das novilhas Nelore aos 205 (P205); 320 (P320), 360 (P360); 440 (P440) e 560 P(560) dias de idade 

considerando o sistema de alimentação em confinamento ou a pasto 

Parâmetro 

Creep-feeding  pasto 

EPM 

Efeito  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Conf. Pasto Conf. Pasto 

n 61 61 58 61 - - - - - - - - 

P205 170 171 164 166 - - - - - - - - 

P320 238 189 230 185 2,27 0,6 0,06 <0,01 0,07 0,86 0,67 0,47 

P360 264 221 253 214 2,15 0,36 0,03 <0,01 0,78 0,59 0,54 0,9 

P440 243 225 243 225 1,88 0,67 0,94 <0,01 0,81 0,54 0,99 0,56 

P560 268 251 269 252 2,1 0,62 0,78 <0,01 0,77 0,69 0,94 0,63 

P205 = 6,7 meses (Desmama e início da suplementação no confinamento); P(320) = (10,5 meses) fim do confinamento; P360 = 11,8 meses; 
P440 = 14,4 meses (início da estação de monta); P560 18,4 meses (final da estação de monta). (peso ajustado) 
P1= efeito da suplementação pré-parto; P2 = efeito da suplementação fase de cria; P3 = efeito da suplementação/ alimentação na recria; P4 = 
efeito da suplementação pré-parto x supl. cria; P5 = efeito da suplementação pré-parto x supl. recria; P6 = efeito da suplementação fase de cria 
x supl. recria e P7= efeito da suplementação pré-parto x supl. fase de cria x supl. recria. 
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Evolução do peso das novilhas relacionando o manejo alimentar considerando a 

suplementação na Fase I e II está respresentadas na Figura 18. 

 

 

Figura 18 - Evolução do peso das novilhas após desmama considerando a 
suplementação nas Fases I e II.  

 

A associação entre suplementação de vacas no período pré-parto e sistemas 

de suplementação (alimentação) das crias no pós-parto tem como objetivo 

aproveitar e/ou potencializar os benefícios em decorrência da programação fetal, 

adicionada ao ganho de peso em épocas distintas de crescimento, em que ocorre 

escassez de forragens. Porém, no presente estudo, o fator determinante para a 

diferenciação quanto ao peso e GMD foi o sistema alimentar em confinamento, o 

qual, analisado independente da suplementação pré-parto ou pós-parto, acarretou 

diferença nos pesos das novilhas, devido não haver interações entre os sistemas 

alimentares pré e pós-parto (P < 0,01). 

Conforme os relatos de Warner et al. (2006); Martin (2007) e Funston et al. 

(2008), a nutrição proteica no final da gestação de vacas não promove melhorias de 

peso das novilhas, sendo que o mesmo ocorreu no presente trabalho. 

O peso das novilhas integrando as três fases de suplementação está 

apresentado na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Peso (kg) das novilhas Nelores de acordo com a suplementação materna, suplementação na fase de cria e recria nas 
idades 205 (P205); 320 (P320), 360 (P360); 440 (P440) e 560 P(560) dias considerando o sistema de alimentação em 
confinamento 

Parâmetro 
 

Supl. materna Não Supl. materna 

EPM 

Efeito 

Supl. Cria Não supl. cria Supl. cria Não supl. cria 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
Supl. 

Recria  

Não 

supl. 

Recria 

Supl. 

Recria 

Não 

supl. 

Recria 

Supl. 

Recria 

Não 

supl. 

Recria 

Supl. 

Recria 

Não 

supl. 

Recria 

n 29 32 29 28 32 26 32 33 - - - - - - - - 

P205  170, 166 170 170 162 162 173 171 - - - - - - - - 

P320 242 191 226 183 233 188 235 187 2,27 0,60 0,06 <0,01 0,07 0,86 0,67 0,47 

P440 246 224 243 225 240 226 242 224 1,88 0,67 0,94 <0,01 0,81 0,54 0,99 0,56 

P560 271a 252 270 253 265 250 269 251 2,10 0,62 0,78 <0,01 0,77 0,69 0,94 0,63 

P205 = 6,7 meses (inicio da suplementação no confinamento); P320 = (10,5 meses) fim do confinamento; P440 = 14,4 meses (início da 
estação de monta); P560 18,4 meses (final da estação de monta). (peso ajustado) Devido à ausência de interação da suplementação materna 
x suplementação na fase cria; suplementação materna x suplementação na recria; suplementação na fase de cria x recria e; suplementação x 
cria x recria (P>0,05) os dados foram analisados em conjunto. P1= efeito da suplementação pré-parto; P2 = efeito da suplementação fase de 
cria; P3 = efeito da suplementação/ alimentação na recria; P4 = efeito da suplementação pré-parto x supl. cria; P5 = efeito da suplementação 
pré-parto x supl. recria; P6 = efeito da suplementação fase de cria x supl. recria e P7= efeito da suplementação pré-parto x supl. fase de cria x 
supl. recria.  
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A evolução do peso das novilhas associando às diferentes fases da 

suplementação até o final da estação de monta encontra-se na Figura19. 

 

 

Figura 19 – Evolução do ganho do peso das novilhas de acordo com a 
suplementação em que: VNS = vacas sem suplementação; VS = 
vacas suplementadas; NCr = bezerras sem acesso a suplementação 
em creep-feeding; Cr = bezerras suplementadas em creep-feeding; P 
= bezerras manejadas a pasto; Co = bezerras manejadas em 
confinamento 

 

Conforme pode ser observado na Figura 17, mesmo associando as 

estratégias de suplementação (materna, creep-feeding e sistemas de alimentação 

pós-desmama), o peso das novilhas em relação ao peso adulto ficou aquém do 

esperado para entrada na estação de monta, aos 14 meses de idade. 

Não ocorreram diferenças entre os pesos das novilhas (n =55) que atingiram 

a puberdade (P = 0,70) em decorrência das associações entre os 3 sistemas de 

suplementação quando atingiram à puberdade, o mesmo quando foram associados 

os 3 períodos de suplementação à idade que as novilhas atingiram à puberdade (P = 

0,72) (Tabela 12). 
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Tabela 12- Idade à puberdade das novilhas de acordo com as fases de 

suplementação até os 18 meses de idade  

Tratamento % (Total)1 Idade (meses)* Peso *(kg) 

VNS- NCr- P 10,3 (3/29) 18,0 ± 0,3a 279,3 ± 4,6 

VNS- NCr- Co 37,5 (11/32) 15,0 ± 0,6c 280,7 ± 3,6 

VNS- Cr- P 10,3 (3/29) 17,4 ± 0,7ab 257,7 ± 11,9 

VNS- Cr- Co 35,7 (10/28) 17,1 ± 0,3ab 279,8 ± 2,0 

VS- NCr- P 21,8 (7/32) 17,8 ± 0,7ab 278,8 ± 11,2 

VS- NCr- Co 19,2 (5/26) 17,1 ± 0,6ab 282,6 ± 4,6 

VS- Cr- P 12,5 (4/32) 15,4 ± 0,8bc 273,7 ± 12,8 

VS- Cr- Co 36,4 (12/33) 16,7 ± 0,5ab 284,7 ± 1,6 

Geral 22,8 (55/241)   

VNS = vacas não suplementadas; VS = vacas suplementadas; NCr = bezerras sem acesso 
a creep-feeding; Cr = bezerras com acesso a creep-feeding; Co = bezerras manejadas em 
confinamentos; P = bezerras manejadas a pasto. 
1 % (Total) = (número de animais que atingiram a puberdade / total de animais por 
tratamentos). 
* efeito da interação supl. materna x supl. fase de cria (Fase II) x supl. recria (Fase IIIA) (P = 
0,71). 
*Peso das 55 novilhas que entraram em puberdade 
 

Segundo Lanna (2011), o maior determinante da baixa taxa de maturação de 

bovinos nas condições brasileiras é a estacionalidade de produção forrageira. E a 

suplementação durante o primeiro ou segundo período de seca, bem como a 

suplementação durante a fase de aleitamento em creep-feeding, influencia a taxa de 

maturação dos animais. Entretanto, o efeito do ganho compensatório tende a 

minimizar efeitos positivos dos sistemas de suplementação. Geralmente, 

modificações no peso adulto causadas por nutrição são de pequena magnitude. E 

restrições alimentares muito severas, principalmente em animal jovem, podem 

resultar em diminuição significativa do peso adulto. 

Este mesmo autor afirmou que a aceleração da maturidade sexual pode ser 

obtida através da utilização de uma série de técnicas de manejo, mas é ultimamente 

limitada pelo potencial genético. 

Devido o peso dos animais que receberam a suplementação na fase de cria 

e recria (Tabela 13) ficarem bem abaixo dos 300 kg esperados aos 12 meses, optou-

se pela ultrassonografia em detrimento à determinação hormonal de (P4) a cada 7 a 
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10 dias de intervalo. Mesmo assim, na fase de recria, as novilhas confinado ou a 

pasto tiveram acesso a touros Nelore com cabresto marcador para auxiliar a 

detecção de cio.  

Dez dias antes e no dia de início da estação de monta as novilhas foram 

submetidas à colheita de sangue e exame ultrassonográfico do aparelho genital para 

confirmar os números obtidos a seguir. Como suspeitado, só 5 novilhas 

suplementadas em creep-feding e 3 sem acesso a creep-feeding e manejadas em 

confinamento apresentaram Corpo Luteo após serem confinadas. Já o grupo de 

novilhas manejadas a pasto no final deste periodo não apresentou corpo lúteo, 

sendo que a média do maior folículo foi 9,3 mm. Os outros sitemas de alimentação 

não possuiram novilhas com folículos acima de 5 mm ou presença de corpo lúteo. 

Pereira; Eler e Ferraz (2002) e Eler et al. (2002) também utilizaram a 

ultrassonografia para determinar a puberdade. Assim sendo, incluíram todas as 

novilhas de sobreano à estação de monta em idade precoce. De forma semelhante, 

houve a inclusão de todas as novilhas a uma estação de monta de novembro a 

maio, neste trabalho. O diagnóstico de gestação realizado acompanhado por 

avaliação da presença de corpo lúteo das novilhas não prenhes, relacionando a 

suplementação materna à suplementação na fase de cria e recria, obtendo, assim, a 

idade à puberdade das novilhas (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Puberdade e prenhes das novilhas de acordo com o sistema de 
suplementação entre Outubro de 2011 a Maio de 2012 

 
VNS = Vacas não suplementadas com farelo de soja; VS = vacas suplementadas com farelo de 
soja; NCr = bezerras sem acesso a suplementação em creep-feeding; Cr = bezerras com acesso 
a suplementação em creep-feeding; P = bezerras manejadas a pasto; Co = bezerras manejadas 
em confinamento; * a novilha que ficou prenhe em novembro pulou a cerca do confinamento no 
período de cio para o pasto que encontrava uns touros: PUB = numero de novilhas púberes por 
mês; Prenhes= numero de novilhas prenhes por mês. 

 

A proporção de novilhas púberes considerando o sistema alimentar ( Fases 

I, II e III) está representado na Figura 20. 

 

 

 

Figura 20 – Proporção de novilhas púberes, através das diferentes 
estratégias de suplementação. 
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As taxas de puberdade e prenhez das novilhas submetidas à estação de 

monta não foram influenciadas pela suplementação materna ou suplementação na 

fase de cria (P > 0,05). Semelhante ao que ocorreu com o peso das novilhas, não 

ocorreu interação entre os sistemas de alimentação. Porém, a taxa de novilhas 

púberes foi de 31,9 vs 13,9% (P < 0,01) e taxa de prenhez foi de 16,5 vs 6,9% (P = 

0,04), para novilhas confinadas e a pasto, respectivamente, não sendo observado 

nenhum efeito acumulativo com os sistemas de alimentação das fases anteriores. 

Embora não tenha ocorrido efeito da suplementação em confinamento (P = 0,29) as 

novilhas manejadas em confinamento apresentaram a puberdade cerca de 21 dias 

mais cedo que as novilhas manejadas a pasto (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Porcentagem de novilhas púberes e prenhes ao final da estação de 
monta de acordo com a alimentação na fase de recria; confinamento 
(Conf.) e a pasto. 

Respectivamente, % (Total) = (número de animais que atingiram a puberdade / total de 
animais por sistema alimentar). 

 

Freitas (2005) avaliou três sistemas alimentares, sendo dois manejos 

suplementar do pasto entre maio e setembro totalizando 110 dias, com concentrado 

comercial (SUR) ou com farelo de arroz (SUFA) em pastagem nativa. Sendo o 

terceiro sistema alimentar a inclusão das novilhas em pastagem cultivada de aveia e 

azevém (PAST) no período de seca. As novilhas pertenceram a 4 grupos genéticos 

Hereford (n = 58), ½ Nelore ½ Hereford (n = 15), ¼ Nelore ¾ Hereford (n = 44) e ½ 

Angus ½ Hereford (n=16). Este autor encontrou peso equivalente a 58,9; 52,6 e 

49,5% do peso adulto (450 kg) no início do período reprodutivo, logo após o período 

de suplementação. Para os tratamentos SUR, SUFA e PAST, respectivamente. 

Porém não encontrou diferença entre os grupos genéticos (P > 0,05) manejados em 

cada sistema alimentar. Sendo que o peso no início do acasalamento foi diretamente 

relacionado à taxa de prenhez, em que SUR apresentou 20% (9/45); SUFA 22,73% 
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(10/44) e PAST 61,36 (27/44) totalizando um percentual de 34,6 novilhas prenhes, 

percentual superior aos 13,6%, encontrado no presente trabalho. 

O peso das novilhas ao início da estação de monta não foi influenciado pela 

suplementação materna ou pela suplementação na fase de cria (P > 0,05). Porém 

comparando a proporção do peso das novilhas ao início da estação de monta, a 

proporção de peso adulto foi de 55,9 vs 52,0% (P < 0,01) para as novilhas 

alimentadas em confinamento e a pasto, respectivamente. Assim sendo, as novilhas 

entraram na estação de monta abaixo do peso ideal (65% do peso adulto). 

Segundo Barcellos et al. (2006), o peso no início do acasalamento é a 

variável de maior impacto sobre a eficiência reprodutiva durante o primeiro 

acasalamento de novilhas de corte. De acordo com Bronson e Manning (1991), as 

novilhas não podem ovular pela primeira vez até acumular uma quantidade crítica de 

gordura em relação à sua massa corporal, como princípio de sobrevivência e 

preservação da espécie. Isto corrobora com o NRC (1996), que cita a necessidade 

do gado zebuíno atingir 65% do peso adulto para inclusão em estação reprodutiva. 

Entretanto, no presente trabalho, as novilhas apresentaram peso médio 

aquém do esperado em todos os tratamentos, 50,3% do equivalente ao peso adulto 

estimado em 450 kg para vacas Nelore, para serem acasaladas aos 14 meses de 

idade. 

Segundo Rocha e Lobato (2002a) as novilhas devem ser desmamadas com 

40% do seu peso adulto, atingindo 65% (do equivalente ao peso adulto para a raça) 

entre a desmama e período de acasalamento. Porém, no presente estudo o 

aparecimento precoce da puberdade ocorreu em cerca de 23% das novilhas até o 

final da estação de monta em maio de 2012, o que está próximo aos observados por 

Wehrman et al. (1996) que encontraram uma proporção de 25% de novilhas que 

apresentaram a puberdade. 

A proporção de novilhas púberes que emprenharam neste estudo foi igual a 

13%. Fato interessante, é que não houve descarte e/ou seleção das novilhas 

nascidas no período para inclusão nos sistemas de suplementação e a estação de 

monta. O peso médio das novilhas púberes e que ficaram prenhes foi 280 kg em 

detrimento as novilhas que não atingiram a puberdade que tiveram peso médio de 

253 kg. O que confirma a importância do peso ao início da puberdade sobre as 

respostas reprodutivas das novilhas.  



99 
 

 
 

O ritmo de crescimento imposto às novilhas tem implicação com o 

desempenho reprodutivo. Assim, a saída de um plano alimentar influencia a 

ciclicidade das novilhas, o que pode ser observado no presente trabalho, onde 

algumas novilhas que se apresentaram púberes no decorrer do período 

experimental entraram em anestro e não emprenharam. 

As novilhas (n = 55) que atingiram a puberdade até os 18 meses não tiveram 

influencia da suplementação materna exclusiva (P = 0,8). Entretanto, houve efeito de 

interação entre os sistemas de suplementação das vacas e das crias em creep-

feeding (P = 0,04), onde as novilhas filhas de vacas suplementadas e com acesso à 

suplementação na fase de cria atingiram a puberdade 16,1 meses, diferindo das 

novilhas cujas mães foram suplementadas e que não tiveram acesso ao creep-

feeding que atingiram a puberdade aos 17,4 meses, não havendo diferença para as 

demais comparações. 

Quando foram comparados os sistemas de suplementação das vacas e das 

bezerras na fase de recria houve efeito de interação entre os tratamentos (P ≤ 0,05), 

sendo que houve diferença na idade à puberdade das novilhas filhas de vacas não 

suplementadas manejadas em confinamento (16 meses) e novilhas cujas mães não 

foram suplementadas e manejadas a pasto que atingiram a puberdade aos 17,7 

meses. Entre as demais comparações não houve diferença. 

O número de novilhas e a idade segundo o touro (pai) utilizado na IATF ou 

monta natural vacas utilizadas na Fase I está citado na Tabela 15. Pois, no presente 

experimento foram usados touros com DEPs para precocidade sexual alta (Ex. 

Kulau e Harmonioso) e baixa (Valor e Rabino), o que indica a presença de 

variabilidade genética para esta característica neste estudo. O que pode ser melhor 

constatado no Anexo 1 (Tabela 18). 
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Tabela 15 - Idade à puberdade segundo os pais e taxa de prenhez das novilhas  

Touro n Idade Púberes,% Prenhez1,% Prenhez2,% 

Cedro 11 18,6 18,2 (2/11) 0,0 (0/2) 0,0 (0/11) 

Código 9 17,0 44,4 (4/9) 100,0 (4/4) 44,4 (4/9) 

Harmonioso 16 17,7 43,7 (7/16) 71,4 (5/7) 31,2 (5/16) 

Holst  10 15,5 20,0 (2/10) 0,0 (0/2) 0,0 (0/10) 

Ibope 11 16,4 27,3 (3/11) 33,3 (1/3) 9,1 (1/11) 

Kappa 11 17,5 45,4 (5/11) 60,0 (3/5) 27,3 (3/11) 

kulau 17 17,0 58,8 (10/17) 80,0 (8/10) 47,0 (8/17) 

Obstinado 14 14,7 28,6 (4/14) 50,0 (2/4) 14,3 (2/14) 

Onassis  6 15,4 16,7 (1/6) 0,0 (0/1) 0,0 (0/6) 

Rabino 12 - 0,0 (0/12) 0,0 (0/0) 0,0 (0/12) 

RM* 95 15,3 11,6 (11/95) 45,4 (5/11) 5,3 (5/95) 

Solimões  21 17,3 28,6 (6/21) 66,7 (4/6) 19,0 (4/21) 

Valor 8 - 0,0 (0/8) 0,0 (0/0) 0,0 (0/8) 

Total  241 16,6 22,8 (55/241) 58,2 (32/55) 13,3 (32/241) 
*RM = reprodutores múltiplos. 
1prenhez em relação ao número de novilhas que atingiram à puberdade de acordo com os 
pais (touros); 2prenhez em relação ao número de novilhas por touro (pais). 
 
 

Ainda, na fase de cria e recria foi colhido sangue para analise de IGF-1 das 

bezerras e novilhas. A determinação da concentração do IGF-1 foi realizada com a 

utilização de kit’s comerciais para IMMULITE® 1000 (Siemens Healthcare 

Diagnostics, Deerfield, IL, USA). Todas as análises hormonais foram realizadas no 

Laboratório de Nutrição e Reprodução Animal – LNRA/ESALQ/USP. Sendo que os 

valores de IGF-1 não diferiram entre os animais suplementados ou não, o que pode 

ser explicado pela pequena diferença de peso entre os grupos. Da mesma forma, na 

fase de recria (confinamento vs pasto), apesar da diferença de peso ter sido maior 

entre os grupos, isso não foi suficiente para detectar diferenças nos valores de IGF-

1. Provavelmente porque o ritmo de crescimento no grupo confinado não foi muito 

alto. Os animais tinham uma variação muito grande dentro de cada grupo e o 

mesmo ocorreu com as concentrações de IGF-1 que variaram entre 25 a 362 ng/ml. 

Também não ocorreu interação entre a suplementação materna e os sistemas 

alimentares (P > 0,05), conforme apresentado na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Concentração sérica de IGF-1 nas novilhas de acordo com a fase de 
suplementação (Fase II e Fase IIIA) 

Tratamentos n 

Concentração 

(ng/mL) 
EPM P 

Creep 34 123,4 10,92 
0,26 

NCreep 30 143,8 13,87 

     

Conf  34 131,0 13,04 
0,70 

Pasto 30 136,3 11,67 

 

Após confirmação da gestação, é importante assegurar a boa nutrição das 

matrizes para garantir um adequado suprimento de nutrientes ao desenvolvimento 

do feto e proporcionar às novilhas uma condição corporal adequada para parir e 

amamentar, visto que sua necessidade energética é maior em relação a vacas 

adultas, por estarem em crescimento (CATON et al., 2007). Isto corrobora com 

Spitzer et al. (1995), que relataram que novilhas primíparas são mais sensíveis ao 

ECC ao parto e na reconcepção quando comparadas com vacas, em virtude de 

estarem crescendo. É indicado para novilhas primíparas um ECC de 6-7, em uma 

escala de 1 a 9, em que 1 equivale ao escore caquética e 9 obesa. 

O retorno à ciclicidade de novilhas primíparas aos 2 anos de idade por 

estarem ainda em fase de crescimento pode ocorrer em tempo maior quando 

comparado com vacas adultas. Esta preocupação, segundo Short et al. (1990), é 

devido aos requisitos nutricionais de novilhas acasaladas mais jovens serem 

maiores que o de vacas, pois priorizam a energia proveniente da dieta para o 

crescimento em detrimento às funções reprodutivas. Tal fato explicaria o melhor 

desempenho reprodutivo (taxa de parição) por parte das vacas em relação às 

novilhas de 14 e 24 meses de idade. Porém, Gottschall et al. (2008a) analisaram 

informações de 4.012 vacas e novilhas de corte, sendo 672 acasaladas aos 14/15 

meses de idade (14M), 682 novilhas acasaladas aos 24/25 meses de idade (24M) e 

2.658 vacas acasaladas com idades entre 3 e 11 anos, e encontraram uma taxa de 

reconcepção de 81,1; 70,7 e 85,3%, respectivamente, sendo que taxa de 

reconcepção das vacas não diferiu das novilhas prenhes pela primeira vez aos 14 

meses, enquanto que ambos os grupos apresentaram taxa de prenhez diferente das 

novilhas prenhes peal primeira vez aos 24 meses. 
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Souza; Lobato e Neumann (2007) relataram que o creep-feeding, ao 

proporcionar melhor aporte nutricional ao bezerro, pode suprir parte da alimentação 

antes fornecida pela vaca e que, neste caso, a redução da ingestão de leite pode 

representar menores exigências dos bezerros em relação aos níveis produtivos das 

vacas, promovendo menor variação da condição corporal e mantendo a atividade 

estral da vaca dentro dos padrões regulares. Porém, em pecuária de ciclo curto, 

onde se fundamenta um intervalo entre partos de 12 meses, o período ideal para 

reconcepção das vacas é de 75-85 dias pós-parto (BARUSELLI et al., 2003). Assim, 

este sistema de suplementação não favorece a eficiência reprodutiva dos rebanhos 

de bovinos de corte de ciclo curto. Pois, o consumo de suplemento no creep-feeding 

se inicia a partir dos 3 meses de idade e as vacas nesta fase do pós-parto já devem 

estar prenhes. Além disso, os bezerros sempre vão priorizar o leite materno em 

relação ao pasto e os suplementos. Mesmo assim, é normal encontrar na literatura 

trabalhos associando taxas de prenhez de vacas com manejo de suas crias em 

sistemas de creep-feeding (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Relação de trabalhos que avaliaram o efeito da suplementação em 
creep-feeding sobre a taxa de prenhez em vacas 

Autores  n Inicio da 
suplementação 

Raça  Tratamentos Taxa de 
prenhes 

(%)*** 

Pacola; 
Nascimento e 
Moreira,(1977)* 

101 60 dias Guzerá  Com 71,4 
 Sem 65,4 

 
Pacola et al. 
(1989)* 

495 60 dias Nelore Com 79,0 
 Sem 73,5 

 
Marques et al. 
(2005)* 

174 Após 
nascimento** 

Nelore  Com 93 
 Sem 84 

 
Nogueira et al. 
(2006)* 

102 92 dias Nelore  Com 42 
 Sem 28 

 
Souza; Lobato 
e Neumann 
(2007)* 

64 70 dias Braford  Com 75 
 Sem 78 

*Trabalhos não apresentaram efeitos quanto à taxa de prenhes das vacas com crias 
suplementadas em creep-feeding. 
**Trabalho constando suplementação de vacas logo após o nascimento, porém não consta o 
período de realização da estação de monta. 
*** Não foi observado diferença significativa entre os tratamentos com creep-feeding (com) 
vs sem acesso ao creep-feeding (sem). 
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Os autores mencionados na Tabela 20 não encontraram diferenças 

estatísticas entre os tratamentos em decorrência da suplementação de bezerros em 

creep- feeding. Similarmente no presente trabalho, o período de suplementação no 

creep-feeding não favoreceu (P>0,05) a taxa de prenhez. Esta ausência de efeito 

está relacionada ao início do pico de consumo do suplemento pelas bezerras e a 

data da IATF das vacas. Assim, este sistema de manejo se opõe a alguns trabalhos 

encontrados na literatura científica que relatam aumento na taxa de gestação de 

vacas com crias suplementadas em creep-feeding. Talvez, se esses autores 

indicassem o período de maior consumo e período relacionado com a provável data 

de concepção das vacas, ocasionaria melhor conclusão. 

Assim, ocorre em parte um equivoco na interpretação de resultados 

constatando melhorias na fertilidade de vacas com crias suplementadas em 

sistemas de creep-feeding e desempenho reprodutivo das vacas nas estações de 

monta seguinte. Pois, o período de consumo expressivo do concentrado ocorre 

somente depois do período ideal para realização da estação de monta. 

O consumo do concentrado em creep-feeding ainda sofreu alterações no 

período à medida que eram realizados os rodízios dos piquetes, caracterizando 

oscilações na taxa de consumo de concentrado bem visível na 8ª e 12ª semana de 

suplementação Figura 15. Segundo Henrique et al. (2011), o manejo de bezerros de 

acordo com a curva de lactação e estimação do volume de leite disponível, são 

fortes ferramentas para se definir melhor a estratégia de suplementação do rebanho. 

O aleitamento, em conjunto com baixo aporte alimentar, tem efeito supressor no 

retorno da atividade cíclica ovariana, por meio da liberação de opióides endógenos 

promovidos por estímulos táteis, visuais e olfatórios entre a mãe e a cria (SHORT et 

al., 1972). 

Neste trabalho, só foi possível determinar a porcentagem de vacas ciclando 

no início da estação de monta (janeiro de 2011). A suplementação pré-parto afetou 

significativamente (P < 0,05) a porcentagem de vacas ciclando no início da estação 

de monta (68,9% para as vacas suplementadas e 54% para as vacas não 

suplementadas) (Figura 21). Entretanto, deve-se considerar que as vacas estavam 

em média com 74 ± 23 dias pós-parto. Pois as vacas do experimento iniciaram a 

parição a partir de setembro e a estação de monta ocorreu em janeiro do ano 

seguinte. 
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Figura 21- Distribuição das vacas de acordo com a ciclicidade realizada através de 
ultrassom e palpação retal (vacas supl.; n = 257), (vacas não supl.; n = 
240) num intervalo de 7 dias consecutivos, considerando cíclicas as 
vacas que apresentaram Corpo lúteo. Médias seguidas de * diferem 
entre si (P < 0,05). 

 

Apesar do efeito sobre a ciclicidade, a taxa de prenhez das vacas não foi 

influenciada pela suplementação pré-parto (P > 0,05), onde 60,1% das vacas 

suplementadas emprenharam, enquanto que nas não suplementadas a taxa de 

prenhez foi de 55,3% (Figura 22). 
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Figura 22 - Taxa de prenhez de acordo com a suplementação pré-parto das vacas 
(suplementadas; n= 258), (não suplementadas; n= 240) (P > 0.05) 

 

Devido à ausência de efeito relacionado ao creep-feeding e aos protocolos 

utilizados na inseminação artificial em tempo fixo (IATF), os dados de resposta aos 

protocolos foram analisados considerando a suplementação pré-parto. 

O fato do efeito da suplementação pré-parto sobre a ciclicidade das vacas 

não ter se repetido sobre a taxa de prenhez pode ser explicado em função das vacas 

terem sido submetidas à IATF, uma vez que a IATF também pode ter induzido a 

ciclicidade e a concepção das vacas que estavam em anestro. 

A taxa de prenhez média nos tratamentos foi de 78,7%. Este valor está um 

pouco acima do que se obtém com IATF e vacas paridas. Porém, as vacas foram 

submetidas à IATF 74± 23 dias pós-parto, período este maior que o normal para se 

realizar a IATF. Isto contribui para aumentar a taxa de prenhez. Outro fator que pode 

ter contribuído foi o protocolo utilizado de 7 dias de implante de progesterona, pois 

normalmente no Brasil o tempo de implante é de 8 a 9 dias. 

Souza (2005) citou que o fator determinante na prenhez de vacas é o aporte 

nutricional fornecido diretamente à vaca e que a utilização de creep-feeding em 

níveis econômicos deve proporcionar efeito aditivo da suplementação na dieta do 

bezerro e não efeito de substituição do concentrado pelo leite ingerido. Neste caso, 
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o emprego da suplementação de bezerros em creep-feeding não proporcionam 

benefícios significativos nas taxas de prenhez das vacas em estação de monta. 

Warner et al. (2006), ao trabalharem com vacas Simmental x Angus 

suplementadas no terço final da gestação, não encontraram efeito sobre a taxa de 

ciclidade (76 vs 71%; P = 0,46) para as suplementadas e não suplementadas, 

respectivamente. Neste caso, a taxa de ciclicidade foi determinada com base na 

concentração de P4. Da mesma forma, Godoy et al. (2004) trabalharam com vacas 

Guzerá (n = 30) divididas em três tratamentos com 10 repetições: PRE 

(suplementação pré-parto); POS (suplementação pós-parto); SS (sem 

suplementação). Sendo a suplementação constituída de 1 kg/animal/dia de 

concentrado com 16% de PB, e não encontraram ao final do período de 112 dias 

pós-parto diferença nos índices de prenhez (P>0,05) entre os tratamentos PRE, 

POS e SS, com médias de 50,0; 62,2 e 57,14%, respectivamente. A taxa de prenhez 

média para os tratamentos foi de 56,44%, sendo que estes autores atribuem a esta 

média ao efeito deletério da amamentação, considerando que as vacas 

apresentaram bom ECC. 

Nos sistemas alimentares utilizados no presente trabalho não foram 

observadas diferenças de peso à desmama para as vacas suplementadas (Fase I) 

com crias suplementadas ou não na Fase II (P > 0,05). Entretanto, foi observado 

efeito da suplementação no período pré-parto em que as vacas que receberam o 

farelo de soja foram mais pesadas à desmama em relação as vacas do grupo 

controle (468 vs 456 Kg; P = 0,02). 

Não houve diferença significativa em decorrência do horário de IATF para as 

taxas de prenhez de vacas inseminadas 55 horas (64%) após remoção do CIDR vs 

Inseminadas 65 h (60%) após remoção do CIDR (P = 0,3). Também não houve 

diferença quando a remoção do CIDR foi combinada com a suplementação no 

período pré-parto, o que apresenta como vantagem devido à possibilidade de 

inseminação de um maior número de vacas durante o dia sem perdas na taxa de 

concepção durante a estação de monta (Figura 23). 
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Figura 23 - Percentual (%) de vacas prenhes de acordo com a suplementação 
(Supl.) ou não (NSupl.) pré-parto e horário da IATF após remoção do 
CIDR (P < 0,05) 
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7 CONCLUSÕES  

 

A suplementação de vacas no terço final da gestação não influenciou a idade 

à puberdade de novilhas Nelore até os 18 meses de idade. 

Diferentes estratégias de suplementação não foram relacionadas à variação 

da idade à puberdade de novilhas. 

Suplementação de novilhas na fase de recria em confinamento não ocasionou 

mudança na idade e peso à puberdade quando comparado com novilhas manejadas 

a pasto. Entretanto, o manejo em confinamento proporcionou aumento no número 

de novilhas púberes em comparação ao manejo de novilhas a pasto. 

A suplementação proteica de vacas no período pré-parto acarretou aumento 

na taxa de ciclicidade das mesmas.  

A suplementação de bezerros em creep-feeding não ocasionou melhora na 

taxa de prenhez de vacas, pois o momento de maior consumo de concentrado 

ocorre posterior ao período da estação de monta. 

A suplementação materna no período pré-parto não influenciou o ritmo de 

crescimento e desenvolvimento de bezerras e novilhas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A suplementação de vacas visando redução a idade a puberdade das crias 

aos 18 meses não apresentou resultados satisfatórios. Talvez este fato pode está 

relacionado à oferta de forragens.  

A suplementação em creep-feeding não apresentou viável à redução da idade 

à puberdade de novilhas, o que pode estar relacionado ao período de 

suplementação, concentrado utilizado, quantidade de concentrado consumido ou 

ainda está relacionada à suplementação de fêmeas e a genética dos animais. 

A suplementação em confinamento aumenta número de novilhas púberes, 

aumentando o período de confinamento ou ganho de peso pode possibilitar um 

maior número de novilhas púberes do que o encontrado neste trabalho. 
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ANEXO I 

Tabela 18- Idade á puberdade seguido pelo mês que cada novilha ficou prenhe de acordo com o tratamento (1a 8) e touro utilizado 
na IATF (pai) 

Continua  

Novilha Trat. Pai da cria Idade 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr 

1889 1 RM 16,2               x  

2012 3 Kulau 16,9       x   p       

2163 8 Kulau 16,8 x  c  c  c   p       

2182 2 Ibope 15,4     x  c  c  c  a  a  

2274 4 Obstinado 16,9           x  c p   

2401 8 RM 15,2       x   p       

2574 7 Kulau 16,8       x   p       

2801 8 RM 15,4       x   p       

3164 6 Ibope 15,8           x   p   

3220 8 Obstinado 13,6       x    c  a  a  

3258 4 Obstinado 16           x   p   

3718 2 RM 15,6     x  c   p       

3735 8 Onassis 15,4           x      

3738 2 Kulau 15,8       x   p       

3752 5 Solimões 16,8       x   p       

4066 5 Solimões 16,5       x   p       

4321 4 Holst 18,0               x  

4339 2 Solimões 12,9 x  a  a  a  a  a  a  a  

4368 6 Harmonioso 16,7     x   p         
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Tabela 18- Idade a puberdade seguido pelo mês que cada novilha ficou prenhe de acordo com o tratamento (1a 8) e touro utilizado 
na IATF (pai) 

Continuação  

Novilha Trat. Pai da Cria Idade 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pr 

4407 8 Ibope 18,1               x  

4654 8 Harmonioso 16,6   x  c  c   p       

4689 8 Kappa 16,6     x  c   p       

4735 5 Código 18,3         x  c   p   

4751 7 RM 15,2         x  a  a  a  

4818 8 Harmonioso 16,8 x  c  c  c   p       

4823 2 RM 15,8         x  c  c    

4901 1 Kulau 19,4               x  

4910 5 RM 18,5               x  

4986 8 Cedro 19,5   x  a  a  a  a  a  c  

5007 4 Cedro 17,7     x  a  a  a  a  a  

5039 2 Kulau 16,7       x   p       

5057 1 Kappa 18,5         x  c   p   

5066 4 Código 16,7       x   p       

5090 6 Kappa 19,3               x  

5091 6 Kulau 17,1     x   p         

5098 2 RM 12,8     x  a    a  a  a  

5148 2 Harmonioso 17,6         x        

5166 2 Kappa 16,7 x  c  c  c   p       

5199 7 Código 16,5       x   p       
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Tabela 18- Idade a puberdade seguido pelo mês que cada novilha ficou prenhe de acordo com o tratamento (1 a 8) e touro 
utilizado na IATF (pai) 

Conclusão  

Novilha Trat. Pai da Cria Idade Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

    Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr Pu Pr 

5206 4 Kulau 16,6     x   P         

5209 5 Harmonioso 19,4               x  

5226 4 Kappa 16,6     x   p         

5293 2 RM 13,2     x  a  a  a  a  a  

5319 3 Kulau 16,5     x   p         

5323 4 RM 16,1       x   p       

5575 3 Solimões 18,8           x   p   

5626 6 Código 16,7       x   p       

5687 7 Holst 13,1               x  

5714 5 RM 14,7     x  c   p       

5811 8 Kulau 17,6               x  

5909 8 Solimões 19,4               x  

5973 4 Solimões 19,3           x  c  c  

6258 5 Harmonioso 20,2     x   p         

6309 2 Obstinado 12,3     x            

                                Total  5  2 1 14  13 6 5 19 6   6 10  
Pu = puberdade; Pr = prenhes; x = mês que as novilhas atingiram a idade a puberdade; p = mês que emprenhou; a = novilhas que ciclaram e que entraram 

em anestro; c = novilhas que atingiram a puberdade e ciclaram durante a estação de monta porem não emprenhou. 1 = vaca não suplementadas – bezerras 

sem acesso a creep- bezerras manejada a pasto; 2 = vaca não suplementadas - bezerras sem acesso a creep- bezerras manejada em confinamento; 3 = 

vaca não suplementadas - bezerras com acesso a creep - bezerras manejada a pasto; 4= vaca não suplementadas - bezerras com acesso a creep- bezerras 

manejada a pasto; 5 = vacas suplementadas - bezerras sem acesso a creep- bezerras manejada a pasto; 6 = vacas suplementadas - bezerras sem acesso a 

creep- bezerras manejada a pasto; 7 = vacas suplementadas- bezerras com acesso a creep- bezerras manejada a pasto 8 = vacas suplementadas- bezerras 

com acesso a creep- bezerras manejada a pasto. 


