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APRESENTAÇÃO 
 
 

O Workshop em Bovinos conta nesta quinta edição novamente com a participação de palestrantes 

renomados. O evento busca apresentar alternativas para a viabilização da atividade pecuária, cuja 

importância social e econômica é marcante em nossa região. Ao longo do encontro, temas extremamente 

relevantes relacionados ao bem estar animal, melhoramento da eficiência reprodutiva, atualidades na criação 

de terneiras, bem como o impacto da leucose enzoótica na bovinocultura de leite, serão apresentados e 

discutidos. Os participantes terão a oportunidade de participar de diferentes minicursos na área de 

reprodução animal, casqueamento de bovinos e nutrição de bovinos leiteiros, esperando-se que com esta 

metodologia seja possível uma maximização no aproveitamento de todos os envolvidos, verticalizando o 

conhecimento e os saberes apresentados e discutidos.  

Nosso intuito é satisfazer todos os participantes, sejam produtores, acadêmicos ou técnicos, e contribuir 

significativamente para o fortalecimento da pecuária regional. Agradecemos a todos os colaboradores e 

apoiadores que acreditaram no V Workshop em Bovinos e desejamos um excelente evento a todos. 

 

 

 

Uruguaiana, 01 de junho de 2017 

Profa. Dra. Daniela dos Santos Brum 

Coordenadora do V Workshop em Bovinos 2017 

 
 
 



ii 

 

 

PALAVRA DO COORDENADOR CIENTÍFICO 

 

 

O V Workshop em Bovinos reúne acadêmicos, produtores e profissionais atuantes em áreas relacionadas à 

saúde e produção de ruminantes, é o principal evento com esse enfoque da região. Sua programação foi 

elaborada levando em consideração as necessidades e interesses dos participantes, sendo estruturado em 

palestras, minicursos e mostra científica.  

Neste ano, acontece a terceira edição da Mostra Científica de Buiatria, que conta com 32 trabalhos 

aprovados em diferentes áreas, como nutrição, reprodução, sanidade, patologia clínica, produção animal, 

patologia animal e mercado de trabalho. A Mostra Científica tem por objetivo a exposição, apresentação de 

trabalhos científicos e socialização de informações, contribuindo com a geração de ideias, desenvolvimento 

de novos trabalhos e difusão de conhecimento. O evento conta com uma equipe de avaliadores renomados e 

de diferentes especialidades dentro da buiatria, que contribuem para a qualidade cada vez maior dos 

trabalhos participantes do Workshop. A apresentação tende a ser dinâmica e os pôsteres são apresentados 

em área aberta a comunidade acadêmica, propiciando um espaço de troca de experiências e divulgação de 

resultados, potencializando conhecimentos. A difusão destas pesquisas se estenderá a todos os inscritos 

atingindo os objetivos de repercussão universidade/comunidade. Nosso agradecimento a todos os 

participantes, palestrantes e avaliadores pela contribuição entusiástica, que ao longo das edições do evento 

contribuem para a consolidação e crescimento do mesmo.  

 

 

 

Uruguaiana, 01 de junho de 2017 

Prof. Dr. Fabio Gallas Leivas 

Comissão Científica da III Mostra Científica de Buiatria 
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 PERFORMANCE DE FÊMEAS BOVINAS ANGUS E BRANGUS SUBMETIDAS AO PROTOCOLO 
DE INSEMINAÇÃO COM DETECÇÃO DE ESTRO E EM TEMPO FIXO (IAETF), SEGUIDO DE 

RESSINCRONIZAÇÃO 

Grundemann JT(¹), Leal NL(²), Rodrigues RD(²), Oaigen RP(3), Sudano MJ(3), Bastos GM(4) 

(1) Mestranda(o) do Programa de Pós Graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do Pampa – Uruguaiana, RS. (2) Discentes 
do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pampa – Uruguaiana, RS. (3) Docente do curso de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal do Pampa – Uruguaiana, RS. (4)Orientador; Docente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do 

Pampa – Uruguaiana, RS. nathileall@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

Diferenças no desempenho reprodutivo de fêmeas Bos taurus e Bos indicus é um tema amplamente 

discutido, porém existem poucos estudos comparando este desempenho quando as matrizes são criadas e 

manejadas sob as mesmas condições ambientais. Bastos e colaboradores (2014) desenvolveram um 

protocolo hormonal de inseminação artificial com detecção de estro e em tempo fixo (IAETF). Atualmente 

este protocolo envolve dois turnos de detecção de estros (24 e 36 horas após a remoção dos dispositivos 

vaginais) e concilia a IA 12 horas após o estro detectado e IATF, às 60 horas naquelas fêmeas que não 

manifestaram estro até 36 horas após a remoção dos implantes vaginais.  

Objetivou-se comparar o desempenho reprodutivo de fêmeas bovinas das raças Angus e Brangus, e das 

suas categorias, onde as fêmeas foram divididas em  novilhas, vacas desmamadas e vacas lactantes para 

todos os grupos foi utilizando o protocolo hormonal de inseminação artificial com detecção de estro e em 

tempo fixo (IAETF), seguido de ressincronização das  fêmeas que não emprenharam na primeira 

inseminação e, por fim, repasse com touros. 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na Estância Princípio, localizada na região de fronteira oeste do Rio Grande do 

Sul (RS), durante a estação reprodutiva, ocorrida durante a primavera e verão 2015/2016. Para o trabalho foi 

utilizado um total de 381 fêmeas bovinas, sendo 212 de raça Angus (Bos taurus) e 169 de raça Brangus (Bos 

taurus indicus), com média de condição corporal de 2,7 (escala de 1 a 5), sendo as fêmeas subdivididas em 

três categorias. Os animais foram submetidos ao protocolo hormonal de IAETF, conforme demonstrado na 

figura 1. 

 

Figura 1. Representação esquemática do protocolo hormonal de inseminação artificial com detecção de estro 

e tempo fixo (IAETF) usado para sincronização e ressincronização da ovulação de novilhas, vacas 

desmamadas e vacas amamentando Angus (Bos taurus) e Brangus (Bos taurus indicus). D: dia; BE: 
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 Benzoato de Estradiol; eCG: Gonadotrofina Coriônica Eqüina; UI: Unidades internacionais; P4: Progesterona; 

IA: Inseminação artificial; IATF: Inseminação artificial em tempo fixo. 

O diagnóstico de gestação (DG) foi realizado por ultra-sonografia transretal 30 dias após a primeira IAETF 

(DG1). As não gestantes foram ressincronizadas, ou seja, submetidas novamente ao protocolo de IAETF. 

Dez dias após a segunda IAETF, as fêmeas foram expostas a touros na proporção 1:25,  onde o tempo de 

permanência com o macho variou de acordo com a categoria;  de  novilhas  21 dias, vacas não lactantes  47 

dias e vacas em lactação 34 dias. O segundo DG2 foi realizado 31 dias após a segunda IAETF. O terceiro e 

último DGP3 para detecção de prenhez oriunda dos touros foi realizado 31 dias após o término do entoure, a 

fim de detectar a prenhez obtida com os touros. Os dados dependentes foram analisados por PROC 

LOGISTIC e PROC GLM em SAS (SAS, Inst. Inc., Cary, NC, EUA). As fontes de variação no modelo, 

incluindo raça, categoria e interações de primeira ordem foram consideradas como efeitos fixos. Os animais 

foram considerados como um efeito aleatório. Quando os dados de ANOVA foram significativos, os meios 

foram contrastados usando a probabilidade de diferenças individuais (PDIFF). Utilizou-se 5% como nível de 

significância. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de prenhez estão demonstrados na tabela 1.  

Tabela 1. Percentual de prenhez de fêmeas bovinas Angus e Brangus na primeira (sincronização) e segunda 

(ressincronização) inseminação de novilhas, vacas desmamadas e vacas amamentando submetidas ao 

protocolo hormonal de inseminação artificial com detecção de estro e em tempo fixo (IAETF) e percentual 

cumulativo de prenhez após repasse com touros. 

 
Categoria 

Grupo 
Genético 

Nº de 
animais 

Prenhez da 
1ª IAETF 

N (%) 

Prenhez da 
2ª IAETF 

N (%) 

Prenhez 
da 1ª + 2ª 

IAETF 
N (%) 

Prenhez 
dos 

touros 
N (%) 

Prenhez 
geral 
N (%) 

Novilhas Angus 76 53 (69,7) 10 (43,5) 63 (82,9) 6 (46,1) 69 (90,8)A 
Brangus 60 44 (73,3) 10 (62,5) 54 (90,0) 5 (83,3) 59 (98,3)A 

Vacas 
desmamadas 

Angus 55 38 (69,1) 11 (64,7) 49 (89,1) 1 (16,6) 50 (90,9)A 
Brangus 48 32 (66,7) 6 (37,5) 38 (79,2) 7 (70,0) 45 (93,75)A 

Vacas 
amamentando 

Angus 81 44 (54,3) 20 (54,0) 64 (79,0) 4 (23,5) 68 (83,9)A 
Brangus 61 38 (62,3) 16 (69,6) 54 (88,5) 1 (14,3) 55 (90,2)A 

Total  381 249 (65,4) 73 (55,3) 322 (84,5) 24 (40,7) 346 (90,8) 
 

CONCLUSÕES 

Fêmeas bovinas Angus e Brangus apresentam desempenho reprodutivo semelhante na temporada 

reprodutiva quando submetidas ao protocolo de IAETF, seguido de ressincronização e repasse com touros. 

REFERÊNCIAS 

BASTOS, GM. et al. Hormonal induction of ovulation and artificial insemination in suckled beef cows under nutritional stress. 
Theriogenology, v. 62, n. 53, p. 847, 2004. 
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 DESEMPENHO REPRODUTIVO DE NOVILHAS, VACAS DESMAMADAS E VACAS 
AMAMENTANDO SUBMETIDAS AO PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO COM DETECÇÃO DE 

ESTRO E EM TEMPO FIXO (IAETF), SEGUIDO DE RESSINCRONIZAÇÃO 

Grundemann JT(1), Kasper NF(2), Auzani PH(2), Sudano MJ (3), Oaigen RP, Bastos GM(4) 

(1) Mestranda(o) do Programa de Pós Graduação em Ciência Animal da Universidade Federal do Pampa – Uruguaiana, RS.  (2) Discentes 
do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pampa – Uruguaiana, RS. Email: nelitonfloreskasper@hotmail.com.  (3) 
Docente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pampa – Uruguaiana, RS.  (4)Orientador; Docente do curso de 

Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pampa – Uruguaiana, RS. E-mail: guilhermebastos.unipampa@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

A técnica de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) dispensa a detecção de estro, que é um dos grandes 

entraves da inseminação tradicional (Patterson et al., 2013). Porém, por vezes limita o resultado de prenhez 

final devido a dispersão no momento das ovulações. Visando minimizar isso, foi desenvolvido o protocolo 

hormonal de inseminação artificial com detecção de estro e em tempo fixo (IAETF) (Bastos et al., 2004) que, 

atualmente, envolve dois turnos de detecção de estros (24 e 36hs após a remoção dos dispositivos vaginais 

e concilia à IA 12hs após o estro detectado e IATF às 60hs naquelas fêmeas que não manifestaram estro até 

36hs após a remoção dos implantes vaginais.  

Objetivou-se comparar o desempenho reprodutivo de novilhas, vacas desmamadas e vacas amamentando 

utilizando o protocolo hormonal de inseminação artificial com detecção de estro e em tempo fixo (IAETF), 

seguido de ressincronização das fêmeas vazias e monta natural. 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na Estância Principio, localizada na fronteira-oeste do RS no município de 

Uruguaiana, na primavera-verão 2015/2016. Foi utilizado um total de 382 matrizes Angus (Bos taurus) e 

Brangus (Bos taurus x bos indicus). Sendo 136 novilhas com 24 meses, 103 vacas multíparas desmamadas 

e 143 vacas amamentando (entre 40 e 70 dias pós-parto), em diferentes lotes com média de condição 

corporal de 3,0, 2,7 e 2,8, respectivamente, submetidas ao protocolo hormonal de IAETF, conforme 

demonstrado na Figura 1. 

 
Figura 1. Representação esquemática do protocolo hormonal de inseminação artificial com detecção de estro 

e tempo fixo (IAETF) usado para sincronização e ressincronização da ovulação de novilhas, vacas solteiras e 

vacas amamentando Angus (Bos taurus) e Brangus (Bos taurus indicus).  

D: dia; BE: Benzoato de Estradiol; eCG: Gonadotrofina Coriônica Eqüina; UI: Unidades internacionais; P4: Progesterona; IA: 
Inseminação artificial; IATF: Inseminação artificial em tempo fixo. 
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 O diagnóstico de gestação foi realizado por ultra-sonografia transretal 30 dias após a primeira IAETF (DG1). 

As vacas vazias foram ressincronizadas e submetidas a nova IAETF. Dez dias após a segunda IAETF, as 

fêmeas foram expostas a touros para a monta natural na proporção de 4% (novilhas por 21 dias, vacas não 

lactantes por 47 dias e vacas em lactação por 34 dias). O DG2 foi realizado 31 dias após a segunda IAETF.  

O DG3 para detecção de prenhez oriunda dos touros foi realizado 31 dias após o término do entoure. 

Os dados dependentes foram analisados por PROC LOGISTIC e PROC GLM em SAS (SAS, Inst. Inc., Cary, 

NC, EUA). As fontes de variação no modelo, incluindo raça, categoria, protocolo, touro (sêmen), ECC, peso e 

interações de primeira ordem foram considerados como efeitos fixos. Os animais foram considerados como 

um efeito aleatório. Quando os dados de ANOVA foram significativos, os meios foram contrastados usando a 

probabilidade de diferenças individuais (PDIFF). Utilizou-se 5% como nível de significância. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na sincronização, o percentual de cio diferiu (P<0,05) entre as três categorias avaliadas (63,1%, 52,9% e 

24,4% para novilhas, vacas desmamadas e vacas amamentando, respectivamente). Já na ressincronização, 

apenas as vacas amamentando demonstraram menor percentual de cio (25,0%) quando comparadas às 

novilhas (82,0%) e vacas solteiras (72,7%). Os resultados de prenhez estão demonstrados na Tabela 1. 

Tabela 1. Percentual de prenhez na primeira (sincronização) e segunda (ressincronização) inseminação de 

novilhas, vacas desmamadas e vacas amamentandosubmetidas ao protocolo hormonal para inseminação 

artificial com detecção de estro e em tempo fixo (IAETF) e percentual cumulativo de prenhez após repasse 

com touros. 

 Sincronização Ressincronização Cumulativo 

N° total 

Prenhez 
com 

observação 
de estro e 
IA, % (N/N) 

Prenhez 
na IATF, 
% (N/N) 

Prenhez 
na 1ª 

IAETF, % 
(N/N)1 

Prenhez 
com 

observação 
de estro e 
IA, % (N/N) 

Prenhez 
na IATF, 
%  (N/N) 

Prenhez 
na 2ª 

IAETF, % 
(N/N)¹ 

Prenhez 
da 1ª + 2ª 
IAETF,% 

(N/N) 

Prenhez 
do repasse 

com 
touros, % 

(N/N) 

Prenhez da 
temporada 

reprodutiva, 
% (N/N) 

136 75 67,1 71,3 56,2 28,5 51,2 86 57,8 94,1 
(54/72) (43/64) (97/136)Aa (18/32)B (2/7) (20/39)b (117/136) (11/19)A (128/136) 

103 72,3 60,5 67,9 54,1 44,4 51,5 84,40% 50 91,2 
(47/65) (23/38) (70/103)AB (13/24)B (4/9) (17/33) (87/103) (8/16)AB (94/103) 

143 74,2 52,7 58 86,6 51,1 60 83,2 20,8 87,4 
(26/35) (57/108) (83/143)B (13/15)A (23/45) (36/60) (119/143) (5/24)B (125/143) 

382 73,8 58,5 65,4 61,9 47,5 55,3 84,5 40,6 90,8 
(127/172) (123/210) (250/382)a (44/71) (29/61) (73/132)b (323/382) (24/59) (347/382) 

* IA:. Inseminação artificial; IATF: Inseminação artificial em tempo fixo; IAETF: Inseminação artificial com detecção de estro e tempo fixo. 
1 Inclui inseminação após detectado o estro e em tempo fixo. Percentuais com letras maiúsculas diferentes na mesma coluna e 
minúsculas na mesma linha diferem ao nível de 5% de significância (P<0,05). 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que novilhas, vacas solteiras e amamentando apresentam taxa de prenhez similar quando 

submetidas à ressincronização com IAETF, bem como após o repasse com touros. 

REFERÊNCIAS 
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INTRODUÇÃO 

A idade à primeira concepção é um fator determinante para o sucesso reprodutivo e consequentemente 

rentabilidade da produção em fêmeas bovinas. A puberdade é definida pelo momento em que ocorre a 

primeira ovulação seguida da formação de um corpo lúteo (CL) funcional. Para que isto ocorra é necessário 

atingir a maturação do eixo hipotálamo-hipófise-ovário, levando a padronização da atividade cíclica ovariana. 

Vários fatores metabólicos contribuem para o estabelecimento da maturação endócrina e reprodutiva, sendo 

a nutrição uma condição essencial (PERRY, 2016), principalmente em fêmeas bovinas jovens. À medida que 

a puberdade se aproxima uma série de mecanismos fisiológicos padronizam a pulsatilidade de hormônio 

liberador de gonadotrofinas (GnRH), estimulando o crescimento folicular, e levando à maturação endócrina. 

No entanto este sistema é mediado por estímulos neurais, que recebem sinalização de hormônios 

metabólicos e fatores nutricionais (AMSTALDEN  et al., 2014). Os animais que possuem maiores níveis de 

glicose no desmame e maiores concentrações de colesterol atingem a puberdade mais precocemente 

(Rodríguez-Sánchez et al., 2015).Com base nisso, o objetivo do presente estudo foi correlacionar a condição 

nutricional de novilhas taurinas de corte com a taxa de ciclicidade no início da estação reprodutiva.  

METODOLOGIA 

Foram utilizadas 783 novilhas taurinas de corte (Bos taurus), com idade entre 20 e 26 meses, criadas em 

sistema extensivo.  No dia 0 (D0), todas as novilhas foram avaliadas quanto ao peso corporal (Kg), 

distribuídas em três grupos (inferior a 250 Kg, entre 250 a 350 Kg e superior a 350 Kg) e avaliadas por exame 

ginecológico e ultrassonografia (US), utilizando equipamento de ultrassom Aloka SSD-500 com um transdutor 

linear de 5 MHz (Aloka) para avaliação da ciclicidade. Foram consideradas novilhas cíclicas aquelas que 

apresentaram CL. Os dados foram avaliados por análise de variância (ANOVA), seguida de teste Duncan, 

com significância de 5% (p<0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos demonstram uma relação linear entre peso corporal e ciclicidade, levando a uma variação 

entre os grupos de fêmeas, em que as taxas de ciclicidade das novilhas foram maiores quanto maior foi o 

peso corporal (Fig.1, P=0,0001). Altas taxas de ganho de peso corporal durante o período jovem parecem 

programar eventos moleculares dentro do hipotálamo, levando ao avanço da puberdade. Assim, as taxas 

aumentadas de ganho de peso corporal durante este período estão envolvidas na programação da 

puberdade das novilhas. (Alves et al., 2017) As variações hormonais estão relacionadas ao grau de restrição 

energética, escore de condição corporal e variações de peso corporal. Neste estudo, o grupo de animais com 

restrição de energia (peso inferior a 250 Kg), obteve menor taxa de ciclicidade, sugerindo retardo no sistema 

endócrino reprodutivo. O incício da foliculogênese é regulado por estímulos hipotalâmicos, que iniciam a 
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 pulsatilidade de GnRH e promovem a liberação de gonadotrofinas. (Forde et al., 2011) Os efeitos nutricionais 

na atividade secretora do GnRH  são mediados por moléculas metabólicas de sinalização, que agem sob os 

neurônios aferentes.  Estas incluem hormônios metabólicos como, por exemplo, insulina e leptina e fatores 

nutricionais, como glicose, aminoácidos e ácidos graxos que atuam em neurônios hipotalâmicos de detecção 

metabólica (AMSTALDEN et al., 2014). Quando os nutrientes adequados são fornecidos, a secreção de 

hormônio luteinizante (LH) aumenta gradualmente (DAY et al., 1984). Day e colaboradores (1984) relataram 

que para novilhas a inibição de LH está relacionada ao feedback negativo do estradiol e este efeito pode ser 

atenuado com uma dieta de alta energia. O que corrobora com os dados analisados, onde, a maior taxa de 

ciclicidade foi observada em animais de maior peso corporal. A nutrição adequada contribui para o sucesso 

reprodutivo dos animais e consequente precocidade sexual, levando a eficiência produtiva do rebanho. 

 

CONCLUSÕES 

Com base nos resultados, conclui-se que peso corporal e ciclicidade estão positivamente correlacionados. 

Desta forma novilhas com peso corporal superior a 250kg, atingem a puberdade mais precocemente e 

novilhas com peso inferior a 250Kg possuem retardo na ocorrência da puberdade.  
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Figura 1. Relação da taxa de ciclicidade de 

novilhas Bos taurus antes da estação 

reprodutiva com o peso dos animais, sendo este 

dividido em três categorias, inferior a 250 Kg, 

entre 250 a 350 Kg e superior a 350 Kg. 
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INTRODUÇÃO 

Para alcançar eficiência na produção (cria e recria) é extremamente importante estabelecer critérios para 

seleção reprodutiva de novilhas e fêmeas primíparas do rebanho (SÁ FILHO et al., 2012). Para isto, a 

seleção de novilhas pela idade à puberdade se faz necessária.  A apresentação de ciclos estrais regulares, 

antes da primeira gestação, juntamente com a nutrição e fatores genéticos, mostram-se determinantes para 

obtenção de bons índices à primeira concepção e re-concepção (GASSER et al., 2006). Além disso, visando 

aperfeiçoar os manejos, estimular a ciclicidade e melhorar as taxas de ovulação em novilhas, os programas 

de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) são amplamente indicados (SÁ FILHO et al., 2012). Neste 

sentido objetivo deste estudo é avaliar como a ciclicidade anterior ao início do protocolo hormonal influencia 

no crescimento folicular e diâmetro de corpo lúteo de novilhas taurinas submetidas a programas de IATF. 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em duas distintas regiões do estado do Rio Grande do Sul (Sudoeste e Centro 

Ocidental) e conduzido pela equipe do Laboratório de Biotecnologia da Reprodução (BIOTECH, UNIPAMPA) 

e Laboratório de Embriologia animal (Embryolab, UFSM). Foram utilizadas 1080 novilhas taurinas de corte 

(Bos taurus), submetidas a programa de IATF, com idade entre 20 e 26 meses, criadas em sistema 

extensivo. No dia 0 (D0) todas as novilhas foram avaliadas subjetivamente pelo escore de condição corporal 

(ECC, 1 a 5) e foram avaliada ciclicidade através do escore de trato reprodutivo (ETR, de 1 a 5, (ETR; 

ANDERSEN et al, 1991), através de palpação transretal e ultrassonográfico (US: Aloka SSD-500, transdutor 

linear de 5 MHz), sendo classificadas como cíclicas as novilhas que apresentavam Corpo Lúteo (CL). Após 

as avaliações introduziu-se o dispositivo intravaginal contendo 1,9g de progesterona (P4) e aplicado 2mg de 

benzoato de estradiol (BE). No dia 7 (D7) foi aplicado 12,5mg de dinoprost (prostaglandina, PGF2α) e no dia 

9 (D9), foi retirado o dispositivo intravaginal, aplicado 0,3mg de cipionato de estradiol (CE) e 300 UI de 

gonadotrofina coriônica equina (eCG). Uma amostra significativa de 42% (n=454) das novilhas das duas 

regiões do estado, foram avaliadas por US, no D9 e D11, para avaliar o tamanho do maior folículo, e 

determinar crescimento folicular até o momento da IATF. Seis dias após a IATF (D17) diagnosticou-se a 

presença do CL e mensurou-se o diâmetro do CL, com auxílio de US em modo B. A avaliação estatística foi 

realizada por análise de variância (ANOVA) seguida de teste Tukey-Kramer com significância de 5% 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos resultados observou-se que, novilhas cíclicas no início do programa de IATF apresentaram tamanho do 

folículo dominante maior no D9 e no D11, o que pode estar relacionado com maiores concentrações de 

estrógeno em novilhas que já demonstraram estro (PERRY, 2016). Quanto ao diâmetro do CL, constatou-se 

que novilhas cíclicas apresentaram um diâmetro maior.  Estudos realizados por Sá Filho e colaboradores 
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 (2015), mostram que a atividade lútea e o diâmetro do CL estão relacionados, logo há maior secreção de 

progesterona. Sabe-se concentrações de progesterona desempenham um papel central na competência do 

oócito, assim como na manutenção de ambiente uterino, para nutrição e desenvolvimento embrionário 

(MARTINS et al., 2014), sugerindo maior taxa de concepção em novilhas cíclicas no início do protocolo.  

Tabela 1. Crescimento folicular (D9 e D11) e diâmetro do corpo lúteo (D18), em milímetros, de novilhas de 

acordo com a ciclicidade apresentada no início do programa de inseminação artificial. 

Ciclicidade D0 Folículo D9 Folículo D11 Diâmetro CL D18 

Não cíclicas 9,59b 12,42b 16,85b 

Cíclicas 10,89a 14,04a 21,15a 

Média 10,49 13,33 19,37 

P 0,006 0,0001 <0,0001 
Médias seguidas de letras distintas diferem estatisticamente.  

CONCLUSÔES 

Novilhas consideradas cíclicas no início do programa de IATF apresentaram folículos dominantes maiores, 

nove e onze dias após a sincronização da onda de crescimento folicular e, consequentemente, geraram 

corpos lúteos maiores, sete dias após a provável ovulação. 
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INTRODUÇÃO 
Detentor do segundo maior rebanho do planeta, ficando atrás somente da Índia, o Brasil é um dos maiores 

exportadores de carne, e cada vez mais busca aprimorar a qualidade genética e produtiva do rebanho 

bovino. O Pantanal hoje detém mais de 4,5 milhões de cabeças de bovinos, em sua maior parte na fase de 

cria, produzindo bezerros (Souza, 2012). Entre as características determinantes da eficiência reprodutiva dos 

rebanhos bovinos de corte, destacam-se a idade à primeira parição e o intervalo entre partos. Esses estão 

diretamente relacionados com a taxa de natalidade e a longevidade produtiva das vacas. Quanto mais jovem 

a novilha tiver o primeiro parto, mais rápido o retorno do investimento feito pelo pecuarista na criação e 

manutenção desse animal (Silveira et. al., 2014). O objetivo desse trabalho foi conhecer o desempenho 

reprodutivo (IPP e IEP) de fêmeas da raça Nelore, criadas na região do Pantanal e avaliar diferentes efeitos 

não genéticos que podem influenciar essas características. 

METODOLOGIA 

Foram utilizadas informações de 4.756 idades ao primeiro parto (IPP) e 4.450 intervalos entre partos (IEP), 

coletados no período de 1990 a 2010.  Os dados foram cedidos pela Associação Brasileira de Zebu, ABCZ. 

Para IPP limitou-se as fêmeas que tiveram seu primeiro parto com idade máxima de 48 meses. Utilizou-se 

para essa avaliação vacas que pariram no período de 2001 a 2010; em duas regiões  2 regiões (11 - MT; e, 

16 - MS); 12 meses de parto (1, 2, … , 12). Para o IEP utilizou-se informaçõe entre os anos de 1990 a 2008; 

de 2 regiões (reg = 11-MT e 16-MS); 12 meses de parto (mp = 1, 2, …, 12); 4 índice de classificação do 

bezerro ao desmame (E (elite), I (inferior), R(regular), S(superior)); e, 5 ordem de parto (op = 2 3 4 5 6). O 

modelo estatístico utilizado para avaliar a IPP continha os efeitos fixos de mês do parto; região; interação 

mês do parto e região; ano do parto e o erro. Para a avaliação dos intervalos entre partos (IEP) utilizou-se um 

modelo estatístico semelhante, acrescido dos efeitos do índice de classificação do bezerro ao desmame; e o 

efeito da ordem do parto. Os dados foram analisados utilizando o proc glm do programa SAS (2017).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as fontes de variação do modelo foram significativas (P < 0,05) para IEP e IPP; exceto o efeito de 

região (Pantanal de MT) para IPP. O modelo justificou 30,76%, com CV igual a 15,76%; a média geral 

observada para IPP foi de 39,5 ± 6,2 meses. Para o IEP o R2 do modelo foi 10,06, com um coeficiente de 

variação igual a 35,7% e média geral de 16,58 ± 5,9 meses. Valores semelhantes foram reportados por Payá 

et. al. (2007) e Silveira et. al. (2014). No pantanal do MT as novilhas de maior IPP (43,2 meses) foram as que 

pariram em março (emprenharam em junho); para o pantanal do MS, as novilhas de maior idade, (42,6 

meses) pariram em janeiro (emprenharam em abril). As de menor idade tiveram sua IPP no pantanal do MT 

com 38 ± 0,38 meses e pariram no mês de dezembro (cobertas em março); nessa variável, para o pantanal 

do MS, pariram em maio (Figura 1), com 38,5 ± 0,84 meses de idade (emprenharam em agosto). Os valores 

elevados para idade ao primeiro parto ocorrem provavelmente por serem animais criados a pasto e muitas 
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 vezes em pasto nativo, sofrendo grande influência do meio ambiente em função da quantidade e qualidade 

de forragens ofertadas. Ainda que se tenham pastagens cultivadas no pantanal, essas deixam a desejar 

quando comparadas as pastagens de outras regiões. O efeito de ano do parto foi significativo (P < 0,05) para 

a idade ao primeiro parto. Essa reduziu de 52,1 ± 0,35 meses em 2001 para 30,3 ± 0,41 em 2010, indicando 

um aumento na produtividade do rebanho. O ano do parto,  o número de animais avaliados em cada ano(n) e 

a media de idade ao primeiri parto ± o erro padrão de 2001 a 2010 foram: 2001 (353)  52±0,4; 2002 (302) 

41±0,4; 2003 (371) 39±0,350; 2004 (447) 39±0,3; 2005 (322) 40±0,4; 2006 (495) 41±0,3; 2007 (571) 

41±0,276; 2008 (831) 40±0,2; 2009 (806) 38±0,2; 2010 (258) 30±0,4 kg, respectivamente. 

 

A influência do escore de classificação do bezerro ao desmame sobre o intervalo de parto da vaca foi 

altamente significativo (P < 0,0001). Vacas que tiveram bezerros com classificação inferior e regular 

apresentaram maior IEP em relação as que apresentaram bezerros elite. Dentre outros fatores que podem 

explicar este resultado, possivelmente o escore corporal das vacas que desmamaram melhores bezerros seja 

o de maior influência Os IEPs e desvios padrões ajustado pela classificação do bezerro ao desmame foram 

E: 14.9 ± 0.244; I: 16.5 ± 0.533; R: 15.8 ± 0.304; S: 15.5 ± 0.250 meses, respectivamente. A ordem de parto 

também influenciou (P<0,05) o IEP. As primíparas apresentaram maior intervalo em relação às demais. 2: 

18.4 ± 0.230; 3: 16.6 ± 0.259; 4: 15.3 ± 0.297; 5: 14.5 ± 0.381; 6: 13.5 ± 0.545, respectivamente.  

CONCLUSÕES 

As vacas Nelore criadas no Pantanal apresentaram boa produtividade; a idade ao primeiro parto e os 

intervalos de partos tem reduzido, mostrando melhoria na eficiência dos sistemas de criação. O efeito da 

interação mês do parto e região observado nas análises sugere ajustes nos sistemas de manejo. As fêmeas 

que desmamaram bezerros classificados como Elite, tiveram menor IEP, possivelmente apresentaram melhor 

condição corporal.  
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INTRODUÇÃO 

A aspiração folicular guiada por ultrassonografia (OPU; Ovum pick-up) e a produção in vitro de embriões 

bovinos (PIV) são biotecnologias que vem sendo aplicadas em larga escala no cenário nacional. 

Considerando que diferentes fatores podem interferir nos resultados obtidos na OPU-PIV, como o tamanho 

do folículo (LONERGAN et al., 1994; SENEDA et al., 2001), a qualidade do oócito (CHAUBAL et al., 2006) e 

a fase folicular da doadora (MACHATKOVA et al., 2004), vários protocolos de superestimulação ovariana 

estão sendo estudados, principalmente para vacas Bos taurus que apresentam menor número de folículos 

disponíveis para aspiração e uma menor taxa de produção de blastocistos (MARTINS et al, 2012). Entre 

esses protocolos, a utilização de gonadotrofina coriônica equina (eCG) vêm ganhando destaque, logo que 

esse fármaco é mais econômico, acessível no mercado, de fácil utilização e requer uma única aplicação 

(MAPLETOFT et al., 2002; ONGORATTO et al., 2015). No entanto, estudos relatam uma grande variação 

entre a dose da eCG e o tamanho folicular, taxa de recuperação oocitária e qualidade dos oócitos. Assim, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da superestimulação ovariana com diferentes doses de eCG prévia 

a OPU sobre o tamanho folicular de vacas Bos taurus. 

METODOLOGIA 

Para a realização desse experimento, dezesseis vacas da raça Braford foram submetidas a quatro sessões 

de OPU com intervalo de 15 dias entre cada aspiração (cross-over). As fêmeas foram submetidasa um 

protocolo de sincronização, onde no D0 foi inserido um dispositivo intravaginal de liberação lenta de 

progesterona (P4), aplicado 2 mg de benzoato de estradiol (BE) e 150 µg de D-cloprostenol (PGF2α). No D3 

as doadoras receberam a dose de eCG conforme tratamento (Controle, 200, 400 e 800UI de eCG, n=16 OPU 

por tratamento). No D6, o dispositivo de progesterona foi removido e todos os folículos foram mensurados 

através de ultrassonografia (5MHz) e classificados de acordo com seu tamanho em folículos pequenos 

(<6mm), folículos médios (6 a 10mm) e folículos grandes (>10mm). Os dados foram analisados pelo teste de 

variância (ANOVA) seguida pelo teste Tukey, com significância de 5% (P<0,05). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesse estudo, utilizando diferentes doses de eCG em protocolos de superestimulação ovariana de vacas 

taurinas prévia a OPU, foi possível observar que o uso de 400 ou 800UI de eCG aumenta o número de 

folículos médios (6-10mm) e que a utilização de 800 UI de eCG aumenta a população de folículos grandes 

(>10mm) em relação aos demais tratamentos (Tab.1). Estes dados sugerem que quanto maior a dose de 

eCG utilizada, maior o diâmetro folicular no momento da OPU. Apesar da taxa de recuperação oocitária ser 

menor quando há predominio de grandes folículos (LONERGAN et al.,1994; SENEDA et al., 2001), alguns 

estudos têm demonstrado que oócitos provenientes de folículos maiores (>6 mm) se desenvolvem melhor in 
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 vitro e produzem mais blastocistos (LONERGAN et al., 1994; CASTILHO et al., 2007). Assim, é necessária a 

realização de mais estudos a fim de avaliar o efeito de diferentes doses de eCG sobre a qualidade oocitária, 

produção in vitro de embriões e taxa de prenhez. 

Tabela 1. Porcentagem de folículos ovarianos de vacas Bos taurus de acordo com o diâmetro folicular 

(<6mm; 6-10 mm e >10 mm) submetidas à superestimulação ovariana com diferentes doses de gonadotrofina 

coriônica equina (eCG) prévia a aspiração folicular guiada por ultrassom (OPU) 

Tratamento Nº de Folículos 
Ovarianos 

População Folicular (%) 
<6mm 6-10mm >10mm 

Controle 138 81,16a 13,04b 5,80b 
200 UI 137 78,10a 12,41b 9,49b 
400 UI 176 74,43a 17,61ab 7,95b 
800 UI 142 19,01b 44,37a 36,62a 

abcLetras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística (P<0,05). 

CONCLUSÕES 

A utilização de eCG em protocolos de superestimulação ovariana modifica o tamanho dos folículos prévios a 

OPU, sendo que a dose de 800 UI  aumenta  a população de folículos médios e grandes. 
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INTRODUÇÃO 

Diversos poluentes ambientais, em especial metais pesados tem sido associado a problemas de fertilidade 

em animais de produção, uma vez que podem interferir negativamente na concentração, motilidade e 

morfologia espermática (KAMARIANOS et al., 2003, ABELL et al., 2000). O mercúrio (Hg) possui alta 

toxicidade, é bioacumulável nos tecidos vivos e presente no meio ambiente (AGUIAR et al., 2002). Sabe-se 

que a contaminação dos animais pode ocorrer pela ingesta de pastagens e água contendo mercúrio e 

embora estudos demonstrem que esse metal ocasiona danos nos órgãos reprodutores de seres humanos e 

outros animais (BOUJBIHA et al., 2009, RIZZETTI et al., 2017), são escassos os trabalhos avaliando o efeito 

deste metal sobre as caracteristicas dos espermatozoides bovinos. Considerando o impacto que a 

infertilidade ou subfertilidade pode exercer sobre a produção animal, este estudo objetiva analisar os efeitos 

da exposição de espermatozoides bovinos ao cloreto de mercúrio (HgCl2) in vitro. 

METODOLOGIA 

Sêmen de dois touros Bos taurus de fertilidade comprovada (05 repetições) foi utilizado e as palhetas de 

sêmen foram descongeladas à 35ºC por 20’’. Em seguida, as amostras foram homogeneizadas e os 

espermatozoides selecionados através do método de gradientes descontínuos de Percoll 90, 60 e 30% 

(GUIMARÃES et al., 2014). Os espermatozoides selecionados (4 x 106 espermatozoides/mL) foram 

incubados por 2 horas a 37ºC, em meio SP-TALP contendo diferentes concentrações de HgCl2 de acordo 

com os tratamentos: Controle (0,0 µM/mL), H80 (80µM/mL), H8 (8µM/mL) e H8n (80nM/mL). Após a 

exposição, as amostras foram analisadas quanto à motilidade, vigor, integridade da membrana plasmática e 

morfologia espermática. A análise estatística foi realizada pela análise de variância (ANOVA), seguida pelo 

teste de Duncan para motilidade e vigor e pelo teste qui-quadrado para integridade da membrana plasmática 

e morfologia espermática, com significância de 5%.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Espermatozoides bovinos expostos por 2 horas a 80 uM/mL de HgCl2 não apresentam motilidade e vigor 

espermático (Tab. 1). Resultados similares foram encontrados por Slivkova et al. (2010), utilizando 

espermatozoides de coelhos e uma concentração de 62,5 µg/mL de HgCl2. Quanto à morfologia espermática, 

a maior concentração testada diminuiu a contagem de espermatozoides com morfologia normal comparado 

aos demais grupos.  A concentração de 8nM não foi capaz de alterar estes parâmetros. Analisando in vitro 

espermatozoides de coelhos, Castellini et al. (2009) relatam que quanto maior a concentração de mercúrio, 

menor a quantidade de espermatozoides morfologicamente normais. Quanto a integridade de membrana 

plasmática observou-se um significante prejuízo nas concentrações de 80 e 8 µM/mL, corroborando com 

dados de Arabi (2005) que relata um efeito concentração dependente do metal em espermatozoides bovinos. 
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 Tabela 1. Avaliação da motilidade, vigor, morfologia (espermatozoides normais) e integridade de membrana 

plasmática de espermatozoides bovinos expostos a diferentes concentrações de mercúrio (Controle, H80, H8 

e H8n) por 2 horas. 

Tratamento Motilidade (%) Vigor Espermatozoides 
Normais (%) 

Espermatozoides 
Íntegros (%) 

Controle 33a 3,4a 81,40a 29,5a 
H80 0b 0b 47,1c 19,5b 
H8 29a 3a 76,3b 21,4b 

H8n 32a 3,2a 79,1ab 27,2a 
abc Letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças (P<0,05). Controle: 0,0 uM/mL; H80: 80uM/mL; H8:8 uM/mL; H8n: 8nM/mL. 

 

CONCLUSÕES 

A exposição in vitro de espermatozoides bovinos a 80 µM/mL ou 8 µM/mL de cloreto de mercúrio diminui a 

qualidade dos espermatozoides, podendo comprometer a sua fertilidade.  
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INTRODUÇÃO 

Neste ano de 2017, Santa Catarina passou a ser o quarto maior produtor nacional de leite. O Oeste Catarinense é responsável 

por quase três quartos da produção de leite do estado, porém a produção individual por animal ainda é baixa. As propriedades 

leiteiras são, em sua maioria, de pequenas extensões de terra, terreno acidentado, baixa tecnificação, até 20 animais em 

lactação, produção baseada à pasto e produção média de 15 litros diário por vaca. O manejo sanitário é deficiente, assim como 

falta  assistência técnica regular (COLDEBELLA et al., 2013). O Instituto Federal Catarinense (IFC) é uma instituição de ensino 

que completa, em 2017, 52 anos de existência. Hoje conta com os cursos superiores de Agronomia, Engenharia de Alimentos e 

Medicina Veterinária, dentre outros. O Setor de Zootecnia sempre foi modelo para estudos, entretanto, os índices produtivos 

ficam aquém do esperado por focar mais o ensino que a produção. A mão de obra com horário restrito de trabalho acaba 

influenciando negativamente no desempenho reprodutivo do rebanho. No intuito de utilizar o Setor de Zootecnia do IFC como 

ambiente de ensino, o grupo de trabalho do Laboratório de Reprodução Animal vem auxiliando no manejo reprodutivo do 

rebanho. O objetivo deste relato é apresentar os resultados obtidos com o trabalho desenvolvido desde 2010 até o presente, 

visando melhorar os índices reprodutivos do Setor.  

RELATO DE CASO 

O estudo retrospectivo foi baseado nos trabalhos desenvolvidos no Setor de Zootecnia do Instituto Federal Catarinense, 

Campus Concórdia entre 2010 até março de 2017. O laboratório de Reprodução Animal conta com o projeto de extensão rural 

que avalia as condições reprodutivas do rebanho leiteiro da região, incluindo do Setor de Zootecnia. Com visitas semanais, são 

avaliadas as vacas no puerpério, realizadas inseminações artificiais com e sem observação de cio e diagnóstico de gestação. O 

acompanhamento do puerpério é realizado através de palpação retal, avaliando útero e ovários. A vaginoscopia é realizada 

entre 30 e 45 dias pós parto e atualmente utilizando o equipamento Metrichek®, para identificar endometrites. As inseminações 

são feitas com observação de cio com o manejo am:pm ou com IATF em lotes de 10 a 15 animais. O diagnóstico de gestação é 

realizado a partir dos 30 dias com auxílio de ultrassom. Os dados são anotados em fichas individuais e no quadro de controle 

reprodutivo. De acordo com nossas avaliações, os índices reprodutivos do rebanho do de agosto de 2009 à março de 2013 

foram de: média de 30 vacas em lactação, 463 dias de intervalo entre partos (IEP), 159 dias em aberto (DA), 192 dias em leite 

(DEL), 2,3 serviços por concepção e 2,3 lactações por animal. A literatura indica IEP de 365 à 395 dias, DA de 85 à 115 dias, 

DEL de 150 dias, 1,7 a 2,2 inseminações e acima de 3 lactações por animal, respectivamente. Com o aumento do IEP de 395 

(limite máximo), para 463 dias, como é o caso deste rebanho, um animal deixa de produzir 492 kg por lactação, considerando a 

média 30 animais produzindo, representa uma queda de renda considerável ao produtor (SALVADEGO et al., 2013). 

DISCUSSÃO 

Identificamos que os índices reprodutivos do rebanho estavam abaixo do ideal (SALVADEGO et al., 2013). Segundo Palhano et 

al. (2003), a cada 30 dias que se reduz o intervalo entre partos, aumenta-se 8,3% na produção láctea. No caso do IFC, ocorreu 

uma redução de 18,8% no potencial produtivo do rebanho. Assim uma vaca que poderia produzir 15L/dia produzia 12,2L/dia, 

evidenciando-se assim a necessitada de melhora de todos os seus aspectos reprodutivos. Em um primeiro momento os animais 

foram acompanhados durante o puerpério, buscando-se identificar se o aumento no IEP estava relacionado com problemas do 

pós parto. As avaliações consistiram em exame clínico geral, palpação retal do trato genital feminino e vaginoscopia. Avaliou-se 

18 animais em lactação. O tempo médio de involução uterina foi de 23,8 dias. O surgimento de folículos palpáveis ocorreu aos 

22,9 dias e de corpo lúteo 31,5 dias pós parto. O período de eliminação de lóquios foi de 17 dias. Nesse período não foram 
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 identificadas patologias reprodutivas que interferissem na concepção dos animais (BALZAN et al., 2015). A média de IEP foi de 

454 dias e a taxa de concepção de 52%. O aumento do IEP ocorreu devido aos dias em aberto, 131 dias, considerando-se ideal 

até 85 dias. Este estudo mostrou que o restabelecimento da fertilidade após o parto estava dentro do esperado, no entanto, a 

eficiência reprodutiva do rebanho continuava comprometida pela falha na concepção, que incluem falhas na observação do cio 

e inseminações.  

O próximo passo foi detectar os problemas de observação de cio e na falta de funcionários para inseminação. Como o setor é 

atendido, em sua maior parte, por técnicos terceirizados e após às 17:30 o setor fica vazio, acreditamos que muitos dos cios 

não são identificados pois as vacas de alta produção tendem a apresentar cio ao cair da noite e de curta duração (LOPEZ et al., 

2004). Também, em 2015, o setor ficou sem inseminador. As inseminações com observação de cio só eram realizadas quando 

havia disponibilidade de alguém que pudesse inseminar. Nessa época foram realizados três protocolos de IATF. Com um total 

de 91 inseminações realizadas, a inseminação convencional (n=60) resultou em 33,33% de prenhez, e a inseminação em tempo 

fixo (n=31) de 48,39%. A IATF mostrou-se uma ferramenta importante para ajustar os índices reprodutivos de rebanhos com 

falhas de observação de cio e inseminação (BALZAN et al., 2016). 

No período de Maio a Dezembro de 2016 foram inseminadas com observação de cio 27 vacas, dessas, foram diagnosticadas 

prenhas 23, totalizando uma taxa de prenhes de 85,18%. Este resultado parece bom, entretanto ele se refere a um período de 

oito meses. O ideal é calcularmos os índices com base em 21 dias. Observamos um intervalo entre o parto e a primeira 

inseminação de 64 dias e 1,66 inseminações por prenhez, nível considerado bom. O que ficou mascarado nos índices são os 

animais que não são vistos em cio ou não havia inseminador no momento para o serviço, tendo que esperar mais 21 dias para 

a próxima inseminação. No ano de 2016 foram realizados 4 protocolos de inseminação a tempo fixo em um total de 48 animais. 

A taxa de prenhez média das IATF ficou em 36,77%, resultado que está dentro do valor esperado para vacas leiteiras 

multíparas, que varia entre 35 e 40%. Foi observado que um número razoável de fêmeas (7/17) que passaram pelos protocolos 

não emprenharam e não voltaram a ser inseminadas. Através de relatos dos funcionários, constatamos que os retornos ao cio 

estavam ocorrendo nos finais de semana e as mesmas não eram inseminadas por falta de mão de obra. Os índices 

reprodutivos do setor de bovinocultura de leite do IFC ainda precisam melhorar. Comprovamos a importância do registro de 

dados individuais dos animais e de, bem como correta formatação e interpretação destes índices zootécnicos. Desde 2016 

estamos utilizando o quadro de controle reprodutivo utilizado pela Embrapa no programa “Balde Cheio”. Percebemos que 

números em planilhas não facilitam a interpretação dos dados e a assistência técnica especializada é fundamental para manter 

os índices do rebanho. 

CONCLUSÕES 

Podemos concluir com esta experiência que não basta tomar nota das datas dos partos e das inseminações se os dados não 

são interpretados e utilizados. Manter o rebanho dentro dos índices reprodutivos recomendados requer conhecimento específico 

e trabalho árduo. A IATF é uma ferramenta para aumentar a taxa de serviço neste rebanho e que deve ser aplicada de forma 

sistemática para suprir a carência da mão de obra responsável pela observação de cio. 
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INTRODUÇÃO 

Um ambiente uterino saudável é importante para garantir a boa fertilidade no rebanho leiteiro. Dentre os problemas 

relacionados à infertilidade encontra-se a endometrite e metrite, que causam prejuízos econômicos à atividade. Na 

maior parte das vezes, a endometrite é causada por bactérias oportunistas que se instalam em períodos de baixa 

imunidade do animal, como no pós parto. Consideram-se fatores de risco á complicação puerperal, o trabalho de 

parto prolongado, cesárea, uso de dispositivos invasivos de monitorização fetal e elevada manipulação vaginal 

durante o parto (DUARTE, 2005). O exame da vagina e a avaliação do muco vaginal é o método mais confiável 

para o diagnóstico de endometrite (SHELDON e NOAKES, 1998). Quando presente em maior quantidade é 

possível observar o aspecto da secreção eliminada pela vulva (metrite clínica), que varia com a fase do pós-parto.  

O aspecto e o odor dessa secreção podem indicar o grau de comprometimento do endométrio, dependendo da 

quantidade de bactérias patogênicas presentes (STUDER e MORROW, 1978; SHELDON e DOBSON, 2004; 

WILLIANS et al., 2005). O diagnóstico correto da saúde uterina no pós-parto é fundamental para indicar ou não 

antibioticoterapia ou qual será o tratamento eleito, visando sempre o melhor custo benefício. Neste contexto, este 

estudo objetiva comparar o equipamento Metricheck® e a vaginoscopia na identificação precoce das infecções 

uterinas visando identificar qual equipamento é mais eficiente para sua detecção. 

METODOLOGIA 
O estudo foi realizado no setor de Zootecnia do Instituto Federal Catarinense, Campus Concórdia e em mais duas 

propriedades do Oeste Catarinense, totalizando cerca de 10 animais com 30 a 35 dias pós-parto. Durante a 

anamnese as vacas são observadas e busca-se identificar possíveis problemas ambientais e de manejo. São 

realizadas anotações ao parto, se houve retenção placentária, avaliação do escore corporal e aferição da 

temperatura retal.  

É realizado exame ginecológico por palpação retal, avaliando o útero e sua involução e dos ovários, buscando 

verificar a retomada da atividade cíclica e fase do ciclo estral. Após isso, é feita a limpeza perianal e realizada a 

vaginoscopia para avaliação da entrada da cérvix e mucosa. Após observar as condições vaginais, retira-se o 

vaginoscópio e se insere o dispositivo Metricheck® que consiste em uma haste de aço inoxidável com um 

hemisfério de borracha em forma de concha que é utilizado para retirar o muco vaginal e facilitar a visualização de 

seu aspecto, consistência e odor. O aparelho é inserido até o fundo da vagina para coleta do conteúdo mucoide e 

purulento em casos de metrite subclínicas (sem expulsão de conteúdo purulento pela vulva). O Metricheck® foi 

doado para fins de pesquisa pela empresa J.A. Saúde Animal (Patrocínio Paulista-SP). Secreções coletadas e o 

grau de infecção uterina são classificados de 0 a 4, de acordo com Sheldon et al. (2006) sendo que a partir do 

escore 1 os animais já são considerados com metrite.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As infecções uterinas causam perdas econômicas na bovinocultura leiteira, influenciando negativamente a 

rentabilidade das propriedades por atrasar a vida produtiva da vaca. Realizar exames periódicos e o uso de 

dispositivos que auxiliam na detecção precoce da metrite subclínica antecipam o tratamento da doença, diminuindo 
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 os dias em aberto. O exame vaginal pode ser realizado retirando manualmente o muco vaginal com a mão 

enluvada, usando o Metricheck ou por vaginoscopia (PLETICHA et al., 2009). 

Até o presente foram avaliadas 10 vacas. Os animais apresentaram média de escore de condição corporal de 3,0 

pontos. Sete vacas apresentaram parto eutócico e três distócico com retenção placentária. As vacas com parto 

eutócico estavam ciclando no dia do exame, com presença de folículos ou de corpo lúteo na superfície dos ovários. 

Vacas com complicações no parto não apresentavam estruturas palpáveis nos ovários. Dos 10 animais avaliados, 

9 foram diagnosticados com metrite. O vaginoscópio detectou presença de muco purulento em seis dos nove 

animais considerados com metrite. Destes, dois estavam expulsando muco purulento pela vulva assim 

considerados com metrite clínica. O Metricheck detectou metrite clínica e subclínica em 100% dos animais 

diagnosticados com metrite e também retirou muco cristalino de um animal, considerado saudável. Quatro animais 

foram classificados com metrite de grau 2, quatro de grau 3 e um de grau 4 (SHELDON et al., 2006).  

O vaginoscópio permitiu detectar hiperemia da mucosa vaginal e conteúdo purulento na entrada da cérvix de 66% 

dos animais com endometrite, no entanto o dispositivo Metricheck fez a retirada de muco purulento das 9 vacas 

das quais foram consideradas com metrite. As avaliações realizadas com o dispositivo Metricheck foram mais 

eficientes na detecção de conteúdo muco purulento proveniente de uma possível metrite. Pleticha et al. (2009) 

também encontraram significativamente mais vacas afetadas com endometrite utilizando o dispositivo Metricheck 

do que por exame com a mão enluvada.  

Com o projeto em andamento mais animais serão avaliados para corroboração dos resultados. Os dados sobre 

parto, condições ambientais em geral e condição corporal serão correlacionados com o surgimento da endometrite 

e os índices reprodutivos após o tratamento. Além da eficiência, é importante ressaltar que os métodos aqui 

aplicados são de baixo custo e de fácil utilização. É fundamental que se faça a avaliação do puerpério dos animais. 

Independentemente do método que se aplique, os resultados obtidos são importantes para melhorar os índices 

produtivos. Sabe-se que a detecção de metrite subclínica é mais difícil de ser realizada do que a metrite clínica, 

porém, com dispositivos que nos auxiliam a visualizar o muco presente na vagina do animal, o diagnóstico se torna 

mais preciso. 

CONCLUSÃO 
O Metricheck® é mais eficiente que o vaginoscópio na detecção de conteúdo uterino muco purulento. 
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INTRODUÇÃO 

O parto é uma importante fase do sistema leiteiro, impactando na produção, reprodução e bem estar dos 

animais. Quando apresenta dificuldade, tempo prolongado (LOMBARD et al., 2007), e necessidade de 

assistência (SCHUENEMANN, 2011), caracteriza-se como distócico. A origem da distocia tanto pode estar 

relacionada com a vaca, feto (MEE, 2012), ou com outros fatores como o manejo no peri-parto (HOUSE, 

2006). No entanto, a associação de um ou mais transtornos de saúde com a ocorrência de distocia, seja 

como causa ou efeito não é clara. Assim, o estudo tem como objetivo caracterizar os partos viáveis em um 

rebanho leiteiro, determinando algumas variáveis de associação com a ocorrência de distocias, e impacto da 

distocia na prevalência de doenças pós-parto. 

METODOLOGIA 

Realizou-se um estudo observacional retrospectivo utilizando registros (software DairyPlan C-21, GEA) de 

688 partos de vacas da raça Holandesa, de uma propriedade leiteira comercial, localizada no município de 

Condor, Rio Grande do Sul. As vacas foram agrupadas dicotomicamente como apresentando partos 

distócicos ou eutócicos. Posteriormente, foi estabelecida a associação entre distocia e algumas variáveis de 

interesse: 1.Número de partos: vacas com um parto foram classificadas como primíparas e vacas com dois ou 

mais partos, como multíparas; 2.Sexo do bezerro: além de machos e fêmeas, também foi incluída a 

ocorrência de gêmeos a esta variável; 3.Estação do ano em que ocorreu o parto: primavera, verão, outono e 

inverno; 4.Ocorrência de doenças clínicas até 21 dias pós-parto: mastite, metrite, retenção de placenta e 

outros transtornos agrupados (cetose, deslocamento de abomaso, hipocalcemia puerperal), indicando a 

ocorrência de um ou mais eventos. 

O diagnóstico da distocia, de acordo com a escala de 5 pontos (LOMBARD et al., 2007; SCHUENEMANN et 

al., 2011), bem como dos transtornos clínicos, foi realizado pelo médico veterinário da propriedade. Foram 

excluídos dados de vacas com partos inviáveis, como aqueles que apresentaram aborto e bezerro natimorto, 

assim como vacas com indução à lactação ou dados incompletos para as variáveis analisadas. Assim, 

permaneceram apenas dados de partos viáveis (n=614). Após a categorização das variáveis, os dados foram 

analisados univariavelmente mediante o teste qui-quadrado (x²), com significância de 95%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos partos viáveis, 10,7% foram classificados como distócicos (Tab. 1). Relatam-se taxas de distocia que 

variam entre 2,0 e 7,0%, com exceção dos Estados Unidos, onde alcança 13,7% (MEE, 2012). Os partos 

únicos de fêmeas apresentaram as menores taxas de distocias (P<0,05) quando comparados com partos 

gemelares, entretanto a taxa de distocia em partos únicos de machos foi intermediária, porém similar, a de 

fêmeas e de gêmeos (P>0,05; Tab. 1). A este respeito, Mee (2008) encontrou maior taxa de distocia em 
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 bezerros machos quando comparados às fêmeas, que poderia estar associado com o maior peso do 

nascimento, e conformação anatômica do macho bovino (MCCLINTOCK, 2004).  

Embora a incidência de distocia em primíparas (9,0 a 22,6%) seja superior a multíparas (4,0 a 13,7%) (MEE, 

2012), no nosso estudo não foram observados diferenças entre categorias (Tab.1). A este respeito, o 

presente estudo apresenta um viés, visto que a maioria das primíparas da propriedade foi inseminada com 

sêmen sexado para nascimento de fêmeas, fato que resultou numa maior proporção de nascimento de 

fêmeas (71,9%) nesta categoria, quando comparada com multíparas (42,4%). Por outro lado, observou-se 

uma maior taxa de nascimento de gêmeos em multíparas (6,5%) que primíparas (3,5%).  

A ocorrência de doenças foi similar entre vacas que tiveram partos eutócicos e distócicos (Tab. 1). Observou-

se um alto percentual de vacas que cursaram com doenças clínicas no pós parto (42,8%). Taxa superior aos 

26,9% encontrados por Bondan (2015) em rebanhos semi-estabulados no Rio Grande do Sul e aos 30,3% 

em rebanhos chilenos em pastoreio (SEPÚLVEDA, 2015). A metrite foi o transtorno mais prevalente, 

afetando 29% das vacas. Resultado que estaria de acordo com a literatura que relata prevalências variáveis, 

de acordo com metodologia diagnóstica (SEPÚLVEDA, 2015). A pesar de no presente estudo não observar-

se diferenças na ocorrência de doenças entre partos eutócicos e distócitos, a distocia é relatada como um 

fator de risco para metrite (DUBUC et al., 2010), assim como para retenção de placenta e endometrite 

(SHELDON et al., 2009).  

Tabela 1. Ocorrência de distocia, doenças clínicas e nascimento de bezerros machos, fêmeas e gêmeos em 

vacas leiteiras. 

 Número de partos Gênero/gêmeo Doenças clínicas 
Variáveis Primípara  Multípara  Gêmeo Macho Fêmea Sem  Com  Mastite Metrite RP 

% Distocia 10,8 10,7 31,2 a 13,9 ab 6,5 b 8,5 13,7 10 15,2 10,6 
Valor P NS <0,0001 NS NS NS NS 

NS= não significativo, #RP= Retenção de placenta;  a, b indica diferença entre gêneros na linha (P<0,05). 

CONCLUSÕES 

A ocorrência de distocia esteve associada principalmente a partos gemelares, não se observando diferenças 

entre ocorrência de distocias entre primíparas e multíparas provavelmente devido ao uso de sêmem sexado 

para fêmeas em novilhas. Não foram observadas associação entre distocia e doenças no pós-parto. 
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INTRODUÇÃO 
Nos rebanhos leiteiros é importante monitorar o balanço nutricional, principalmente no período de maior 

demanda, que corresponde ao período de transição. As doenças metabólicas são provocadas por 

desequilíbrios nutricionais, os quais podem ser evidenciados por alterações em indicadores sanguíneos. Para 

tal, os perfis metabólicos são utilizados para o monitoramento populacional, fornecendo-nos informações a 

respeito do estado de saúde e nutrição por meio da análise dos indicadores do metabolismo energético, 

proteico, mineral e de lesão hepática (WITTWER, 2012). Assim, o monitoramento dos animais durante o 

período de risco é fundamental para o diagnóstico precoce das doenças metabólico-nutricionais, permitindo a 

implementação de medidas preventivas populacionais. Desta forma, o objetivo do estudo foi caracterizar o 

perfil metabólico de vacas leiteiras pré e pós-parto em rebanhos do noroeste do Rio Grande do Sul. 

METODOLOGIA 
Durante o mês de janeiro de 2017 foram amostradas 23 vacas Holandesas no período de transição pré-parto 

(n=10, -7 a -42 dias do parto) e pós-parto (n=13, 4 a 85 dias lactação), provenientes de três propriedades 

comerciais no noroeste do Rio Grande do Sul. Coletaram-se amostras de sangue mediante venopunção 

coccígea para a obtenção de soro, o qual foi congelado para posterior análise mediante colorimetria (CM-

200, Wiener Lab) dos indicadores apresentados na Tabela 1. Também foi determinado o escore de condição 

corporal das vacas (ECC, 1 a 5) (ROCHE et al, 2004). Calculou-se a média, desvio padrão (DP), e o nº de 

DP da média referencial [DPx= (média do grupo-média referencial)/DP referencial] dos grupos de vacas pré-

parto e pós-parto.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos perfis das vacas pré-parto e das vacas pós-parto estão apresentados nas tabelas 1 e 2, 

respectivamente. Neles podemos observar que ambos grupos cursaram com hipocolesterolemia, sendo que 

40% das vacas pré-parto e 69,2% das vacas pós-parto apresentaram valores abaixo do limite inferior 

referencial. Estes resultados sugerem um baixo consumo de matéria seca ou de fibra na dieta (KIM & SUH, 

2003). A este respeito, observou-se que 40% das vacas pré-parto cursaram com um ECC acima do valor 

considerado ideal para este período (2,75 a 3,25), fator que esta associado a um menor consumo de matéria 

seca e maior chance de ocorrência de transtornos no parto e início da lactação (ROCHE et al, 2004). 

Entretanto, as concentrações de ureia sérica dentro dos intervalos referenciais indicaram um adequado 

sincronismo entre a proteína degradável no rúmen e a energia da dieta (WITTWER, 2012). 

Por outro lado, observou-se em ambos grupos uma alta porcentagem de vacas (≈ 20%) cursando com 

hiperproteinemia, o que estaria associado a alta porcentagem de vacas com hiperglobulinemia (Tab.1 e 2) 

provavelmente de origem inflamatória. A este respeito, observa-se um aumento da porcentagem de vacas 

pós-parto (38,5%) com hipoalbuminemia, o que seria uma resposta compensatória a hiperglobulinemia, visto 
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 que a albumina é uma proteína de fase aguda negativa (WITTWER, 2012), entretanto, não se pode descartar 

o fato da hipoalbuminemia ser decorrente de um desgaste lactacional (KANEKO, 2008).  

Com relação aos indicadores minerais, observou-se que 46,2% das vacas pré-parto, e 30% das vacas em 

lactação cursaram com hipocalcemia subclínica. Esta enfermidade é multifatorial, está associada ao estresse 

do parto, mudanças dietéticas, lactogênese e a mudança súbita na demanda de Ca (GONZÁLEZ, 2014). Já, 

a fosfatemia apresentaram-se acima dos limites referencias nas vacas pré-parto, com 60% das vacas pré-

parto e 30,8% nas vacas pós-parto cursando hiperfosfatemia. Esta alta proporção de vacas com 

hiperfosfatemia é preocupante, pois vacas com hiperfosfatemia são mais predispostas a cursarem com 

hipocalcemia subclínica (SEPULVEDA et al, 2011). 

Tabela 1. Resultados do perfil metabólico em vacas leiteiras no pré-parto.  

Indicador Média DP DPx % abaixo LI % acima LS Intervalo 
referencial  

CC 3,5 0,4 2,0 0 40 2,5 – 3,5 
Colesterol (mmol/L) 2,3 0,7 -2,7 40 0 2,0 – 4,0 
Uréia (mmol/L) 4,4 0,8 -0,3 0 0 2,6 – 7,0 
Proteína total (g/L) 83 7,5 0,9 0 20 66 – 90 
Albumina (g/L) 31 3,9 -1,4 20 0 29 – 41 
Globulinas (g/L) 53 8,8 2,1 0 60 28 – 52 
Cálcio (Ca) (mmol/L) 2,15 0,16 -1,0 30 0 2,0 – 2,6 
Fósforo (mmol/L) 2,4 0,4 2,2 0 60 1,1 – 2,3 
AST* (U/L) 96 36,9 -0,2 0 10 50 – 150 
GGT** (U/L) 29 8,3 0,9 0 20 3,0 – 39 

#Desvio padrão; ## nº de desvios padrões da média. AST*: Aspartato aminotransferase; GGT**: Gama glutamil transferase. 

Tabela 2. Resultados do perfil metabólico em vacas leiteiras no pós-parto. 

Indicador Média DP# DPx## % abaixo LI % acima LS Intervalo 
referencial  

CC 
Colesterol (mmol/L) 

2,7 
2,2 

1,6 
1 

-1,2 
-2,8 

23,1 
69,2 

0 
0 

2,5 – 3,5 
2,7 – 5,3 

Uréia (mmol/L) 4,9 0,8 0,1 0 0 2,6 – 7,0 
Proteína total (g/L) 82 8,7 0,6 0 23,1 66 – 90 
Albumina (g/L) 29 5,0 -2,0 38,5 0 29 – 41 
Globulinas (g/L) 53 8,3 2,1 0 46,2 28 – 52 
Ca (mmol/L) 1,99 0,17 -2,1 46,2 0 2,0 – 2,6 
Fósforo (mmol/L) 2,2 0,5 1,7 0 30,8 1,1 – 2,3 
AST* (U/L) 98 21,1 -0,1 0 0 50 – 150 
GGT** (U/L) 22 4,2 0,1 0 0 3,0 – 39 

#Desvio padrão; ## nº de desvios padrões da média. AST*: Aspartato aminotransferase; GGT**: Gama glutamil transferase. 

Finalmente, os marcadores de lesão hepática, AST e GGT permaneceram dentro da normalidade em ambos 

os grupos, indicando ausência de substancias hepatotóxicas ou esteatose nas vacas (WITTWER, 2012). 

CONCLUSÕES 

O uso dos perfis metabólicos é uma alternativa interessante para o controle preventivo de enfermidades em 

rebanhos de vacas leiteiras. As alterações mais prevalente nas vacas foram a hipocalcemia subclínica e 

hiperfosfatemia, além de processo inflamatório. 
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INTRODUÇÃO 

O período de transição é uma fase crítica, onde aumenta a incidência de doenças na vida produtiva da vaca 

leiteira (LEBLANC, 2010). Assim, para o monitoramento populacional usam-se indicadores sanguíneos e 

comportamentais. Os principais indicadores sanguíneos são cálcio (Ca), beta-hidroxibutirato (BHBA), e 

ácidos graxos não esterificados (NEFA), além do colesterol (Col), albumina e aspartato aminotransferase 

(AST) (SEPÚLVEDA et al, 2015; WITTWER, 2012). Porém, antes de observarem-se variações nos 

indicadores sanguíneos, as vacas cursam com alterações comportamentais prévias, que seriam marcadores 

precoces das doenças deste período (WEARY, HUZZEY, VON KEYSERLINGK, 2009). Portanto, o objetivo 

do estudo foi comparar as concentrações dos indicadores sanguíneos de saúde em vacas com apetite 

caprichoso durante o período de transição pós-parto. 

METODOLOGIA 

Utilizou-se 98 vacas multíparas (n=72) e primíparas (n=26) no período de transição pós-parto (desde os 3 até 

os 21 dias pós-parto), alocadas em um free-stall e alimentadas com ração totalmente misturada três vezes ao 

dia, atendendo a 100% do requerimento nutricional (NRC, 2001). Avaliou-se a avidez pela comida durante 30 

minutos, imediatamente após a entrega da ração matutina (5:30h) (Tabela 1).  

Tabela 1. Avaliação da avidez pela comida e distribuição de vacas de acordo com a avidez.  

Avidez Voracidade pelo alimento Consumo N (%)                DEL Médio 
Adequada Consome vorazmente, utilizando a boca e a 

língua 
Tudo ou quase tudo 33 (33,7%) 13,2 ± 0,9 

Apetite 
caprichoso 

Alimenta-se vagarosamente, distraindo-se 
com facilidade, ou não chegam ao cocho 

Metade, menos da 
metade ou nada 65 (66,3%) 14,2 ± 0,6 

 

No dia seguinte a observação da avidez, determinou-se o escore de condição corporal (ECC) e coletou-se 

amostra de sangue heparinizado às 05:00 hr (AM) por venopunção coccígea de todas as vacas. As amostras 

de sangue foram centrifugadas (x 800 g), e o plasma congelado para posterior análise das concentrações de 

albumina, NEFA, BHBA, Ca, Col, AST e fósforo (Pi) mediante espectrometria. As concentrações dos 

indicadores sanguíneos foram comparadas mediante ANDEVA considerando como variável independente a 

avidez, e os dias em lactação como co-variável, com significância de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As vacas com apetite caprichoso apresentaram menor albuminemia e colesterolemia (P<0,05), que aquelas 

com apetite adequado. Estes resultados poderiam estar associados ao maior consumo nas vacas com 

apetite adequado, pois a colesterolemia esta diretamente associada com a ingestão de matéria seca de 

vacas leiteiras (KIM; SUH, 2003). Já a maior albuminemia estaria relacionada a maior taxa de síntese de 
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 proteína microbiana ruminal o que indicaria um comportamento de maior consumo de longo prazo (> 2 

semanas). Entretanto, as diferenças na albuminemia também poderiam estar relacionadas à ocorrência de 

processos inflamatórios crônicos nas vacas com apetite caprichoso, visto que a albumina é uma proteína de 

fase aguda negativa que baixa sua concentração durante processos inflamatórios (WITTWER, 2012).  

Por sua vez, observou-se uma tendência de uma calcemia menor em vacas com apetite caprichoso, fato que 

poderia estar relacionado ao menor consumo ou a menor albuminemia nestas vacas, já que a metade do 

cálcio circulante está ligado a albumina (WITTWER, 2012). Os outros indicadores foram similares entre os 

grupos (P>0,05: Tabela 2).  

Por outro lado, observou um efeito dos dias em lactação sobre a atividade da AST, sobre o Ca e Col. Estes 

resultados são esperados pois na primeira semana pós-parto, as vacas apresentam um consumo muito baixo 

de matéria seca o que além de impactar negativamente nas concentrações plasmáticas de Ca e Col, poderia 

aumentar a atividade da AST por lesão hepática devido a um acumulo de lipídios no fígado (KIM; SUH, 2003; 

WITTWER, 2012). 

Finalmente, os resultados indicam que a avidez pode ser uma ferramenta de monitoramento populacional, 

porém seu uso deve ser validado.  

Tabela 2. Valores médios (±EPM) dos indicadores sanguíneos e da condição corporal de vacas leiteiras no 

período de transição pós-parto com avidez adequada e com apetite caprichoso. 

Indicadores  Apetite adequado Apetite caprichoso P Avidez P DEL 
Albumina (g/dL) 37,2 ± 0,54a 35,6 ± 0,38b 0,0185 0,1533 
NEFA (mmol/L) 0,62 ± 0,09 0,56 ± 0,06 0,5426 0,0645 
AST (UI/L) 102,3 ± 6,53 104,5 ± 4,64 0,7811 0,0041 
BHB (mmol/L) 0,16 ± 0,07 0,15 ± 0,05 0,9322 0,2231 
Ca (mmol/L) 2,36 ± 0,03a 2,28 ± 0,02a 0,0542 0,0311 
Col (mmol/L) 3,12 ± 0,13a 2,81 ± 0,09b 0,0435 0,0003 
Pi (mmol/L) 2,01 ± 0,06 1,93 ± 0,04 0,2798 0,2617 
ECC (1-5) 2,88 ± 0,04 2,81 ± 0,03 0,1563 0,4694 

a,b Letras diferentes indicam diferenças (P<0,05) entre linhas. 

CONCLUSÕES 

Animais com escore de avidez adequado possuem colesterolemias e albuminemias maiores do que aqueles 

com apetite caprichoso.  
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INTRODUÇÃO 

No estado do Rio Grande do Sul, grande parte do rebanho bovino é criado em sistema extensivo ou 

semiextensivo de produção, o que pode favorecer o surgimento de distúrbios diretamente relacionados à 

alimentação (LUCENA et al., 2010). Dentre os fatores de risco para ocorrência de distúrbios de ordem 

gástrica, podem ser listadas mudanças bruscas na dieta, incorporação de suplementos minerais à 

alimentação, excesso de grãos e pastagens com predomínio de leguminosas (DALTO et al., 2009). O 

consumo de plantas que causam desordens gástricas primariamente também é relatado como fator de risco 

para a ocorrência dessas alterações (TOKARNIA et al. 2012). 

Conhecer as enfermidades que ocorrem em uma determinada região se faz necessário para que se possa 

estabelecer os principais diagnósticos diferencias para os distúrbios que acometem os rebanhos de produção 

(LUCENA et al., 2010). Com esse objetivo, foram analisados os relatórios de exames de necropsia realizados 

pela equipe do Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade Federal do Pampa (LPV-Unipampa) com 

a finalidade de identificar as principais causas de mortalidade de bovinos em decorrência de distúrbios 

gástricos na região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. 

METODOLOGIA  
Para a elaboração deste trabalho foram extraídas informações dos relatórios de exames de necropsia de 

ruminantes realizadas no LPV - Unipampa no período de setembro de 2010 a dezembro de 2016. 

Posteriormente a essa revisão foi analisada a causuística de bovinos com diagnósticos de distúrbios 

gástricos. Informações acerca dos aspectos epidemiológicos foram apuradas, bem como sinais clínicos, 

achados macroscópicos e microscópicos obtidos durante as avalições realizadas nas dependências do 

laboratório ou nos atendimentos realizados nas propriedades rurais da região. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No período de 2010 a 2016 foram realizados pelo LPV-Unipampa 1.153 exames de necropsia, dos quais 138 

foram exames de bovinos e 23 tiveram como causa mortis distúrbios gástricos. As patologias observadas 

afetaram um ou mais compartimentos do estômago, sendo o rúmen o mais frequentemente acometido com 

61% dos casos, seguido do abomaso (17%), acometimento concomitante de duas câmaras (13%) e afecção 

do retículo (9%). A maioria dos bovinos encaminhados para necropsia era proveniente do município de 

Uruguaiana, cerca de 43% eram adultos, 78% destinados à produção de carne e 74% criados em sistema 

extensivo de produção. Em todos os casos os animais recebiam suplementação mineral e aqueles 

destinados à produção de carne em algum momento receberam sal proteinado a base de ureia. Dentre os 

distúrbios gástricos, foram mais prevalentes os casos de timpanismo espumoso pela ingestão de trevo 

branco (Trifollium repens) (7/23), seguido de acidose lática (4/23), alcalose ruminal por intoxicação por ureia 
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 (2/23), intoxicação por Baccharis coridifolia (mio-mio) (2/23), reticulopericardite traumática (2/23), abomasite 

necrohemorrágica associada à infecção por Clostridium perfringens (2/23), deslocamento de abomaso (2/23), 

abomasite ulcerativa (1/23) e Linfossarcoma abomasal (1/23). Diversas condições foram observadas no 

presente levantamento, sendo algumas delas mais relevantes devido as características da região. Grande 

parte das propriedades pecuárias da região utilizam pastagens de leguminosas em consórcio com gramíneas 

no período do inverno. Contudo proporções de leguminosas como o trevo branco (Trifolium repens) 

superioriores a 50%, predispõem a ocorrência de timpanismo espumoso (RIET-CORREA, 2007), o que foi 

verificado nas propriedades onde houveram casos.  

Os casos de acidose lática ocorreram de forma aguda em bovinos que eram alimentados com dieta de alto 

teor de carboidratos. Três animais eram mantidos em sistema semi-intensivo, onde a presença de bovinos 

dominantes e pequeno número de comedouros propiciou o consumo em excesso do alimento fornecido e um 

em sistema intensivo de produção com concentrado ad libitum. A acidose ocorre em razão do acúmulo de 

acido lático no rúmen devido ao aumento súbito da ingesta de carboidratos, em geral grãos, sem adaptação 

prévia (SCHILD, 2001). Os casos de alcalose ruminal ocorreram em surtos em bovinos suplementados com 

sal proteinado. A utilização de nitrogênio não proteico (NNP) na forma de ureia é uma alternativa de baixo 

custo ao incremento de proteína na dieta de bovinos (KITAMURA, et al 2010). Entretanto a não adaptação ao 

consumo de nnp e/ou fornecimento acima de 3% no concentrado fornecido é fator predisponente à 

intoxicação (GONZÁLEZ et al., 2000).  

Os surtos de intoxicação por Baccharis coridifolia (mio-mio) apresentaram até 100% de letalidade. “Mio-mio” 

é descrito como a planta que causa distúrbio gástrico de maior relevância para pecuária brasileira. É 

amplamente distribuído na região Sul e tem como princípio tóxico tricotecenos macrocíclicos. As principais 

lesões encontradas são ruminite hemorrágica, edema e desprendimento da mucosa ruminal e a intoxicação 

geralmente é fatal (TOKARNIA et al., 2012). A Infecção por C. perfringens e consequente abomasite foi 

evidenciada em dois terneiros de aproximadamente uma semana de vida, que não apresentaram sinais 

clínicos, provavelmente em virtude do rápido curso da doença. Essa bactéria é comumente encontrada em 

enterites neonatais e caracterizada por produzir inflamação necrohemorrágica na mucosa abomasal 

(SCHELGEL et al., 2012).  

CONCLUSÕES  
Com o presente estudo é possível concluir que os distúrbios gástricos em bovinos encontrados na região de 

abrangência do LPV-Unipampa em grande parte decorrem de erros de manejo e/ou distúrbios nutricionais. 

Dessa forma, o conhecimento dessas limitações contribui significativamente para o aprimoramento dos 

manejos nutricionais e sanitário realizados nas propriedades rurais da região. 
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INTRODUÇÃO 
Pesticidas são substâncias amplamente utilizadas na agricultura e pecuária moderna com o objetivo de alterar a 

composição ambiental, a fim de preservar produtos da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; neste grupo 

estão incluídos os herbicidas, inseticidas e nematicidas, para uso agrícola ou veterinário (BRASIL, 2017). Embora 

amplamente utilizados com o fim de favorecer a produtividade agrícola, o uso destas substâncias acarreta em mudanças 

nos ecossistemas, acúmulo no ambiente e persistência ao longo da cadeia alimentar, causando contaminação do solo, 

água e ar, levando a toxicidade do ambiente, dos animais e dos humanos (PETERS, 2011). Embora os casos de 

intoxicações sejam relatados, muitos produtos não são conhecidos como tóxicos ou os aspectos das intoxicações não 

são claros. Poucos dados são encontrados sobre os efeitos desses agentes no Rio grande do Sul e, em especial na 

Mesorregião Sudoeste Riograndense, região essa com larga produção agropecuária e utilização de pesticidas. Os 

aditivos agrícolas, por sua vez, são substancias que no âmbito da pecuária são utilizadas como substitutos na 

alimentação animal para promover o melhor aproveitamento de forragens de baixa qualidade e diminuir o custo com 

nutrição, mas que podem causar intoxicação se utilizados de forma equivocada (RIET-CORREA, 2007). O objetivo deste 

trabalho é apresentar os casos de mortandade de ruminantes por intoxicações por pesticidas e aditivos alimentares 

registrados no Laboratório de Patologia Veterinária – LPV da Universidade Federal do Pampa – Unipampa. 

METODOLOGIA 
Foram relacionados os casos de intoxicação por pesticidas e aditivos agrícolas em ruminantes acompanhados no 

Laboratório de Patologia Veterinária – LPV, Unipampa, ocorridos no período de 2011 a 2016. A partir do levantamento 

foram compilados os principais aspectos epidemiológicos, clinico-patológicos e toxicológicos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No período, foram recebidos 302 amostras de biopsia e 231 amostras de necropsia de bovinos e ovinos, e destas foram 

relatados 15 casos de intoxicações por pesticidas e 3 casos de intoxicação por ureia. Descreve-se, dessa forma, um surto 

de intoxicação por nitroxinil em ovinos, 13 casos naturais e experimentais por clomazone também em ovinos, um surto de 

intoxicação por organofosforados em bovinos e três casos de intoxicação por ureia em bovinos. 

Clomazone é um herbicida largamente utilizado para controle de plantas daninhas de folhas largas e gramíneas, e com 

alto poder residual nos solos (PETERS, 2011). Os casos atendidos pelo LPV foram de intoxicações naturais e 

experimentais, com os resultados apresentados por Fagundes et al. em 2015. O primeiro caso de intoxicação natural 

apresentado ao laboratório ocorreu em forma de surto onde vários animais apresentaram sinais neurológicos e 

respiratórios dias após a utilização do herbicida em uma propriedade vizinha. Na necropsia de três animais acometidos 

não foram observados achados macroscópicos característicos da intoxicação, e microscopicamente havia vacuolização 

da substância branca, vacúolos perineurais e congestão das leptomeninges e vasos do cérebro (Fagundes et al. 2015). A 

partir deste surto, Fagundes et al (2015) testaram experimentalmente o composto químico e, a partir dos achados clínico-

patológicos observados, confirmaram o primeiro relato de intoxicação por clomazone em ovinos. 

O nitroxinil é um antiparasitário amplamente utilizado na ovinocultura para controle de Fasciola hepatica e Haemonchus 

contortus. Pertencente ao grupo dos substitutos fenólicos juntamente com o closantel, disofenol, rafoxanide e 

niclosamida, estes medicamentos tem o potencial de causar intoxicação quando aplicado em doses 2-6 vezes maiores 

que as recomendadas.  No surto atendido pelo LPV, um lote com 70 ovinos com histórico de superdosagem com nitroxinil 

e sinais clínicos neurológicos e oftálmicos, e morte aguda de 32 animais. Os achados de necropsia foram caracterizados 



                                  

33 

ANAIS DA III MOSTRA CIENTÍFICA DE BUIATRIA 

V WORKSHOP EM BOVINOS, URUGUAIANA, 2017 

 

 especialmente por congestão e edema pulmonar acentuados, microscopicamente, observou-se congestão em todos os 

órgãos, contudo as estruturas oftálmicas não puderam ser avaliadas. As lesões observadas nesses casos possivelmente 

ocorreram pelo quadro hiperagudo apresentado pelos animais. Nessa condição, são descritos ainda alterações como 

degeneração da retina, degeneração vacuolar no nervo óptico e edema mielínico nos pedúnculos cerebelares e trato 

óptico (RIVERO et al., 2015), não observado em intoxicações agudas e hiperagudas. O diagnóstico definitivo foi 

determinado pela associação de histórico, epidemiologia e sinais clínicos. 

No caso de intoxicação por organofosforados apresentado, 32 animais foram dosificados com um medicamento a base 

do composto químico e todos os animais apresentaram sinais clínicos caracterizados por tremores musculares, 

excitação, decúbito lateral, opistótono e dispneia e morte. Os achados macro e microscópicos foram inespecíficos, 

apresentando congestão no sistema nervoso central. Organofosforados são compostos empregados na Medicina 

Veterinária como antiparasitários e intoxicações acidentais são consideradas frequentes; o composto induz um quadro 

clínico semelhante ao apresentado neste surto, podendo apresentar ainda diarreia (BARROS & DRIEMEIER, 2007; 

CASTRO et al, 2007). Segundo Barros e Driemeier (2007), não há lesões macroscópicas e histopatológicas 

características, e o diagnóstico é realizado a partir do histórico, do quadro clínico e da ausência de achados de necropsia 

significativos, bem como a pesquisa do agente tóxico em tecidos. 

Os surtos de intoxicação por ureia ocorreram em diferentes propriedades, todas com histórico do uso do aditivo na 

alimentação, com variável número de animais acometidos, de quatro a 500 animais em até um mês após o início da 

utilização do composto. Os sinais clínicos em todos os casos eram variáveis, ocorrendo poucas horas após a ingestão do 

composto, podendo apresentar apenas andar cambaleante e morte, até agressividade, dor abdominal, incoordenação, 

fraqueza, timpanismo, atonia ruminal, dispneia e tremores musculares, evoluindo para decúbito, convulsões intermitentes 

e morte. Na necropsia, em um dos casos o animal avaliado não apresentou lesões macro ou micro; em outros, observou-

se congestão, edema pulmonar e efusões cavitárias. Histologicamente, descreve-se necrose neuronal, degeneração 

esponjosa do neurópilo e congestão das meninges essa última observada nos casos descritos em decorrência do quadro 

agudo apresentado pelos bovinos. Intoxicações por ureia ocorrem com diferentes doses tóxicas, que são variáveis de 

acordo com a adaptação ao aditivo, ao estado nutricional dos animais e a qualidade do alimento fornecido com a mesma 

(RIET-CORREA, 2007). Assim como nos casos apresentados, o diagnóstico é determinado a partir da epidemiologia e 

sinais clinicopatológicos característicos, uma vez que nem sempre os sinais clínicos são específicos, dependendo do 

tempo de aparecimento dos sinais clínicos. 

CONCLUSÕES 
Neste trabalho, as intoxicações ocorreram principalmente devido a falhas na utilização dos produtos, ao uso 

indiscriminado, e a qualidade por vezes duvidosa destes. O diagnóstico definitivo para estas intoxicações é realizado a 

partir da associação do histórico, epidemiologia, sinais clínicos, achados de necropsia e histopatologia, bem como e 

pesquisa do agente tóxico nos tecidos.  
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 CARACTERIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS EM OVINOS COM LEUCOCITOSE 
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INTRODUÇÃO 

O hemograma consiste em um dos exames complementares mais requisitados na prática veterinária, devido 

à capacidade de disponibilizar informações sobre o estado de saúde dos animais, fornecendo auxilio 

diagnóstico. Parte deste procedimento se refere ao leucograma, no qual os leucócitos, células responsáveis 

pela defesa do organismo, são o foco de análise, permitindo-se caracterizar os diferentes processos 

inflamatórios (WITTWER, 2012). Entretanto, na clínica médica de grandes animais a avaliação da leucocitose 

(aumento do número de leucócitos), através do hemograma, ainda é pouco utilizada em comparação com 

clínica de pequenos animais. Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar os resultados de indicadores 

hematológicos em ovinos com leucocitose. 

METODOLOGIA 

Para o estudo utilizou-se os dados de hemogramas de ovinos, processados entre 2015 à 2016 no laboratório 

de Análises Clínicas Veterinárias (ACVet), Hospital Veterinário da Universidade Federal do Pampa. Foram 

analisados 122 resultados de hemogramas de ovinos. A contagem leucocitária foi realizada no analisador 

hematológico veterinário SYSMEX, modelo pocH–100iV Diff. A contagem diferencial de leucócitos foi 

realizada no esfregaço sanguíneo corado com corante tipo Rovanowsky - Panótico rápido (WITTWER, 2012). 

Determinou-se o hematócrito pela técnica do micro-hematócrito. A proteína total foi determinada por 

refratometria e o fibrinogênio mediante precipitação pelo calor (56ºC). Os ovinos foram classificados em base 

a contagem de leucócitos totais no sangue como: Leucocitose, quando leucócitos >10.000/uL, e Sem 

leucocitose, quando <10.000/uL (WITTWER, 2012). Calculou-se o cociente entre neutrófilo e linfócito (N:L). A 

proteinemia acima de 9,0 g/dL foi considerada hiperproteinemia; a hiperfibrinogenemia foi diagnosticada 

quando a fibrinogenemia foi >0,5 g/dL (WITTWER, 2012). Determinou-se o grau de associação entre a 

contagem diferencial de leucócitos com a contagem total de leucócitos mediante correlação de Pearson. Os 

valores do diferencial de leucócitos, hematócrito e proteinemia  dos ovinos com e sem leucocitose foram 

comparados mediante o teste T de Student, com um nível de significância de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos resultados das 122 amostras avaliadas, 41 animais apresentaram valores de leucócitos compatíveis com 

leucocitose, enquanto o restante (81 animais) cursou com valores dentro dos limites de referência (Tabela 1). 

Animais com leucocitose apresentaram um aumento nas contagens absolutas de neutrófilos e linfócitos, 

permitindo inferir  que a resposta inflamatória celular esteve mediada por  neutrofilia e linfocitose. Estes 

resultados seriam compatíveis com quadros inflamatórios crônicos, visto que este quadro se caracteriza por 

um aumento dos neutrófilos e linfócitos tanto em compartimentos de proliferação como no circulante 

(WITTWER, 2012).  
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 Quanto ao cociente N:L, os resultados demonstraram que tanto nos animais com leucocitose quanto os sem 

leucocitose apresentaram um valor alto, o que indica uma maior resposta imunológica (STOCKHAM, 2008), 

apesar de não diferirem estatisticamente entre si. 

No entanto, observou-se que a contagem total de leucócitos esteve associada principalmente com a 

contagem de neutrófilos (r=0,87), independente da presença ou não de leucocitose. Por sua vez, a 

associação com a contagem total de eosinófilos (r=0,27) e monócitos (r=0,21) foi baixa, e inexistente com a 

de linfócitos (P>0,05; Figura 1). Não foram observados basófilos nas amostras. 

Tabela 1. Contagem diferencial de leucócitos, hematócrito, e concentração de proteínas plasmáticas (média 

± EPM) de ovinos com e sem leucocitose.  
Variável Leucocitose (n=41) Sem Leucocitose (n=81) P 
Leucócitos totais/µL 15.598 ± 1.153 7.737 ± 820 - 
Neutrófilos/µL 9.165 ± 543 4.423 ± 388 <0,001 
Neutrófilos (%) 58,6 ± 2,5 56,3 ± 1,76 0,454 
Linfócitos / µL 5.838 ± 312 3.049 ± 223 <0,001 
Linfócitos (%) 39,9 ± 2,46 39,8 ± 1,74 0,974 
Neutrófilo:Linfócito 2,26 ± 0,35 2,03 ± 0,25 0,591 
Eosinófilos/µL 92 ± 426 139 ± 239 0,434 
Eosinófilos (%) 0,37 ± 0,40 1,99 ± 0,30 0,002 
Monócitos/µL 161 ± 21 132 ± 22 0,457 
Monócitos (%) 1,02 ± 0,32 1,7 ± 0,23 0,094 
Hematócrito (%) 33,0 ± 1,28 29,1 ± 0,91 0,017 
Proteína plasmática (g/dL) 5,95 ± 0,14 6,15 ± 0,10 0,257 
Fibrinogênio (g/dL) 0,15 ± 0,04 0,05 ± 0,03 0,081 

A contagem de monócitos totais, a proteinemia e fibrinogenemia foram similares em ovinos com e sem 

leucocitose. A este respeito, sabe-se que a hiperfibrinogenemia é considerada um parâmetro de alta 

confiabilidade para diagnóstico de processos inflamatórios em ruminantes (WITTWER, 2012), entretanto, 

este efeito não foi observado no presente estudo.  

CONCLUSÕES 

O presente trabalho demonstrou que a leucocitose em ovinos esta principalmente associada à neutrofilia. 
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Figura 1. Curvas de regressão entre as 

contagens de leucócitos totais e as 

absolutas de neutrófilos, linfócitos, 

monócitos e eosinófilos no sangue de 
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INTRODUÇÃO 
Na ovinocultura, mesmo atualmente, é incomum o uso de anti-inflamatórios profiláticos em procedimentos 

como caudectomia e orquiectomia, que provocam inflamação e dor. A administração de anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINEs) é aconselhada, já que estes minimizam o processo inflamatório e consequentemente a 

dor leve a moderada (ANDRADE; CASSU, 2008). Na medicina veterinária, o hemograma é um exame 

complementar comumente utilizado que pode indicar, dentre outras alterações, os processos inflamatórios. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi comparar o efeito de dois tipos AINEs sobre os valores de 

indicadores hematológicos em cordeiros castrados e caudectomizados. 

METODOLOGIA 

Foram utilizados 52 cordeiros da raça Ideal, hígidos, com idade média de trinta e cinco dias de vida e peso 

vivo médio de 13,7 ± 3,19kg, pertencentes a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO), 

Uruguaiana-RS, Brasil. Os animais foram alocados em 3 tratamentos: Flunixim: composto por 18 animais que 

receberam 1,1 mg/kg de Flunixin meglumine a 1% (UCB Saúde Animal®); Meloxican: composto por 19 

animais que receberam 0,5 mg/kg de Maxicam 2% (Ouro Fino®); e Controle: composto por 15 animais que 

receberam 1 mL/10 kg PV de NaCl 0,9%. Os cordeiros foram pesados e receberam o fármaco via 

intramuscular em dose única imediatamente antes da realização da caudectomia, com ferro incandescente, e 

orquiectomia, pelo método cirúrgico aberto. Vinte e quatro horas após o procedimento cirúrgico, coletou-se 

sangue heparinizado mediante venopunção da jugular dos 52 cordeiros. As amostras foram encaminhadas 

ao laboratório de Análises Clínicas Veterinárias (ACVet), localizado no Hospital Veterinário da Universidade 

Federal do Pampa. Nas amostras determinou-se o valor do hematócrito através da técnica do micro-

hematócrito, a concentração das proteínas plasmáticas totais por refratometria e o fibrinogênio mediante 

precipitação pelo calor (56ºC). Além disso, realizou-se a contagem de leucócitos em câmara de Neubauer e a 

contagem diferencial de leucócitos em esfregaço sanguíneo corado com  Panótico rápido (WITTWER, 

2012).Os resultados foram comparados mediante uma análise de variância de uma via, e as diferenças 

(P<0,05) foram contrastadas pelo teste de Tukey, usando o software IBM SPSS 20.0.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores de hematócrito, linfócitos e fibrinogênio se apresentaram dentro do valor de referência para a 

espécie em estudo. As proteínas plasmáticas totais apresentaram leve diminuição em todos os grupos, o que 

poderia ser consequência de uma peritonite (STOCKHAM e SCOTT, 2008), decorrente da orquiectomia. 

Verificou-se leucocitose por neutrofilia nos três grupos, conforme Tabela 1. O grupo que apresentou maior 

percentual de animais com leucocitose foi o grupo controle, seguido do Meloxicam, ambos diferentes do 

grupo Flunixin (P<0,05). O percentual de animais com neutrofilia foi similar entre os grupos (P>0,05). Em 

procedimentos como estes, que provocam inflamação, é esperado um aumento dos neutrófilos, visto que são 

as células responsáveis pela primeira linha de defesa do organismo. Apesar de poucos parâmetros terem 
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 sido afetados, a terapia com AINEs, principalmente Flunixin meglumine, contribui para minimizar a dor e 

proporcionar bem estar aos cordeiros submetidos à orquiectomia e caudectomia (MACHADO VILELLA et al, 

2016). Talvez, o fato de não ter-se observado um efeito mais significativo dos AINEs na redução da 

inflamação, tenha sido em decorrência a usar-se os AINEs em dose única, e estabelecidas para bovinos, 

devido a inexistência de dose pré-estabelecidas para ovinos. Para que haja um ajuste a dose para ovinos, 

necessita-se mais estudos quanto a farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos nestes animais.  

Tabela 1. Percentual de leucocitose e neutrofilia, médias e desvio padrão dos valores hematológicos 

encontrados em cordeiros orquiectomizados e caudectomizados submetidos à terapia com AINEs. 

 Controle Flunixin Meloxicam Valor de P 
Leucocitose (%) 100b 72,2a 94,4ab 0,03 
Neutrofilia (%) 78,6 66,7 76,5 0,70 
Leucócitos (x  103/µL) 15,20 ± 0,99 12,42 ± 0,89 14,29 ± 0,73 0,08 
Neutrófilos (x  103/µL) 8,68 ± 1,15 6,93 ± 0,67 7,39 ± 0,45 0,56 
Linfócitos (x  103/µL) 6,34 ± 0,48 5,36 ± 0,38 7,13 ± 0,55 0,03 
Neutrófilo/Linfócito 1,59 ± 0,29 1,35 ± 0,14 1,14 ± 0,11 0,63 
Fibrinogênio (g/dL) 0,15 ± 0,03 0,14 ± 0,02 0,22 ± 0,05 0,29 
PPT (g/dL) 5,87 ± 0,11 5,85 ± 0,11 5,83 ± 0,12 0,97 
Hematócrito (%) 34,6 ± 0,58 34,8 ± 1,13 35,4 ± 1,11 0,97 

a,b indicam diferenças entre grupos na mesma linha, P<0,05. 

CONCLUSÕES 

Procedimentos como orquiectomia e caudectomia levam a um processo inflamatório. O medicamento Flunixin 

Meglumine contribuiu minimizando a inflamação e a dor. Já o Meloxican, não demonstrou eficácia no 

protocolo utilizado. 
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INTRODUÇÃO 
A procura por uma maior produtividade na criação ovina está favorecendo as explorações semi-intensivas ou 

até mesmo intensivas, que usam concentrado na dieta. Esta intensificação promove um maior desafio 

nutricional e produtivo, que pode elevar o risco de transtornos digestivos, principalmente ruminais, como a 

acidose ruminal subaguda (SARA). A análise do líquido ruminal assume relevância diagnóstica, pois permite 

obter informações de interesse clínico sobre a funcionalidade do rúmen e especialmente avaliar os estados 

de desequilíbrios do pH ruminal, como a SARA e alcalose ruminal. A sondagem ororuminal e a 

ruminocentese são técnicas de obtenção de amostras de líquido ruminal. A sondagem tem como 

desvantagens a contaminação por saliva e a variabilidade do local do rúmen do qual se obtêm a amostra. Já, 

a ruminocentese, apesar de invasiva, apresenta baixo risco se executada por um profissional treinado, sendo 

o método mais empregado para diagnosticar SARA (CONTRERAS; NORO, 2010). Assim, o objetivo do 

trabalho foi.determinar as variações na composição do líquido ruminal ao longo do dia, para estimar o horário 

mais representativo para diagnóstico de transtornos ruminais, e  comparar a sondagem e ruminocentese 

como técnicas para obtenção de amostras de líquido ruminal em ovinos. 

 METODOLOGIA  

O estudo foi realizado no inverno de 2016, utilizando 12 cordeiros (10 fêmeas, 2 machos), Ile de France, 32,6 

kg PV da Fazenda Escola da UNIPAMPA, Uruguaiana, Brasil. Dividiu-se o lote em dois grupos de seis 

cordeiros cada: Pastorei permanente em Lolium; e Concentrado, estsabulados e recebendo silagem de sorgo 

(3,5 kg) e concentrado (0,7%; 1,6 kg), administrada às 8h30mim e 14h30mim. Obteve-se duas amostras 

pareadas de líquido ruminal de cada animal, uma mediante ruminocentese dorsomedial e outra por 

sondagem ororuminal, em quatro oportunidades: 7h, 11h30mim, 16h30mim e 19h30mim. A sondagem oral foi 

feita com uma sonda de 1,3 cm de ∅. Aspirou-se o líquido ruminal por sucção, que após a retirada da sonda 

foi depositado em tubos universais. A ruminocentese dorsomedial foi executada puncionando a fossa 

paralombar esquerda, previamente tricotomizada e desinfectada com álcool iodado, 15 cm ventral a apófise 

transversa, com uma agulha 12G de 10 cm de comprimento, dirigida ventralmente. Logo se conectou a ela 

uma seringa de 10 mL e aspirou-se até obter aproximadamente 5 mL. Determinou-se o pH das amostras, 

com lapso máximo de 30 minutos (pH-metro Checker 3.0, Hanna Instruments). Além disso, cronometrou-se o 

tempo de redução de azul de metileno (TRAM), incubando 2,5 mL de líquido ruminal a 37ºC com 0,125 mL de 

azul de metileno (0,03%), e determinou-se a concentração de amônia ruminal (NH3, indofenol). Os dados 

foram analisados mediante ANDEVA, e as diferenças foram contrastadas mediante o teste de Tukey, assim 

como o TRAM. Comparou-se a porcentagem de desequilíbrios ácido-base ruminais como Normal (pH = 5,6 a 

7,0); SARA (pH ≤ 5,5) e Alcalose (pH > 7,0) entre horários e técnicas de obtenção mediante o teste do Qui-

Quadrado, com um nível de significação de 5%.  
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores de pH, TRAM e amônia ruminal foram similares entre dietas (P >0,05), indicando que a pastagem 

de azevém era de boa qualidade, o que favoreceu a taxas fermentativas similares a dieta com concentrado e 

risco de SARA (CONTRERAS; NORO, 2010). Já, o horário de obtenção da amostra afetou o pH ruminal, 

sendo observados valores de alcalose ruminal em 100% dos animais às 7h em ambos métodos de obtenção 

(Tab.1, Fig. 1). Este fato estaria associado ao jejum prolongado. Por outro lado, com o transcurso do dia, a 

média do pH ruminal de amostras obtidas por ruminocentese diminuiu (Fig.1), e a proporção de SARA 

alcançou o máximo às 19h30mim  (91,7% dos cordeiros, Tab 1), o que indica que o melhor momento de 

obtenção de amostras para diagnóstico deste transtorno seja o período vespertino. Resultados similares 

foram observados em vacas, onde a maior acidificação ruminal a tarde estaria associada à ingestão de 

alimento e aumento da taxa fermentativa ruminal neste período (SCANDOLO et al 2007). Contudo, o pH 

ruminal médio mediante sondagem manteve-se acima de valores fisiológicos (pH >7,0; Fig. 1), com uma alta 

proporção de animais com alcalose (>66,7%) ao longo do dia (Tab. 1). Essa diferença é concordante com um 

estudo em bovinos que relata uma diferença de 1,0 ponto de pH entre métodos de coleta (NORO et al, 2013), 

situação que se explica pela contaminação com saliva, que invalidaria a sondagem como método de 

diagnóstico de transtornos ácido-base ruminais. Os valores médios do TRAM e das concentrações de NH3 

foram similares entre horários do dia e método de colheita (P>0,05). Entretanto, as amostras obtidas por 

ruminocentese a partir das 11h30mim, apresentaram TRAM < 3 minutos, enquanto que as de sondagem o 

TRAM foi > a 3 minutos em todos os horários de amostragem. Dietas altamente fermentativas a microbiota 

ativa reduzirá o azul de metileno em até 3 minutos (CONTRERAS; NORO, 2010). Os resultados indicam que 

amostras de sondagem não seriam representativas do ambiente ruminal.  

Tabela 1. Classificação de desequilíbrios ácido-base ruminais em amostras de cordeiros obtidas ao longo do 

dia mediante sondagem e ruminocentese (RC). 
 07:00 11:30 16:30 19:30 
 Sonda RC Sonda RC Sonda RC Sonda RC 

Normal 0% 0% 33,3% 91,7% 16,7% 66,7% 8,3% 50% 
Acidose 0% 0% 0% 8,3% 0% 33,3% 0% 50% 
Alcalose 100% 100% 66,7% 0% 83,3% 0% 91,7% 0% 

 
CONCLUSÕES 

Cordeiros em pastoreio de inverno apresentam valores de pH similares a animais alimentados com 

concentrado. A amostra adequada para determinar o pH ruminal e diagnosticar acidose ruminal subaguda em 

cordeiros deveria ser obtida no período vespertino mediante ruminocentese dorsomedial. 
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Figura 1. Valores de pH 

ruminal e TRAM 

referentes a sondagem 

ororuminal (-□-) e 

ruminocentese. 
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INTRODUÇÃO 

Apesar da sabida vocação da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul para a produção pecuária, entraves 

devem ser superados para que a atividade siga se desenvolvendo. De acordo com Barcellos et al. (2013), o 

conceito de competitividade está relacionado com eficácia produtiva, evidenciando a necessidade de 

realização de estudos direcionados que busquem identificar os entraves da produção, permitindo o 

desenvolvimento de ações de fomento e/ou políticas públicas, levando a uma maior eficiência dos sistemas.  

Dessa forma, o presente trabalho objetivou diagnosticar a eficiência dos sistemas de cria da bovinocultura de 

corte no município de Quaraí – RS, a partir de uma análise dos principais direcionadores que influenciam a 

eficiência produtiva e econômica das empresas rurais no que tange aos aspectos tecnológicos, gerenciais, 

mercadológicos e ambiente externo. 

METODOLOGIA 

A coleta de dados foi realizada em 41 propriedades rurais que trabalham com cria na bovinocultura de corte, 

localizadas no município de Quaraí, região da Fronteira Oeste do RS. A amostra foi classificada como não 

probabilística intencional, sendo 21 propriedades rurais de pequeno e médio porte (PM) e 20 de grande porte 

(GR).  

O Índice de Eficiência (IE) foi calculado através de um questionário com perguntas fechadas, dicotômicas, ou 

seja, com possibilidades de resposta: sim ou não para mensuração. A partir de uma composição de notas  

entre os direcionadores, fatores e subfatores de eficiência,  o resultado final foi obtido a partir de uma 

equação, conforme segue: Índice de Eficiência (IE) = Tecnologia (TE) (4,5) + Gestão (GE) (4,5) + Relações 

de mercado e ambiente externo (MA) (1,0). Quanto maior a nota, mais eficiente era o sistema. Se o resultado 

final foi menor que 2,0 a propriedade rural foi considerada muito ineficiente (MI); entre 2,0 e 4,0 indicava um 

sistema ineficiente (I); entre 4,0 e 6,0, sistema neutro (N); entre 6,0 e 8,0, sistemas eficientes (E); e acima de 

8,0 foi considerada muito eficiente (ME). Posteriormente, os dados foram tabulados em MS EXCEL, onde se 

realizou a análise de frequência do grau de eficiência de cada indicador para os dois grupos 

(pequenas/médias e grandes propriedades) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, ao analisar os grupos de forma conjunta (PM e GR) as propriedades 

foram classificadas como neutras, sendo ineficientes para o indicador GE e neutras para TE e MA. As 

propriedades pertencentes ao grupo PM foram ineficientes para os indicadores GE e MA, neutras para TE, 

sendo classificadas como ineficientes no IE geral. Já as propriedades pertencentes ao grupo GR foram 

neutras com relação ao IE, apresentando-se eficientes apenas para o indicador TE. A baixa eficiência dos 

sistemas de cria encontrada explica-se, em parte, pelo baixo nível de gestão adotado pelas propriedades 

mailto:azolinvanuza@gmail.com
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 estudadas. A falta de gestão eficiente gera uma perda da competitividade, os pecuaristas não consideram 

sua propriedade rural como um negócio e, portanto, não avaliam planos de investimento, as margens de 

lucro e outros indicadores econômicos importantes (Marques, 2014). 

Conforme Sessim (2016), um sistema eficiente de gestão e análise de custos permite analisar se a maior 

produtividade está de fato gerando retorno econômico, pois, de acordo com Gottschall (2007), a busca pelo 

ótimo produtivo, não necessariamente virá acompanhada do ótimo econômico. Evidencia-se, dessa forma, o 

impacto de um sistema gerencial eficiente na viabilidade econômica das empresas rurais, independente da 

extensão territorial. 

A baixa eficiência também foi constatada por Mello et al. (2013) em uma análise dos sistemas produtivos de 

pecuária de cria no Brasil, onde das 21 propriedades estudadas apenas quatro foram eficientes como mostra 

a figura 1, sendo que essas equilibravam melhor o investimento versus a produção, o que só é possível com 

a utilização de ferramentas de controle e gerenciamento. 

 
Figura 1. Frequência do grau de eficiência para cada direcionador das pequenas/médias e grandes 

propriedades.    TE (tecnologia), GE (gestão), RM&AE (relações de mercado e ambiente externo).  

CONCLUSÕES 
Por meio da análise dos dados conclui-se que os sistemas de cria do município de Quaraí apresentam-se 

ineficientes ou neutros. Constatou-se que o maior entrave não é o acesso às tecnologias nas propriedades 

rurais, mas a gestão das mesmas e utilização adequada, orientada por técnicos, havendo uma demanda por 

informação técnica de qualidade, através de ações de extensão rural voltada as necessidades do município. 
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INTRODUÇÃO 
De acordo com Barcellos et al. (2013), o conceito de competitividade está relacionado com eficácia produtiva, 

evidenciando a necessidade de realização de estudos direcionados que busquem identificar os entraves da 

produção, permitindo o desenvolvimento de ações de fomento e/ou políticas públicas, levando a uma maior 

eficiência dos sistemas. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo abordar os fatores que influenciam 

na eficiência do sistema de cria na bovinocultura de corte de pequenas e médias propriedades no município 

de Quaraí, RS, a partir de uma análise de aspectos tecnológicos, gerenciais e mercadológicos e ambiente 

externo.  

METODOLOGIA 
O trabalho foi realizado em vinte e uma propriedades rurais, sendo essas de pequeno e médio porte ― até 

15 módulos fiscais (MF), um MF corresponde a 28 hectares. As quais trabalham com sistema de cria na 

bovinocultura de corte onde toda produção de machos e fêmeas excedentes é comercializada. As 

propriedades foram selecionadas através de amostra não probabilística intencional. 

Os dados foram coletados por meio de um questionário, aplicado aos proprietários rurais contendo duas 

etapas. No primeiro momento foram aplicadas perguntas abertas e, posteriormente perguntas dicotômicas, 

em que a possibilidade de resposta se restringia a sim ou não. Para as respostas, foram atribuídas notas 

para o cálculo do índice de eficiência (IE) a partir da seguinte equação: IE = TECNOLOGIA (4,5) + GESTÃO 

(4,5) + MERCADO E AMBIENTE EXTERNO (1,0), sendo muito ineficientes quando IE= <2,0; ineficientes IE = 

2,0 a 4,0; neutras IE= 4,0 a 6,0; eficientes IE= 6,0 a 8,0 e muito eficientes IE= >8,0. Posterior a coleta, os 

dados foram tabulados em MS EXCEL, com o qual se realizou uma análise estatística descritiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Índice de Eficiência para cada fator e direcionador encontra-se no Quadro 1. No direcionador tecnologia 

(TE), as pequenas e médias (PM) propriedades foram consideradas neutras, pois se apresentaram eficientes 

nos direcionadores genética, bem estar animal e adequação do sistema de produção de cria, sendo, contudo, 

ineficientes no uso de pastagens cultivadas e assistência técnica. Já no direcionador gestão (GE), apenas 

recursos humanos foram considerados eficientes, sendo que as piores notas foram relacionadas à controle 

zootécnico, informatização da propriedade, controle de custos de produção, e planejamento estratégico, 

sendo que, nesta última nenhuma propriedade pontuou, caracterizando-as como muito ineficientes. Tais 

resultados são considerados preocupantes, uma vez que 80,49% dos estabelecimentos rurais avaliados 

tinham na produção agropecuária a sua principal atividade econômica. 

Para o direcionador “relações de mercado e ambiente externo” (RM & AE), as propriedades foram 

classificadas como ineficientes para organização dos produtores e acesso a inovações tecnológicas, sendo 

neutras neste direcionador apenas para relações com fornecedores e compradores. Nesse sentido, 
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 analisando os três fatores torna-se claro que o baixo nível de gestão das propriedades, faz com que o 

produtor deixe de ser competitivo e fique vulnerável a perda de espaço para outras atividades. 

Quadro 1. Nota final para cada direcionador e fator  

FATOR  FATOR  FATOR  
TECNOLOGIA NOTA GESTÃO NOTA  RM&AE NOTA 

GEN 7,56 RH 6,89 REL 5,29 
BEA 7,33 PA 4,89 ORG 2,73 
ADEQ 6,44 CO 3,78 AIT 2,42 
SA 5,56 IGR 3,33   
SAN 5,11 ORÇ 2,22   
POT 4,22 CIF 1,56   
REP 4,00 CZ 1,33   
PAST 3,78 INFO 1,11   
ASS 3,33 CUS 1,11   
ILP 0,00 PE 0,00   
MÉDIA 4,73 MÉDIA 2,62 MÉDIA 3,48 

Genética do rebanho (GEN), Bem estar animal e manejo com os animais (BEA), Adequação do sistema de 

produção de cria (ADEQ), Suplementação animal (SA), Sanidade do rebanho (SAN), Manejo de potreiros 

(POT), Manejo reprodutivo (REP), Qualidade, manejo e espécies de pastagens utilizadas (PAST), Assessoria 

técnica (ASS), Integração lavoura/ pecuária (ILP), Recursos humanos (RH), Patrimônio (PA), 

Comercialização (CO), Identificação e gestão do rebanho (IGR), Orçamento e fluxo de caixa (ORÇ), Cálculo 

de indicadores financeiros Identificação e gestão do rebanho(CIF), Controle zootécnico (CZ), Informatização 

da propriedade (INFO), Controle de custos de produção (CUS), Planejamento estratégico (PE), Relação 

fornecedor/ pecuarista/ comprador (REL), Organização dos produtores (ORG), Acesso a inovações 

tecnológicas (AIT).  

Estudo desenvolvido por Marques (2010) verificou que o nível de competitividade da bovinocultura de corte 

nesta região foi determinado pelo nível de gestão empregado, uma vez que os produtores eram mais 

eficientes no uso de tecnologias que na gestão das mesmas e do sistema. Neste sentido, evidencia-se o 

papel da assistência técnica e extensão rural ao pequeno e médio produtor, que segundo Franco (2007), 

normalmente, encontra-se desassistido. 

CONCLUSÕES 

De acordo com as análises obtidas, os principais fatores que influenciam a ineficiência do sistema de cria de 

pequenas e médias propriedades do município de Quaraí, estão relacionados aos baixos índices dos fatores 

ligados à gestão. Em vista disso, podemos afirmar que fatores como o planejamento estratégico, o controle 

de custos de produção, a falta de informatização da propriedade e o controle zootécnico, são considerados 

como ineficientes, dificultando a tomada de decisão. 
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INTRODUÇÃO 

A aquisição de animais de reposição representa um importante componente do custo total de produção de 

sistemas de recria e terminação. (LOPES et al., 2011). Contudo, o preço do bezerro assume papel importante 

quando analisado em conjunto com o preço do boi gordo para o cálculo da relação de troca, fornecendo 

subsídio para a tomada de decisão, sendo um indicador fundamental para recriadores e terminadores 

(CRISTOFARI et al., 2014). Dessa forma, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o 

indicador da relação de troca boi gordo: bezerro e comparar a região da Fronteira Oeste do Rio Grande do 

Sul com outras regiões de representação expressiva na pecuária brasileira como MS e SP, nos anos de 

2014, 2015 e 2016. 

METODOLOGIA 

Os dados referentes ao preço do bezerro (R$/kg) e do boi gordo (R$/kg) foram coletados, mensamente, 

durante os anos de 2014, 2015 e 2016 a partir de corretores, produtores e sindicatos rurais dos municípios da 

Fronteira Oeste do RS. Já os valores das regiões do MS e SP foram retirados da fonte 

ESALQ/BM&FBOVESPA e feito a média mensal de cada categoria. Os dados foram tabelados em Excel, 

dispostos em ordem cronológica e calculado a relação de troca boi gordo: bezerro para cada mês durante os 

três anos. Para fins de cálculo e padronização do indicador, utilizou-se o valor pago por cabeça (R$/cabeça) 

de boi gordo divido pelo valor pago por cabeça de bezerro. Para chegar ao valor pago por cabeça utilizou-se 

peso médio do boi gordo e do terneiro de 450kg e 170kg para o RS e para MS e SP 540kg e 180kg, 

respectivamente. A partir dos resultados tabelados, plotou-se gráficos para uma análise comparativa e 

detalhada das diferentes regiões. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na figura 1 é possível observar as cotações de preço e a relação de troca entre categorias nos anos 

estudados, que apresentou variações de forma distinta. Apesar de ocorrerem em épocas similares, as 

variações foram mais acentuadas no estado do Rio Grande do Sul. É possível ainda entender a partir dos 

dados que o cenário apresentou vantagem para o terminador gaúcho, que pôde adquirir mais bezerros a 

partir da venda de um boi gordo, melhorando a rentabilidade da engorda. 

Já a relação de troca apresentada pelos estados de SP e MS tem suas variações menos abruptas, 

apresentando a pior relação de troca nos meses de março a julho no ano de 2015. Neste período, o principal 

fator de impacto foi o alto preço do bezerro e a desvalorização da arroba do boi gordo, segundo dados do 

CEPEA ESALQ (2015), cenário este desfavorável para o terminador. 
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 Ao analisar a equação que deu origem a este indicador, fica claro que o fator preço é determinado pelo 

mercado e seu contexto, e que a variável controlada pelo produtor é o fator peso. Partindo-se do princípio 

que ocorra uma adequada eficiência reprodutiva na cria, considerando a relação custo benefício do tempo de 

produção (CRISTOFARI et al., 2014) em condições desfavoráveis para a cria ou para a engorda, a alternativa 

para tornar a produção economicamente viável está na adoção de técnicas que permitam manipular o fator 

peso. 

 

Figura 1. Relação de troca entre boi gordo e bezerro no RS, SP e MS nos anos de 2014, 2015 e 2016. 

CONCLUSÕES 

Na média geral, baseado no indicador, a região do RS se apresentou favorável para o terminador e MS e SP 

para o criador. 
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INTRODUÇÃO 

Muitos são os fatores que afetam diretamente a pecuária de corte gaúcha e os valores pelos quais os 

produtos finais serão comercializados. A tomada de decisão dentro dos sistemas produtivos e o 

conhecimento acerca do comportamento do mercado são fundamentais para a obtenção de retorno 

financeiro dentro de uma propriedade. "Os preços dos animais vivos apresentam acentuada sazonalidade 

dentro do ano, relacionada com a disponibilidade de animais gordos em ponto de abate, que, por sua vez, é 

decorrente da maior ou da menor disponibilidade de pastagens ao longo das estações do ano" (SACHS, R. 

C. C., 2007). Objetivou-se desenvolver o estudo do histórico do preço do quilo vivo do boi gordo na pecuária 

de corte da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016. 

Segundo Schuntzemberger et al. (2010), "Produtos homogêneos, sem grau de diferenciação e/ou agregação 

de valor quando comercializados são chamados de commodities. O preço das commodities é imposto 

basicamente pela lei de mercado oferta x demanda. O boi gordo pode ser considerado uma commoditie 

agropecuária." 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado utilizando o histórico de valores de preço do quilo vivo do boi gordo de janeiro de 2014 

a dezembro de 2016, referentes aos preços de comercialização na região da fronteira oeste do estado do Rio 

Grande do Sul. Os valores foram coletados mensalmente em diferentes empresas de consultoria, corretores, 

pecuaristas e sindicato rural. A partir dos dados obtidos, foi gerado um gráfico ilustrativo com os valores das 

médias obtidas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Obteve-se como média dos trinta e seis meses o valor de R$4,82, alcançando o maior valor no mês de 

setembro de 2016 (R$5,56) e menor valor registrado (R$4,15) nos meses de abril e maio de 2014 (Fig. 1). Os 

resultados são importantes principalmente para elaborar uma possível previsão do comportamento do preço 

do boi gordo nos próximos meses e anos seguintes. Poderá auxiliar produtores rurais e corretores na 

estimativa de preços futuros, além de oferecer uma visão mais clara do comportamento do mercado nos anos 

de 2014, 2015 e 2016. "Silva (1998) afirma que a própria formação dos preços futuros possibilita que haja 

redução dos riscos derivados dos preços físicos futuros, assegurando assim um retorno certo para as 

negociações efetuadas no mercado futuro" (TORRES, 2000). O valor do boi gordo pode ter sua variação 

influenciada pelo sistema de produção, insumos agropecuários ou pela demanda dos consumidores. Pode 

também sofrer forte impacto da mídia, no que diz respeito a notícias e reportagens acerca da carne vermelha 

ou inspeção sanitária, podendo elevar ou diminuir significativamente a procura e, consequentemente, os 

preços de comercialização. 
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Figura 1. Gráfico ilustrativo da variação dos valores do quilo vivo do boi gordo na fronteira oeste do Rio 

Grande do Sul no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016. 

CONCLUSÕES 

Observou-se variação significativa nos valores do quilo vivo do boi gordo no período de janeiro de 2014 a 

dezembro de 2016, mostrando um aumento relevante de agosto de 2014 a março de 2015 e ligeira 

estabilidade entre dezembro de 2015 e junho de 2016. 
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INTRODUÇÃO 

As atividades pecuárias no Brasil encontram-se em ritmo acelerado, e cada vez mais seus produtores 

procuram uma melhor qualidade e rentabilidade. O aumento da produção de animais com uma elevada 

exigência produtiva, como bovinos de leite e de corte, requer uma significativa demanda nutritiva de melhor 

qualidade. Pelo fato do Brasil abranger diversos climas, as gramíneas forrageiras de clima subtropical e 

tropical, destacando o capim-tifton 85 (Cynodon spp.), constituem uma boa opção para a alimentação desses 

animais (OLIVEIRA et al., 2000). Essa gramínea oferece como características baixo custo de implantação, 

ampla adaptação climática, alto potencial de produção decorrente da contínua emissão de folhas sob 

condições de corte ou pastejo e boa aceitação pelos animais (ATAÍDE JR et al, 2000). Fornecendo um 

ambiente adequado de irrigação e fertilidade, essa gramínea também resiste a períodos com clima frio 

(VILELA E ALVIM, 1996). Em termos nutritivos, o capim-tifton 85 apresenta uma alta digestibilidade e um 

elevado potencial para a produção de matéria seca (HILL et al., 1998). O presente estudo tem como objetivo 

mostrar uma visão ampla sobre o conhecimento, utilização e manejo do capim-tifton 85 por parte dos 

produtores rurais de diversas regiões do centro-oeste do Rio Grande do Sul.  

METODOLOGIA 

Para aquisição das informações foi desenvolvido um questionário contendo 11 questões, o qual foi aplicado a 

28 produtores rurais que procuraram a Universidade Federal do Pampa com objetivo de adquirir mudas de 

Tifton 85. Os questionários foram aplicados pelos estagiários do tambo de leite do Centro de Tecnologia em 

Pecuária (CTPEC). Nesse questionário os pecuaristas foram indagados sobre conhecimentos relacionados a 

esta planta forrageira, quais atividades pecuárias e sua finalidade de utilização em suas propriedades. Os 

dados foram tabulados em planilha Excel e analisados quantitativamente.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos entrevistados, 68% possuíam bovinos de corte, 54% ovinos e equinos, enquanto apenas 21% dos 

entrevistados possuíam bovinos de leite e 7% suínos. Dentre as pastagens que haviam em suas 

propriedades, 79% utilizavam pastagens de azevém, 57% campo nativo, 39% aveia e apenas 25% 

reconheciam que suas pastagens estavam infestadas com Capim annoni. O Tifton 85 estava presente em 7% 

das propriedades e, pastagens cultivadas como aruana, braquiárias e milheto estavam presentes em apenas 

4; 7 e 4%, respectivamente.  Dos entrevistados, 54% conheciam o Tifton 85, e, dentre as formas de 

conhecimento da pastagem destacava-se ter conhecido pessoalmente áreas já implantadas (39%), ter ouvido 

falar de outros pecuaristas (25%) ou por meio de palestras (14%).  

Ao serem indagados sobre o manejo do Tifton 85, 75% afirmaram não saber manejar a pastagem e 89% 

gostariam de receber visitas técnicas para o adequado manejo da forrageira. Quanto aos motivos que os 

levaram a despertar o interesse na implantação da pastagem, 29% acreditam ser uma boa pastagem pelas 

altas cargas de lotação que poderia suportar, 21% pelo elevado teor de proteína bruta, 11% pelo bom ganho 
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 de peso do gado, 7% por ser uma pastagem recomendada para equinos e 29% por acreditarem que o Tifton 

85 sufocaria o capim Annoni (figura 1). Quanto às espécies que seriam contempladas com a pastagem 

destacam-se bovinos de corte e ovinos, com 61 e 54% dos pecuaristas, respectivamente (figura 2). A 

alimentação dos equinos com Tifton 85 foi um interesse manifestado por 43% dos produtores, enquanto 

apenas 29% dos produtores desejam implantar a pastagem para bovinos de leite.  

 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados evidenciam que ainda há muitos mitos atrelados à pastagens de Tifton 85.Entretanto,os 

produtores reconheceram não possuir conhecimentos suficientes para o manejo da forrageira, e demonstram 

estar abertos à receberem orientações técnicas por meio de projetos para sua adequada implantação e 

manejo. Os resultados também confirmam a necessidade de desenvolvimento e a aceitabilidade por parte 

dos produtores de ações de extensão contemplando essa espécie forrageira, e nortearão ações de extensão 

futuras contemplando os pecuaristas interessados na implantação destas pastagens. 
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INTRODUÇÃO 
Grande parte das propriedades do Rio Grande do Sul utilizam, principalmente, as gramíneas como fonte de volumoso na 

nutrição de ruminantes. Dentre elas destacam-se  o campo nativo infestado com annoni no verão e o azevem no inverno, 

especialmente em anos de temperaturas hibernais moderadas e baixa intensidade de geadas, que permitem seu 

crescimento (MEDEIROS E FOCHT, 2007). Na Fronteira Oeste, o azevém é utilizado devido a sua complementaridade 

de ciclo vegetativo com as pastagens naturais, alto valor nutritivo, facilidade de estabelecimento e excelente capacidade 

de ressemeadura natural. Além disso, o manejo adequado de uma pastagem garante seu melhor aproveitamento pelos 

animais, maior sobrevivência das plantas, consequentemente menor perda de forragem e a estabilidade da produção da 

mesma. Sendo assim a adubação é um fator determinante no crescimento de plantas forrageiras, tanto em termos de 

macro como micronutrientes. O mercado de fertilizantes tem lançado produtos cada vez mais completos e complexos, 

dentre eles os fertilizantes foliares, porém, sua eficácia ainda é pouco testada e comprovada a campo. Neste contexto, 

objetivou-se verificar o desempenho de azevém sob pivô e pastejo de ovinos submetido a adubação com o fertilizante 

foliar CuBo®, de ação sistêmica, a base de Cobre e Boro e contendo ainda fitoestimulantes, fósforo, nitrogênio e 

aminoácidos (CARMONA et al., 2015) que após absorvidos são metabolizados intracelularmente e utilizados na síntese 

protéica e acúmulo de matéria seca, e contendo ainda fitoestimulantes, fósforo, nitrogênio e aminoácidos. 

METODOLOGIA 

O experimento foi implantado no dia 15 de abril com o plantio do Azevém (Lolium perene ) sob densidade de semeadura 

de 35kg/ha de sementes, utilizando como adubação de base 250kg/ha do formulado 80:20:15 como adubação de base e 

conduzido nos meses de maio, junho e julho de 2015 onde monitorou-se a taxa de acúmulo da forragem durante 4 

pastejos em propriedade particular que explora a  ovinocultura, localizada na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e as 

analises foram realizadas  no Laboratório de Nutrição Animal da Universidade Federal do Pampa – Campus Uruguaiana, 

Rio Grande do Sul, Brasil. O delineamento adotado foi de blocos casualizados com parcelas subdivididas no tempo, 

sendo a ausência e presença do CuBo® alocado na parcela, e os pastejos nas subparcelas. Nos pastejos utilizou-se 

ovinos machos da raça Texel com aproximadamente cinco meses de idade. A oferta de matéria seca de forragem 

considerada para ajuste de carga da lotação foi de 2% do peso vivo dos cordeiros. Avaliou-se o acúmulo de matéria seca 

(MS) total e parciais, do azevém implantado e do annoni que infestava a pastagem de azevém. As amostras de forragem 

eram colhidas antes dos animais adentrarem nos piquetes pelo método do quadrado (0,50x0,50m) lançado ao acaso para 

representação da área total, após a coleta era realizada a pesagem da produção total de matéria verde e secagem em 

estufa a 55ºC durante 72 horas, trituradas em moinho tipo Willy e submetidas a analises laboratoriais para determinação 

Após as amostras eram pesadas separadamente obtendo-se o teor de matéria seca total por espécie, o qual permitiu as 

estimativas da produção de massa seca por hectare. Onde o tempo de pastejo foi de três dias de ocupação e 12 dias de 

intervalo, com exceção do primeiro pastejo que foi realizado aos 60 dias apos semeadura. As médias foram comparadas 

pelo teste Tukey (5%). 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com exceção do terceiro pastejo, em todos os demais, a produção de Matéria Seca total, de azevém e de annoni foi 

superior quando utilizou-se o fertilizante Cubo®, que atua de forma sistêmica absorvido através das folhas, confirmando 

seu potencial de fornecimento de nutrientes via foliar, e posteriormente à aplicação e ciclagem de nutrientes via solo.  

Tabela1. Taxa de acúmulo diário de Matéria seca, em pastagem de azevem infestada com capim anoni com 

utilização do fertilizante cubo®  sob pastejo de ovinos. Uruguaiana, RS.  
 1º Pastejo 2º Pastejo 3º Pastejo 4º Pastejo Média CV1(%) CV2(%) 
 Cubo Normal Cubo Normal Cubo Normal Cubo Normal - - - 
MST 2028a 1688b 1594a 1362a 1252a 1436a 1109a 1070a 1442 6,53 6,80 
MS Azevem  1511b 1376a 805a 759a 510a 438a 534b 774a 838 2,65 4,28 
MS Anoni  229a 107b 464a 265b 468b 730a 250a 176a 336 10,09 7,11 

Médias seguidas de letra distintas na coluna diferem pelo deste F de Fischer (5%). CV (%): coeficiente de variação. P value: significância da análise de variância de Fischer (5%). CV: coeficiente de variação. 

No decorrer dos pastejos observou-se uma redução na produção de MS total e uma inversão na produção de MS das 

espécies da pastagem, com redução da produção de MS de azevém e um aumento na produção de MS de annoni, que 

pode ser pelo aumento da temperatura ambiente e também, devido a capacidade seletiva dos ruminantes, ainda mais 

evidente nos ovinos, o annoni ao ser rejeitado pelos animais durante o pastejo tem seu desenvolvimento mais uma vez  

favorecido, aumentando seu potencial de competição com as demais plantas forrageiras no espaço (PAULA;et al., 2009). 

Essa competição que faz com que o annoni se sobressaia na pastagem em relação ao azevém, como o observado neste 

estudo deve-se ao ciclo de fixação de carbono utilizado pelo annoni, que é o ciclo C4 (TAIZ E ZEIGER, 2009). 

CONCLUSÕES 

Nas condições que transcorreu o experimento pode se concluir que pastagens mistas tem um melhor desenvolvimento de 

rebrote sob influência da adubação foliar, dessa forma a utilização de cubo é capaz de estimular a produção de matéria 

seca total de azevem e annoni. Contudo o annoni possui potencial de competição com o azevém, suprimindo a pastagem 

de inverno sob pastejo de ovinos com lotação de 2% do peso vivo.  E que através da influência do fertilizante foliar pode 

ter ocorrido uma facilidade de rebrote do annoni em relação ao azevém além do seu potencial de competição. O 

comportamento de redução da produção de MS de azevem e um aumento na produção de annoni deveu-se a pressão de 

pastejo exercida pelos ovinos e ao aumento de temperatura ambiente no período hibernal de 2015 na Fronteira Oeste, 

onde teve suas temperaturas mínimas próximas a 10ºC e máximas próximas a 20ºC. Portanto estas possibilitaram a 

continuidade do crescimento do capim annoni, que por tratar-se de uma gramínea tropical, apresentaria redução nas 

suas taxas de crescimento com a queda das temperaturas e a ocorrência de geadas.  Entretanto em temperaturas 

ótimas, próximas aos 20ºC, como as observadas em praticamente todos os dias do período experimental, o annoni 

possui maior eficiência de fixação de carbono que forrageiras hibernais que pertencem ao ciclo C3, e assim, maior 

potencial fotossintético, acumulando mais matéria seca e crescendo mais em altura. Esse crescimento promove o 

sombreamento das plantas de azevém, limitando sua interceptação luminosa, potencial fotossintético e acúmulo de 

carbono, reduzindo sua produtividade. 
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INTRODUÇÃO 

Milheto e Sorgo são cultivares anuais de verão com elevado valor nutritivo, cespitosas e de crescimento 

ereto. Sendo pertencentes ao grupo C4, adaptam-se a grandes incidências de raios solares e perdem pouca 

água. Desenvolvem-se bem em solos médios e arenosos e não necessitam de alta fertilidade para germinar 

e completar seu ciclo, como descrito pelos autores Durães et al. (2008), Fontaneli (2002) e Coelho et al. 

(2010).   

Como a base alimentar dos herbívoros é o alimento volumoso (ANDRIGUETTO, 2006) é a partir deste que o 

animal, através dos microrganismos do rúmen, adquire energia para seus processos biológicos e fisiológicos. 

Por isso, a escolha do pastejo e sua composição são determinantes nos quesitos desempenho-produção. Na 

região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, há escassez de forrageiras de alto valor nutricional e alta 

produção, porém, ainda não são conhecidos o potencial forrageiro de milheto e sorgos na região, sendo, 

portanto o objetivo do presente trabalho.  

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado na área de pastejo dos animais pertencentes ao Tambo de Leite da Universidade 

Federal do Pampa – Uruguaiana, implantado em 05/11/2016, sob o delineamento inteiramente casualizado, 

com quatro tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos estudados foram diferentes pastagens de verão, 

sendo três sorgos (Supremo, Dom Verdeo 802, Atlântica R27) e um cultivar de milheto (Milheto BRS 1503). 

Foram realizadas três avaliações de pastejos em 05/01/2017, 01/02/2017, 22/02/2017. A precipitação 

acumulada no período foi de 195 mm. 

A produção de matéria verde foi obtida a partir da mensuração da produção em um metro linear em cada 

parcela e posterior correção para a área de um hectare. Para estimativa da produção e matéria seca, as 

amostras foram submetidas a secagem em estufa com circulação forçada de ar por 72 horas a 55ºC para 

obtenção dos teores de matéria seca, os quais foram multiplicados pela produção e matéria verde obtendo-se 

as produções de matéria seca (SILVA & QUEIROZ, 2005). A produção de matéria seca de folhas e de 

colmos foi obtida a partir da estimativa da proporção do peso seco de folhas e de colmos e sua correção pela 

produção total. Os dados foram submetidos a analise de variância e as médias foram comparadas por Tukey 

(5%).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi constatada a diferença estatística entre as gramíneas em todos os parâmetros produtivos estudados nos 

três ciclos de avaliações (Tabela 1).  

Na primeira avaliação, quando comparados entre si, constatou-se que os cultivares de sorgo DV 802 e R 27 

foram produtivamente superiores nos quesitos de PMVT e de PMST. O cultivar DV 802 manteve-se superior 

em PMSF e PMSC, sendo a PMSF maior. O Milheto foi produtivamente inferior em todos os critérios.  

Como resultado da segunda avaliação, após o pastejo, DV 802 obteve a melhor resposta em todos os 

parâmetros, o segundo melhor foi o sorgo Supremo. Assim como nas anteriores, no terceiro pastejo as 
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 produções se mantiveram as mesmas para o DV que permaneceu o mais produtivo em PMVT e PMST, 

sendo que desta proporção, a maior foi de folhas e a menor de colmos, o que significa que a pastagem é 

mais nutritiva. 

Tabela 1. Produções de matéria verde total (PMVT-kg/ha) de matéria seca total (PMST-kg/ha), matéria seca 

de folhas (PMSF-kg/ha) e matéria seca de colmos (PMSC-kg/ha) em pastagens de milheto e sorgos 

cultivados na fronteira oeste do rio grande do sul sob pastejos de novilhas leiteiras. 

Material Primeira Avaliação Segunda Avaliação 
PMVT PMST PMSF PMSC PMVT PMST PMSF PMSC 

Milheto 2920c 343c 281c 78c 3840d 656c 328b 328b 
R 27 4686b 629b 548b 185bc 5637c 1018b 461b 556ab 

Supremo 6231a 1038a 724a 253ab 4687b 962b 433b 529ab 
DV 802 7027a 1106a 758a 348a 7461a 1345a 740a 604a 
Média 5216 779 578 216 5406 995 491 504 
CV(%) 9,68 17,49 14,25 31,42 8,03 9,71 27,30 26,77 

P Value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,033 
Material Terceira Avaliação Produção Acumulada nas três avaliações 

PMVT PMST PMSF PMSC PMVT PMST PMSF  PMSC 
Milheto 3536c 538b 251c 287b 10296d 1553c 860c 693c 

R 27 3649c 597b 328c 269b 13972c 2348b 1337b 1010b 
Supremo 5335b 559b 486b 334ab 16253b 2759b 1643b 1116b 
DV 802 7102a 1153a 680a 474a 21590a 3604a 2178a 1426a 
Média 4906 712 436 341 15528 2566 1505 1061 
CV(%) 13,65 39,22 17,43 27,28 6,75 11,88 15,28 16,38 

P Value 0,000 0,012 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo teste Tukey (5%). 

Em relação a PMST o sorgo R27 obteve crescimento da primeira para a segunda avaliação e na terceira 

avaliação ocorreu um declínio de produção. O mesmo foi observado na variedade de sorgo DV 802, 

resultados semelhantes foram encontrados por Costa et al. (2013). A maior produção do sorgo DV deve-se a 

sua maior precocidade, que acelera o processo de emissão e alongamento de folhas (Martuscello et al., 

2015), ocasionando maior produção. Da mesma forma, o alongamento de colmos também é mais intenso, 

devido à entrada das plantas do sorgo DV no estádio reprodutivo, constatado especialmente no terceiro 

corte. Nesse estádio a planta acelera o alongamento de colmos, que contribui com a produção de matéria 

seca de colmos e total. Entretanto, mesmo com o alongamento dos colmos, as produções apresentaram 

maiores proporções de folhas, indicando forragens com bom valor nutricional (Martuscello et al., 2015). 

CONCLUSÕES 

Em relação ao Milheto e aos outros cutivares de sorgo, o Dom Verdeo (sorgo), apresenta elevado potencial 

produtivo nas condições deste estudo, sendo recomendado como forragem de verão para pastejo. 
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INTRODUÇÃO 

Durante o período de seca, quando ocorre escassez das pastagens, é necessário o uso de pastagens de verão, para 

disponibilizar forragem de alto valor nutritivo para os animais (Orth et al, 2012). O milheto e o sorgo forrageiro são as 

forrageiras anuais de verão mais cultivadas no Sul do Brasil, de crescimento rápido e elevado valor nutritivo no tecido 

imaturo (Orth et al, 2012). Entretanto, em função do crescimento da planta e condições climáticas, pastagens de verão 

podem alterar rapidamente suas características estruturais, as quais irão interferir no seu valor nutricional e no 

comportamento de pastejo dos animais (Castagnara et al., 2011). Essas informações ainda são escassas para as 

condições de desenvolvimento de plantas na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Assim, objetivou-se identificar as 

características morfológicas de pastagens anuais de verão implantados na Fronteira Oeste do RS. 

METODOLOGIA 
O experimento foi implantado em 05/11/2016, sob o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos 

(sorgos Supremo, Dom Verdeo 802, Atlântica R27 e Milheto BRS 1503) e cinco repetições. A semeadura foi realizada 

com 17 kg/ha de sementes e com semeadora de fluxo contínuo em linhas espeçadas de 0,17 m. Como adubação de 

base utilizou-se 300 kg/ha do formulado 5:30:15- NPK-nitrogênio, fósforo (P2O5) e potássio (K2O), respectivamente. 

Como adubação de cobertura, aos 35 dias após a semeadura aplicou-se ao experimento a dosagem de 40 kg/ha de 

nitrogênio (N), utilizando-se 90 kg/ha do fertilizante ureia (45% de N). Foram realizadas três avaliações e pastejos em 

05/01/2017, 01/02/2017 e 22/02/2017. No pastejo utilizou-se novilhas Holandês e Jersey, sob carga animal de 12 UA/ha 

durante período de um dia até a obtenção de altura de resíduo pós-pastejo equivalente a 50% da altura de entrada dos 

animais na pastagem (Carvalho et al., 2010). As avaliações foram realizadas imediatamente antes dos pastejos, 

mensurando-se altura do dossel forrageiro, estande de plantas, número de perfilhos por planta, número de folhas por 

planta, comprimento médio de folhas e altura do meristema apical. Todas as avaliações foram realizadas com régua 

graduada em centímetros e por meio da contagem manual. Também foi mensurada a relação folha/colmo, por meio da 

razão entre o peso seco de folhas e de colmos, obtidos por meio da coleta de cinco plantas de cada unidade 

experimental e sua separação e lâminas foliares e colmo+bainha e posterior secagem em estufa. Os dados foram 

submetidos a analise de variância e as médias foram comparadas por Tukey (5%).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foi constatada significância das gramíneas estudadas sobre todos os parâmetros estudados nos três cortes, exceto no 

estande na primeira avaliação, número de perfilhos e relação folha colmo na segunda avaliação e altura de plantas e 

estande na terceira avaliação (Tabela 1). Nas duas primeiras avaliações o milheto apresentou número de folhas, 

comprimento de folhas e altura de plantas inferiores aos sorgos, porém, todos apresentaram elevados números de folhas. 

Na segunda avaliação, todos os materiais reduziram seu número de folhas em aproximadamente 50% em relação à 

primeira avaliação. Essa redução deve-se ao pastejo rotativo utilizado, pois este afeta as características estruturais de 

pastagens (Silva et al., 2012). Também, a senescência das folhas mais velhas e de menor nível de inserção no perfilho 

contribuiu para um menor número de folhas após o início dos pastejos, assim, como o período de descanso utilizado, que 

exerce influência no número de folhas vivas expandidas (Pedroso et al., 2009) e deveria ser suficiente para expansão 

completa de 1,5 a 2,0 novas folhas (Silva et al., 2012). As diferenças observadas no comprimento de folhas devem-se á 

altura de plantas, pois esta possui correlação direta com o comprimento de folhas (Tabela 1). Isso ocorre porque quanto 

maior a altura de plantas, maior o comprimento do pseudocolmo, caminho que precisa ser percorrido pela folha para se 

tornar completamente expandida, resultando em maior comprimento de folhas. 
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 No estande e plantas houve diferença estatística somente na segunda avaliação, onde o milheto apresentou estande de 

plantas superior aos sorgos (Tabela 1), sugerindo uma maior capacidade de sobrevivência das plantas ao pisoteio 

realizado durante ao pastejo. O número de perfilhos foi inferior no sorgo R27 na primeira avaliação e superior no sorgo 

Supremo na terceira avaliação (Tabela 2), indicando diferenças na capacidade e perfilhamento entre os materiais e 

também, diferentes respostas do perfilhamento ao pastejo. Essa característica é extremamente relevante em uma 

pastagem, pois o perfilho é a menor unidade produtiva da pastagem, responsável pela produção de folhas, produto 

desejado durante o pastejo. A mensuração da densidade de perfilhos e do numero de folhas são indispensáveis para a 

caracterização de uma pastagem, pois traduzem a apresentação espacial da matéria seca e sua estrutura na pastagem, 

com a qual o animal irá interagir (Silva et al., 2012). Em relação a altura do meristema apical foi constatada maior altura 

do sorgo Supremo na primeira e segunda avaliações, enquanto na terceira avaliação o sorgo DV 802 apresentou maior 

altura do meristema apical  (Tabela 1). O meristema apical é o local de diferenciação tecidual e formação de novas 

folhas, e quanto maior a demora para sua elevação mais será prolongado o ciclo da pastagem. 

Tabela 1. Características morfológicas de milheto e sorgos cultivados na fronteira oeste do rio grande do sul sob pastejos 

de novilhas leiteiras. 

 

Material Nº folhas Comp. Folhas (cm) Altura  
plantas (cm) 

Estande 
(plantas/ha) 

Perfilhos 
/planta AMA (cm) RFC 

Pr
im

ei
ra

 
av

al
ia

çã
o 

Milheto 6,36b 34,64c 36,20c 399996a 3,48a 5,08b 3,70a 
R 27 8,36a 44,52bc 48,68b 331762a 1,64c 4,12b 3,03ab 

Supremo 8,92a 47,92b 61,40a 298821a 3,84a 12,48a 3,00ab 
DV 802 8,84a 59,80a 66,96a 343526a 2,68b 3,76b 2,34b 
CV (%) 6,98 12,47 8,61 17,95 14,14 37,84 22,83 
P value 0,000 0,000 0,000 0,125 0,000 0,000 0,060 

Se
gu

nd
a 

av
al

ia
çã

o 

Milheto 3,60b 24,48b 53,76b 371761a 3,24a 9,99b 1,00a 
R 27 5,04a 31,48ab 62,40ab 178822b 4,24a 7,56b 0,86a 

Supremo 4,36ab 35,96a 81,64a 235292b 3,72a 17,32a 0,87a 
DV 802 4,80a 26,84ab 75,96a 195292b 4,84a 6,84b 1,42a 
CV (%) 11,54 19,92 15,99 14,58 21,62 30,93 43,97 
P value 0,004 0,042 0,006 0,000 0,064 0,000 0,223 

Te
rc

ei
ra

 
av

al
ia

çã
o 

Milheto 3,28a 44,20b 75,00a 247057a 2,12b 15,57ab 0,88b 
R 27 3,20a 44,04b 68,96a 221174a 2,16b 12,36ab 1,25a 

Supremo 3,72a 50,36ab 65,68a 218822a 3,12a 11,00b 1,46a 
DV 802 3,76a 61,24a 72,84a 225880a 2,48b 22,92a 1,47a 
CV (%) 11,28 16,99 15,84 15,75 13,14 38,31 13,83 
P value 0,090 0,024 0,579 0,602 0,001 0,033 0,000 

Médias diferentes na mesma letra na coluna, em cada avaliação, diferem pelo teste Tukey (5%). CV: coeficiente de variação, P value: significância da análise de variância. 

Na primeira avaliação o milheto foi superior na relação folha colmo, na segunda avaliação não foi constatada 

significância, na terceira avaliação os sorgos foram superiores ao milheto (Tabela 1). Essa dinâmica ocorre porque o 

sorgo tende a ter menor proporção de colmo em relação à folhas, entretanto, com o avanço do desenvolvimento da 

pastagem e entrada no ciclo reprodutivo, ocorre alongamento dos colmos e redução proporcional na massa seca da 

quantidade de folhas, como ocorreu com o milheto na terceira avaliação. Com os sorgos possuem ciclo vegetativo mais 

longo, mantiveram relação folha/colmo inferior mesmo na terceira avaliação, por ainda não terem adentrado a fase 

reprodutiva de crescimento das plantas. A entrada na fase reprodutiva é crítica para a qualidade das pastagens, devido 

ao alongamento dos colmos. Este alongamento aumenta a produção de biomassa vegetal, mas influencia negativamente 

no seu valor nutritivo devido à diminuição na relação folha/colmo (Silva et al., 2012). 

CONCLUSÕES 
Existem diferenças morfológicas nas pastagens de milheto e dos sorgos Supremo, R27 e DV 802, que também são 

influenciadas pelos pastejos, porém, todos os materiais estudados apresentam características favoráveis para utilização 

como forrageiras até o terceiro pastejo com intervalos de 25 dias.  
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INTRODUÇÃO 

A conservação de excedentes forrageiros permite suprir com volumosos de qualidade o déficit alimentar dos 

períodos de escassez e a padronização das dietas de rebanhos ao longo do ano (Tadielo et al., 2014). 

Recomenda-se o azevém (Lolium multiflorum) para a conservação por possuir valor nutricional e digestibilidade 

elevados (Arboitte et al., 2006), especialmente sob adubação nitrogenada (Gasparin & Bonetti, 2009). Variedades 

tetraploides, como o cultivar Potro, possuem ciclo vegetativo mais longo e maior potencial de produção (Hahn et al, 

2015), porém, ausência de informações sobre sua qualidade para produção de pré-secados.  Da mesma forma, 

ainda são desconhecidos os efeitos de níveis de adubação nas pastagens dessa forragem sobre a qualidade dos 

pré-secados produzidos. Assim, objetiva-se com este trabalho identificar os efeitos de níveis de adubação na 

qualidade de pré-secados do azevém cv. Potro. 

METODOLOGIA 
O ensaio com foi conduzido sob o delineamento inteiramente casualizado, com nove tratamentos e quatro 

repetições. Como tratamentos, adotou-se presença e ausência de adubação de base (300 kg/ha de 08:20:15 – 

Nitrogênio, Fósforo e Potássio, respectivamente) e níveis de adubação de cobertura (0; 10 ;20 ;40 e 50 kg/ha de N 

na forma de ureia). No estágio vegetativo pleno o azevém foi cortado e permaneceu desidratando à campo por 72 

horas para redução da umidade e posterior ensilagem. Na ensilagem utilizou-se silos experimentais e compactação 

manual, visando a densidade de ensilagem de 600 kg/m³. Após 45 dias de fermentação, realizou-se a abertura dos 

silos e amostragens para a determinação do nitrogênio amoniacal-N-NH3 e pH, e da composição bromatológica 

(matéria seca-MS, proteína bruta-PB, fibra em detergente neutro-FDN, fibra em detergente ácido-FDA, 

hemicelulose-HEM). Destes valores, foi estimado o NDT (nutrientes digestíveis totais) e a capacidade de consumo 

de MS em porcentagem do peso vivo (CMSPV). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

foram comparadas pelo teste Scott-Knott (5%). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Todos os tratamentos estudados afetaram significativamente as variáveis analisadas (Tabela 1). A utilização de 

maiores níveis de adubação estimulou a redução no conteúdo de matéria seca dos pré-secados obtidos (Tabela 1). 

Isso ocorre porque apesar de a adubação impulsionar o acúmulo de matéria seca elevando a produtividade de 

pastagens (Mantai et al., 2015), ela estimula o maior alongamento celular e a menor deposição de parede celular 

nas células (Taiz e Zeiger, 2013). Esse comportamento eleva o conteúdo celular e por consequência o teor de 

água na planta, que mesmo com a desidratação à campo, manteve-se inferior em relação aos pré-secados obtidos 

com as plantas submetidas a menores níveis de adubação. O maior teor de N-NH3 foi obtido com o maior nível de 

adubação estudado (Tabela 1). Este resultado deve-se ao maior teor de N-NH3 na forragem decorrente do nível 

mais elevado de nitrogênio aplicado ao solo e absorvido pelas plantas (Prado, 2008) e ao menor teor de matéria 

seca obtido neste pré-secado (31,74%). Teores de matéria seca inferior a 32% recomendados para silagens 

(Mcdonald et al., 2010) favorecem a ocorrência de proteólise no interior do silo, com a liberação de N-NH3. Este 

somado ao N-NH3 elevado na forragem resultou em pré-secado com valores de N-NH3 superiores ao limite de 10% 

(McDonald et al., 2010) indicado para caracterização de silagens com boa preservação e qualidade. Maiores níveis 

de adubação também favoreceram a obtenção de pré-secados com maiores valores de pH (Tabela 1), excedendo 
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 o limite superior de 4,2 (McDonald et al., 1991), devido ao maior teor de PB e à capacidade tampão imposta pelos 

compostos nitrogenados presentes nesta PB (McDonald et al., 1991). O aumento da adubação, inclusive a 

nitrogenada não ocasionou aumento dos teores de PB nos pré-secados (Tabela 1) devido ao efeito de diluição. 

Este decorre da maior produção de matéria seca proporcionada pelo aumento do aporte de nitrogênio no solo (Taiz 

e Zeiger, 2013). 

Tabela 1.Valores de pH, nitrogênio amoniacal, matéria seca e composição bromatológicas de pré-secados do 

azevém Potro sob diferentes níveis de adubação de base (B) ou cobertura (C). 
Adubações 

 
MS (%) N-NH3 

   
pH PB (%) FDA (%) FDN (%) HEM (%) NDT (%) CMSPV (%) 

    0B  0C 45,91B 6,14E 4,32C 11,00D 37,06C 56,99B 19,94A 61,90A 2,11A 
    0B 10C 41,64D 12,12B 4,35C 11,78C 38,00B 57,56B 19,56A 61,24B 2,08A 
    0B 20C 48,54A 6,40E 4,93B 12,38B 36,12C 56,95B 20,83A 62,56A 2,11A 
    0B 40C 43,92C 9,28C 5,32A 11,70C 38,50B 59,19A 20,69A 60,89B 2,03B 
300B   0C 45,34B 10,89C 4,95B 11,08D 39,24B 59,38A 20,14A 60,37B 2,02B 
300B 10C 42,75D 8,05D 4,94B 13,41A 39,40B 59,61A 20,20A 60,26B 2,01B 
300B 20C 42,49D 10,28C 5,25A 11,59C 41,40A 59,36A 17,95B 58,86C 2,02B 
300B 40C 36,67E 13,32B 4,88B 10,84D 42,35A 61,12A 18,78B 58,20C 1,96B 
300B 50C* 31,74F 18,77A 5,17A 11,04D 41,79A 60,54A 18,75B 58,59C 1,98B 
CV (%) 1,86 11,26 5,11 4,56 3,43 1,94 6,22 1,57 1,92 
P value 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,000 0,000 

B: adubação de base com formulado 8:20:15; C: adubação de cobertura com nitrogênio na forma de ureia; MS: matéria seca; N-NH3: nitrogênio amoniacal; 
pH: potencial hidrogeniônico; PB: proteína bruta; FDA: fibra em detergente ácido; FDN: fibra em detergente neutro; HEM: hemicelulose; NDT: nutrientes 

digestíveis totais; CMSPV: consumo de matéria seca em porcentagem do peso vivo. 
Os maiores conteúdos de FDN e FDA e os menores valores de Hemicelulose, NDT e CMSPV foram observados 

nos pré-secados obtidos com os maiores níveis de adubação (Tabela 1).  Os maiores valores de FDN e FDA 

observados com o aumento dos níveis de adubação devem-se ao desenvolvimento mais vigoroso das plantas 

acompanhado de um maior desenvolvimento de colmos (Carmo et al., 2012). Estes possuem maiores teres de 

constituintes fibrosos (FDN e FDA) que possuem correlação negativa com a digestibilidade, NDT e CMSPV . Estes 

resultados indicam que nas condições deste estudo, menores níveis de adubação proporcionariam a obtenção de 

pré-secados com melhor qualidade nutricional para a alimentação animal. Entretanto, os resultados encontrados 

para FDN foram satisfatórios segundo recomendação de Mertens (1994), para alimentação de ruminantes (550 a 

600 g/kg). Assim como os valores encontrados para o FDA, que segundo recomendação de Nussio et al. (1998) 

estão abaixo do nível máximo estipulado para o consumo de ruminantes que é de 40%.  A redução nos teores de 

Hemicelulose devem-se à hidrólise de carboidratos estruturais, pois após o consumo dos carboidratos solúveis, a 

hemicelulose torna-se a principal fonte de carboidratos para as fermentações  (McDonald et al., 1991).  

CONCLUSÕES 

Pastagens de azevém Potro podem ser utilizadas para produção de pré-secados com elevado valor nutricional, 

porém, este é prejudicado por elevados níveis de adubação nitrogenada de base ou cobertura. 
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INTRODUÇÃO 
O azevém (Lolium multiflorum) possui potencial para uso na alimentação de ruminantes e herbívoros como pastagem 

fresca para pastejo, ou como forragem conservada, pois possui elevada produção de forragem e valor nutritivo (Silveira, 

2015). Esse potencial torna-se ainda maior com o uso do nitrogênio (N) que contribui com o aumento da produção de 

biomassa forrageira das pastagens (Mantai et al., 2015).  

Porém, estudos da produção e seu uso como pré-secados, aplicação de nitrogênio no azevém Barjumbo e seus efeitos 

nas forragens conservadas obtidas ainda são incipientes. Desta forma, objetivou-se identificar o efeito de níveis de 

adubação no perfil fermentativo e valor nutricional de pré-secados de azevém Barjumbo.  
METODOLOGIA 

O ensaio com o azevém Barjumbo foi conduzido sob o delineamento inteiramente casualizado, com nove tratamentos e 

quatro repetições. Como tratamentos, adotou-se presença e ausência de adubação de base (300 kg/ha de 8:20:15) e 

níveis de adubação de cobertura (0; 10; 20 ;40 e 50 kg/ha de N). No estágio vegetativo pleno o azevém foi cortado e 

permaneceu desidratando a campo por 99 horas para elevação da matéria seca e posterior ensilagem. Durante este 

período foi registrada a ocorrência de duas precipitações que somaram 38 mm. Na ensilagem utilizaram-se silos 

experimentais e compactação manual, visando à densidade de ensilagem de 600 kg/m³.  

Após 45 dias de fermentação, realizou-se a abertura dos silos e amostragens para a realização de análises 

bromatológicas, matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose (HEM), fibra em 

detergente neutro (FDN) e perfil fermentativo (nitrogênio amoniacal-N-NH3 e pH). Os dados foram submetidos à análise 

de variância e as médias foram comparadas pelo teste SCOTT-KNOTT (5%). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A adubação com N contribuiu com a obtenção de pré-secados com teores de MS superiores tanto na ausência, quanto 

na presença de adubação de base, exceto no pré-secado obtido com a forragem implantada com 300 kg de fertilizante na 

base e aplicação de 50 kg/ha de N em cobertura, que apresentou o pior desempenho (Tabela 1). Esse resultado deve-se 

ao elevado potencial de deposição de MS impulsionado pela adubação nitrogenada, que estimula o desenvolvimento das 

plantas, por consequência o acúmulo de MS (Mantai et al., 2015). No entanto, no tratamento 300B50C o menor conteúdo 

de matéria seca deveu-se ao alongamento celular ocasionado pelo N aplicado em cobertura. Altas doses de N ocasionam 

maior alongamento celular e menor espessamento das paredes primária e secundária das células, por consequência, 

menor deposição de matéria seca na forragem produzida (Taiz e Zeiger, 2013). Cabe ressaltar que todos os pré-secados 

obtidos tiveram conteúdo de MS inferiores aos 320 g/kg recomentados por McDonald et al., (2010) para obtenção de 

volumosos fermentados de boa qualidade. Os baixos conteúdos de MS obtidos devem-se à ocorrência de chuvas durante 

a desidratação a campo, sendo uma condição real, à qual os produtores estão sujeitos.  

O N-NH3 não foi alterado pelas adubações, mas excederam o limite superior de 10% do nitrogênio total, recomendado 

por McDonald et al., (2010) possivelmente devido ao baixo conteúdo de MS que favorece a proliferação de 

microrganismos do gênero Clostridium. Essas bactérias secretam enzimas proteolíticas, capazes de degradar compostos 

proteicos dos materiais ensilados elevando os teores de N-NH3 (Mota et al., 2011). Esse processo justifica também o 

elevado teor de N-NH3 observado no pré-secado com a forragem sob a mais elevada adubação (300B50C - 24,22% do N 

total) (Tabela 1). Os valores de pH diferiram entre as adubações estudadas, e todos mantiveram-se acima da faixa 
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 recomendada entre 3,8 e 4,2 (Mcdonald et al., 2010), porém, esse resultado não pode ser atribuído as adubações 

estudadas, pois mesmo na ausência de adubação (0B0C) observou-se valor elevado de pH (5,18) (Tabela 1). 

Tabela 1. Matéria seca (MS), nitrogênio amoniacal (H-NH3 %N), pH e composição bromatológica de pré-secados do 

azevém Barjumbo sob diferentes adubações. 

Tratamento MS (%) N-NH3  
(% N total) pH PB (%) FDA (%) FDN (%) HEM (%) NDT (%) CMSPV (%) 

0B0C 26,83B 15,60C 5,18A 15,22A 33,35D 50,55C 17,20B 64,49A 2,38A 
0B10C 29,12A 18,48B 4,87C 11,63B 33,49D 52,29B 18,80A 64,40A 2,30B 
0B20C 29,63A 13,57C 4,99B 12,36B 34,62C 52,76B 18,14A 63,61B 2,27B 
0B40C 28,24A 14,91C 4,72D 13,08A 33,19D 49,82C 16,63C 64,61A 2,41A 

300B0C 25,91C 14,69C 4,86C 10,94B 36,64A 55,20A 18,56A 62,19D 2,17C 
300B10C 27,53B 15,75C 4,99B 13,28A 35,92B 53,20B 17,27B 62,69C 2,26B 
300B20C 29,15A 8,97D 4,62E 14,10A 35,62B 53,20B 17,58B 62,91C 2,26B 
300B40C 28,63A 13,52C 5,04B 10,63B 35,81B 54,15A 18,34A 62,77C 2,22C 
300B50C 21,46D 24,22A 4,57E 11,89B 34,86C 49,89C 15,02D 63,44B 2,41A 

CV(%) 2,93 14,47 1,00 12,19 1,59 1,47 4,69 0,61 1,52 
Pvalue 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

B: adubação de base com formulado 8:20:15; C: adubação de cobertura com nitrogênio na forma de uréia; MS: matéria seca; N-NH3: nitrogênio amoniacal; 
pH: potencial hidrogeniônico; PB: proteína bruta; FDA: fibra em detergente ácido; FDN: fibra em detergente neutro; HEM: hemicelulose; NDT: nutrientes 

digestíveis totais; CMSPV: consumo de matéria seca em porcentagem do peso vivo. 

Observou-se variação significativa nos teores de PB dos pré-secados, porém, sem um padrão que pudesse estar 

relacionado com as adubações utilizadas (Tabela 1). O N elevaria os teores de PB até que a elevação da produção de 

MS ocasionasse o efeito de diluição deste e outros nutrientes, equalizando os teores nos materiais (Taiz e Zeiger, 2013). 

Entretanto, a ocorrência de chuvas durante a desidratação do material a campo pode ter ocasionado a perda de 

compostos nitrogenados.  

Com exceção do maior nível de adubação estudado (300B50C), observaram-se valores inferiores para de FDA nos pré-

secados obtidos com os azevéns que não receberam adubação de base (Tabela 1). Este resultado confirma o potencial 

da adubação nitrogenada para melhorar o valor nutricional de volumosos, pois a fração FDA é a menos digestível da fibra 

(Van Soest, 1994). Esse resultado confirma o potencial da adubação nitrogenada em melhorar o valor nutricional das 

forragens pela diluição da parede celular depositada e pela maior concentração de fotoassimilados derivados da maior 

taxa fotossintética no seu conteúdo celular (Taiz e Zeiger, 2013). Resultado inverso ao FDA foi observado para o NDT, o 

qual foi superior quando foram usadas apenas adubações de cobertura (Tabela 1), assemelhando-se aos resultados 

obtidos para o consumo de matéria seca (Tabela 1). Nas condições deste estudo, a elevação dos níveis de adubação 

causou impacto negativo no valor nutricional dos pré-secados obtidos com a forragem produzida. Portanto, a decisão de 

utilização de níveis elevados de adubação deverá levar em consideração os objetivos de produção de matéria seca de 

forragem e as condições de fertilidade do solo, que sendo adequadas requerem menor intensidade de adubações nas 

pastagens cultivadas. 

CONCLUSÕES 

O azevém Barjumbo pode ser utilizado na produção de pré-secados de elevada qualidade nutricional. Essa qualidade 

pode ser incrementada com a utilização de adubação nitrogenada em cobertura, porém, não apresenta respostas 

positivas à utilização da adubação de base. 
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INTRODUÇÃO 

Forragens conservadas como pré-secados são uma excelente estratégia alimentar para períodos de escassez forrageira, 

pois permitem que o excedente de épocas de alta produção seja armazenado para uso em períodos de vazio forrageiro 

(Jimenez, 2013). Porém, devido aos custos envolvidos na conservação de forragens, busca-se armazenar alimentos de 

elevado valor nutricional. Dentre estes, destaca-se o azevém (Lolium multiflorum Lam), gramínea de estações frias muito 

utilizado para pastejo e fenação na região sul do Brasil. Além de características da própria forrageira, o nível de adubação 

também pode melhorar a qualidade do alimento volumoso obtido. Como ainda são escassas informações sobre a 

qualidade e conservação desta variedade de azevém, objetivou-se com este estudo analisar o efeito de diferentes 

adubações no valor nutricional de silagens de azevém Willians. 

METODOLOGIA 
O ensaio com o azevém Willians foi implantado e conduzido sob o delineamento inteiramente casualizado, com nove 

tratamentos e quatro repetições. Como tratamentos, adotou-se presença e ausência de adubação de base (300 kg/ha 

com valor de NPK de 8:20:15) e níveis de adubação de cobertura (0; 10;20;40 e 50 kg/ha de N). O azevém foi cortado em 

seu estágio vegetativo pleno e permaneceu desidratando a campo por 99 horas para redução no teor de umidade e 

posterior ensilagem. Na ensilagem utilizou-se silos experimentais e compactação manual, visando a densidade de 

ensilagem de 600kg/m³. 

Após 45 dias de fermentação, realizou-se a abertura dos silos e amostragens para a determinação da matéria seca (MS), 

valor nutricional (proteína bruta (PB), fibra em detergente ácido (FDA), hemicelulose (HEM), fibra em detergente neutro 

(FDN)) e perfil fermentativo (nitrogênio amoniacal-N-NH3 e pH). Os dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias foram comparadas pelo teste SCOTT-KNOTT (5%). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As adubações alteraram todos os parâmetros estudados, com exceção da hemicelulose, nos pré-secados do azevém 

Willians (Tab. 1). Os maiores valores de MS foram observados nos pré-secados com menores níveis de adubação, todos 

que receberam 0B alcançaram valores de MS entre 25 e 32% (Tabela 1) recomendado para silagens (McDonald et al., 

2010). Esses resultados devem-se às condições climáticas desfavoráveis durante o período de desidratação (baixa 

radiação solar, alta umidade relativa do ar e risco de precipitações), e a ensilagem precoce do material.  

Independente da adubação de base, os menores valores de N-NH3 foram observados nos pré-secados obtidos com a 

forragem sem aplicação de N em cobertura (Tab. 1). A adubação nitrogenada estimulou o aumento dos valores de N-NH3 

nas silagens (Tab. 1). Esse aumento deve-se ao menor teor de MS, que favorece o desenvolvimento de microrganismos 

com capacidade proteolítica, como o Clostridium. McDonald et al. (2010) e à intensa hidrólise de proteínas nas primeiras 

24 horas de desidratação, principalmente por enzimas da planta (Heron et al., 1989). Em todos os pré-secados os teores 

de N-NH3 excederam o limite do máximo de 10% em relação ao nitrogênio total por McDonald et al. (2010) para 

caracterizar silagens de boa qualidade, resultando em silagens cuja palatabilidade é menor, prejudicando o consumo 

animal. Assim como os resultados observados para o N-NH3, nos valores de pH, todos os pré-secados apresentaram 

valores mais elevados do que o  limite superior (4,2) recomendado porMcDonald et al., (1991) para obtenção de silagens 

bem preservadas. Essa característica também deve-se ao conteúdo de matéria seca reduzido, que prejudica o 

desenvolvimento das bactérias ácido láticas, e favorece o desenvolvimento dos Clostridium. Ambos utilizam açucares 

para produção de ácidos, porém, os Lactobacillus produzem preferencialmente ácido lático, um potente redutor de pH, 
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 enquanto o Clostridium produz outros ácidos, como o ácido acético, com menor potencial de redução de pH (Mcdonald et 

al., 1991). Assim, baixo conteúdo de matéria seca resulta em silagens com pH mais elevado. Os valores de PB não 

obedeceram a um padrão de elevação em função das adubações utilizadas (Tab.1). O não uso de adubação de base 

associado com doses de 10 e 20 kg/ha de nitrogênio em cobertura proporcionaram os maiores teores de PB, indicando 

um maior equilíbrio entre a massa seca produzida e sua composição nitrogenada. Elevadas produções de matéria seca, 

devidas a altos níveis de adubação podem ocasionar o efeito de diluição dos nutrientes na massa seca, reduzindo 

também os teores de PB. Entretanto, em todos os pré-secados estudados, os índices de PB obtidos estiveram acima das 

necessidades mínimas (7%) de ruminantes para o adequado funcionamento ruminal (Van Soest, 1994). 

Tabela 1. Valores de pH, nitrogênio amoniacal (em % do N total), MS e composição bromatológica (em % da MS) de pré-

secados do azevém Willians colhido no primeiro corte no momento da abertura dos silos. 
Adubação MS N-NH3 pH PB FDA FDN HEM NDT CMSPV (%) 
    0B   0C 28,57 a 13,15c 5,08a 13,92d 43,36a 54,01c 10,65a 57,49b 2,22a 
    0B 10C  28,81a 17,39a 4,95b 16,05a 37,74b 53,98c 16,24a 61,42a 2,23a 
    0B 20C 26,08b 18,02a 4,75b 15,93a 39,03b 52,43c 13,40a 60,52a 2,29a 
    0B 40C  27,12b 16,03b 5,26a 13,83d 35,95b 55,44b 19,49a 62,68a 2,17b 
300B   0C 23,17c 10,73d 4,81b 15,16b 43,80a 58,90a 15,10a 57,18b 2,04c 
300B 10C  20,64d 15,12b 4,79b 15,52b 38,83b 53,85c 15,02a 60,66a 2,23a 
300B 20C 23,30c 13,88c 4,76b 14,66c 41,67a 52,60c 10,93a 58,67b 2,28a 
300B 40C 23,76c 14,90b 4,89b 14,08d 36,75b 51,28c 14,53a 62,12a 2,34a 
300B 50C 19,28e 16,23b 4,67b 15,33b 37,95b 50,97c 13,02a 61,28a 2,36a 

Cv(%) 3.57 9.03 3.32 2.65 7.52 3.24 23.37 3.45 3.24 
P Value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.027 0.005 0.000 

B: adubação de base com formulado 8:20:15; C: adubação de cobertura com nitrogênio na forma de ureia; MS: matéria seca; N-NH3: nitrogênio amoniacal; 
pH: potencial hidrogeniônico; PB: proteína bruta; FDA: fibra em detergente ácido; FDN: fibra em detergente neutro; HEM: hemicelulose; NDT: nutrientes 

digestíveis totais; CMSPV: consumo de matéria seca em porcentagem do peso vivo. 

Foi observado que altos níveis de adubações isoladas elevam os teores de FDN da forragem (Tab.1), devido ao 

desequilibro no metabolismo dos nutrientes no interior das plantas. Porém, todos os valores de FDN estão adequados, 

pois são inferiores a 660g/kg, limite recomendado para forragens (Mertens, 1994) para que não ocorra limitação de 

consumo de matéria seca. Esse resultado confirma-se pelos valores de CMSPV observados, que exceto nos maiores 

níveis de adubações isoladas são elevados, e possibilitam a formulação de dietas com alta inclusão de volumoso. Essa 

característica é extremamente relevante para rebanhos leiteiros, em que dietas com alto volumoso de elevada qualidade 

aumentam a segurança alimentar das vacas, sua saúde ruminal e reduzem riscos de problemas metabólicos de origem 

nutricional como acidoses ou deslocamentos de abomaso. Alguns valores de FDA excederam o limite de 40% 

recomendado por Nussio et al. (1998) para o consumo de bovinos, porém, não interferiram no CMSPV. Meinerz et al. 

(2015) observou teores de celulose superiores aos deste estudo (21,83 a 24,02%) em silagens de azevém, porém, 

trabalhando com cultivar e idade de colheita diferentes. Os valores de NDT foram alterados pelas adubações estudadas 

sem um padrão específico, porém, são semelhantes aos encontrados em forragens frescas de elevado valor nutricional 

ou em silagens de milho, na qual segundo Keplin (1992) o valor ideal de NDT é entre 64 e 70%, confirmando seu 

potencial de utilização em dietas de animais de alta exigência. 

CONCLUSÕES 
O azevém Willians possui potencial para produção de pré-secados de elevada qualidade nutricional, entretanto, na sua 

fertilização deve-se prezar pela combinação de adubações de base e cobertura para melhorias dos índices nutricionais 

dos pré-secados obtidos.  
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, principalmente na região Sul, devido as variações climáticas extremas, a pecuária se torna dependente de 

estratégias alimentares para os períodos de vazio forrageiro. Nestas épocas as baixas temperaturas e/ou a escassez 

hídrica, limitam a quantidade e qualidade das pastagens nativas (Pires et al., 2013).  

A ensilagem é uma alternativa para conservação de forragens, porém, durante este processo ocorrem alterações na 

composição química da forragem ensilada (Santos et al., 2010) em maior ou menor magnitude. O sorgo está entre as 

culturas mais adaptadas ao processo de ensilagem devido à facilidade em seu cultivo e rusticidade, qualidade na silagem 

produzida e alto rendimento (Silva et al., 2012). Porém, ainda pouco se conhece sobre a magnitude das alterações que 

ocorrem durante o processo fermentativo de silagens submetidas longos períodos de armazenamento, especialmente na 

forragem obtida com o cultivo do híbrido de sorgo Maxisilo.   

METODOLOGIA 

O hibrido de sorgo Maxisilo foi implantado em 02/01/2016, utilizando-se semeadora de fluxo continuo sob espaçamento 

de 0,34 m. Na base aplicou-se 120 kg/ha do formulado 8:20:15 e na cobertura 50 kg/ha de nitrogênio na forma de ureia 

aos 45 dias após a semeadura.  

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com oito tratamentos e quatro repetições. Nos 

tratamentos foram analisados oito tempos de fermentação: dia zero (momento da ensilagem) e aos 1, 3, 7, 14, 28, 56 e 

112 dias do processo fermentativo. 

Na colheita, a forragem foi ensilada em silos experimentais, confeccionado com canos PVC, nas dimensões de 50 cm de 

altura e 10 cm de diâmetro. Nas datas previstas para as aberturas realizou-se a amostragem para posterior analise do 

perfil bromatológico segundo Silva & Queiroz, (2009) e Van Soest et al. (1991). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve significância dos tempos de fermentação em todos os parâmetros analisados (Tabela 1). A proteína bruta ajustou-

se ao modelo quadrático de regressão, e todos os demais parâmetros ao modelo linear. Observou-se redução nos 

conteúdos de PB até os 95 dias de fermentação com posterior aumento. A quebra de proteínas no interior do silo deve-se 

à ação de enzimas proteolíticas ocasionando sua redução. No entanto, seu aumento deve-se ao consumo de outros 

constituintes, fazendo com que proporcionalmente a proteína aumente no percentual da matéria seca da massa ensilada. 

Dentre os microrganismos responsáveis pela produção destas enzimas proteolíticas no interior dos silos destacam-se os 

Clostrídeos, que desenvolvem-se preferencialmente em materiais com matéria seca inferior a 30%  (Mota et al., 2011). O 

FDN e FDA apresentaram respostas lineares, mas com comportamento inverso, enquanto o FDA elevou-se ao longo do 

período de fermentação o FDN apresentou redução, devido a redução observada na Hemicelulose (Tabela 1). Esta 

reduziu 0,073% a cada dia do período de fermentação, ocasionando redução de 0,056% no FDN. A redução da 

hemicelulose deve-se à sua hidrólise no interior do silo, com liberação de pentoses que serão fermentadas para produção 

de energia aos microrganismos, pois a hemicelulose é a principal fonte de carboidratos solúveis (McDONALD et al., 

1991). 
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 A celulose e a lignina são constituintes da FDA, e seu aumento em 0,078% e 0,022%, respectivamente, culminaram com 

o aumento de 0,067% na FDA. Esse aumento não se deve ao aumento da quantidade total destes constituintes na 

silagem, mas sim, ao aumento proporcional em função da redução dos demais compostos, pois todos os resultados são 

expressos em 100% da matéria seca. A lignina é praticamente indegradável no interior dos silos, enquanto uma pequena 

fração da celulose pode ser hidrolisada (McDONALD et al., 1991), porém, neste estudo não gerou diferenças 

significativas. 

Tabela 1. Alterações bromatológicas em silagens do sorgo Maxisilo até os 112 dias de ensilagem 

Dias 0 1 3 7 14 28 56 112 Equação R² 
PB 4,93 4,94 4,79 4,52 5,02 5,42 5,44 5,52 Y=4,78+0,019x- 0,0001x² 0,73 
FDA 43,37 44,07 44,96 45,11 45,19 46,66 50,19 50,88 Y=44,46+0,067x 0,98 
FDN 72,34 72,61 69,82 69,51 68,89 67,75 66,38 65,41 Y=70,64-0,056x 0,72 
HEM 26,97 26,80 23,36 23,15 22,70 19,58 17,38 18,30 Y=24,30-0,073x 0,62 
CEL 34,59 35,29 33,62 35,87 32,24 33,68 34,69 44,23 Y=33,37+0,078x 0,67 
LIG 10,76 9,70 9,97 10,50 10,26 10,59 11,47 12,57 Y=10,12+0,022x 0,87 
NDT 57,48 56,99 56,36 56,26 56,21 55,18 52,71 52,22 Y=56,72-0,047x 0,88 
CMSPV 1,66 1,65 1,72 1,73 1,74 1,77 1,81 1,83 Y=1,70+0,001x 0,75 

PB: proteína bruta; FDA: fibra de detergente ácido; FDN: fibra de detergente neutro; HEM: hemicelulose; CEL: celulose; LIG: lignina; 
NDT: nutrientes digestíveis totais; CMSPV: consumo de matéria seca em porcentagem de peso vivo. 

 

Os teores de NDT reduziram ao longo do período fermentativo, especialmente devido ao consumo dos carboidratos 

solúveis pelas bactérias no interior do silo, especialmente as bactérias ácido láticas. Os carboidratos solúveis 

representam a fração solúvel dos carboidratos não fibrosos, e possuem potencial para geração de energia tanto aos 

microrganismos da silagem quanto aos animais após alimentação. Seu consumo no interior do silo reduz o valor 

nutricional do material ensilado, mas em contrapartida viabiliza a produção de ácido lático, que ocasiona o abaixamento 

do pH com a consequente conservação da silagem obtida. 

O CMSPV elevou-se com o decorrer do período de fermentação devido à redução observada no FDN (Tabela 1). Esta é 

utilizada como parâmetro de consumo, e sua redução possibilita aos animais o aumento da ingestão de matéria seca pela 

menor proporção de constituintes fibrosos, como observado para o CMSPV. Quanto maior o CMSPV maior a proporção 

de alimento volumoso que pode ser incluído na dieta animal. Isso confere uma dieta com menor custo e mais segura do 

ponto de vista de saúde ruminal, devido a presença de alimento com velocidade mais moderada de fermentação e que 

estimula a ruminação, produção de saliva e tamponamento ruminal. 

CONCLUSÕES 

Apesar dos valores de NDT apresentarem certa redução os valores de CMSPV e PB aumentaram mostrando assim que 

é possível a conservação de silagens do hibrido de sorgo Maxisilo por 112 dias de fermentação sem grandes perdas nos 

valores nutritivos do alimento, e até melhorando os níveis de consumo do mesmo.  
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INTRODUÇÃO 

Para conservar forragens e garantir a alimentação dos animais durante algumas épocas do ano onde se tem 

escassez do pasto nativo, a produção de silagem é um método bastante utilizado e de grande valia na 

conservação de alimentos (COSTA et al., 2016). O sorgo é uma planta resistente a climas semiáridos e tem 

boa adaptação a ambiente com pouco índice de chuvas, resistente a temperaturas elevadas e com solo de 

baixa fertilidade, quando comparadas com a cultivar de milho, que requer  cuidado maior para sua 

implantação (TOLENTINO et al., 2016). Sendo assim o sorgo se torna uma boa alternativa para a produção 

de silagem garantindo melhores resultados econômicos à atividade (NASCIMENTO et al. 2008). Assim, se 

objetivou com este experimento, analisar a quebra da estabilidade aeróbica de silagens dos cultivares de 

sorgo Qualysilo, Maxisilo, Chopper e Dominator após a exposição ao ar durante sete dias. 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Pampa – Campus Uruguaiana, na Fazenda Escola 

e no Laboratório de Nutrição Animal sob o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e 

quatro repetições. Os tratamentos estudados foram os Sorgos Qualysilo, Maxisilo, Chopper e Dominator. Os 

sorgos foram ensilados em silos experimentais confeccionados com canos de PVC com 50 cm de altura e 10 

cm de diâmetro. Em cada silo, foi acondicionado 2,500 kg de matéria verde de sorgo, onde foi ensilado e 

compactado com auxílio de um compactador, e os silos foram tampados com caps dotados de válvula do tipo 

Bunsen para o livre escape dos gases. Para assegurar o ambiente anaeróbico após tampados os silos, os 

caps foram vedados. Após o período estipulado para a fermentação (224 dias), os silos foram abertos e 

desensilados, descartando-se uma camada de 5 cm da porção superior e 5 cm da porção inferior de cada 

silo, com posterior homogeneização. Para estudo da estabilidade aeróbica, uma amostra de 500 g de silagem 

de sorgo foi submetida à exposição ao ar, simulando condições de cocho (Jobim et al., 2007) e teve seus 

valores de temperatura e pH monitorados diariamente para verificar a quebra da estabilidade aeróbia. A 

temperatura da silagem e do ambiente foi monitorada com termômetro digital do tipo espeto, enquanto o pH 

foi determinado conforme descrito em Silva e Queiroz (2009). Os dados foram submetidos a análise de 

variância e os sorgos foram comparados pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. No pH, as 

alterações ao longo do tempo foram estudadas por meio de análise de regressão testando-se os modelos 

linear e quadrático. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
No período inicial de avaliação da estabilidade, não foi observado alteração significativa nos valores de pH. 

No entanto, após 72 horas de exposição ao ar, houve quebra da estabilidade aeróbica com a elevação dos 

valores de pH da silagem em mais de 0,2 unidades de pH em relação ao valor inicial (MORAN et al., 1996). 

Este resultado indica que silagens de Sorgo Qualysilo, Maxisilo, Chopper e Dominator podem apresentar 

deterioração rápida após a abertura dos silos, já que a quebra da estabilidade aeróbica é o indicativo inicial 

de decomposição pela ação de microrganismos aeróbicos que se encontravam latentes durante a fase 

anaeróbica dentro do silo (BERNARDES et al., 2009). 
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 Tabela 1. Variações no pH de silagens de sorgos durante 192 horas de exposição ao ar. 
Sorgos 0 24 48 72 96 120 144 168 192 

Qualysilo 4,19a 4,23a 4,18a 4,41a 4,37ª 4,63a 4,22b 4,74b 4,85b 
Maxisilo 3,74a 3,70ab 3,72ab 3,97a 4,31ª 4,96a 5,45a 5,75a 6,29a 
Chopper 3,43a 3,37b 3,38b 3,66a 3,75ª 4,64a 4,78ab 6,19a 5,50ab 

Dominator 3,61a 3,52ab 3,61ab 4,15a 4,17ª 4,46a 4,32b 4,93b 5,17b 
Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5%). Negrito: Quebra da estabilidade aeróbia devido à elevação do pH em mais de 0,2 

unidades. Y Qualysilo =4,15+0,003x; R²=0,66; Y Maxisilo =3,03+0,016x; R²=0,93; Y Chopper =2,89+0,014x; R²=0,85; Y Dominator =3,49+0,007x; R²=0,89. 

 

Ao longo do período de exposição ao ar, todas as silagens apresentaram elevação dos valores de pH, porém, 

as elevações mais expressivas foram das silagens obtidas com os sorgos Maxisilo e Chopper, os quais 

elevaram o seu pH em 0,016 e 0,014 unidades de pH a cada hora de exposição ao ar. Desta forma, para se 

evitar riscos de deterioração aeróbica do material ensilado após a abertura dos silos devido a penetração de 

ar na massa ensilada, a produção e uso destas silagens deve obedecer a remoção de uma camada mínima 

de 15 cm do silo diariamente. A degradação aeróbica além de alterações na temperatura e pH ocasiona 

também a proliferação de fungos que oxidam os ácidos orgânicos, e podem produzir micotoxinas, tornando 

as silagens mais instáveis e sujeitas à deterioração. Também podem apresentar perda de valor nutricional e 

redução do consumo pelos animais (BERNARDES et al., 2009). 

No parâmetro temperatura (Tabela 2), não se pode observar quebra da estabilidade aeróbica, pois em 

nenhuma das avaliações, houve alteração significativa. Isso indica a não ocorrência de alterações 

bromatológicas, visto que durante tais alterações, o aumento da temperatura teria correlação com a redução 

dos valores de teor nutritivo do alimento (BERNARDES et al., 2009). 

Tabela 2. Variação da temperatura das silagens de sorgo após 224 dias de fermentação e 192 horas de 

exposição ao ar. 

Sorgo 0 24 48 72 96 120 144 168 192 
Qualysilo 25,00a 23,25a 24,00a 25,00b 25,00b 24,50a 24,00a 24,75a 25,00a 
Maxisilo 23,75b 23,25a 25,25a 26,25a 26,00a 25,00a 24,25a 25,00a 25,25a 
Chopper 23,75b 23,00a 25,00ab 26,50a 26,00a 25,00a 24,00a 25,00a 25,00a 

Dominator 23,50b 23,00a 24,75ab 24,75b 25,00b 24,75a 24,00a 24,50a 25,25a 
TºC Ambiente 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

P value 0,002 0,423 0,024 0,000 0,000 0,247 0,169 0,248 0,428 
CV (%) 1,87 1,48 2,15 1,75 0,00 1,54 0,98 1,54 1,37 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem estatisticamente pelo teste Tukey (5%). Ainda, aumentos de temperatura em silagens no período 
inicial da exposição aeróbica caracterizam crescimento de leveduras e fungos filamentosos, após a elevação do pH indicam ação de bacilos, que 

desenvolvem-se preferencialmente em condições de pH mais elevado (WOOLFORD, 1990).  
 

CONCLUSÃO 
Devido à quebra da estabilidade aeróbica após 144 horas de exposição ao ar nas silagens de Sorgo, conclui-

se que esta deve ser oferecida aos animais em tempo inferior ao mencionado, devido incidência de 

proliferação de microrganismos indesejáveis ou patogênicos nestas situações, principalmente fungos e 

bactérias que possam eventualmente deteriorar o material apresentado. 
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INTRODUÇÃO 
Na produção de ruminantes, um dos fatores que limitam o confinamento de bovinos é o custo da alimentação. Por 

isso, existe a necessidade de se combinar uma alimentação com propriedades adequadas para bom desempenho 

animal e qualidade da carne com custo viável. A oferta de energética, que em algumas regiões é obtido através do 

milho, é o fator que mais eleva o custo da alimentação, pois esse ingrediente é utilizado na alimentação de 

monogástricos. Dessa forma, a viabilidade da substituição do milho por outra fonte de energia contribuiria para a 

redução nos custos com alimentação de animais confinados (PRADO et al., 2000). Dentre alternativas de fontes 

energéticas, tem-se os farelos de arroz, especialmente nas regiões produtoras. Entretanto, vários fatores afetam a 

composição destes farelos (NÖRNBERG et al. 2004), como cultivar de arroz utilizado e processamento aplicado 

aos grãos. Entretanto, o valor de comercialização aplicado é o mesmo para todos os farelos. A Fronteira Oeste do 

Rio Grande do Sul destaca-se na produção de arroz e seus subprodutos como o farelo, porém, informações sobre 

a composição dos farelos comercializados ainda são escassas. Assim, objetivou-se a caracterização nutricional de 

farelos de arroz obtidos em empresas comerciais de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. 

METODOLOGIA 
O experimento foi conduzido e as análises realizados nas dependências do Laboratório de Nutrição Animal e 

Forragicultura, pertencente à Universidade Federal do Pampa, Campus de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições. 

Os tratamentos estudados consistiram farelos de arroz obtidos em cinco empresas comerciais de Uruguaiana-RS, 

Brasil. Em cada empresa foram coletadas amostras de quatro partidas, que corresponderam às repetições. Após a 

coleta, todas as amostras foram submetidas a procedimentos laboratoriais para determinação da composição 

bromatológica, e a partir desta, estimativas do valor nutricional dos alimentos. As análises bromatológicas foram de 

matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB), segundo as metodologias descritas por Silva & 

Queiroz, (2009), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), lignina, celulose e 

hemicelulose, foram analisados pelos métodos de Van Soest et al. (1991). Os dados foram submetidos à análise 

de variância e quando constatada significância, comparados pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os farelos estudados diferiram significativamente em todos os parâmetros bromatológicos estudados (Tab.1), 

concordando com o citado por Nörnberg et al. (2004), de que há grande variação na composição bromatológica de 

farelos de arroz comerciais, mesmo dentro de uma mesma região produtora. As diferenças nos teores de MS 

devem-se ao processo e tempo de secagem do arroz nos engenhos, pois quanto maior o tempo de secagem, 

maior o teor de MS. As diferenças observadas nos demais constituintes analisados, dentre eles, MM, MO, FDN, 

FDA, EE, PB e lignina devem-se às proporções de casca adicionadas aos farelos (Tab.1). Quanto maior a 

proporção de casca de arroz adicionada, maior o teor de MM devido à sílica presente na casca do arroz e por 

consequência, menor o teor de MO. Da mesma forma, o aumento da fração casca nos farelos, ocasiona aumento 

dos constituintes fibrosos, elevando os teores de FDN, FDA e lignina (Tab.1). Da mesma forma, o aumento das 

frações fibrosas devido à adição de casca de arroz aos farelos, reduz proporcionalmente frações relevantes no 

aspecto nutricional, como a PB, fonte de aminoácidos e de nitrogênio para o funcionamento ruminal, e o EE, fonte 
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 de energia na alimentação animal (SILVA; QUEIROZ, 2009). Ao serem comparados com resultados da literatura, 

os valores de EE obtidos para o Farelo 3 são superiores aos encontrados por Gonçalves e Carneiro (2003) 

mostrando que embora haja grande variação na composição dos farelos comercializados em Uruguaiana, estes 

possuem valor energético potencial para utilização na alimentação tanto de monogástricos quanto de ruminantes.  

A média geral dos teores de proteína bruta foi de 12,93 % com baixo coeficiente de variação, assegurando sua 

representatividade para a composição dos farelos comerciais de Uruguaiana. Ainda, este valor de PB é semelhante 

ao valor de 13,49% encontrado por Gonçalves & Carneiro (2003). Embora o farelo de arroz seja caracterizado 

como um alimento energético por possuir teor de PB inferior a 20%, os valores de PB obtidos são relevantes na 

nutrição animal, pois dependendo da categoria e espécie, o teor de PB dos farelos obtidos equipara-se a exigência 

nas dietas animais. 

Tabela 1. Composição bromatológica (%) de farelos de arroz comercial obtidos em Uruguaiana-RS, safra 

2015/2016. 
Farelos MS MM MO FDN FDA EE PB HEM CEL LIG 

1 
 
 
 
 
 

92,87ab 12,50a 94,21b 44,90a 30,93ª 6,20d 10,53c 13,97ab 18,80a 12,13a 
2 94,15a 9,63c 95,98a 30,76b 17,90c 12,36b 14,07a 12,86ab 7,67b  10,23a 
3 86,29d 10,99b 89,01e 24,82c 13,76d 18,32a 12,63b 11,06ab 8,38b 5,38b 
4 91,17c 9,00d 91,00c 32,95b 23,87b 11,30b 13,83a 9,08b 17,46a 6,41b 
5 91,81bc 9,99b 90,01d 41,02a 24,25b 9,07c 13,59ab 16,77a 15,57a 8,68ab 

Média 91,26 10,42 92,04 34,89 22,14 11,45 12,93 12,75 13,58 8,57 
CV% 0,59 2,02 0,23 5,66 4,49 5,53 3,08 18,8 18,51 16,53 
EPM 0,31 0,12 0,12 1,14 0,83 0,35 0,23 1,38 1,45 0,82 
DMS 1,44 0,57 0,56 5,31 3,86 1,65 1,07 6,44 6,76 3,81 
*MS: Matéria Seca; MM: Matéria Mineral; MO: Matéria Orgânica; FDN: Fibra em Detergente Neutro; FDA: Fibra em Detergente Ácido; EE: Extrato Etéreo; 

PB: Proteina Bruta; HEM: Hemicelulose; CEL: Celulose; LIG: Lignina; Medias seguidas da mesma letra não diferem de Teste Tukey; CV (%): Coeficiente de 
variação; EPM: Erro padrão da média; DMS: Diferença Mínima Significativa. 

Os teores de hemicelulose e celulose apresentaram variações compatíveis com as variações observadas 

para FDN e FDA, pois fazem parte destas frações Silva e Queiroz (2009) (Tab.1). Também, dentre as 

vantagens da utilização do farelo de arroz, além do custo e disponibilidade no comércio local destaca-se o 

seu teor de gordura (EE), que o torna um relevante ingrediente energético em rações (NÖRNBERG et al. 

2004). Entretanto, em teores de EE mais elevados, como os observados nos farelos 2,3 e 4 há a 

necessidade de cuidados na sua inclusão na dieta para ruminantes, visando não ultrapassar 5-7% da MS da 

dieta. Teores superiores podem prejudicar a atividade dos microrganismos ruminais prejudicando sua adesão 

às partículas de alimento volumoso e reduzindo a digestiblidade das dietas, especialmente da fração fibrosa 

(VAN SOEST, 1994).   

CONCLUSÕES 
Todos os farelos estudados possuem potencial para utilização na alimentação animal, porém seu uso requer 

a inclusão nas dietas em quantidades estimadas por meio de formulações de dietas balanceadas e 

compatíveis com as necessidades nutricionais de cada espécie e categoria animal.  
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INTRODUÇÃO 

O Tifton 85 é uma gramínea do gênero Cynodon spp, caracterizada por ser uma planta perene, rizomatosa e 

estolonífera, com grande massa folhear e porte relativamente alto (BURTON et al., 1993). Segundo Pedreira 

(1996), esta gramínea apresenta importantes características forrageiras, como capacidade para produzir 

elevada quantidade de forragem de boa qualidade. Possui rizomas que lhe conferem a característica de 

resistência à seca e ao frio. Entretanto, sua propagação é vegetativa, e existem dificuldades no controle de 

invasoras durante sua implantação ocasionando elevadas infestações por plantas daninhas, que devido à 

sua capacidade de interferência, reduzem a produtividade das forrageiras (Noronha et al., 2010). Tendo isso 

em vista, o objetivo do presente trabalho foi analisar qual o melhor tratamento em pré-emergência para evitar 

a interferência de plantas daninhas em uma pastagem de Tifiton 85, e realizar a mensuração da ocorrência 

dessas plantas indesejáveis através de sua matéria seca. 

METODOLOGIA 

Para a realização do experimento foi utilizado o método de delineamento em blocos casualizados, com três 

tratamentos e dez repetições. As parcelas experimentais possuíam 3x10 metros e foram demarcadas através 

de estacas. Foram usadas diferentes formas de aplicação de herbicidas pré-emergentes nas parcelas, com o 

objetivo de analisar qual o melhor controle para plantas daninhas do Tifton 85. Para isso, foram utilizados os 

seguintes tratamentos no ensaio: Testemunha (sem aplicação); Primatop (aplicação de atrasina+simazina) e 

Primatop+Gliphosato (aplicação de atrasina+simazina e glifosato). 

O experimento foi implantado no dia 19 de novembro de 2016, na Fazenda Escola, da Universidade Federal 

do Pampa – Uruguaiana. A área foi preparada com uma aragem e duas gradagens e os sulcos foram abertos 

com auxilio de enxada, com espaçamento de 0,70 cm entre linhas e 0,50 entre plantas. Foram utilizadas 

mudas formadas, com no mínimo 3 estolões e 8 entre-nós por estolão. Após a implantação a área foi irrigada 

com lâmina d’água aproximada de 15 mm/dia. Aos 25 dias após a implantação procedeu-se a aplicação de 

25 kg/ha de nitrogênio na forma de ureia. Aos 51 dias após a implantação, avaliou-se o comprimento dos 

estolões, e a densidade e massa seca das plantas daninhas. Os estolões foram mensurados com auxílio de 

régua, e as plantas daninhas foram quantificadas por meio de quadrado com área conhecida. Para 

conhecimento da sua massa seca as mesmas foram coletadas e secas em estufa. Os dados foram 

submetidos a Anova e Tukey (5%). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A utilização dos herbicidas em pré-emergência não afetou o desenvolvimento das plantas de Tifton 85, que 

aos 51 dias após o plantio apresentaram comprimento médio dos estolões de 41,14 cm. Esse 

desenvolvimento expressivo é muito importante do ponto de vista do estabelecimento da pastagem e do 

controle de plantas daninhas. Os herbicidas recomendados para pré-meergência das culturas possuem 
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 potencial para inibir a germinação das sementes de plantas daninhas, mantendo a área livre de infestações 

por aproximadamente 60 dias, condicionados ao nível de infestação da área, à quantidade de sementes de 

plantas daninhas presentes no banco de sementes do solo e às condições climáticas. Assim, quanto mais 

rápido e maior for o alongamento dos estolões, também mais rápido será o estabelecimento da pastagem e a 

cobertura do solo, ocasionando o impedimento físico ao estabelecimento de plantas daninhas (Ferreira et al., 

2010).  

Tabela 1. Comprimento de estolões, densidade e massa seca de plantas daninhas em área de Tifton 85 

implantada sob diferentes estratégias e manejo de plantas daninhas em pré-emergência. 
Estratégia Comprimento dos estolões (cm) Plantas daninhas (nº/m²) Massa seca (kg/m²) 
Testemunha  44,10ª 22,00a 1224,80a 
Primatop 38,07ª 14,00b 461,44b 
Primatop+Glifosatoo 38,27ª 16,80b 176,80b 
Média 40,14 17,60 621,01 
P value 0,1530 0,0033 0,0023 
CV (%) 18,91 16,34 37,94 

A densidade de plantas daninhas foi superior nos tratamentos sem utilização de pré-emergente, assim como 

a massa seca acumulada (Tabela 1).  A média de massa seca acumulada nas parcelas sem aplicação dos 

herbicidas foi de 1224 g/m², equivalendo a uma produção de massa seca de uma pastagem de 12248 kg/ha 

de matéria seca. Essa exorbitante quantidade de massa seca acumulada é um fator extremamente limitante 

a implantação de pastagens de Tifton 85, pois ocasiona impedimento físico à emissão e estabelecimento dos 

estolões das plantas de Tifton, além de prejudicar seu crescimento prostrado, ocasionando a elevação dos 

estolões. Ao competirem pela área de solo com as plantas daninhas, os estolões emitidos não tocam o solo e 

elevam-se, e ao deixarem de tocar o solo, deixam de emitir raízes e perfilhos que dariam origem a uma nova 

planta. Esse processo retarda o estabelecimento da pastagem. Da mesma forma, o desenvolvimento das 

plantas daninhas contribui com a realimentação do banco de sementes de plantas daninhas no solo, 

assegurando a continuidade dos ciclos de infestação. O banco de sementes de plantas daninhas no solo é 

um fator determinante no sucesso da implantação de pastagens perenes, pois sob condições favoráveis, as 

mesmas emergirão e darão origem a uma nova população de plantas indesejáveis. Kuva et al. (2008), 

avaliando a cultura da cana, também perene e implantada por método vegetativo, cujo controle de plantas 

daninhas acontece de forma semelhante ao realizado no Tifton 85, constataram média 350 sementes/m2.  

CONCLUSÃO 

Na implantação de pastagens de Tifton 85 a utilização de herbicida pré-emergente é indispensável para o 

controle de plantas daninhas. A opção entre a utilização ou não de glifosato antes da implantação do Tifton 

85 dependerá da infestação a área com daninhas no momento do plantio. 
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