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EFEITO DE DIFERENTES IDADES X DESMANA NA PERFORMANCE DE VACAS ZEBU 

ADULTAS ALIMENTADAS CO)! DOIS NÍVEIS DE ENERGIA 
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Eis 1978, foi iniciado um experimento sobre reproduço do gado agi 

rado (gado comum da regio dos Cerrados), -em relaço a ntveis de energIa '('Attd e 'Sai 

xo) pSs-parto e diferentes idades de desonaino (controlada, 1, 3, 5 e 6 meses). Na Ta 

bela abaixo encontram-se os tratamentos aplicados aos animais experimentaiS. 

To-atamentos NGmero 	de Idade do bezerro à }flvel 	de.energh t  
vacas desmama 

1 5 1 ms 

2 -5 1 nEs Baixo 

3 5 3 meses Alto 

4 5 3 meses Baixa 

5 5 5 meses Alto 

6 5 5 meses Baixo- 

7 5 6 meses Alto 

8 5 6 meses Baixo 
o 

9 5 aleitamento controido 2  Alto 

AO 5 aleitamento çontrolado Baixo 

1 Alta energia = 1.3 x recomendaçio do NRC 

Baixa energia = 0,7 x recomendaçio do NRC 

2 Aleitamento duas vezes ao dia, a partir dos 30 dias pSs-parto 

Dois lotes de vacas agiradas foram confinadas, recebendQ no cocho 

una mistura de feno de graçntneas, milho triturado e torta de algodo, de aCor$o com 

00 dois ntvds de energia (1,3 x NRC e 0,7 x NRC). O ntvel de proteina da dieta foi 

nanriçio constarUe para os dois lotes (750 g de proteina/vaca/dia). 
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As vacas foram colocadas nos grupos de energia, de acordo com o 

50 ao parto. Os tratamentos de desmana foram sorteados ao acaso dentro dos lotes de 

energia. Quando diagnosticadas prenhas (palpaço retal a cada 14 dias), as vacas 	fo 

ram retiradas do experimento e retornaram 	pastagem nativa. 

O grupo de baixa energia perdeu 21% mais peso durante os primeiros 

dias p6s-parto que o grupo de alta erergia. Ambos os grupos começaram a ganhar peso 

aos 150 dias ap&s o parto, o que corresponde à data de desmama de cinco meses. Nessa 

poca, somente cinco vacas lactando encontravam-se no experimento. 

O efeito da idade de desnana foi maior que o da energia sobre a nu 

dança de peso de vacas agiradas aps o parto. Quando o "stress" da 1actaço foi remo 

vdo aos 30 dias ps-parto, as vacas continuaram a perder peso, sS voltando ao esta 

do de ganho de peso 60 dias aps a desmama, ou seja, 90 dias ps-partc. 

As vacas que tiveram seus bezerros separados aos 30 dias de idade 

(desmama controlada), e daí era diante aleitados duas vezes ao d.a (30 minutos 	cada 

vez), pederam muito menos peso a voltaram a um estado de ganho de peso 	mais cedo 

(. 30 dias aps a desmama) que as vacas desmamadas aos 3, 5 e 6 meses. Já as 	vacas 

desmamadas aos 90 dias pGs-parto, mantiveram seus psos dos 90 aos 150 dias, somente 

voltando a ganhar peso 150 dias ps-parto. 

No houve grande diferença na mudança de peso de vacas desniamadas 

aos 5 e 6 meses pSs-parto, sugerindo que os naiores efeitos do "stress" da iactaçao 

apresentam-se durante os primeiros cinco meses. 

O período de- serviço (numero de dias do parto 	concepço) foi es 

tiaiado pelos dados de palpaçio retal. Houve uma resposta positiva ao tratamento 	de 

alta energia, reduzindo-se o período de serviço em 41 dias, em relaçio ao tratamento 

de baixa energia. 

Parece existir um pequeno efeito do nível de energia dobre o perto 

do de serviço de vacas desmarnadas aos 90 dias e aquelas que receberam o tratamento de 

aleitamento controlado. Entretanto, as vacas da aleitamento controlado do grupo de 

baixa energia conceberam lactando, enquanto as desmamadas aos 90 dias, no mesmo grt' 

po, conceberam 16 dias ap6s a desmama. 

As vacas desmamadas a um Ins tiveram 156 dias o menos no período de 

serviço do que aquelas desnarasdas aos seis meses, concebendo novamente, em ndia, 52 

dias ap6s o parto, indicando una excelente fertilidade quando o efeito 	fisio1gico 

e nutricional - o bnzerro ao p - 	removido mais cedo. Com  um período de serviço de 

52 dias, a taxa de natalidade ser de 100%. Magno sabendo que a desmama do hozerro a 

um ns nio 	considerada pritica nos sistemas de cria dos Cerrados, esse tratanento 

foi incluído para se observar se o gado zebu 	fisiologicamente capaz de conceber no 

vamente to cedo quanto as raças de clima temperado. 


