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Interação da nutrição e eficiência reprodutiva em bovinos de corte* 
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Resumo 

A nutrição influencia a fertilidade através do fornecimento de componentes 

específicos necessários para os processos do desenvolvimento do folículo, ovulação, 

maturação oocitária, fertilização, sobrevivência embrionária, estabelecimento da 

gestação e sobre as concentrações circulantes dos hormônios e outros metabólitos 

sensíveis aos níveis de energia, proteína, minerais e vitaminas. A deficiência e baixa 

qualidade deste nutrientes tem demostrado afetar negativamente a reprodução, com 

impacto no intervalo de partos. A suplementação com lipídios aumenta a circulação de 

colesterol, progesterona e o tempo de ação do corpo lúteo em bovinos, o que tem sido 

associado à melhoria nas taxas de concepção. Genética e peso são outros fatores que 

agem na idade a puberdade, no anestro e no pós-parto prolongado, sendo que a atuação 

desses não é totalmente elucidados sobre o eixo hipotálamo-hipófise-ovariano. Estudos 

sobre a influência da nutrição sobre a reprodução de fêmeas permitiram uma 

manipulação de dietas a fim de incrementar a eficiência reprodutiva em bovinos de 

corte. 
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Abstract 

Nutrition influence fertility by providing specific components required for 

follicle development, ovulation, oocyte maturation, fertilization and embryo survival, 

establishment of pregnancy and on circulating concentrations of hormones and other 

metabolites sensitive to energy, protein, minerals and vitamins levels. The disability and 

poor quality of these nutrients has been shown to adversely affect reproduction, with 

impact on calving interval. Supplementation with lipids increases cholesterol 

circulation, corpus luteum and progesterone action time in cattle, which have been 

associated with improvement in conception rate. Genetics and body weight are other 

factors that are involved in the puberty age, in anoestrus and in prolonged postpartum, 

wherein the performance of these is not fully elucidated on the hypothalamic-pituitary-

ovarian axis. Studies on the influence of nutrition on female reproduction allowed a diet 

manipulation to increase reproductive efficiency in beef cattle. 

.Keywords: body condition, energy, precocity, protein, supplementation  

Introdução 

A baixa eficiência reprodutiva das fêmeas observada na maioria dos sistemas, 

seja pela tardia idade à primeira cria, ou pelo longo intervalo entre parições, é um dos 

fatores que mais limita a produção de carne bovina em regiões tropicais (Pelicioni et al., 

1999). Por isso, proporção de animais nascidos e desmamados em relação ao número de 

fêmeas do rebanho determina grande parte da rentabilidade do sistema (Pilau & Lobato, 

2009). Além disso, a idade à puberdade, que varia conforme o manejo, genética, pressão 

de seleção, sanidade (Molina & Maia Filho, 2007), peso e escore corporal, habilidade 
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materna da mãe, manejo nutricional pós-desmama, qualidade e quantidade de forragem, 

nível de suplementação (volumosa e ou concentrada), além dos aspectos econômicos e 

objetivos do sistema, tem impacto sobre a eficiência reprodutiva, produtiva e 

econômica, pois relaciona-se ao crescimento e desenvolvimento adequado da novilha. O 

manejo da primípara também deve adotar técnicas reprodutivas – desmame temporário 

ou precoce, protocolos hormonais, massagem uterina, etc – imprescindíveis para o 

reestabelecimento da atividade ovariana e uterina para nova concepção, evitando o 

descarte precoce da fêmea. A deficiência múltipla – energia, proteína, minerais e 

vitaminas – leva à subnutrição com queda do ganho de peso médio diário e do peso ao 

sobreano, gerando, consequentemente, atraso na idade a puberdade e queda nas taxa de 

reconcepção.  

Fatores que afetam a idade a puberdade 

O ganho de peso pré e pós desmame influencia o peso e o escore corporal (EC) 

da novilha no início da estação de monta, e esses estão correlacionados positivamente 

com maior taxa de prenhez ao final da estação. Nos Estados Unidos, a maioria das 

novilhas é inseminada com a idade entre 13 e 15 meses. Nos países com sistemas de 

produção em pastagens tropicais, devido à estacionalidade da produção forrageira aliada 

a uma maior predominância da genética zebuína, ocorre um atraso na idade à primeira 

cobertura, que pode variar entre 24 e 36 meses. Mas além disso, diversos são os fatores 

que influenciam a idade à puberdade: 

1) Fatores nutricionais:  

O EC de vacas e novilhas de corte é um importante fator que altera a fertilidade 

do rebanho, sendo o nível energético da dieta o principal elemento a afetar o 

desempenho reprodutivo. As necessidades energéticas de vacas podem ser divididas por 

ordem prioritária, em: manutenção, lactação, ganho de peso e condição corporal, e 

reprodução. Ou seja, se a vaca for mantida em um nível nutricional que permita apenas 

a manutenção, o reflexo primário será a inibição da atividade reprodutiva. Em algumas 

ocasiões, apenas os desequilíbrios de microelementos e vitaminas podem ser 

responsáveis pelo baixo desempenho reprodutivo.  

 A maior ingestão de nutrientes, principalmente energia, está relacionado com o 

aumento das concentrações de LH, IGF-I, diminuição do hormônio de crescimento 

(GH) (Maquivar & Day, 2009), maior ganho de peso, escore e peso corporal, taxa de 

prenhez, e redução da idade à puberdade . Esta última é dependente da maturação do 

hipotálamo que, por usa vez, depende do aumento da secreção pulsátil de LH. A 

restrição alimentar energética inibe o desenvolvimento do sistema reprodutivo 

endócrino atrasando assim o egresso na reprodução.. 

1.1) Lipídeos 
Segundo Guimarães (2009), os lipídeos têm sido usados como estratégia 

nutricional por apresentarem maior densidade energética e também por seu uso como 

“nutracêutico”, influenciando positivamente tecidos como hipotálamo, adenohipófise, 

ovário e útero (Lammoglia et al., 1996; Web et al., 2001; Funston, 2004; Hess et al., 

2005).  

Várias fontes, tanto de origem animal quanto vegetal, são utilizadas para a 

suplementação alimentar de bovinos tais como sebo, farinha de peixe, sementes de 

oleaginosas, óleo vegetal, entre outros. Estas fontes têm uma grande variedade de ácidos 
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graxos em sua composição, como linoléico nas sementes de oleaginosas, oléico no sebo 

e Omega-3 (eicosapentaenóico, docosahexaenóico) na farinha de peixe.  

O ácido linoléico (C18:2), e os ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa, 

eicosapentaenóico (C20:5n-3) e docosahexaenóico (C22:6n-3), agem como inibidores 

competitivos ao se ligar à enzima cicloxigenase durante o metabolismo do ácido 

araquidônico, inibindo o processo de síntese de prostaglandina (PGF2α) (Funston, 2004). 

Altas concentrações de PGF2α no pós-parto estão associadas com uma rápida involução 

uterina, e durante o ciclo estral normal ela promove a regressão do corpo lúteo, caso não 

haja concepção, o que permite o início de um novo ciclo. No entanto, a produção e 

liberação de PGF2α após a concepção podem levar à luteólise e aumentar a morte 

embrionária. Dessa forma o uso de suplementação com lipídios pode melhorar o 

mecanismo de preservação embrionária por reduzir a secreção de PGF2α, aumentando a 

vida do corpo lúteo, a circulação de colesterol e progesterona e, consequentemente, a 

taxa de concepção (Funston, 2004).  

O desenvolvimento folicular também é afetado pelo teor de gordura nas dietas e 

a suplementação com lipídios pode promover o aumento no número e tamanho dos 

folículos pré-ovulatórios (Tab. 1). Este aumento em tamanho pode ser, em parte, devido 

a maiores concentrações plasmáticas de LH, que estimula os últimos estágios do 

crescimento folicular. Assim, folículos ovulatórios maiores podem resultar na formação 

de corpos lúteos maiores e, consequentemente, maiores produções de progesterona 

(Lammoglia et al., 1996; Funston, 2004).  

Tabela 1 – Efeito da gordura dietética no desenvolvimento folicular de vacas Brahman 

primíparas. 

Variáveis 
Conteúdo de gordura na dieta (%) 

3,74 % 5,20% 

Número de folículos pequenos (≤ 4 mm) 3,0 4,45 

Número de folículos médios (4,1 a 8 mm) 1,5 2,4 

Número de folículos grandes (≥ 8,1 mm) 0,45 0,95 

Número total de folículos 4,95 7,65 

Tamanho do maior folículo (mm) 7,15 9,4 

Adaptado de Lammoglia et al. (1996). 

1.2) Proteína 
A proteína é o nutriente mais limitante para animais cuja dieta é baseada no 

consumo forragem tropical pois, sua deficiência acarreta no consumo inadequado de 

energia. Diversos estudos têm demonstrado que a suplementação com proteína, 

especialmente de PNDR (proteína não degradável no rúmen), pode melhorar o 

desempenho reprodutivo, estando também associada com diminuição do anestro e perda 

de peso, que ocorrem normalmente após o parto (Kane et al., 2002). Um dos prováveis 

mecanismos relacionados à suplementação com PNDR e seus impactos sobre a 

reprodução, estaria ligado ao aumento sérico nas concentrações de FSH, insulina e LH, 

associados a uma diminuição do concentração do GH (Kane et al., 2002). 
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Trabalhando na região do Pantanal brasileiro, Catto et al. (2008) verificaram que 

a oferta de suplementos protéicos às vacas de corte no terço final da gestação e início da 

amamentação não influenciou o peso ao nascimento e ao desmame dos bezerros mas, 

aumentou significativamente o ganho de peso e a taxa de prenhez das vacas paridas. 

Portanto, a suplementação com proteína antes da estação de monta pode resultar em 

melhorias nos índices reprodutivos do rebanho. 

2) Genética, peso e ganho de peso corporal  

Diversas pesquisas têm demonstrado que animais suplementados após o 

desmame antecipam a puberdade, observando uma correlação positiva de 0,67 entre o 

peso corporal e a idade a puberdade (Smith et al., 1976). O sucesso de um programa 

reprodutivo inicia-se com o planejamento nutricional adequado das novilhas, pois esta 

categoria deve alcançar cerca de 65% do seu peso adulto no início da primeira estação 

de acasalamento, e  parir com cerca de 85% de seu peso.  

Em um trabalho realizado no estado de São Paulo com novilhas Nelore cobertas 

aos 17 e 18 meses, foram avaliadas diferentes suplementações  a pasto na primeira seca 

destes animais (dieta líquida, mistura múltipla, mineral convencional e milheto). As 

novilhas com maior peso e escore corporal na entrada da estação de monta obtiveram 

melhores resultados de prenhez, que variaram de 14 a 24% (Tab. 2). Os resultados de 

prenhez mais baixos relacionam-se ao efeito da genética zebuína, que normalmente,  

reproduz-se aos 24-36 meses de idade.   

Tabela 2 - Desempenho de novilhas prenhas e falhadas aos 17 e 18 meses de idade 

durante o período experimental em relação ao peso vivo, ganho médio diário, idade ao 

início do acasalamento, condição corporal e escores visuais de conformação, 

precocidade e musculosidade ao sobreano. 

Parâmetros Prenha Vazia 

Peso Vivo – kg   

Nascimento 28,8 29,3* 

Desmama 187,4 177,4** 

Out/96 221,6 208,1** 

Início da Monta 275,0 258,5** 

Final da Monta 306,6 289,9** 

Condição Corporal (1 – 5)   

Out/96 3,64 3,54** 

Início da Monta 3,90 3,81** 

Final da Monta 4,12 4,01** 

Ganho médio diário – kg   

Nascimento até a  monta 0,483 0,461** 

Idade à Monta – dias 511 497** 

* Médias diferentes estatisticamente (P<0,05), ** Médias diferentes estatisticamente 

(P<0,01). Fonte: Adaptado de Semmelmann et al. (2001) 

As novilhas provenientes de cruzamentos Bos indicus x Bos taurus podem 

chegar à concepção aos 14 meses de idade com uso de mistura múltipla (40% PB), com 

um consumo de 500 g/cabeça/dia, durante a estação seca, reduzindo sua idade ao 

primeiro parto, e aumentando a produtividade (arrobas/ha/ano) do sistema (Tab. 3). 



 5 

Tabela 3 – Influência da mistura múltipla, na época da seca, no ganho de peso e 

desempenho reprodutivo de novilhas de corte 

 ½ Limousin ½ Tabapuã 
½ Santa Gertrudis ¼ 

Limousin ¼ Tabapuã 

GMD – 9 aos 14 meses de 

idade (kg/cabeça) 
0,559 0,526 

Peso aos 14 meses idade 

(kg) 
321 331 

% Novilhas inseminadas 91,43 98,33 

% Novilhas prenhas 80 86,66 

% Novilhas prenhas na 1
a
. 

Inseminação Artificial 
75 69,23 

Índice de serviço – doses 1,44 1,7 

Fonte : Adaptado de Graça et al. (1998) 

A utilização de suplementação protéica-energética à base de 1 % do peso vivo 

não antecipou a idade à puberdade de fêmeas Nelore em pastagens de Brachiaria 

decumbens, mas foi suficiente para promover um maior ganho de peso e condição 

corporal das fêmeas em recria submetidas à estação de monta curta (60 dias) aos 15 

meses de idade e maior taxa de prenhez (Tab. 4 e 5). 

Tabela 4 - Peso médio ao primeiro cio (PMPC) em kg, condição corporal ao primeiro 

cio (CCPC) (escala de 1-9) e idade ao primeiro cio (IPC), de novilhas submetidas aos 

três regimes alimentares da desmama aos 18 meses. 

Tratamento PMPC (kg) CCPC IPC (meses) 

Sal Mineral 303,9 5,27 
a
 19,74 

Sal Protéico 302,6 5,04 
a
 18,83 

Ração 315,7 5,79 
b
 18,10 

Letras diferentes, diferem entre si pelo Teste de T (P<0,001). Fonte: Auriemo et al. 

(2005) 

Tabela 5 - Peso médio (PM) (kg) e condição corporal (CC) (escala 1-9) de novilhas 

Nelores à desmama, no início e ao fim da estação de monta (EM) e taxa de prenhez em 

função de três regimes alimentares. 

 
Tratamento

1
 

Desmama 

(mai/03) 
Inicio da EM (jan/04) Fim da EM (mar/04) 

Taxa de 

Prenhez 

PM CC PM CC PM CC % 

Sal Mineral 188,4 5,43 257,2
a
 5,19

a
 282,7

a
 5,2

a
 6,98

a
 

Sal Protéico 188,2 5,40 260,6
a
 5,37

a
 296,5

b
 5,5

b
 16,28

a
 

Ração 188,4 5,42 286,8
b
 5,88

b
 320,2

c
 6,8

c
 44,18

b
 

Letras diferentes, na mesma coluna, diferem entre si pelo Teste de T (P<0,001). Fonte: 

Auriemo et al. (2005) 

Rebanhos brasileiros, em sistemas de produção a pasto, que trabalham com 

pressão de seleção para precocidade de novilhas nelore, desmama precoce (aos três 

meses de idade) e suplementação com concentrado obtiveram idade à puberdade de 12,3 

meses, peso de 233 kg (Maquivar & Day, 2009), e taxas de prenhez aos 14-16 meses de 



 6 

idade que podem chegar a 40%. Portanto, a precocidade de animais zebuínos pode ser 

antecipada com manejo nutricional e pressão de seleção, salientando: 

1) A busca pelas bezerras mais pesadas à desmama é fundamental para a seleção 

da precocidade. Os animais mais precoces são os que nasceram primeiro na estação de 

monta, ou seja, filhos de vacas que ciclaram mais cedo. Sendo assim, recomenda-se que 

as vacas, tenham manejo adequado para ciclar o mais rápido possível. 

2) O peso mais elevado a desmama e o maior ganho de peso pós-desmama do 

cruzamento Bos indicus x Bos taurus devido à heterose, aliado à maior precocidade 

genética vindo dos genes dos Bos taurus, permite obter taxas de prenhez mais elevadas 

nestes grupos genéticos; 

3) A busca pela precocidade nos rebanhos zebuínos diminui a idade ao primeiro 

parto. Entretanto, o maior peso (mínimo de 65% do peso adulto – 300 a 330 kg) e 

escore corporal na entrada da monta são fundamentais para elevar as taxas de prenhez 

alcançadas. O descarte de bezerras leves a desmama e no final da seca ajuda na seleção 

e aumento dos índices de prenhez. 

Vacas em reprodução 

As necessidades nutricionais de vacas de corte podem ser divididas em quatro 

períodos de acordo com a fase produtiva ao longo do ano: pós-parto; gestação e 

lactação; meio da gestação e pré-parto, e o programa nutricional deverá seguir estas 

variações, para suprir as necessidades das vacas e novilhas. 

O período do meio da gestação inicia-se quando ocorre a desmama do bezerro, e 

apresenta menores exigências nutricionais, sendo período na qual as vacas devem 

acumular condição corporal. 

O período pré-parto, que engloba parte do último trimestre de gestação, é o 

período onde ocorre maior crescimento fetal. Vacas e novilhas magras ao parto levam 

maior tempo para ciclar, e uma alta percentagem irá conceber muito tarde, ou mesmo 

não irá conceber durante a estação de acasalamento. Além disto, vacas magras ao parto 

parem bezerros mais fracos, produzem menos leite e desmamam bezerros mais leves.  

O período pós-parto é o mais crítico, pois as necessidades nutricionais são 

maiores durante o início da lactação. Mesmo sob condições ideais, vacas a pasto irão 

perder condição corporal neste período, mas, se estiverem com EC, estas perdas não 

terão grande efeito na reprodução. 

O período de gestação e lactação inicia-se com o término da época da parição, 

sendo que, nesta época, as vacas devem ciclar e conceber novamente, e coincide com a 

época do ano de estação quente, onde a forragem cresce de forma rápida e apresenta boa 

qualidade. 

Considerações finais 

A eficiência reprodutiva de bovinos de corte está relacionada com a idade à 

primeira concepção, genética, condição corporal, meio ambiente e manejo sanitário, 

sendo que a ingestão de nutrientes (proteína, energia, minerais e vitaminas) afeta-a 

diretamente. A deficiência de nutrientes influencia diretamente a fertilidade através do 

fornecimento de componentes específicos necessários para os processos reprodutivos e, 

indiretamente, atuando sobre as concentrações circulantes dos hormônios e outros 

metabólitos sensíveis requeridos para a reprodução e o crescimento de bovinos. 
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