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DESEMPENHO, PARTIÇÃO ENERGÉTICA, PRODUÇÃO DE METANO E 

BALANÇO DE NITROGÊNIO DE VACAS ¾ HOLÂNDES – GIR NO TERÇO 

FINAL DA LACTAÇÃO SOB DOIS NÍVEIS DE ALIMENTAÇÃO 

 

RESUMO 

 

Acredita-se que em condições tropicais vacas mestiças (Holandês x zebu) em lactação 

apresentam diferença na partição energética da dieta e produção de metano (CH4) 

quando alimentadas de forma restrita ou ad libitum. Assim, o objetivo do estudo foi 

avaliar os efeitos do nível de alimentação e da ordem de lactação sobre a partição da 

energia e produção de CH4 entérico de 28 vacas Girolando (¾ Holandês x ¼ Gir) 

(Peso vivo inicial (PVI) = 552 ± 88,13 kg e Produção de leite inicial (PLI) = 15,12 ± 

4,16 kg /dia) no fim da lactação, em região de clima tropical, utilizando câmara 

respiromimétrica. Além disso, foram estimados consumo de matéria seca (CMS), 

parâmetros de eficiência alimentar e produtivade, produção e composição do leite, 

ganho médio de peso (GMD), digestibilidade e balanço de nitrogênio (BN) desses 

animais. Os tratamentos foram projetados em arranjo fatorial 2  2 em dois níveis de 

alimentação (ad libitum e restrição) e duas ordens de lactação (primíparas e 

multíparas), distribuidos em delineamento inteiramente casualizado, totalizando quatro 

tratamentos, com sete repetições. As vacas foram alimentadas com dieta constituída 

por 74% de silagem de milho e 26% de concentrado e o tratamento restrito foi limitado 

para atender a 80% das energias liquidas totais para multíparas e 85% para primíparas. 

Houve uma redução de 35% na produção de leite quando a restrição da dieta diminui 

em 40% o CMS. Em todos os tratamentos os animais apresentaram BN positivo, com 

GMD de 0,49 e 0,13 Kg/dia para vacas ad libitum e restritas respectivamente. Vacas 

primíparas apresentaram melhores eficiência de conversão alimentar (ECA) e 

eficiência alimentar para lactação (EAL). Animais do tratamento ad libitum 

apresentaram consumo de energia bruta (EB), e energia liquida para lactação (ELL) 

(Mcal/dia) 42 e 49% maior respectivamente, independente da ordem de lactação. As 

eficiências de utilização da energia metabolizável para mantença (q) foram 0,61 e 0,58 

para os tratamentos ad libitum e restrição. O aumento nível de alimentação resultou em 

redução da PC. Embora a emissões de CH4 mg/dia tenha aumentando com o CMS, 



 
 

quando esse parâmetro foi expresso em g/kg MS, os animais apresentaram respostas 

semelhantes para todos os tratamentos. A emissão diária de CH4 por unidade de 

produção de leite foi 15% em vacas multíparas. O balanço energético (BN) (Mcal/dia) 

foi de 5,7 para as vacas de consumo livre e -0,1 para restritas.  

  

Palavras chave: Calorimetria. Energia. Gases do efeito estufa. Gado de leite. 

Metabolismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PERFORMANCE, ENERGY PARTICULATION, METHANE PRODUCTION 

AND NITROGEN BALANCE IN PRIMIPAROUS AND MULTIPAROUS 

GYROLANDO COWS DURING LATE LACTATION UNDER TWO FEEDING 

LEVELS 

 

ABSTRACT 

 

It is believed that under tropical conditions crossbred Holstein versus zebu lactating 

cows present a difference in the energetic partition of the diet and production of 

methane (CH4) when fed on a restricted or ad libitum basis. The objective of the study 

was to evaluate the effects of feeding level and lactation order on the energy partition 

and enteric CH4 production of 28 Girolando cows (¾ Holstein x ¼ Gir) (Initial live 

weight (ILW) = 552 ± 88.13 kg and Initial milk production IMP = 15.12 ± 4.16 kg / 

day), at the end of lactation, in a tropical climate region, using a respiromimetric 

chamber. In addition, dry matter intake (DMI) and nutrients, parameters of feed 

efficiency and productivity, milk yield and composition, mean weight gain (MWG), 

digestibility and nitrogen balance (NB) of these animals were estimated. The 

treatments were designed in a 2  2 factorial arrangement of two feeding levels (ad 

libitum and restriction) and two lactation orders (primiparous and multiparous), with a 

completely randomized design, totaling four treatments, with seven replications. The 

cows were fed a diet consisting of 74% corn silage and 26% concentrate and the 

restricted treatment was limited to 80% of the total net energy for multiparous and 

85% for primiparous. There was a 35% reduction in milk production when dietary 

restriction decreased by 40% DMI. In all treatments the animals presented NB 

positive, with MWG of 0.49 and 0.13 kg/day for ad libitum and restricted cows, 

respectively. Primparous cows presented better feed conversion efficiency (FCE) and 

feed efficiency for lactation (FEL). Animals of the ad libitum treatment presented 

gross energy consumption (BE), and net energy for lactation (NEL) (Mcal/day) 42 and 

49% higher respectively, regardless of the order of lactation. Efficiencies of use of 

metabolizable energy for maintenance (q) were 0.61 and 0.58 for ad libitum and 

restriction treatments. The increased feeding level resulted in a reduction in heat 



 
 

production (HP). Although CH4 mg/day emissions increased with CMS, when this 

parameter was expressed in g/kg DM, the animals presented similar responses for all 

treatments. The daily emission of CH4 per unit of milk production was 15% in 

multiparous cows. The energy balance (EB) (Mcal/day) was 5.7 for free cows and -0.1 

for restricted cows. 

  

Key words: Calorimetry. Energy. Greenhouse gases. Milk cattle. Metabolism. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

  

 Em 2014, o efetivo de bovinos no Brasil era de 212,3 milhões de cabeças e 

10,9% do rebanho corresponde ao número de vacas ordenhadas, responsáveis pela 

produção de 35,2 bilhões de litros de leite (IBGE, 2014). 

 A pecuária leiteira nacional apresenta baixo desempenho zootécnico, explicado 

pela utilização de animais de baixa aptidão leiteira e manejos sanitário, reprodutivos e 

alimentar inapropriados (BRASIL, 2014). 

Entre as características peculiares aos sistemas de proução nacional está o uso 

de animais zebuínos e cruzados (Bos taurus taurus × Bos taurus indicus). Estima-se 

que 80% do leite produzido no Brasil provêm de vacas que tenham em sua composição 

genética as raças Gir e Holandês (SILVA et al., 2015). Entre os produtos do 

cruzamento, destacam-se os animais ¾ Holandês x ¼ Gir que apresentam boa 

produção, persistência de lactação e adaptabilidade às condições tropicais, 

constituindo-se em um dos genótipos mais importantes para a pecuária nacional. 

No entanto, as informações sobre dados produtivos, partição energética e 

eficiência alimentar desses animais são escassas. Assim, para formulação de dietas no 

Brasil, frequentemente são utilizadas recomendações internacionais, como as do NRC 

(2001), geradas nos Estados Unidos da América com base em experimentação 

realizada em condições diferentes da realidade do rebanho brasileiro. 

 Tendo em vista o potencial brasileiro para atividade pecuária, é cada vez mais 

importante consolidar o conceito de eficiência produtiva e econômica para 

incrementos da competitividade da atividade. Como o manejo alimentar representa a 

maior fonte de gasto para vacas leiteiras, a formulação de dietas que possam suprir a 

exigência alimentar desses animais em diferentes condições alimentares é cada vez 

mais importante.  

 Para tanto, torna-se necessário o conhecimento prévio do balanço de 

nitrogênio, da eficiência energética para produção de leite e das respostas em produção 

e composição do leite frente à variação de níveis alimentares e da ordem de lactação 

em animais Girolando ¾ Holandês x ¼ Gir. 
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1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o desempenho, a eficiência energética para produção de leite, a 

produção de metano e o balanço de nitrogênio em fêmeas ¾ Holandês – Gir durante o 

terço final da lactação sob dois níveis de alimentação (ad libitum versus restrito). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Partição da Energia  

 

2.1.1. Energia: conceitos básicos e unidade de medida 

 

 Define-se por energia, a capacidade de um corpo, substância ou sistema físico 

produzir trabalho, movimento ou ação. Pelo primeiro princípio da termodinâmica, 

trata-se de uma grandeza física que não pode ser gerada ou destruída, apenas 

transformada, mantendo-se constantemente em movimento. 

 A unidade de medida da energia do sistema internacional de unidades (SI) é o 

joule (J), por ser facilmente convertida em outras unidades de energia utilizadas. 

Porém a caloria (cal) também é frequentemente utilizada, principalmente nos Estados 

Unidos e na América Latina. Levando em consideração a relação de conversão das 

unidades de medida de energia, 1J = 0,239cal e 1cal = 4,184J (CSIRO, 2007). 

 Uma caloria é suficiente para elevar a temperatura de 1 g de água de 16,5 a 

17,5 °C (MARCONDES, 2010). Como se trata de uma quantidade de energia 

extremamente baixa, é mais conveniente utilizar quilocaloria (1 kcal = 1000 calorias) 

ou megacaloria (1 Mcal = 1000 kcal) como unidades em tabelas de composição de 

alimentos ou exigências nutricionais (NRC, 1996). 

 Todos os processos que ocorrem no organismo de um animal são mantidos 

pela energia oriunda dos alimentos. E sua deficiência, dentre outras formas, pode ser 

observada pela queda de produtividade. Assim, é importante a compreensão da 

dinâmica bioenergética dos processos da digestão e do metabolismo dos alimentos, 

visto que estes estão diretamente relacionados às alterações nos níveis de energia 

disponível para mantença das funções vitais e de produção animal.   

 A combustão dos alimentos libera a energia química que existe nas ligações C-

H dos lipídios, carboidratos e proteínas que são as principais fontes de energia nesse 

processo (DIENER, 1997). Assim, cada um desses nutrientes apresenta um potencial 

energético que deve ser considerado, quando se deseja suprir a exigência nutricional 
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dos animais, embora outros fatores possam interferir no aproveitamento da energia 

alimentar (RESENDE et al., 2006; SUNDSTOL, 1993). 

 

2.1.2. Fluxo de energia em vacas leiteiras 

 

 Particionar a energia trata-se de mensurar a quantidade de energia dos 

alimentos e quantificar as frações não aproveitadas pelo organismo do animal. 

Entender a dinâmica das várias etapas de fracionamento é importante para determinar 

o equilíbrio energético do animal. 

 O subcomitê da Comissão de Nutrição Animal do NRC (1981) desenvolveu a 

terminologia clássica para as relações energéticas, que são usadas pela maioria dos 

sistemas de alimentação e estão representadas na figura 1.  

 

 

Figura 1 - Partição da energia do alimento no animal. Fonte: Adaptado do NRC 

(1981).  

 

 Armsby (1917) definiu a energia bruta (EB) como o máximo de energia 

quantificada durante a combustão completa dos alimentos, que pode ser fornecida para 

atividades vitais e de produção dos animais (MEIGS, 1925). Essa fração é medida em 

bomba calorimétrica e uma parte dela não é digerida e é perdida nas fezes 

(VANDEHAAR e ST-PIERRE, 2006). Como resultado, tem-se a energia digestível 

(ED), obtida pela diferença entre a EB ingerida e a eliminada nas fezes (EF). Essa 
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fração é estimada facilmente em ensaios que refletem a digestibilidade da dieta, porém 

como as fezes também contêm material endógeno, nem toda energia perdida surge 

diretamente da fração não absorvida da ração. Assim, normalmente a ED atribui 

valores acima dos reais para alimentos de menor digestibilidade (volumosos) em 

relação aos alimentos com maior digestibilidade (grãos), de modo que mais correto 

considera-la como energia digestível aparente (EDA). Em relação à EB, a proporção 

de ED disponível para os animais pode variar de 30% para forragens, em estado de 

maturação avançada, a 90% para grãos de cereais processados de alta qualidade (NRC, 

2000; NRC, 1981).  

 Parte da energia digestível é perdida durante a fermentação como metano 

(CH4) e pela urina, como produto do catabolismo de compostos nitrogenados, em sua 

maior parte como ureia (VANDEHAAR E ST-PIERRE, 2006). A energia restante é a 

metabolizável (EM), representada pela fração que está disponível para o animal, que 

pode ser convertida em outras formas de energia e significa um progresso na avaliação 

dos valores energéticos dos alimentos e mantença dos animais (NRC, 2000).  

 A digestibilidade do alimento, a quantidade e tipo de alimento consumido 

interferem na disponibilidade de EM que será aproveita nas funções fisiológicas e 

produtivas do organismo (NRC, 1981). A avaliação precisa da EM das dietas de 

bovinos, é feita por meio de ensaios de digestibilidade in vivo, medindo-se a EB dos 

alimentos e das perdas energéticas pelas fezes, urina e CH4 (AFRC, 1993).  

 Na Tabela Brasileira de Exigências Nutricionais de Zebuínos Puros e 

Cruzados (BR-CORTE) a EM representa mais de 82% da ED em dietas balanceadas 

(BORGES et al., 2016) para bovinos de corte. Valor próximo do encontrado no NRC 

(2000), ARC (1980) e CSIRO (1990), que estabelecem em 80% a fração digestível 

disponibilizada na EM na maioria das forragens e dietas que associam forragens e 

cereais. No entanto para gado de leite em condições tropicais esses valores ainda não 

estão completamente estabelecidos. 

 Parte da EM é perdida na forma de calor (PC) gerado tanto pelos processos 

fisiológicos de mantença dos animais, como pelos processos de digestão do alimento. 

Dessa forma, obtidos os valores de EM e PC, pode-se calcular a energia líquida (EL) 
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(FERREL E OLTIJEM, 2008), a fração de energia utilizada para as atividades 

produtivas do animal (MARCONDES, 2010).   

 Quando se fala em eficiência de conversão de energia metabolizável em 

líquida em vacas leiteiras, pode-se afirmar que a kl (eficiência de utilização da EM 

para produção de leite) é semelhante a km (eficiência de utilização da EM para 

mantença). Assim, se a exigência de mantença é de 10 Mcal de ELL (Energia Líquida 

para Lactação) ao dia, esta permanecerá constante mesmo com o aumento do consumo 

de alimento pelo animal. O calor extra produzido, será considerado como incremento 

calórico e a maior porção energética será aproveitada para a produção de leite 

(VANDEHAAR E ST-PIERRE, 2006). 

 

2.2.  Respirometria calorimétrica 

 

 Os primeiros estudos a respeito da relação da energia e da vida datam de 1478, 

realizados por Leonardo da Vinci (1452-1519).  Com o avançar dos anos, as 

observações feitas por cientistas como Laurent Lavoisier (1743-1794) e Joseph 

Priestly (1733-1804), serviram de base para a descoberta da importância da energia 

proveniente dos nutrientes da dieta, e sua relação com as funções de manutenção e 

produção dos animais.  

  Mesmo que a contribuição de diversos pesquisadores tenha sido de grande 

importância para a compreensão dos processos biológicos de transformação da 

energia, os trabalhos de Lavousier que explicaram e correlacionaram fenômenos como 

combustão e respiração, foram fundamentais para a criação da calorimetria direta e 

indireta (KLEIBER, 1975; MAAR, 2008). 

 As formas de mensurar a energia no meio biológico são possíveis, graças ao 

desenvolvimento da calorimetria que se baseia nas leis da Termodinâmica, 

estabelecidas por observações feitas pelo químico suíço Germain Henry Hess (1802-

1850). A primeira lei, ou “lei de massas”, é aplicada com frequência na nutrição 

animal, considerando que a energia, fornecida pelos substratos oriundos da dieta é a 

mesma energia encontrada no organismo do animal (MACHADO, 2010). O segundo 

postulado de Hess, da soma constante de calor, a quantidade de energia disponível 
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para produção de calor depende apenas da quantidade de energia disponível nos 

reagentes, e não do caminho utilizado para sua conversão (LAVOISIER, 1780).   

 O calorímetro da bomba adiabática, desenvolvida por Berthelot (1827-1907), 

permitiu uma reprodução precisa do valor energético bruto disponível dos alimentos e 

compostos orgânicos, ou perdido nas fezes e urina (JOHNSON, 2003). O método 

resume-se a queima de material em atmosfera sob alta pressão (30-40 atm) com 

oxigênio puro, que resulta em liberação de energia na forma de calor (MACHADO, 

2010; RAMIREZ, 2011). Mede-se então a mudança na temperatura da água dentro do 

cilindro adiabático que circunda a câmara de combustão, e esta equivale à energia 

bruta da amostra, expressa em calorias (RAMIREZ, 2011). 

 Por mais de 100 anos, pesquisas foram realizadas com intuito de estabelecer as 

relações entre as trocas gasosas e a produção de calor. Avanços significativos nessa 

área foram observados com o trabalho de Carl Von Voit (1831 – 1908), que utilizou 

um aparelho de respiração em circuito aberto desenvolvido por de Max Von 

Pettenkofer (1818-1901), considerado um protótipo dos instrumentos modernos, para 

realizar extensos experimentos de balanço energético (FERRELL E OLTJEN, 2008). 

 Diferentes metodologias podem ser utilizadas para mensurar a produção de 

calor e determinar a exigência energética da alimentação em bovinos, como a 

calorimetria e o abate comparativo.  

 O último método é usado com mais frequência no Brasil e foi o procedimento 

adotado pelo Sistema Californiano de Energia Líquida (CNES), no qual o NRC (1996) 

tomou como base para desenvolver as tabelas de exigência energética. A vantagem 

sobre os demais métodos, é que o abate comparativo possibilita que sejam 

determinadas exigências mais proximais da condição de produção real do animal 

(FONTES, 2005).  

 A calorimetria permite quantificar a energia produzida (produção calor) por 

um animal ou uma amostra por métodos físicos (calorimetria direta) ou por medições 

das trocas gasosas com interações com a excreção de nitrogênio urinário (calorimetria 

indireta) (DIJKSTRA, 2005).  

 Em ensaios metabólicos, a energia produzida nesse processo, pelo animal em 

jejum, é mensurada como produção total de calor utilizada para mantença. Nas 
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avaliações em câmaras respirométricas, a energia retida nos tecidos do corpo e no 

leite, em animais em lactação, é calculada pela diferença do total de energia ingerida e 

a energia perdida nas excretas e IC (RODRIGUES et al., 2006). 

 Na calorimetria direta, usa-se o mesmo princípio empregado na bomba 

calorimétrica, onde o calor liberado pode aumentar a temperatura do meio que o 

circunda (RODRIGUES et al., 2006). 

 

3.2.1 Calorimetria Indireta 

 

 A calorimetria indireta é comumente utilizada na avaliação da alimentação, 

além da produção de CH4 e calor de produção dos animais em ensaios de metabolismo 

energético. É chamado de método indireto, pois a produção de calor é estimada pela 

relação existente entre o consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono 

(CO2) produzido pelo animal (DIJKSTRA, 2005; PADDOCK, 2010). Brouwer (1965) 

acrescentou ainda a produção de CH4 e N urinário à equação. 

 Em ensaios de calorimetria indireta são realizadas medições dos gases 

relacionados à respiração e do CH4 durante alguns dias para determinar a PC. Porém os 

mecanismos que envolvem os gastos energéticos e o consumo de matéria seca (MS) 

são muito mais complexos, tornando necessárias medições mais precisas (DERNO et 

al, 2009; PADDOCK, 2010). 

 Nesse contexto, os sistemas modernos de calorimetria permitem o alojamento 

individual, mas com contato visual entre animais (DERNO et al., 2009; MACHADO 

et al., 2016). A temperatura e umidade dentro das câmaras, geralmente são 

configuradas para condições termo-neutras ou próximas das quais os animais estão 

submetidos em condições externas. O fluxo de ar é ajustado de acordo com as 

características dos animais experimentais e a direcionado para os analisadores de 

absorção infravermelha para a determinação de CO2 e CH4 e paramagnéticos para a 

medição do teor de oxigênio (O2). Os laboratórios de respirometria calorimétrica 

adotam protocolos de procedimentos operacionais que contemplam processos de 

calibração e de cálculos de fatores de correção (DERNO et al, 2009; MACHADO et 

al., 2016; RODRIGUES et al., 2006). 
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3.3 Balanço de nitrogênio 

   

A fração proteica de rações para gado leiteiro representa um dos ingredientes 

mais dispendiosos das dietas (HOF, 1994). E para minimizar custos, há cada vez mais 

interesse em reduzir perdas de compostos nitrogenados e encontrar um ponto de 

melhor aproveitamento pelo organismo dos animais. 

Embora o rendimento da proteína do leite, principal produto das vacas leiteiras, 

varie com a produção do mesmo, pouco se conhece sobre os fatores dietéticos que 

influenciam sua síntese.  

É possível afirmar que o aumento do consumo de energia tende a aumentar 

tanto à síntese de proteína do leite como a síntese de lactose, embora nem sempre se 

observe efeito positivo do aumento nos níveis de proteína da dieta sobre a produção de 

leite (EMERY, 1978; ROOK e LINE, 1961; THOMAS, 1984).  A necessidade de 

estimular a produção e síntese de proteínas do leite pode levar a um excesso de PB na 

dieta, que levam a maiores concentrações de amônia ruminal e consequentemente 

maiores perdas de nitrogênio pela urina (HRISTOV, 2004). 

Hof (1994) destacou a importância do local de absorção de aminoácidos, em 

associação aos níveis de proteína digestível para a eficiência com que o nitrogênio da 

dieta é aproveitado para a produção de leite. A maior parte da proteína disponível para 

a digestão intestinal é originada a partir da fermentação microbiana (BERCHIELLI et 

al., 2006). Uma vez que perfil de aminoácidos da proteína microbiana é semelhante ao 

da proteína do leite, para melhorar o balanço de nitrogênio da vaca leiteira, a síntese 

proteica microbiana deve ser otimizada (CONTI, 2014; VALADARES et al., 1997). 

Fornecer quantidades adequadas de proteína degradável e não degradável no 

rúmen (PDR e PNDR respectivamente) potencializa a atividade microbiana o que 

permite a redução da oferta de PB na dieta. Além da redução nos custos de produção, 

melhorar a formulação da dieta, pode diminuir a excreção de N, sem interferir no 

desempenho do animal (KALSCHEUR et al., 2006). Assim, as concentrações de N na 

urina podem indicar a eficiência alimentar em relação à fração proteica das dietas e o 

equilíbrio do ambiente ruminal.  
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Dentre os diferentes métodos para avaliar a excreção de N na urina, um dos 

mais utilizados é a excreção urinária de derivados de purina, estimada por uma 

amostragem ou coleta spot (OLIVEIRA et al., 2001; VALADARES et al., 1999), onde 

estima-se a excreção de creatinina baseada na relação entre o volume urinário e o peso 

vivo.  Mas em ensaios de respirometria calorimétrica é comum a mensuração da 

produção urinária por coleta total com auxílio de sondas. 

 

3.4 Produção e composição do leite 

 

As quantidades e qualidades dos nutrientes dos alimentos que são absorvidos no 

organismo animal regulam as atividades metabólicas que controlam a produção e a 

composição do leite (LANNA e MEDEIROS, 2000). O leite em média apresenta 3,5% 

de proteínas, 3,8% de gordura, 5,0% de lactose e 8,9% de sólidos não gordurosos 

(BEHMER, 1991; RAPACCI, 2000; SILVEIRA et al. 2004). 

A nutrição de vacas leiteiras influencia de forma direta e indireta, as proporções 

dos componentes do leite (GONZÁLEZ, 2001).  A gordura é o componente que mais 

sofre alterações em função de mudanças na dieta, variando em até 30%. A proteína no 

leite apresenta amplitude de variação de até 50%, enquanto a lactose normalmente não 

apresenta mudanças relevantes em relação à dieta (FREDEEN, 1996; JENKINS e 

MCGUIRE, 2006).   

Klusmeyer et al. (1991), observaram que níveis crescentes de gordura, 

provocam aumentos na ingestão e eficiência de utilização da energia. Outros fatores 

como estagio de lactação e o nível de inclusão de gordura dietética podem alterar o 

desempenho produtivo dos animais (NRC, 2001). 

A eficiência da utilização da gordura da dieta reflete no aumento da produção 

de leite, em função de menores perdas energéticas da dieta (VENTURELLI, 2006).  

Porém, levando em consideração que a alimentação representa o principal gasto da 

produção animal, a fração proteica ganha maior destaque, pelo alto valor comercial das 

fontes de proteína e grande exigência dessa fração (ZERVOUDAKIS, 2010). 

 Dessa forma, pesquisadores e produtores devem buscar a melhoria da 

eficiência de utilização dos nutrientes da dieta para a produção de leite (principalmente 
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proteína e energia) e evitar práticas de manejo e nutrição que impactem na qualidade 

do leite comprometendo o processamento do leite e reduzindo as propriedades 

nutricionais. 

 

3.5 Importância do metano na produção animal 

 

O Brasil detém o segundo maior rebanho bovino do mundo, o que torna a 

pecuária uma das principais fontes de gases do efeito estufa (GEE) do país. Dados 

encontrados em Brasil (2016) revelam que a agropecuária nacional, é maior 

responsável pelas emissões de CH4 (74,4% em 2010), principalmente devido ao 

processo de fermentação entérica dos ruminantes, que corresponde a 89,9% do total de 

emissões de CH4 do setor agropecuário.  

A fermentação (processo anaeróbico), permite o metabolismo dos carboidratos 

e conversão nos ácidos graxos de cadeia curta: ácido acético, propiônico e butírico 

(BERCHIELLI et al., 2012; PEREIRA et al., 2006). São as concentrações e tipos de 

ácidos gerados que direcionam a produção de CH4 e dióxido de carbono (CO2) 

produzidos (LUCCI, 1997). 

Além de ser apontado como gás de efeito estufa, o CH4 ruminal representa 

perdas no aproveitamento da energia dos alimentos (PEDREIRA et al., 2004). Johnson 

e Johnson (1995) relataram que a energia ingerida perdida na forma de CH4, é de 

aproximadamente 6%. Assim, torna-se importante o estudo dos fatores que podem 

contribuir para a redução da metanogênese, não apenas por uma questão ambiental, 

mas também pela interferência do CH4 na eficiência energética dos animais 

(JOHNSON e JOHNSON, 1995; PEDREIRA et al., 2005). 

Mesmo a produção de CH4 sendo considerada como ineficiência no processo 

digestivo dos ruminantes, é necessária, uma vez que o acumulo de íons de hidrogênio 

H+ é regulado pela metanogênese, permitindo a manutenção do pH ruminal 

(BERCHIELLI et al., 2012). 

Os principais fatores que influenciam a emissão de CH4 pelos ruminantes são: 

consumo, categoria do animal; presença de aditivos alimentares; alterações na 

microbiota ruminal; tratamento de forragem; adição de lipídios; tipo e quantidade de 
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carboidratos na dieta (BERCHIELLI et al., 2012; JOHNSON e JOHNSON, 1995; 

PEREIRA et al., 2015). 

A redução na produção de CH4 pode resultar em melhoria da eficiência de 

utilização da energia da dieta (HYNES et al., 2016), assim é importante conhecer o 

efeito do plano nutricional e da ordem de lactação na emissão de CH4. 

 Em uma fazenda leiteira, em sistema de pastejo, a produção de CH4 pode 

representar 50% ou mais do total de gases de efeito estufa (OPIO et al., 2013; 

ZEHETMEIER et al., 2012). Watt et al (2015), encontraram taxas de emissões de CH4 

de 375 g/dia em vacas Holandês x Frísian criadas a pasto e produção média de leite de 

29,39 kg/d. Por sua vez, Hristov et al. (2015) observaram emissões médias de 481 

g/dia em vacas da raça Holandês em confinamento, alimentadas com dietas a base de 

silagem de milho e produzido 45,5 kg de leite por dia. No Brasil, Primavesi et al 

(2014) encontraram emissões de  403 g/dia de CH4 para vacas da raça  Holandês 

produzindo 22,7 kg de leite ao dia e 331 g/dia de CH4 em mestiças girolando com 

produção de 13,3 kg de leite ao dia. Cunha et al (2016), avaliando a produção de CH4 

em vacas da raça Holandês confinadas de alta (27,09 L/dia), média (15,54 L/dia) e 

baixa (10,14 L/dia) produção de leite observaram emissões de ~175, 370 e 280 g/dia 

de CH4. .   

 Brask et al (2013), observaram emissões de 504 L/dia para vacas mestiças  

Holandês x Dinamarquês consumindo diferentes fontes de volumoso e média de 

produção de leite de 25,1  kg/dia. Em avaliação feita para comparar a produção de CH4 

em vacas leiteiras consumindo ração com 40% de concentrado em dois anos 

consecutivos e produzindo em média 29,1 kg/dia de leite no primeiro ano e 33,4 kg/dia 

no segundo ano, Haque et al (2015) observaram produção de CH4 de 445 L/dia no 

primeiro ano e 569 L/dia no segundo ano. 

  A maior parte dos dados que contemplam a avaliações de emissão de CH4 

foram obtidos em países de clima temperado, em condições distintas, onde se utiliza 

forrageiras C3 e predomina a exploração de animais puros, em sua maioria da espécie 

Bos tauros. Assim, a geração de dados nacionais é importante não apenas para elucidar 

o papel da agropecuária nacional na geração dos gases de efeito estufa, mas 
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principalmente, para permitir o desenvolvimento de estratégias de mitigação 

associadas à eficiência do sistema de produção brasileiro.  
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RESUMO 37 

 38 

Acredita-se que em condições tropicais vacas mestiças (Holandês x zebu) em lactação 39 

apresentam diferença na partição energética da dieta e produção de metano (CH4) 40 

quando alimentadas de forma restrita ou livre. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar 41 

os efeitos do nível de alimentação e da ordem de lactação sobre a partição da energia e 42 

produção de CH4 entérico de 28 vacas Girolando (¾ Holandês x ¼ Gir) (Peso vivo 43 

inicial (PVI) = 552 ± 88,13 kg e Produção de leite inicial (PLI) = 15,12 ± 4,16 kg /dia) 44 

no fim da lactação, em região de clima tropical, utilizando câmara respiromimétrica. 45 

Foram estimados ainda o consumo de matéria seca (CMS), parâmetros de eficiência 46 

alimentar e produtivade, produção e composição do leite, ganho médio de peso 47 

(GMD), digestibilidade e balanço de nitrogênio (BN) desses animais. Os tratamentos 48 

foram projetados em arranjo fatorial 2  2 em dois níveis de alimentação (ad libitum e 49 

restrição) e duas ordens de lactação (primíparas e multíparas), com distribuição em 50 

delineamento inteiramente casualizado, totalizando quatro tratamentos com sete 51 

repetições. As vacas foram alimentadas com dieta constituída por 74% de silagem de 52 

milho e 26% de concentrado e o tratamento restrito foi limitado para atender a 80% 53 

das energias liquidas totais para multíparas e 85% para primíparas. Houve uma 54 

redução de 35% na produção de leite quando a restrição da dieta diminui em 40% o 55 

CMS. Em todos os tratamentos os animais apresentaram BN positivo, com GMD de 56 

0,49 e 0,13 Kg/dia para vacas ad libitum e restritas respectivamente. Vacas primíparas 57 

apresentaram melhores eficiência de conversão alimentar (ECA) e eficiência alimentar 58 

para lactação (EAL). Animais do tratamento ad libitum apresentaram consumo de 59 

energia bruta (EB), e energia liquida para lactação (ELL) (Mcal/dia) 42 e 49% maior 60 

respectivamente, independente da ordem de lactação. Embora a emissões de CH4 61 

mg/dia tenha aumentando com o CMS, quando esse parâmetro foi expresso em g/kg 62 

MS, os animais apresentaram respostas semelhantes para todos os tratamentos. O 63 

balanço energético (BN) (Mcal/dia) foi de 5,7 para as vacas de consumo livre e -0,1 64 

para restritas.  65 

 66 
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Palavras chave: calorimetria, energia, gases do efeito estufa, gado de leite, 67 

metabolismo  68 

 69 

INTRODUÇÃO 70 

 71 

Os sistemas atuais de energia para o gado leiteiro foram obtidos a partir de 72 

ensaios de calorimetria indireta, usando principalmente raças europeias (NRC, 2001, 73 

CSIRO, 2007).  74 

No entanto em países tropicais, onde as temperaturas são elevadas o ano inteiro, 75 

os sistemas de exploração leiteira utilizam com mais frequência vacas mestiças (Bos 76 

taurus x Bos indicus), destacando-se cruzamentos entre animais Holândês x Gir. 77 

Devido à heterose e complementaridade entre raças, esses animais dentre outras 78 

características apresentam: tolerância ao calor, baixa taxa metabólica, persistência de 79 

lactação e resistência à doença e parasitas (McDOWELL, 1985; MADALENA, 1990; 80 

OLIVEIRA, 2015). 81 

Em contra partida, pouco se conhece a respeito da eficiência alimentar e 82 

produtiva desses animais, tornando necessário o desenvelvovimento de pesquisas que 83 

possam caracterizar o potencial zootécnico dos mesmos. 84 

Utilizando câmaras de circuito aberto em ensaios de respiromimétria, pode-se 85 

determinar com precisão o metabolismo energético de vacas leiteiras. Entretanto, em 86 

animais de clima tropical, essas avaliações são recentes, uma vez que se trata de uma 87 

técnica dispendiosa (SILVA, 2011).   88 

Esses ensaios também permitem a realização de analise de quantificação de 89 

metano, em condições ainda pouco estudadas. A maior parte dos dados que 90 

contemplam avaliações de emissão de CH4 por vacas leiteiras foram obtidos em países 91 

de clima temperado, onde se utiliza forrageiras C3 e predomina a exploração de 92 

animais puros, em sua maioria da espécie Bos taurus.  93 

Tendo em vista a necessidade de estabelecer parâmetros alimentares e 94 

produtivos de vacas leiteiras características de clima tropical, desenvolveu-se uma 95 

meta-análise com objetivo de avaliar o consumo, a eficiência alimentar, digestibilidade 96 

aparente, partição da energia, emissão de CH4 entérico e o balanço de nitrogênio em 97 
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vacas Girolando no terço final da lactação, sob dois níveis de alimentação (ad libitum 98 

e restrito), utilizando câmaras respiromimétricas. 99 

 100 

MATERIAL E MÉTODOS 101 

 102 

 Todos os procedimentos envolvendo animais nesse experimento foram 103 

aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Embrapa Gado de Leite 104 

(Protocolo CEUA – EGL n° 23/2014). O presente estudo foi parte de uma investigação 105 

maior, com objetivo de caracterizar a curva de lactação de vacas girolandas em região 106 

de clima tropical. 107 

 108 

Local e animais utilizados 109 

 110 

 O experimento foi realizado no Campo Experimental José Henrique Bruschi 111 

(CEJHB), pertencente a Embrapa Gado de Leite (Coronel Pacheco, Minas Gerais, 112 

Brasil), entre os meses de maio a novembro de 2015. Foram utilizadas 28 fêmeas 113 

leiteiras Girolando (¾ Holandês - ¼ Gir), no terço final da lactação (200o ao 305º dias 114 

da lactação), sendo 14 primíparas com PVI = 537 ± 112,56 kg e PLI = 15,48 ± 4,35 kg 115 

/dia e 14 multíparas PVI = 576,6 ± 35,52 kg e PLI = 14,79 ± 4,1 kg/dia. 116 

 117 

Delineamento experimental  118 

 119 

Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, em 120 

arranjo fatorial 2  2 (nível de alimentação x ordem de lactação), totalizando quatro 121 

tratamentos (primípara ad libtum, multípara ad libtum, primípara restrição e multípara 122 

retrição), com sete repetições. As vacas foram distribuídas de forma que houvesse 123 

grupos homogênios quanto ao peso e escore de condição corporal observados em 124 

período pré-experimental. O período experimental foi iniciado à medida que as vacas 125 

atigiram 200 dias de lactação, totalizando105 dias ou 15 semanas de avaliazação por 126 

animal. Além de coletas semanais da dieta, sobras e leite iniciadas a partir do 1º dia de 127 

experimento, foi realizado ensaio de digestibilidade, e ensaio de respirometria de 128 
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forma consecutiva. Apó os períodos dos ensaios, foram mantidas as coletas semanais 129 

até que os animais completassem 305 dias de lactação, quando estes foram liberados.  130 

 131 

Dieta e Manejo Alimentar 132 

 133 

A dieta foi formulada conforme as recomendações do NRC (2001) para animais 134 

com 28 semanas de lactação, não gestantes, produção média de 20 kg leite/dia e ganho 135 

de peso nulo. A dieta foi composta por silagem de milho e concentrado na proporção 136 

74:26, com  base  na  matéria  seca  (MS). O concentrado foi à base de farelo de soja, 137 

milho moído, núcleo mineral (Lactage Gold), bicarbonato de sódio, ureia, calcário 138 

calcítico e fosfato bicálcico.  A formulação média da dieta experimental encontram-se 139 

na Tabela 1. 140 

 141 

Tabela 1. Proporções dos componentes da dieta experimental (g/kg MS) 142 

Ingrediente Concentrado Dieta 

Silagem de milho - 743,7 

Farelo de soja 722,2 185,1 

Milho moído 147,8 37,9 

Núcleo minerala 48,1 12,3 

Bicarbonato de sódio 39,5 10,1 

Ureia 28,9 7,4 

Calcário 9,2 2,4 

Fosfato bicálcio 4,3 1,1 

 a Lactage Gold. Composição: Ca: 150 g/kg; P: 60 g/kg; Mg: 15 g/kg; S: 17 g/kg; Na: 57 g/kg; Fe: 1.5 g/kg; Cu: 143 
1.3 g/kg; Zn 3.0 g/kg; Mn 1.3 g/kg; I: 0,1 g/kg; Co: 0,1 g/kg; Se: 0,03 g/kg; F: 0,6 g/kg; Vit. A 220.000 U.I. Vit. 144 
D3 60.000 U.I. Vit. E 1.000 U.I. 145 
 146 

 147 

Uma única dieta foi utilizada, diferindo apenas na quantidade fornecida aos 148 

animais. Para o tratamento ad libitum inicialmente estipulou-se consumo de MS de 149 

21g/Kg de PV e no decorrer do periodo experimental a quantidade da dieta ofertada foi 150 

regulada de acordo com incremento do consumo individual de cada animal, de forma a 151 

manter as sobras em no mínimo 10% do alimento oferecido.  152 

Para os animais dos tratamentos com consumo restrito, o fornecimento de dieta 153 

foi limitado para atender 80% e 85% das exigências de energia líquida total (Mantença 154 
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e produção de leite) de multíparas e primíparas respectivamente. A quantidade de 155 

alimentado ofertado (AO) foi determinada pela equação: AO = [(IMS x 0,26) / 0,89] + 156 

[(IMS x 0,74) / (MSsil / 100), em que IMS= ingestão de matéria seca e MSsil = matéria 157 

seca da silagem. A IMS foi determinada pela formula:  IMS = (ELT x %Restrição) / 158 

ELD, em que ELT = energia líquida total e ELD = energia líquida da dieta. Durante o 159 

periodo experimental a proporção dos ingredientes da dieta com base na matéria 160 

natural foi ajustada semanalmente com base na MS da silagem. Não foi considerada a 161 

exigência de energia para gestação, uma vez que os animais ou não estavam prenhes 162 

ou com período gestacional inferior a 190 dias.  163 

O fornecimento da dieta feito de forma individual uma vez ao dia para os 164 

grupos em consumo livre (às 08:00 horas) e duas vezes ao dia (às  08:00  e  14:00  165 

horas) em quantidades iguais para os grupos em restrição. Os animais possuíam livre 166 

acesso à água durante todo o período experimental. 167 

 Os carboidratos não fibrosos (CNF) foram calculados segundo a fórmula: %CNF 168 

= 100 – (%PB + % FDNcp + %EE + %MM), em que  FDNcp = fibra em detergente 169 

neutro corrigida para cinzas e  MM = matéria mineral. 170 

   171 

Períodos de avaliação 172 

 173 

 Avaliação de consumo e produçãode leite 174 

 Do 1º ao 50º (± 6) dias de experimento ou 200 a 250 (± 6) dias de lactação 175 

(DEL), os animais foram alocados em galpão tipo freestall dotado de sistema 176 

eletrônico de monitoramento da ingestão individual de alimento (AF-1000 Master 177 

Gate, Intergado Ltd., Contagem, MG, Brasil), divididos em lotes, de acordo com os 178 

tratamentos: Lote 1- Multíparas ad libitum; Lote 2- Primíparas restritas; Lote 3- 179 

Primíparas ad libitum; Lote 4- Multíparas em restrição. Cada lote possuía 12 cochos 180 

eletrônicos com acesso limitado por porta (sendo um cocho para cada animal alocado 181 

no lote); dois bebedouros com capacidade de 45 litros de água e balança para pesagem 182 

corporal automática (WD-1000, Intergado Ltd., Contagem, MG); 12 camas de 183 

borracha (WINGFLEX, Kraiburg, Tittmoning, Alemanha), que recebiam cobertura de 184 

serragem semanalmente, e sistema de limpeza de pista por flushing. Cada vaca recebeu 185 
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na orelha direita um transponder passivo (FDX - ISO 11784/11785, Allflex, Joinville, 186 

SC, Brasil), para identificação eletrônica e abertura do portão do respectivo cocho. 187 

Diariamente, foi determinado o consumo individual dos animais, pela diferença de 188 

peso entre o alimento ofertado e as sobras, coletadas após a saída dos animais para a 189 

ordenha da manhã.  190 

A cada semana foram coletadas três amostras de 300 a 500g da dieta total, 191 

silagem e sobras em dias consecutivos e uma amostra do concentrado. As amostras 192 

foram embaladas em sacos plásticos separadamente e congeladas em freezer à 193 

temperatura de -20ºC, até a fase de processamento.   194 

A produção de leite foi mensurada diariamente nas ordenhas realizadas duas 195 

vezes ao dia (as 07:30 e as 13:30), através do software Alpro Manager System (Alpro, 196 

DeLaval, Tumba, Suécia), instalado na ordenha mecanizada tipo espinha-de-peixe 197 

(4x4), circuito fechado com linha baixa centralizada, equipada com contadores de leite 198 

eletrônicos MM23, controles MPC 580/680 e removedor automático de coletores 199 

(ACR).  200 

Para cada semana, foram realizadas coletas de três amostras do leite da ordenha 201 

da manhã e três amostras da ordenha da tarde por animal em dias consecutivos. As 202 

amostras coletadas foram acondicionadas em recipientes contendo o conservante 203 

bronopol®, refrigeradas a 5°C imediatamente e posteriormente enviadas ao 204 

Laboratório de Qualidade de Leite da Embrapa Gado de Leite em até 72 horas para 205 

análise da composição (proteína, gordura, lactose, extrato seco, extrato seco 206 

desengordurado e ureia) em equipamento infravermelho Bentley Combi System 207 

2300® (Bentley Instruments INC., 2007) de acordo com as recomendações da 208 

International Dairy Federation (IDF, 2000).  209 

A produção de leite foi corrigida para energia (PLCE) de acordo com equação 210 

de Tyrrel e Reyd (1965):  211 

 212 

PLCE (
kg

dia
) = PL x 

376 x gordura+209 x proteína+948

3138
 213 

 214 
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O leite também foi corrigido para 4% de gordura pela fórmula de Sklan et al. 215 

(1992):  216 

 217 

PLCG 4%=[(0,432+0,163 x %gordura no leite) x produção de leite] 218 

 219 

Para determinação do consumo da MS (CMS) foi utilizada a equação: CMS% = 220 

(((MS ingerida x % nutrientes)  –  (MS  excretada  x  % nutrientes)) / (MS ingerida x 221 

% nutriente))*100. 222 

A eficiência de conversão alimentar (ECA) foi obtida pela fórmula: ECA 223 

(kg/animal/dia) = PL/CMS, em que PL = produção de leite. A eficiência alimentar 224 

para a lactação (EAL) foi determinada pela fórmula: EAL= ELL/CMS, onde ELL = 225 

energia liquida para lactação (Mcal/dia). 226 

Semanalmente foi realizada pesagem dos animais, antes do fornecimento da 227 

dieta e após a ordenha da manhã, para analise de medidas repetidas no tempo. O ganho 228 

de peso dos animais foi obtido pela diferença entre o peso de entrada e o peso de saída 229 

do experimento.   230 

 231 

 Ensaio de digestibilidade aparente: 232 

À medida que os animais atigiam DEL de 250 (± 6) dias ou metade do 233 

experimento, eram retirados dos seus lotes e transferidos para um sistema do tipo 234 

tiestall com cochos e bebedouros individuais, para que fosse realizado ensaio de 235 

digestibilidade composto de cinco dias de adaptação e cinco dias de coletas. Durante o 236 

periodo de adaptação foram mantidos o manejo alimentar, ordenhas e respectivas 237 

coletas, para que houvesse amostras semanais de todo periodo experimental. 238 

Nos dois primeiros dias do periodo de coleta, foi mensurada a produção total de 239 

urina. Com auxilio de sonda tipo Folley n°24 de duas vias, dotada de balão de 30-50 240 

ml e adaptadas na extremidade livre por mangueiras de polietileno, a urina foi 241 

armazenada em galões plásticos vedados imersos em caixas de polietileno expandido 242 

contendo gelo. A cada 24 horas, o total de urina produzida pelo animal foi pesado e 243 

alíquotas de 50 mL de urina (in natura) foram coletadas e armazenadas em potes 244 

plásticos vedados, totalizando duas amostras de urina por animal. As amostras foram 245 
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congeladas em freezer à temperatura de -20ºC, para posterior analise de nitrogênio (N) 246 

urinário e EB.  247 

A produção fecal dos animais foi avaliada por coleta total de fezes durante os 248 

cinco dias do periodo de coleta. Um recipiente plástico (200 L), contendo identificação 249 

do  animal,  foi  utilizado  para recolher as fezes de forma  individual. O material fecal 250 

total de cada animal foi pesado duas vezes ao dia (as 10:00 e as 16:00h) e a cada 251 

pesagem, foram amostradas cerca de 300-500g de fezes, totalizando cinco amostras de 252 

fezes do período da manhã e conco amostra do periodo da tarde por animal.  253 

Em todos os dias do periodo de coleta, os animais foram ordenhados em suas 254 

baias, com auxílio de uma ordenha móvel nos períodos da manhã e da tarde (as 07:30 255 

e as 14:30). A produção do leite foi determinada a cada ordenha pela pesagem do leite 256 

coletado em balança com capacidade de até 300 kg, quando foi coletada uma amostra 257 

de leite para análise da composição, de forma que houvesse cinco amostras de leite da 258 

ordenha da manhã e cinco amostras da ordenha da tarde.  259 

Foi mantido mesmo manejo alimentar do período de avaliação anterior a 260 

digestibilidade, porém as coletadas das amostras da dieta fornecida (dieta total, 261 

concentrado e silagem de milho) e sobras (quando existiam), foram realizadas durante 262 

os cinco dias da fase de coleta, para que posteriormente fosse formada amostra 263 

representativa de todo o periodo. Todas as amostras foram armazenadas em sacos 264 

plásticos, devidamente identificadas e congeladas em câmara fria para posterior 265 

análise laboratorial. 266 

Os animais foram pesados no início e fim do ensaio, a fim de se obter o peso 267 

vivo médio referente ao período de ensaio de digestibilidade.  268 

Os valores de digestibilidade aparente (g/kg) foram determinados em função do 269 

desaparecimento, considerando equação adaptada de Berchielli et al. (2011):  270 

Digestibilidade nutriente =  ((MS ingerida  -MS  excretada)  /  (MS  ingerida))*1000.   271 

Para o cálculo do balanço de nitrogênio, ou nitrogênio retido, foram utilizados 272 

os valores de nitrogênio (N) consumido, nitrogênio fecal e nitrogênio urinário e 273 

nitrogênio do leite, conforme a equação: N retido = N ingerido – (N fecal + N 274 

urinário+ N leite). O nitrogênio ingerido foi obtido pela diferença entre a quantidade 275 
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de nitrogênio na dieta oferecida e a quantidade de nitrogênio nas sobras coletadas 276 

durante o ensaio de digestibilidade. 277 

 278 

 Ensaio de respirometria: 279 

 Após o ensio de digestibilidade, os animais permaneceram no galpão tipo tietall 280 

para realização do ensaio de respirometria. Foram utilizadas quatro câmaras 281 

respirométricas de circuito aberto conforme as especificações e procedimentos 282 

descritos por Machado et al. (2016). As câmaras foram mantidas em condições de 283 

termoneutralidade, correspondendo à temperatura em torno de 23 ± 3°C e umidade 284 

relativa do ar de 65 ± 5%.  285 

 Após a ordenha da manhã, quatro animais foram pesados e alojados 286 

individualmente dentro das câmaras. As medições foram inciadas após 20 minutos 287 

do fechamento das portas, quando cochos automatizados foram liberados para que 288 

as vacas tivessem acesso à metade da dieta de acordo com tratamento estabelecido 289 

para cada animal no ínicio do periodo experimental. As avaliações foram 290 

interrompidas por aproximadamente 30 min para a ordenha da tarde, quando era 291 

fornecido o restante da dieta. Cada animal passou por dois períodos consecutivos 292 

de 22 h de avaliação, em câmaras diferentes. Cada período de ~22 h foi corrigido 293 

para o fator de correção da câmara utilizada e extrapolou-se a produção no período 294 

em questão para 24 h e dos valores gerados, foram extraidas as médias. Os animais 295 

foram pesados antes e após a entrada na câmara.  296 

 Foram realizadas coletas da dieta total, silagem, concentrado e sobras para cada 297 

dia que o animal permaneceu na câmara, essas amostras foram armazenadas em 298 

sacos plásticos separadamente e congeladas em câmara fria para posterior análise 299 

laboratorial.  300 

 A emissão de CH4 entérico pelas vacas foi calculada pela diferença da 301 

concentração de CH4 no ar de entrada (ar externo) e saída das câmaras e pelo fluxo 302 

de ar conforme descrito por Machado et al. (2016) usando a equação proposta por 303 

Lighton (2008): 304 

 305 
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VCH4 = FR  x 
[(FeCH4 - FiCH4) + FiCH4 x (FiO2) +  FiCH4  x (FeCO2)]

(1 + FiCH4)
 306 

 307 

 Em que: FR = taxa de fluxo; Fe = concentração de saída; Fi = concentração de 308 

entrada. 309 

Para determinação da partição enérgica, previamente foram determinados o 310 

calor de combustão das amostras (energia bruta) dos constituintes da dieta, sobras, 311 

fezes e urina coletadas durante a digestibilidade em calorímetro adiabático IKA - 312 

C5000. A partir da quantificação do consumo de energia bruta (CEB), obtida pela 313 

diferença entre a fração de energia fornecida na dieta e a encontrada nas sobras, 314 

calculou-se as demais frações de energia.  315 

A energia digestível (ED) foi obtida pela diferença entre a energia bruta (EB) 316 

consumida e a energia perdida nas fezes e em sequência determinou-se a energia 317 

metabolizável (EM) descontando as perdas energéticas através da urina e CH4 (NRC, 318 

2000).  Para a quantificação da energia perdida na forma de CH4, adotou-se a perda de 319 

9,45 kcal/L da média de CH4 produzido (Brower, 1965) durante os dois dias de ensaios 320 

de respirometria. A metabolizabilidade (q) da dieta foi calculada pela relação entre a 321 

energia metabolizável e a energia bruta ingerida, conforme o AFRC (1993). 322 

A energia líquida para lactação (ELL, Mcal/dia), definida como a energia 323 

contida no leite produzido, foi calculada com base em equação proposta pelo NRC 324 

(2001), que considera a ELL como o somatório das energias da combustão dos 325 

constituintes do leite (gordura, proteína e lactose). Foi feita adaptação da formula, 326 

levando em consideração a proporção media dos componentes do leite de cada animal 327 

em função da produção de leite da manhã e tarde, assim a equação utilizada foi:  ELL = 328 

[((0,0929 x gordura manhã)) + (0,0547 x proteína manhã) + (0,0395 x lactose manhã) x 329 

produção de leite manhã) + ((0,0929 x gordura tarde)) + (0,0547 x proteína tarde) + (0,0395 x 330 

lactose tarde) x produção de leite tarde))] 331 

Os volumes (L/dia) de O2 consumido, CO2 e CH4 produzidos durante o ensaio 332 

de respirometria e o nitrogênio urinário excretado (Nu, g/dia) das amostras de urina da 333 

digestibilidade foram utilizados para calcular a produção de calor diária (PC, Kcal/dia) 334 

conforme Brouwer (1965): PC (Kcal/dia) = (3,866 x VO2) + (1,200 x VCO2) - (0,518 x 335 
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VCH4) - (1,431 x Nu), onde: VO2 = volume de oxigênio; VCH4 = volume de metano; 336 

VCO2 = volume de gás carbônico (CO2) (todos em L/dia) e Nu = nitrogênio urinário 337 

total.  338 

O balanço energético (BE) total foi calculado pela diferença entre EM, a ELL e 339 

a PC, onde: BE = EM – ELL – PC. Foram ainda calculadas as relações entre EM/ED; 340 

PC/EM, ELl/EM e BE/EM como indicadores de eficiência energética. 341 

Após o ensio de respirometria, os animais foram novamente encaminhados para 342 

o galpão freestall, onde permaneceram até os 305 dias de lactação, totalizando 105 343 

dias de experimento. O fornecimento da dieta, as ordenhas e coletas foram os mesmos 344 

do periodo inicial de avaliação de forma que houvesse amostras da dieta, sobras e leite 345 

de todas as 14 semanas referentes ao terço final da lactação.  346 

 347 

Processamento de amostras e análises laboratoriais 348 

 349 

Todas as amostras coletadas durante o experimento foram descongeladas a 350 

temperatura ambiente e submetidas à pré-secagem a 55°C por 72 horas separadamente. 351 

Posteriormente, foram moídas em moinho estacionário “Tomaz-Willey”, utilizando-se 352 

peneiras com crivo de 1mm. 353 

Após a moagem foi realizada análises químico-bromatológicas (Tabela 2) de 354 

amostras compostas representativas dos três dias consecutivos de coletas semanais da 355 

dieta oferecida, silagem e sobras (para cada animal); além de uma amostra semanal de 356 

concentrado.  357 

 358 

Tabela 2. Composição química da silagem, concentrado e dieta experimental 359 
Item Silagem Concentrado Dieta 

MS 27,62 ± 2,40 89,90 ± 1,32 43,58 ± 1,82 

MO 94,48 ± 0,55 85,38 ± 1,68 93,14 ± 0,62 

PB 8,35 ± 1,22 47,60 ± 1,61  18,41 ± 0,95 

EE 3,02 ± 0,56 1,78 ± 0,58 2,70 ± 0,48 

FDN 48,08 ± 4,38  16,41 ± 2,23 39,96 ± 3,07 

CNF 36,35 ± 4,55 36,67 ± 2,78 36,92 ± 3,20 

MS= matéria seca, MO= matéria orgânica, PB= proteína bruta, EE= extrato etéreo, FDN= fibra em detergente 360 
neutro e CNF= carboidratos não fibrosos. 361 

 362 
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Para as amostras do periodo de ensaio de digestibilidade, foram feitas amostras 363 

compostas representativas dos cinco dias de coleta, totalizando uma amostra da dieta 364 

oferecida, silagem e concentrado referente ao periodo de avaliação e uma amostra para 365 

cada animal referente a sobras e fezes. As proporções para constituição das amostras 366 

compostas de fezes e sobras foram calculadas com base na matéria pré-seca. Para o 367 

alimento oferecido (dieta total, silagem e concentrado) foram amostradas diariamente 368 

quantidades iguais destes materiais.  369 

As amostras coletadas da dieta oferecida e das sobras dos animais no período da 370 

mensuração em câmara respirométrica foram amostradas individualmente para cada 371 

dia de avaliação.  372 

As análises foram realizadas no Laboratório de análise de alimentos da 373 

Embrapa Gado de leite onde foram avaliados os teores de MS em estufa a 105ºC 374 

(AOAC, 2005; método 934.15), cinzas (AOAC, 2005; método 930.15), PB pelo 375 

método Kjeldahl (AOAC, 2005; método 990.03), EB por combustão em bomba 376 

calorimétrica adiabática - marca IKA® WERKE /modelo C-5000 ADI, Control, FDN 377 

pelo método sequencial de Van Soest et al. (1991), adaptado para as condições do 378 

aparelho ANKOM220, FiberAnalyzer (Ankom Technology, Fairport, NY), com 379 

adição de 500 µL/g MS de amilase termoestável, sem uso sulfito de sódio e corrigido 380 

para cinzas residuais (Mertens, 2002) e EE (AOAC, 2005; método 920.39). As 381 

amostras de urina foram analisadas para determinação dos valores de nitrogênio total e 382 

energia bruta pelo método AOAC (2005). 383 

  384 

Análise Estatística 385 

 386 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa MINITAB 17 387 

(Minitab Software, 2010), em esquema fatorial 2  2, referentes a ordem de lactação 388 

(multíparas e primíparas) e ao nível de alimentação (restrito e ad libitum). Todas as 389 

variáveis foram avaliadas, utilizando modelo misto, em que os fatores fixos foram à 390 

ordem de lactação, nível de alimentação e a interação entre esses dois fatores. Como 391 

fator aleatório utilizou-se animal aninhado ao tratamento, admitindo-se como o nível 392 

de significância de 5,0% para todos os testes realizados. 393 
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As variáveis foram submetidas a testes de normalidade e homocedasticidade, e, 394 

aquelas que não apresentaram distribuição normal foram submetidas à transformação 395 

logarítmica ou raiz quadrada. Para as variáveis que apresentaram efeitos significativos 396 

as médias foram comparadas pelo teste Tukey, admitindo 5,0% como nível crítico de 397 

probabilidade para o erro tipo I. 398 

 399 

RESULTADOS 400 

 401 

 Consumo e ganho de peso 402 

  403 

 Na tabela 3 encontram-se os parâmetros de consumo e desempenho de 404 

primíparas e multíparas em função do nível de alimentação.  O consumo de matéria 405 

seca (CMS) e ganho de peso médio diário (GMD) foram influenciados (P < 0,05) pelo 406 

nível de alimentação. A eficiência de conversão alimentar (ECA) e a eficiência 407 

alimentar para lactação (EAL) não foram influenciadas (P > 0,05) pelo nível de 408 

alimentação, mas foram superiores para as vacas primíparas (P < 0,05).  409 

 410 

Tabela 3. Consumo e desempenho de vacas girolando no terço final da lactação em 411 

função da ordem de lactação e nível de alimentação. 412 

Parâmetros 1 
Primípara 

 
Multípara 

EPM* 
Efeitos (P-valor) 

Ad libitum Restrita 
 

Ad libitum Restrita OL2 NA3 OL x NA 

CMS (kg/dia) 16,95 9,67 
 

16,42 10,33 0,74 0,804 < 0,001 0,281 

PV (kg) 602 488  579 573 3,41 0,064 0,001 0,003 

GMD (g/dia) 0,63 0,06  0,35 0,20  0,629 0,020 0,160 

ECA 1,11 1,28  1,05 1,06 0,008 0,013 0,108 0,150 

EAL 0,82 0,89  0,79 0,68 0,01 0,013 0,586 0,066 

*Erro padrão da média, n = 28 413 
1 CMS, consumo de matéria seca; PV, peso vivo; GMD, ganho médio diário; ECA, eficiência da conversão 414 

alimentar (Kg de leite/Kg de MS ingerida); EAL, eficiência alimentar para a lactação (Mcal leite/Kg MS 415 

ingerida) 416 
2 OL, ordem de lactação  417 
3 NA, nível de alimentação 418 

 419 

O consumo de MS para o tratamento ad libitum foi 40% maior em relação ao 420 

tratamento restrito, independente da ordem de lactação. Houve interação entre ordem 421 
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de lactação e nível de alimentação (P = 0,03) para o PV. Para o tratamento ad libitum, 422 

as primíparas apresentaram maior PV comparado às multíparas. Para o tratamento 423 

restrito, as primíparas apresentaram menor PV em relação às multíparas. A média do 424 

PV dos animais em consumo ad libitum (590 Kg) foi 10% maior que os animais em 425 

restrição alimentar (530 Kg). Os GDM dos animais em tratamento ad libitum e restrito 426 

foram, em média, 0,490 Kg/dia e 0,130 Kg/dia, respectivamente.   427 

A produção e composição do leite de primíparas e multíparas em função do 428 

nível de alimentação, encontra-se apresentados na tabela 4. 429 

 430 

Tabela 4. Produção e composição do leite de vacas girolando no terço final da 431 

lactação, em função da ordem de lactação e nível de alimentação. 432 

Parâmetros 1 
Primípara  Multípara 

EPM* 
Efeitos (P-valor) 

Ad libitum Restrita  Ad libitum Restrita OL 2 NA 3 OL x NA 

PL (kg/dia) 19,0 12,6  17,4 11,3 0,21 0,145 < 0,001 0,882 

PL4% 

(kg/dia) 
22,1 14,3  20,4 12,0 0,27 0,098 < 0,001 0,793 

PLener (kg/dia) 20,3 12,9  18,7 11,0 0,24 0,105   < 0,001 0,872   

          

Composição          

Gordura (%) 4,48 4,31 
 

4,65 3,98  0,663 0,045 0,222 

Proteína (%) 3,43 3,07 
 

3,46 3,21 0,01 0,354 0,003 0,538 

Lactose (%) 4,55 4,32 
 

4,40 4,04 0,01 0,009 < 0,001 0,346 

ES (%) 13,3 12,5  13,5 12,0 0,05 0,664 0,002 0,337 

ESD (%) 8,94 8,29  8,84 8,07 0,02 0,237 < 0,001 0,627 

Ureia 

(mg/dL) 
17,2 15,3  18,0 17,4 0,19 0,084 0,125 0,426 

          

Prod. (kg/dia) 
         

Gordura  0,84 0,52 
 

0,78 0,42 0,01 0,094 < 0,001 0,510 

Proteína  0,64 0,38 
 

0,59 0,34 0,008 0,161 < 0,001 0,979 

Lactose  0,86 0,54 
 

0,76 0,43 0,01 0,033 < 0,001 0,766 

*Erro padrão da média, n = 28 433 
1 PL, produção de leite; ES, extrato seco; ESD, extrato seco desengordurado 434 
2 OL, ordem de lactação  435 
3 NA, nível de alimentação 436 

 437 

O nível de alimentação apresentou efeito (P < 0,001) sobre a produção de leite 438 

(PL), sendo 35% maior para o tratamento ad libitum em relação ao restrito. Não houve 439 

diferença significativa na produção de leite entre primíparas e multíparas (P > 0,05).  440 
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O leite das vacas em consumo ad libitum apresentou maiores porcentagens (P < 441 

0,05) de gordura, proteína, lactose, extrato seco (ES) e extrato seco desengordurado 442 

(ESD) em relação às vacas em restrição alimentar, independente da ordem de lactação. 443 

A média de excreção de nitrogênio ureico no leite foi 17 mg/dL e não foi influenciada 444 

(P > 0,05) pelo nível de alimentação e pela ordem de lactação. 445 

As produções de gordura, proteína e lactose (Kg/dia) foram maiores (P < 0,001) 446 

para os animais em consumo ad libitum. Houve efeito da ordem de lactação sobre a 447 

concentração (P = 0,009) e a produção (P = 0,003) de lactose, sendo superior para as 448 

primíparas. 449 

 450 

 Digestibilidade e Partição da energia  451 

 452 

Apenas a digestibilidade do extrato etéreo (EE) sofreu influência da OL e foi 453 

maior para as primíparas (P = 0,04). Os coeficientes de digestibilidade da MS, energia 454 

e nutrientes não foram influenciados (P > 0,05) pelo nível de alimentação e ordem de 455 

lactação (Tabela 5) e a digestibilidade da MS média foi 683 g/kg.  456 

 457 

Tabela 5.  Coeficientes de digestibilidade (g/kg) da matéria seca (MS), matéria 458 

orgânica (MO), energia bruta (EB) e nutrientes, em vacas girolando no terço final da 459 

lactação, em função da ordem de lactação e nível de alimentação. 460 

Parâmetros 1 
Primípara   Multípara 

EPM* 
Efeitos (P-valor) 

Ad libitum Restrita   Ad libitum Restrita OL 2 NA 3 OL x NA 

 g/Kg MS     
MS 706 671 

 
684 671 6,37 0,396 0,062 0,400 

MO 719 688 
 

702 694 5,99 0,645 0,118 0,359 

EB 717 693 
 

697 684 5,96 0,223 0,136 0,643 

FDNcp 503 484 
 

482 468 9,74 0,38 0,435 0,918 

EE 911 834 
 

823 812 13,8 0,040 0,099 0,209 

PB 884 877 
 

879 879 1,24 0,577 0,118 0,198 

CNF 804 772 
 

802 798 7,75 0,420 0,261 0,380 

*Erro padrão da média, n = 28 461 
1 MS,  matéria seca; MO, matéria orgânica; FDNcp, fibra insolúvel em detergente neutro corrigida para cinzas e 462 

proteína; EE, extrato etéreo; EB, energia bruta; PB, proteína bruta; CNF, carboidratos não fibrosos 463 
2 OL, ordem de lactação  464 
3 NA, nível de alimentação 465 

 466 
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Na tabela 6, são fornecidos os dados de partição da energia dietética de 467 

primíparas e multíparas em função do nível de alimentação. 468 

 469 

Tabela 6. Partição da energia dietética em vacas girolando no terço final de lactação, 470 

em função da ordem de lactação e do nível de alimentação. 471 

Parâmetros 1 
Primípara   Multípara 

EPM* 
Efeitos (P-valor) 

Ad libitum Restrita   Ad libitum Restrita OL 2 NA 3 OL x NA 

Mcal/dia 

CEB  76,1 43,6 
 

73 43,4 3,11 0,51 < 0,001 0,55 

EFezes  21,5 13,4 
 

22,1 13,6 0,95 0,72 < 0,001 0,89 

EUrina  3,22 2,23 
 

3,35 2,64 0,14 0,275 0,002 0,56 

ECH4  3,41 2,17 
 

3,56 2,11 0,14 0,73 < 0,001 0,386 

PC  25,4 16,9 
 

23,5 19,1 0,70 0,807 < 0,001 0,003 

ELl  16,7 8,7 
 

14,6 7,2 0,87 0,095 < 0,001 0,808 

BE  5,63 0,09 
 

5,74 -0,2 0,72 0,928 0,001 0,841 

          

          
%CEB 

         
EFezes  28,2 30,6 

 
30,2 31,5 0,58 0,223 0,136 0,643 

EUrina  4,32 5,07 
 

4,61 6,06 0,20 0,08 0,004 0,325 

ECH4  4,8 4,51 
 

4,88 4,89 0,10 0,271 0,468 0,484 

PC  33,6 39,6 
 

32,3 44,7 1,25 0,316 < 0,001 0,098 

          
Mcal/Mcal 

ED/EB 0,71 0,69 
 

0,69 0,68 0,005 0,223 0,136 0,643 

q 4 (EM/EB) 0,62 0,58 
 

0,6 0,57 0,006 0,145 0,003 0,39 

EM/ED 0,87 0,85 
 

0,86 0,84 0,004 0,059 0,002 0,997 

PC/EM 0,53 0,67 
 

0,53 0,77 0,024 0,113 < 0,001 0,137 

ELl/EM 0,21 0,2 
 

0,2 0,17 0,008 0,121 0,135 0,692 

BE/EM 0,11 -0,01   0,12 -0,07 0,026 0,569 0,001 0,395 

*Erro padrão da média, n = 28 472 
1CEB, consumo de energia bruta; EF, energia bruta fecal; CED, consumo de energia digestível; EU, energia 473 

bruta urinária; ECH4, energia perdida na forma de metano; CEM, consumo de energia metabolizável (Mcal/dia), 474 

ELL, energia líquida de lactação (Mcal/dia); BE, balanço energético, CEB, consumo de energia bruta 475 
2 OL, ordem de lactação  476 
3 NA, nível de alimentação 477 
4 q, proporção de energia metabolizável contida na energia bruta do alimento (EM/EB, conforme AFRC,1993) 478 

 479 

O consumo de EB (Mcal/dia) foi influenciado (P < 0,001) pelo nível de 480 

alimentação, sendo 42% maior para o tratamento ad libitum, mas não houve efeito da 481 

ordem de lactação (P > 0,05). De forma semelhante, a energia fecal, a energia urinária, 482 

a energia na forma de CH4, a produção de calor (PC) e a energia do leite, expressas em 483 
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Mcal/dia, foram influenciadas pelo nível de alimentação (P < 0,001), sendo superiores 484 

para o tratamento ad libitum, mas não houve efeito da ordem de lactação (P > 0,05).  485 

Considerando-se a partição energética expressa em porcentagem da energia 486 

bruta ingerida, não houve efeito (P > 0,05) da ordem de lactação, nem do nível de 487 

alimentação sobre a energia fecal, a energia na forma de CH4 e a energia do leite (% 488 

do CEB). Já as porcentagens da energia ingerida perdidas na forma de urina e 489 

produção de calor (PC) foram influenciadas pelo nível de alimentação (P < 0,004), 490 

sendo maior para o tratamento restrito. A PC, em função da percentagem do CEB, para 491 

os animais em restrição foi em média 42% e superior em 21,8% ao valor médio do 492 

grupo ad libitum (33%). 493 

O balanço energético (BE) foi influenciado pelos níveis de alimentação (P = 494 

0,001), sendo positivo em 5,7 Mcal/dia para animais em tratamento ad libitum e 495 

negativo em - 0,1 Mcal/dia para as vacas do tratamento restrito. 496 

O valor médio de digestibilidade da EB (ED/EB) foi 0,7 e não diferiu entre os 497 

tratamentos (P > 0,05).  A metabolizabilidade da dieta (EM/EB) foi similar (P > 0,05) 498 

entre primíparas e multíparas, porém diferiu (P = 0,003) com o nível de alimentação 499 

(média de 0,61 vs 0,58 para os animais que receberam dieta ad libitum e restrita, 500 

respectivamente). A relação entre energia metabolizável e energia digestível (EM/ED) 501 

apresentou diferença (P = 0,002) em função dos níveis de alimentação, com valores 502 

médios de 0,87 para animais ad libitum e 0,85 para animais em restrição, mas não 503 

houve efeito da ordem de lactação (P > 0,05). A EM perdida na forma de calor foi 504 

superior para o tratamento restrito (0,72) em relação ao ad libitum (0,53). No presente 505 

estudo, tanto a ordem de lactação quanto o nível de alimentação não influenciaram (P 506 

> 0,05) a relação ELL/EM (média de 0,2). A relação BE/EM diferiu entre os níveis de 507 

alimentação (P = 0,001), sendo em média 0,1 para os animais em consumo livre e 0 508 

para os animais em restrição. 509 

 510 

 511 

 512 

 513 

 514 
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Emissão de CH4 515 

 516 

As emissões de CH4 diárias e em função da MS, FDNcp (corrigida para cinzas e 517 

proteína) ingerida e digerida e da produção de leite e suas correções para gordura e 518 

energia estão apresentadas na tabela 7. 519 

As emissões de CH4, expressas em g/dia e em g/kg de FDNcpd foram 520 

influenciadas (P < 0,05) pelo nível de alimentação.  Esses parâmetros foram, 521 

respectivamente, 38% e 15% maiores para os animais ad libitum comparados aos 522 

restritos. A ordem de lactação influenciou (P < 0,05) a emissão diária de CH4 por 523 

unidade de produção de leite (CH4/Leite) e suas correções para 4% de gordura 524 

(CH4/Leite 4%) e energia (CH4/Leite E). Para esses parâmetros, as médias das vacas 525 

multíparas foram, respectivamente, 15%, 17% e 16% maiores que as observadas em 526 

vacas primíparas. 527 

 528 

Tabela 7. Emissão de metano em vacas girolando no terço final da lactação, em 529 

relação à ordem de lactação e nível de alimentação. 530 

Parâmetros 1 
Primípara   Multípara 

EPM* 
Efeitos (P-valor) 

Ad libitum Restrita   Ad libitum Restrita OL 2 NA 3 OL x NA 

CH4  360 220 

 

348 215 9,62 0,475 <0,001 0,788 

CH4/MS  21,1 24,1 

 

22,9 22,5 0,34 0,889 0,192 0,099 

CH4/FDNcpi  57,4 60 

 

62,6 57,1 1,07 0,681 0,609 0,146 

CH4/FDNcpd  164 138 

 

177 149 4,09 0,259 0,014 0,934 

CH4/Leite  19,6 18,3 

 

21,3 23,4 0,585 0,031 0,847 0,267 

CH4/Leite 4%  18,3 17,2 

 

19,3 23,5 0,655 0,039 0,406 0,121 

CH4/Leite E  17 16,4   18 21,8 0,585 0,041 0,322 0,156 

*Erro padrão da média, n = 28 531 
1 CH4, Emissão diária de CH4 (g/dia); CH4/MS,  Emissão diária de CH4 (g/dia) por unidade de CMS (g/kg 532 

CMS); CH4/FDNcpi, Emissão diária de CH4 (g/dia) por unidade de FDN corrigida para cinzas e proteína 533 

ingerida; CH4/FDNcpd, Emissão diária de CH4 (g/dia) por unidade de FDN corrigida para cinzas e proteína 534 

digerida; CH4/Leite, Emissão diária de CH4 (g/dia) por unidade de produção de leite (g/kg PL); CH4/Leite 4%, 535 

Emissão diária de CH4 (g/dia) por unidade de produção de leite corrigido para 4% de gordura; CH4/Leite E, 536 

Emissão diária de CH4 (g/dia) por unidade de produção de leite corrigido para energia 537 
2 OL, ordem de lactação  538 
3 NA, nível de alimentação 539 

 540 

 541 
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Balanço aparente de nitrogênio 542 

 543 

Na tabela 8 tem-se o balanço aparente de nitrogênio (N) das vacas primíparas e 544 

multíparas em função dos níveis de alimentação aavaliados.  545 

A ingestão de N, em g/dia e g/PV 0,75, diferiu entre os níveis de alimentação (P 546 

< 0,001). A média de N ingerido pelos animais em consumo ad libitum (513 g/dia e 547 

8,5 g/PV 0,75) foram 43% (g/dia) e 38,8% (g/PV0,75) maiores que as dos animais em 548 

restrição (292 g/dia e 5,2 g/PV0,75), independente da ordem de lactação.  549 

 550 

Tabela 8. Balanço aparente de nitrogênio (N) em vacas Girolando no terço final da 551 

lactação, em relação a ordem de lactação e nível de alimentação. 552 

Parâmetros 1 
Primípara 

 
Multípara 

EPM* 
Efeitos (P-valor) 

Ad libitum Restrita 
 

Ad libitum Restrita OL 2 NA 3 OL x NA 

 
g/dia 

       
N ingerido 521 287 

 
504 297 23,0 0,855 < 0,001 0,427 

N excretado 
     

 
   

Fezes 95,2 63,5 
 

102 64,0 4,43 0,498 < 0,001 0,564 

Urina 151 132 
 

197 157 9,77 0,061 0,121 0,58 

Leite 104 61,1 
 

99,4 51,4 5,04 0,144 < 0,001 0,668 

Retido 170 30,0 
 

105 24,3 14,6 0,087 < 0,001 0,148 

 
g/PV0,75 

   
 

   
N ingerido 4,31 2,75 

 
4,24 2,54 0,17 0,367 < 0,001 0,651 

N excretado 
     

 
   

Fezes 0,78 0,60 
 

0,86 0,54 0,03 0,893 < 0,001 0,209 

Urina 1,24 1,26 
 

1,65 1,34 0,07 0,122 0,339 0,274 

Leite 0,86 0,58 
 

0,83 0,44 0,04 0,097 < 0,001 0,263 

Retido 1,40 0,28 
 

0,88 0,20 0,12 0,086 < 0,001 0,199 

% N ingerido 
    

 
   

Fezes 18,2 22,0 
 

20,3 21,4 0,52 0,430 0,020 0,192 

Urina 29,6 46,3 
 

39,1 52,7 2,49 0,063 0,001 0,71 

Leite 20,0 21,2 
 

19,7 17,7 0,60 0,120 0,731 0,188 

Total 67,9 89,5 
 

79,2 91,9 2,57 0,096 < 0,001 0,273 

Retido 32,0 10,4 
 

20,7 8,0 2,57 0,096 < 0,001 0,273 

*Erro padrão da média, n = 28 553 
1 OL, ordem de lactação 554 
2 NA, nível de alimentação 555 

 556 
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As quantidades de N fecal, N excretado no leite e N retido foram influenciadas 557 

(P < 0,001) apenas pelo nível de alimentação. Para essas frações, os níveis de N foram 558 

35,43; 44,97 e 79,69 % (g/dia) e 31,25; 9,38 e 43,75% (g/PV 0,75) maiores nos animais 559 

em consumo ad libitum em relação àqueles em restrição.  O N urinário, expresso em 560 

g/dia e g/PV0,75, não diferiu entre os tratamentos (P > 0,05). Houve efeito do nível de 561 

alimentação (P < 0,05) para as perdas de N nas fezes e urina (% do N ingerido), bem 562 

como para o N retido expresso em g/dia, g/PV0,75 e em % do N ingerido. Os animais 563 

em tratamento restrito apresentaram maior porcentagem de N excretado nas fezes e na 564 

urina e menor porcentagem de N retido.  A fração de N excretada no leite em % do N 565 

ingerido não foi influenciada (P > 0,05) pelos níveis de alimentação e não houve efeito 566 

da ordem de lactação. 567 

As perdas totais de N (% do N ingerido) excretado através das fezes, urina e do 568 

leite foi 32% superior para os animais em restrição (90,7%) em relação aos animais em 569 

tratamento ad libitum (73,5%). Consequentemente, a fração de N ingerida que foi 570 

retida foi 67,5% maior para as vacas em consumo livre (média de 26,3%), comparadas 571 

as vacas restritas (média de 9,2%). 572 

Houve tendência (P < 0,096) para maior retenção de nitrogênio (em g/dia, 573 

g/PV0,75 e % do N ingerido) em vacas primíparas em relação às multíparas. 574 

 575 

DISCUSSÃO 576 

 577 

 Consumo e desempenho 578 

   579 

Os maiores pesos e produções de leite das vacas em consumo ad libitum estão 580 

associados aos maiores níveis de ingestão do alimento. No presente trabalho a redução 581 

de 40% da ingestão de MS nas vacas em restrição, reduziu a produção de leite em 582 

35%.  Isto afetou o teor de gordura e proteína do leite que variou em 0,8%. Gabbi et al. 583 

(2015) ao submeterem vacas leiteiras (Jersey e Holandesas) a ingestão alimentar de 584 

40% do consumo ad libitum, também verificaram queda na produção de leite em 585 

função da restrição alimentar (14%). 586 



36 
 

 

Em função do déficit de nutrientes disponíveis, o organismo de animais em 587 

restrição alimentar, tende a mobilizar tecidos do corpo para manutenção, atividades 588 

produtivas e reprodutivas que levam a alterações metabólicas e adaptativas do corpo 589 

(SCHÜTZ et al., 2013), bem como da glândula mamária (GUINARD-FLAMENT et 590 

al., 2007). Como consequência, observa-se queda na produção de leite, bem como 591 

redução nas percentagens de gordura e proteína do leite (BURKE et al., 2010).  592 

Os maiores consumos aumentaram a produção de leite, mas não influenciaram a 593 

ECA e a EAL. As médias de ECA estão abaixo dos valores encontrados por Arndt et 594 

al (2015), de 1,43 ± 0,48 kg leite/kg MS consumida de vacas com ingestão de MS 595 

média de 22,15 kg/dia e de Vallimont et al (2011), que relataram valores de 1,61 kg 596 

leite/kg MS calculados a partir de dados de 305 dias de lactação coletados em fazendas 597 

comerciais da Pensilvânia (EUA). No entanto, deve-se considerar que o clima frio e a 598 

utilização de forragens temperadas na dieta favorecem a alta eficiência alimentar 599 

nesses casos (HUTJENS, 2005b). 600 

 Os resultados de ECA encontrados no presente trabalho diferem dos trabalhos 601 

de Hutjens (2005a) e Hoffman et al (2007), que afirmaram existir uma relação inversa 602 

entre o número de lactações da vaca e a eficiência alimentar. Conforme os autores, 603 

novilhas demandam parte dos nutrientes ingeridos para o crescimento e com isso é 604 

esperada uma eficiência alimentar menor nesses animais, quando comparadas às vacas, 605 

o que não foi observado no presente estudo.  Esse resultado pode ter sido influenciado 606 

pelo peso corporal dos animais, visto que, as primíparas já estavam com peso de 607 

animais adultos por estarem no final de lactação. Além disso, embora exista uma 608 

ligação positiva entre PV e o volume de produção de leite, essa relação é inversa com 609 

a ECA (MATTOS, 2004), explicando a maior eficiência alimentar apresentada pelas 610 

primíparas.  611 

 Os animais em restrição apresentaram menores concentrações de gordura no 612 

leite, provavelmente pela menor disponibilidade de EL exigida para síntese de novo de 613 

ácido graxos. O aumento na produção de gordura de leite observado no nível de 614 

consumo ad libitum pode estar associado ao maior consumo de FDN, que favorece o 615 

crescimento de microrganismos que degradam fibra, aumentando as concentrações de 616 
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acetato, favorecendo a síntese de ácidos graxos de cadeia curta e média na glândula 617 

mamária (NRC, 2001).    618 

 Os maiores teores de proteína no leite das vacas em consumo ad libitum podem 619 

ser atribuídos ao maior consumo de MS por estes animais, resultando em maior 620 

crescimento microbiano e maior aporte de proteína microbiana e da dieta para os 621 

processos de digestão e absorção gastrointestinal, disponibilizando mais aminoácidos 622 

para a síntese de proteína do leite (MAIGA e SCHINGOETHE, 1997).  623 

  Embora a concentração de proteína do leite tenha variado em função do nível de 624 

alimentação, Broderick (2003) afirmou que nem sempre o aumento na proteína do leite 625 

está relacionado a aumento de proteína na dieta, visto que a síntese depende de uma 626 

sequência de aminoácidos, assim, a simples ausência de algum dos aminoácidos pré-627 

estabelecidos, pode interromper o processo de síntese das proteínas do leite (SILVA e 628 

VELOSO, 2011). A amplitude de variação das concentrações de proteína no leite 629 

(~0,2 pontos percentuais) foi menor que a da gordura (~0,3 pontos percentuais). 630 

Segundo Cordeiro et al (2007), normalmente a variação dos teores de proteína é menor 631 

em relação à gordura pois a eficiência de conversão de nitrogênio da dieta em proteína 632 

do leite em ruminantes é baixa (SANTOS, 2002). 633 

   Embora a lactose seja o componente que menos sofre alteração no leite, animais 634 

alimentados ad libitum e primíparas apresentaram maiores concentrações.  A média 635 

das concentrações de lactose do leite dos animais dos grupos ad libitum (4,4%) foi a 636 

mesma encontrada por Gabbi et al. (2015). Os mesmos autores não observam 637 

diferença nas concentrações de lactose em níveis de restrição de 40%, como ocorreu 638 

nesse trabalho, onde houve redução de 6,6% quando se restringiu o consumo de MS. 639 

  Os animais com maior produção de leite (ad libitum e primíparas) também 640 

foram os que apresentaram maior concentração de lactose. Como um importante 641 

componente osmótico do leite, a taxa de síntese de lactose é o principal determinante 642 

da produção total de leite (GONZÁLEZ, 2001).  Para a síntese de lactose, é necessário 643 

que a glicose do sangue entre no aparelho de Golgi das células epiteliais da glândula 644 

mamária e uma vez sintetizada, a lactose não consegue se difundir para fora da célula. 645 

Então, para que não ocorra desequilíbrio da pressão osmótica, a água sai do sangue em 646 
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direção à glândula mamária, resultando em maiores produções de leite (SANTOS et 647 

al., 2002).  648 

A concentração de ES e ESD foi maior no leite dos animais que apresentaram 649 

maiores concentrações de gordura demonstrando a provável relação entre as variáveis. 650 

Correlações entre esses parâmetros foram observadas por Aguiar (2015), Galvão 651 

Junior (2010) e Rook e Line (1961).  652 

Os níveis de uréia (mg/dL) no leite não foram afetados pela ordem de lactação 653 

ou nível de alimentação. Diferente dos resultados encontrados neste experimento, 654 

Hojman et al (2004) avaliaram os fatores que influênciam a produção de ureia no leite 655 

de 42 rebanhos leiteiros israelenses e observaram menor concentração de ureia no leite 656 

de vacas primíparas do que em vacas multíparas. Mesma tendência relatada por 657 

Carlsson et al. (1995), avaliando 10 rebanhos de vacas da raça Sueca Vermelha e 658 

Holandês em diferentes estágios de lactação. 659 

Em relação ao nível de alimentação, os resultados podem ter sido influenciados 660 

pela relação energia: proteína da dieta ser a mesma tanto para os animais ad libtum 661 

como em restrição, variando apenas na quantidade do alimento ofertado. As tabelas de 662 

exigência dos nutrientes do NRC (2001) foram desenvolvidas a partir de dados de 663 

animais taurinos. Esses animais possuem maior exigência proteica em função da uma 664 

maior taxa de turnover proteico, e consequentemente maior exigência energética para 665 

mantença e produção (CHIZZOTTI et al., 2008).  666 

 667 

Digestibilidade e Partição da energia  668 

 669 

O aumento no CMS não foi suficiente para impactar os coeficientes de 670 

digestibilidade como sugerido por Tyrrel e Moe (1975) que encontraram relação 671 

inversamente proporcional entre CMS e a digestibilidade da dieta.  Lima (2016), 672 

Grimaud e Doreau (2003) também não observaram efeito do consumo sobre a 673 

digestibilidade, resultados condizentes com o do presente trabalho. O NRC (2001) 674 

aponta que em dietas com menor proporção de concentrado (25%) o aumento do CMS 675 

pode não estar relacionado a redução nos valores de digestibilidade.  676 
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O maior consumo de energia bruta pelos animais do tratamento ad libitum 677 

ocorreu devido ao maior CMS e maior produção de fezes que refletiu também em 678 

maiores perdas de energia pelas fezes, urina, CH4 e produção de calor em Mcal/dia 679 

(Tabela 6).  680 

Como os valores de digestibilidade foram semelhantes para OL, à 681 

representatividade da perda de energia nas fezes foi também semelhante e próxima a 682 

30%. As maiores perdas na forma de CH4 para os animais do tratamento ad libitum são 683 

explicadas pelo maior aporte de substratos para fermentação ruminal, mas seguiram a 684 

mesma proporção da redução do CMS, assim quando expressa em porcentagem em 685 

relação a EB consumida a produção foi semelhante entre os tratamentos. Já para as 686 

perdas urinárias e produção de calor a representatividade em relação à EB consumida 687 

aumentou com a restrição alimentar. A menor demanda de N para a produção de leite 688 

do grupo com dieta restrita pode ter contribuído para as maiores perdas urinárias, já a 689 

maior produção de calor ocorre pela menor diluição da mantença no grupo de animais 690 

sob alimentação restrita.   691 

As perdas energéticas pela urina de 4,4% para o grupo ad libitum está dentro da 692 

faixa de variação de 3 a 5% proposta por Van Soest (1994) e os valores da perda 693 

energética na forma de metano (4,8% e 4,7 % para animais do grupo ad libitum e em 694 

restrição, respectivamente) estão abaixo dos 6,5% usado como valor referência pelo 695 

IPCC (2006), próximo da variação de 5 a 12% sugerida por Van Soest (1994) e dentro 696 

da faixa de 2 até 12% apontada por Johnson & Johnson (1995).  697 

Como a digestibilidade e a perda de energia nas fezes foram semelhantes entre 698 

tratamentos, a ED/EB também não foi influenciada. A eficiência de conversão da ED 699 

em EM é influenciada pela atividade microbiana, produção de CH4, balanço energético 700 

e pela eficiência de metabolismo do nitrogênio. Os valores sugeridos para EM/ED pelo 701 

ARC (1980), CSIRO (1990), AFRC (1993) e NRC (2000) são 0,82, 0,81, 0,81 a 0,86 e 702 

de 0,80, respectivamente. Borges et al. 2016 ao copilar dados de trabalhos realizados 703 

no Brasil em ensaios com câmaras respirométricas (com medições e não estimativas de 704 

produção de CH4) encontraram sempre valores superiores a 0,82 o que também foi 705 

observado no presente trabalho para vacas Girolando no terço final da lactação.  706 
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Houve efeito do nível de alimentação para a metabolizabilidade da dieta (‘q’). 707 

Essa proporção da EB da dieta que corresponde a EM consumida (CEM/CEB), 708 

algumas vezes denominado “fator de qualidade”, influencia a eficiência com a qual a 709 

EM será utilizada para várias funções corporais (Reid et. al. (1980). Segundo Van Es 710 

(1976) quando a ‘q” aumenta em uma unidade percentual as exigências de EM para 711 

mantença, produção de leite e ganho de peso em bovinos decresce cerca de 0,4%. A 712 

metabolizabilidade foi 2,5 unidades percentuais maior para os animais do tratamento 713 

ad libitum, contrastando com os estudos Blaxter e Boyne (1978), os quais afirmam que 714 

a ‘q’ varia pouco com o nível de alimentação, sendo menos influenciada que a 715 

digestibilidade da dieta, uma vez que, as reduções das perdas energéticas na forma de 716 

urina e CH4 (%CEB) são compensadas por maiores perdas fecais de energia (%CEB) 717 

em animais em livre consumo.  Entretanto, no presente estudo não houve aumento das 718 

perdas fecais, expressa em função do CEB, para esse grupo de animais, resultando em 719 

maiores valores de ‘q’.  720 

A energia líquida para lactação recebendo dieta ad libitum (ELL) (Mcal/dia) foi 721 

49% em relação a das vacas em restrição. Essa grande diferença se deve à maior 722 

disponibilidade de nutrientes e energia promovido pelo maior CMS dos animais do 723 

grupo ad libitum que proporcionaram maiores produções, atrelados às maiores 724 

concentrações dos componentes do leite, uma vez que, é notório que tanto fatores 725 

dietéticos quanto àqueles relacionados a própria variação animal influenciam 726 

diretamente a partição de nutrientes e energia entre a produção de leite e deposição de 727 

tecido corporal (BALDWIN et. al., 1987). Adicionalmente, Belyea e Adams (1990) 728 

ressaltaram a existência de forte correlação entre PC como proporção do consumo de 729 

EM (PC/CEM) e a energia disponível para produção de leite. Observando-se essas 730 

relações médias para os dois níveis de alimentação, alto e baixo (0,53 vs 0,72), nota-se 731 

a veracidade desta afirmação, uma vez que, para os animais em restrição 72% da EM 732 

consumida foi perdida na forma de calor, resultando em baixa disponibilidade da EB 733 

ingerida para produção (produção de leite e acúmulo de reservas corporais).   734 

A PC (Mcal/dia) foi maior para vacas ad libitum e apresentou comportamento 735 

inverso quando expresso em função do CEB. Animais em consumo ad libitum 736 
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apresentaram maior BE, em resposta a maior disponibilidade de EM acima das 737 

exigêmcias de mantença.   738 

Normalmente, não se observa BE negativo em vacas no final da lactação, visto 739 

que nessa fase os animais repõem as reservas corporais, já que a energia requerida para 740 

produção é menor. O resultado de BE negativo observado para animais em restrição 741 

pode ser reflexo da magnitude da restrição imposta às vacas multíparas (80% das 742 

exigências totais), também influenciada por outros fatores como a produção e 743 

composição de leite. O NRC (2001) recomenda que as exigências de energia para o 744 

concepto devem ser considerados a partir dos 190 dias de gestação. Portanto, esse 745 

parâmetro não foi considerado nas vacas gestantes em experimento, visto que estas se 746 

encontravam com menos de 100 dias de gestação.  747 

 748 

Emissão de CH4 749 

 750 

 A produção de CH4 é influenciada por diversos fatores e dentre eles o CMS é o 751 

mais importante (RAMIN E HUHTANEN, 2013; REYNOLDS et al., 2011), sendo 752 

responsável por até 74% das variações de emissão de CH4 (ELLISS et al., 2007). 753 

Logo, os animais do tratamento ad libitum apresentaram maiores emissões, já que a 754 

fermentação ruminal e o fornecimento de hidrogênio para a metanogênese aumentam, 755 

como consequência do maior aporte de nutrientes (HEGARTY et al., 2007; SHIBATA 756 

e TERADA, 2010).  757 

 Embora a emissão diária de CH4 (g/dia) tenha sido influenciada pelo nível de 758 

alimentação, o mesmo não foi observado para as emissões desse gás por unidade de 759 

consumo de MS (g/kg). Geralmente a produção de metano não aumenta na mesma 760 

proporção que o consumo alimentar, assim os valores de produção de CH4/MS (g/kg), 761 

tendem a diminuir em vacas de consumo livre em relação as de consumo restrito 762 

(GRAINGER et al., 2007; RAMIN e HUHTANEN, 2013), entretanto, no presente 763 

trabalho, o aumento na produção de CH4 em decorrência do aumento de CMS não 764 

apresentaram diferenças de proporções suficientes para impactar a emissão de 765 

CH4/MS. 766 
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 A maior eficiência na produção de leite se da quando a produção de CH4 por 767 

unidade de leite diminui (BOADI et al, 2004), indicando menores perdas de energia na 768 

forma de CH4 por unidade de produto gerado e consequentemente melhorando a 769 

eficiência energética (JOHNSON E JOHNSON, 1995; HEGARTY, 1999). A redução 770 

da emissão de CH4 ocasionada pelo menor consumo do grupo de alimentação restrita 771 

foram acompanhadas pela redução da produção de CH4 e de leite, assim a produção de 772 

CH4 quando expressa em relação a unidade de produto (kg/Leite ou kg/Leite corrigido 773 

para gordura ou energia) foi semelhante ao dos animais submetidos à dieta ad libitum. 774 

Já as vacas primíparas emitem menos CH4 (kg/Leite ou kg/Leite corrigido para 775 

gordura ou energia) que a multíparas, assim a composição do rebanho pode impactar 776 

na pegada de carbono do leite. 777 

 Quando se trata da emissão de CH4 de vacas leiteiras, os valores médios são 778 

100 e 118 kg de CH4/animal/ano nos países do leste europeu (13,7 kg leite/dia; 550 kg 779 

de PV e ingestão de 13,8 kg/d de MS ou 2,5% do PV) e na América do Norte (21,9 kg 780 

leite/dia; 600 kg de PVe ingestão de 16,2 kg/d de MS ou 2,7% do PV) respectivamente 781 

(IPCC, 1996).  782 

 Embora os dados referentes a emissões de metano de bovinos em condições 783 

tropicais sejam escassos, os resultados pouco diferem dos observados em climas 784 

temperados. No Brasil, esses resultados estão em torno de 112 kg/animal/ano de CH4 785 

(18 kg leite/dia, 503 kg de PV e ingestão MS 13,5 kg/dia ou 2,6 % PV) em animais em 786 

sistema extensivo (PRIMAVESI, 2014) e 83 kg/animal/ano de CH4 (17 kg leite/dia; 787 

558 kg de PV e ingestão MS 15,1 kg/dia ou 2,7 % PV) para animais em sistema semi-788 

intensivo (CUNHA, 2016). Considerando os dados médios de emissão do grupo ad 789 

libitum (354 CH4 g/dia) a produção anual é de 129 kg/animal/ano de CH4 (18 kg 790 

leite/dia; 591 kg de PV e ingestão MS 16,7 kg/dia ou 2,8 % PV). 791 

 792 

Balanço aparente de nitrogênio 793 

 794 

Long et al. (2004), afirmaram que as maiores excreções endógenas de fezes, 795 

acarretam em maiores perdas de aminoácidos e consequentemente maiores perdas de 796 

N proteico. As maiores excreções de N do leite (g/dia e g PV0,75) dos animais ad 797 
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libitum em relação aos restritos, está relacionada às maiores produções e os elevados 798 

teores de N no leite.  799 

Possivelmente, a excreção de N urinário não diferiu entre os níveis de 800 

alimentação, por não haver incremento proteico da dieta entre os níveis de alimentação 801 

(VAN SOEST, 1994). Dias et al. (2000) observaram aumento nas excreções de N 802 

urinário com o aumento dos níveis de concentrado acima de 25%.  803 

Os valores positivos do BN indicam que a dieta foi capaz de fornecer N 804 

suficientes para que não ocorressem perdas de peso pelos animais em função do 805 

catabolismo proteico, mesmo em vacas em restrição alimentar que apresentaram 806 

balanço energético negativo. As mudanças no peso corporal podem nem sempre 807 

refletir mudanças na energia retida na forma de tecidos. As reservas energéticas podem 808 

variar em até 40% sem haver nenhuma mudança no peso corporal, devido às rápidas 809 

mudanças no CMS e enchimento do trato gastrointestinal (NRC, 1989). 810 

 No entanto, mesmo que a dieta tenha sido formulada de forma a equilibrar os 811 

principais nutrientes, os níveis de N encontrados nas fezes e no leite das vacas ad 812 

libitum representam perdas de nitrogênio dietético, ocasionadas provavelmente pela 813 

menor produção e consumo de MS pelos animais experimentais em relação aos 814 

parâmetros de referência utilizados para a formulação da dieta (animais com 28 815 

semanas de lactação, não gestantes, produção média de 20 kg leite/dia e ganho de peso 816 

nulo). 817 

Conclui-se que o nível de ingestão de MS é diretamente relacionado aos 818 

balanços energético e de nitrogênio, influenciando a produção e composição do leite 819 

de vacas Girolando no terço final de lactação. A restrição de 40% em dietas de vacas 820 

Girolando no terço final de lactação não influencia a eficiência alimentar e a 821 

digestibilidade dos nutrientes. Vacas primíparas Girolando no terço final de lactação 822 

apresentam maior eficiência alimentar.  823 

A relação entre EM/ED para vacas Girolnado no terço final de lactação são de 824 

0,86 e 0,85 para vacas primíparas e multíparas. Vacas primíparas Girolando no terço 825 

final de lactação emitem menos CH4 por kg de leite produzido que vacas multíparas.  826 

  827 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O nível de ingestão de MS é diretamente relacionado aos balanços energético e 

de nitrogênio, influenciando a produção e composição do leite de vacas Girolando no 

terço final de lactação.  

A restrição de 40% em dietas de vacas Girolando no terço final de lactação não 

influencia a eficiência alimentar dos animais e a digestibilidade dos nutrientes.  Vacas 

primíparas Girolando no terço final de lactação apresentam maior eficiência alimentar.   

A relação entre EM/ED para vacas Girolnado no terço final de lactação são de 

0,86 e 0,85 para vacas primíparas e multíparas e diferem das recomendações do NRC 

(2001).   

Vacas primíparas Girolando no terço final de lactação emitem menos CH4 por 

kg de leite produzido que vacas multíparas.  

A realização de mais estudos envolvendo diferentes grupos genéticos em 

diferentes estádios fisiológicos é importante para a geração de parâmetros confiáveis e 

adequados à realidade brasileira para o estabelecimento das normas e padrões de 

alimentação para bovinos de leite criados em condições tropicais.  
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