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Introdução
A manutenção da viabilidade de qualquer atividade financeira tem na diminuição dos custos
de produção uma opção para melhorar sua competitividade. Na atividade leiteira a
alimentação das vacas em lactação é o item de maior custo dentro do sistema de produção.
Formulação de dietas balanceadas é um dos caminhos que garantir desempenho produtivo,
reduzindo custos e desperdícios nutricionais. Dessa forma, objetivou-se avaliar o consumo, a
produção e composição do leite, nitrogênio ureico do leite e escore de condição corporal de
vacas em lactação em rebanhos do Leste maranhense no período das águas e de seca.
Material e métodos
As amostras de leite foram coletadas em 18 unidades com produção de leite (UPL) situadas
na Mesorregião Leste maranhense, em dois momentos do ano de 2016, no período das águas
(maio e junho) e no período seco (setembro e outubro). A Mesorregião Leste maranhense está
localizada entre os paralelos 4°51’32” S e 43°21’12” N e possui clima do tipo tropical quente
e úmido (Aw), com precipitação pluviométrica média anual de 1.835 mm. As visitas às
propriedades consistiram em caracterização do manejo alimentar e das vacas em lactação,
amostragem individual do leite de três vacas, mestiças Holandês-Gir, com 90 a 120 dias do
parto e, amostragem dos alimentos fornecidos aos animais. Amostras de leite destinadas a
composição química foram enviadas a laboratórios credenciados pelo Ministério da
Agricultura. O material foi analisado por método de infravermelho, no equipamento Bentley
2000 (Bentley Instruments®). A amostragem da forragem consistiu na coleta em quadrados
com 0,25 m² da massa de forragem cortada rente ao solo, em três pontos distintos do piquete
determinados aleatoriamente. Uma amostra composta foi formada e pesada. No laboratório,
pesou-se a amostra composta após ter sido moída e seca em estufa com circulação de ar a
60°C por 72 horas. As estimativas das composições bromatológicas da forragem e demais
alimentos seguiu metodologia descrita em Silva e Queiroz (2002). A avaliação da condição
corporal foi realizada por um único avaliador utilizando uma escala de 1 (magra) a 5 (gorda).
As estimativas de exigências nutricionais de cada animal tiveram como base as
recomendações do NRC Gado de Leite (2001). Para avaliação das variáveis quantitativas,
entre o período das águas e da seca, fez-se uso do teste t de Student para médias pareadas, ao
nível de 5% de significância. Foi utilizado o software Infostat versão 2013 (Di Rienzo et at.,
2013) nos procedimentos estatísticos.
Resultados e discussão
O pasto foi a base da alimentação dos rebanhos leiteiros da Mesorregião Leste maranhense
durante todo o ano. A utilização de capineiras, capim elefante ou cana-de-açúcar, foi
percebida em 21% das UPL no período das águas e em 41% no período seco. Apenas 5% dos
rebanhos utilizavam silagem. Os rebanhos visitados recebiam ingredientes concentrados, em
sua maioria, dos proteicos, inclusive no período chuvoso. A composição das forragens
utilizadas, a condição corporal das vacas e o consumo de matéria seca foram alterados entre o
período chuvoso e seco (Tabela 1). A produção e composição do leite não foram afetadas,
exceto as concentrações de lactose e nitrogênio ureico do leite, que reduziram no período seco
(Tabela 1). Os sistemas alimentares dos rebanhos leiteiros no Leste maranhense apresentam
forte dependência do pasto como fonte de forragem, falhas no manejo do pastejo com o
consequente uso excessivo de ingredientes concentrados.

Tabela 1 - Composição bromatológica das forragens, produção e composição do leite e,
consumos de matéria seca e de nutrientes de vacas em lactação de rebanhos do Leste
maranhense em 2016.
Variáveis

n

Águas

Seca

Forragem, g/kg
Matéria seca
Matéria orgânica
Proteína bruta
Fibra em detergente neutro
Leite, kg/vaca.dia
Gordura, g/kg
Proteína, g/kg
Lactose, g/kg
NUL, mg/dL
CCS, x1000 cel./mL
ECC (1 a 5)
CMS total, kg/dia
CMS de concentrado, kg/dia
CMS de Proteína bruta, kg/dia

35
28
29
33
35
19
19
19
19
19
35
28
35
28

CMS total, águas
CMS total, seca

28
28

269,3
929,0
72,3
630,0
10,0
34,5
30,3
46,1
16,6
1.186,3
2,8
11,0
2,1
1,1
Observado
11,0
12,0

390,9
896,0
54,2
720,0
10,4
33,6
30,6
44,3
9,5
1.257,3
2,5
12,0
2,9
1,2
NRC
12,0
11,3

P
<0,0001
<0,0001
0,0063
0,0464
0,6441
0,6743
0,8196
0,0237
0,0036
0,9350
0,0001
0,0065
0,0006
0,1646
0,0419
0,2388

1. CMS=Consumo de matéria seca; NUL= Nitrogênio ureico no leite. ECC= Escore de condição corporal; CMS= consumo de matéria seca;
PV= peso vivo; NRC= consumo de MS total sugerido pelo NRC 2001 Dairy Cattle. 7. Comparação entre o consumo de MS total observado e
aquele sugerido pelo NRC, no período das águas e no seco. P= valor de probabilidade para o teste t Student para dados pareados, ao nível de
5% de significância.
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