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A disponibilidade de nutrientes é um fator determinante para o período de 

anestro pós-parto em gado de corte, logo, tanto a quantidade quanto a 

qualidade da forragem ofertada exerce influência na retomada da ovulação. O 

objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho pós-parto de vacas de corte 

manejas em pastagem subtropical antes e após o parto. O estudo foi realizado 

na Austrália, com 14 vacas da raça Droughtmaster (Brahman × Shorthorn), 

com média de 7,6 anos de idade. Os animais com 6-7 meses de gestação 

foram distribuídos em dois grupos experimentais, o grupo Pastagem 

Subtropical Padrão (PSP) (n=7) e o grupo Pastagens Subtropical Melhorada 

(PSM) (n=7), ambos foram manejados em pastagem contendo Panicum 

maximum, Chloriss Gayana e grama Pennisetum clandestinum), porém a 

disponibilidade de matéria seca ofertada ao grupo PSM foi maior.  A partir da 1° 

semana pós-parto até a 19° semana, foi realizada pesagem e controle da 

condição corporal, coletas de sangue para análise de níveis séricos de glicose, 

insulina, Fator de crescimento semelhante a insulina (IGF-1), hormônio do 

crescimento (GH) e leptina, além do acompanhamento semanal do 
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desenvolvimento folicular e coleta de fezes para determinação de proteína 

bruta e digestibilidade da matéria seca. Os animais manejados em PSM 

apresentaram maiores níveis dos parâmetros sanguíneos, com exceção do 

GH. O número de folículos recrutados foi maior no grupo PSP. Todas as vacas 

do grupo PSM ovularam em um período de 12 a 15 semanas pós-parto, 

comparado a 1 animal do grupo PSP. Em conclusão, vacas com maior 

disponibilidade de matéria seca apresentaram maior peso e condição corporal 

com melhora dos parâmetros sanguíneos e consequente antecipação da 

ovuação. 
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