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Pode ser que daqui a algum tempo 

Haja tempo prá gente ser mais 
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Longos anos em busca de paz 
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Fala um pouco, tua voz tá tão presa 

Nos ensine este jogo da vida 

Onde a vida só paga prá ver 

 

Pai 
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Que um dia morrendo de medo 
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MEIO ZÉ 
 

 

Grita o porco 

Na faca que vibra 

No sangue que escorre 

Por entre a ferida 

 

Do boi que contrai 

Que rumina, que cai 

Cortado, esgoelado 

Na poça da vida 

 

Alimenta o homem 

Da faca afiada 

Na pedra gelada 

Do seu coração 

 

Que deixou de ver 

Toda a sensibilidade 

Do ser que esperneia 

Perante a maldade  

Do dono do mundo 

Profano e imundo  

 

Alimenta o homem? 

 

“Bizarrus” 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 
1. 1 INTRODUÇÃO 
 
 A bovinocultura de corte brasileira, representada pelo gado da raça Nelore, 

independente de possuir o maior rebanho comercial do mundo, lida com 

problemas crônicos relacionados à falta de pastagens, reservas para o período 

seco e mineralização do rebanho, problemas de ordem reprodutiva, alto índice de 

doenças, manejo deficitário e melhoramento genético sem orientação técnica. A 

produção dos animais é diretamente proporcional a eficiência reprodutiva, 

refletindo no aumento da produtividade e, consequentemente, na remuneração do 

produtor rural.  

 O anestro pós-parto prolongado conduz a intervalo de parto superior a 365 

dias, diminuindo a fertilidade e a produção de bezerros e interferindo na seleção 

de animais superiores geneticamente para a formação e manutenção do plantel.  

 Fêmeas bovinas devem parir em bom estado de condição corporal para 

que voltem a ciclar rapidamente após a parição, interferindo no intervalo de 

partos, com incremento do número de bezerros durante sua vida produtiva, 

aumentando a lucratividade do sistema de produção. Para que isso ocorra, é 

necessário que a alimentação, tanto na época das águas quanto na seca, atenda 

as exigências nutricionais dos animais, que, mesmo em balanço energético 

negativo, tenham reservas suficientes para manter o equilíbrio entre as funções 

do hipotálamo, hipófise e gônadas, na secreção e interação dos hormônios que 

tem funções diretas ou indiretas com a fertilidade. 

 Se a alimentação for deficiente, as crias nascem com o peso abaixo do 

normal, são desmamados mais leves e as novilhas entram na estação de monta 

em idade avançada, prejudicando seu desempenho reprodutivo. Os machos são 

abatidos tardiamente para que atinjam o peso exigido nos frigoríficos. 

 A primípara é o grande ponto de estrangulamento na produção de bovinos, 

pois requer nutrientes não só para a gestação e lactação, como também para a 

complementação do seu crescimento.  Em virtude de tanta exigência, 

considerando que a maioria dos animais é criada no cerrado brasileiro, é preciso 
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submetê-la a um manejo alimentar eficiente que atenda esses eventos o que a 

capacitaria ao cumprimento de sua função como reprodutriz qualificada. 

 Como o gado de corte do Brasil é composto basicamente da raça Nelore, 

adaptada às condições de clima tropical, com duas estações bem distintas ao 

ano, chuva e seca, é impositivo investir, tecnicamente, na eficiência reprodutiva e 

produtiva deste rebanho para conquistar mais espaço internacional, na oferta de 

carne de excelente qualidade.  
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1. 2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A pecuária bovina nacional, com 207 milhões de cabeças (IBGE, 2007), 

destaca-se no cenário mundial, sendo a atividade de corte de grande importância 

econômica, com indicadores que apontam seu fortalecimento como produtora de 

alimento de alta qualidade e geradora de divisas (EUCLIDES FILHO, 2000).  

Apesar de ser detentor do maior rebanho comercial de gado de corte do 

mundo e o maior exportador deste produto (ANUALPEC, 2007), no Brasil, tanto a 

produção quanto a reprodução apresentam baixos índices zootécnicos. Há 

escassez ou falta de qualidade das pastagens, onde predominam gramíneas 

tropicais que, estabelecidas em solos pobres em fertilidade, apresentam baixos 

teores de proteína bruta e de carboidratos solúveis e alto conteúdo de lignina na 

parede celular, principalmente durante a seca, determinando valores digestíveis e 

nutritivos insignificantes.  

Segundo SHORT & ADAMS (I988), os nutrientes, ao serem absorvidos 

pelo organismo, obedecem a prioridades relacionadas ao estágio produtivo e 

reprodutivo dos animais, na ordem que se segue: metabolismo basal, atividade 

motora, crescimento, reservas básicas de energia, gestação, lactação, reservas 

adicionais de energia, ciclo estral e ovulação, reservas de excesso. 

Através das prioridades citadas por SHORT & ADAMS (1988), a 

reprodução será contemplada somente quando todas as outras tiverem sido 

atendidas e que a manutenção da vida é mais importante (SOUZA & BOIN, 2001). 

Não havendo suplementação alimentar com volumoso ou concentrado, 

verifica-se atraso no aparecimento da puberdade, maior idade ao primeiro parto 

(PEREIRA, 2000; GUNSKI et al., 2001), atraso no retorno ao estro, anestro pós-

parto prolongado e, consequentemente, maior intervalo de partos (IP) (BORGES 

et al., 2004).  

Dos problemas observados na produção bovina, a subnutrição, no pré e 

pós – parto (SHRESTHA et al., 2005), evidenciando-se um menor consumo de 

energia na dieta, é a principal causa do anestro pós-parto prolongado e o maior 

responsável pela baixa eficiência reprodutiva do rebanho (NEVES et al., 1999; 

FERREIRA et al., 2000) com prejuízo do desempenho reprodutivo (SZÉCHY, 
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1995), refletindo na produtividade e economicidade dos sistemas de produção de 

carne e leite.  

Quantidades inadequadas de energia durante o período final de gestação 

levarão a baixas taxas de concepção (RANDEL, 1990). 

WILTBANK et al. (1962), alimentando vacas da raça Hereford com dietas 

diferentes no pré e pós-parto, inferiram que o grupo que recebeu baixo nível de 

nutrientes digestíveis totais (NDT) no pré-parto e alto  no pós-parto foi superior 

aos demais na taxa de concepção, igualando-se ao grupo suplementado com alto 

teor de NDT no pré e pós-parto (Tabela 1).  

 

TABELA 1 – Taxa de concepção de vacas alimentadas com alto ou baixo nível de 
NDT(nutrientes digestíveis totais) antes e depois do parto 

Nível de NDT (pré-parto) Nível de NDT (pós-parto) Taxa de concepção (%) 
Alto1 Alto 95 
Alto Baixo 77 
Baixo2 Alto 95 
Baixo Baixo 20 

Fonte: Wiltbank et al. (1962). 
1Alto = 100% do nível energético do NRC. 
2Baixo = 50% do nível energético do NRC. 
 

Porém, RODRIGUES (2002), conforme a Tabela 2, afirmou que animais 

bem alimentados antes do parto apresentam menor intervalo do parto ao primeiro 

cio do que aqueles submetidos a um plano nutricional baixo, independente do 

nível nutricional pós-parto. A suplementação alimentar pós-parto tem pouco efeito 

na atividade reprodutiva das vacas com boa condição corporal ao parto, mas tem 

influência marcante quando o nível nutricional pré-parto é baixo, particularmente 

na percentagem de vacas que exibem cio até 90 dias pós-parto. 
 
TABELA 2 – Alimentação pré e pós-parto sobre a atividade reprodutiva de 

bovinos 
Nível de alimentação 
 
Pré                       Pós 

Condição corporal ao 
parto * 

 

Vacas com cio até os 
90 dias pós-parto (%) 

 

Intervalo parto - 
1º cio (dias) ** 

Alto                      Alto 6.8 96 48 
Alto                   Baixo 6.5 86 43 
Baixo                   Alto 4.4 85 65 
Baixo                Baixo 4.5 22 52 

Fonte: Adaptado de Rodrigues (2002). 
*Baseado na escala de 1 (vaca muito magra) a 9 (vaca muito gorda). 
** Aplica-se somente para as vacas que apresentaram cio até os 90 dias pós-parto. 
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OLIVEIRA et al. (2006) relataram que a condição corporal ao parto é 

relativamente mais importante do que o nível de nutrição pós-parto. Assim, vacas 

que apresentavam baixa condição corporal ao parto, mas alimentadas para 

ganhar peso após o parto, tiveram média de intervalo à primeira ovulação de 

aproximadamente 76 dias. As vacas que pariram em boa condição corporal 

tiveram média de intervalo de 38 dias, embora tenham sido alimentadas após o 

parto apenas para manter o peso. 

ANDRADE (2001), estudando animais de corte, recomendou que após a 

puberdade as novilhas entrem em reprodução em boas condições físicas e 

fisiológicas, tornando-se assim produtoras eficientes ao longo de suas vidas 

produtivas, quando atingirem determinados pesos de acordo com o plano 

nutricional apresentado na Tabela 3.  
 
TABELA 3 – Pesos recomendados para novilhas no início da estação de monta, 

de acordo com o nível nutricional 
Nível nutricional Peso recomendado Considerando o peso 

adulto de 500 kg 
Ótimo 50 a 55% do peso adulto 250 a 275 kg 
Razoável 60 a 70% do peso adulto 300 a 350 kg 
Inadequado 75 a 80% do peso adulto 375 a 400 kg 

Fonte: Andrade (2001) 
 

A observação do escore de condição corporal no pré-parto, de maneira que 

os animais possam parir em boa condição corporal, mantendo-a no pós-parto, 

promove rápida manifestação do primeiro estro, com retorno da atividade 

ovariana entre 60 a 90 dias, possibilitando intervalo de partos de, 

aproximadamente, 12 meses, com taxa de prenhez acima de 90% (RUAS et al., 

2000). 

A obtenção do peso desejável de acasalamento para as novilhas é medida 

relevante para o sucesso reprodutivo desta categoria (QUADROS & LOBATO, 

2004), embora a falta de técnicas de manejo para suprir as necessidades de 

crescimento, lactação e gestação, faz com que estas apresentem ovários inativos 

e falhas em mostrar estro fértil durante a lactação.  

SOUZA et al. (2004), suplementando novilhas de corte no período pré-

parto, concluíram que o uso de suplementação protéico-energética proporcionou 

maior desempenho reprodutivo no período pós-parto. 
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 KANE et al. (2004) testaram o efeito da suplementação alimentar em 

novilhas de corte, utilizando proteínas não degradáveis no rúmen, demonstrando 

sua eficiencia em aumentar a disponibilização do hormônio folículo estimulante 

(FSH) e, desta maneira, influenciar a dinâmica ovariana, favorecendo o 

desenvolvimento folicular.     

Durante a gestação ocorre o aumento gradativo das exigências nutricionais 

da matriz e a diminuição da capacidade de ingestão em conseqüência do 

desenvolvimento fetal. Logo após o parto, a lactação aumenta ainda mais as 

exigências nutricionais da mãe, que dificilmente conseguirá supri-las. Com isto, as 

fêmeas podem entrar em balanço energético negativo, suprimindo assim, a 

atividade reprodutiva (DISKYN, 1997).  

Segundo RANDEL (1990), as restrições nutricionais sofridas no período 

seco do ano distorçem a atividade do eixo hipotálamo – hipófise – gônadas, 

devido às mudanças na glicogênese, com supressão da liberação dos picos de 

LH que é controlada pela secreção de GnRH. Do mesmo modo, irá afetar o 

tamanho do folículo dominante, cujo oócito originará o embrião (MURPHY et al., 

1990). 

Estudos têm demonstrado que para a fêmea Nelore, mesmo adaptada ao 

ambiente, o manejo da primípara ainda é o ponto de estrangulamento dos 

sistemas de produção, sinalizando a necessidade do desenvolvimento de técnicas 

de manejo que evitem ou amenizem esse efeito e incrementem o desempenho 

reprodutivo do rebanho (MANCIO et al., 1998; McMANUS et al., 2002; SILVA et 

al., 2005)  

Segundo CAMPELLO et al. (1999), o IP é uma importante ferramenta 

utilizada por técnicos e produtores que avalia o desempenho reprodutivo das 

fêmeas bovinas, como também a fertilidade real (FR) que desponta como 

característica relevante na seleção de animais superiores (ALENCAR et al., 1997; 

CAMPELLO et al., 1999), sendo medida pelo peso do bezerro à desmama x 365 

dias em relação ao IP (LOBO, 2001). 

Através da FR avaliam-se matrizes nos quesitos eficiência reprodutiva e 

habilidade materna (CAMPELLO et al., 1999) o que propicia a suas crias 

imunidade passiva, proteção e mecanismos genéticos de adaptação 

(CARVALHO, 1998).  
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A FR sofre influência de muitos fatores como os genéticos (variação 

individual e linhagem a que pertence) e os ambientais (época do parto anterior, 

ordem do parto, peso ao nascimento e peso à desmama (McMANUS et al., 2002). 

Mesmo com inúmeras dificuldades, a pecuária de corte brasileira vem 

enfrentando, anualmente, mudanças significativas em vários segmentos, 

substituindo lentamente o sistema tradicional de produção por novas tecnologias 

que visam à redução da idade ao primeiro serviço de novilhas e da idade de abate 

de novilhos, concomitante a elevados índices de prenhez de vacas adultas 

(PÖTTER et al., 1998; 2000; BERETTA et al., 2001; 2002). 

O rebanho bovino brasileiro destaca-se pela sua grandeza e potencialidade 

de crescimento, considerando a capacidade de produção ociosa, os baixos 

índices zootécnicos e terras inaproveitadas ou mal aproveitadas (PECK, 2002).  

Os custos sempre crescentes e a importância econômica da elevação dos 

índices reprodutivos incentivam o desenvolvimento e a utilização de práticas de 

manejo que melhoram a eficiência dos sistemas de produção de carne 

(PIMENTEL et al., 1979).  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de vacas 

Nelore criadas sob pastejo no bioma cerrado, por meio da fertilidade real e testar 

o efeito do manejo alimentar em primíparas sobre parâmetros reprodutivos. 
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CAPÍTULO 2 – FATORES AMBIENTAIS SOBRE A FERTILIDADE REAL E 
PRIMEIRO INTERVALO DE PARTOS DE VACAS NELORE 
CRIADAS SOB PASTEJO NO BIOMA CERRADO 

 
 

RESUMO 
 
Esse estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a produtividade de vacas 
Nelore de um rebanho comercial no bioma cerrado. Dados de 1.927 animais e 
5.522 partos foram trabalhados para verificar os efeitos fixos: ordem de parto 
(OP), mês do parto (MP), ano do parto (AP), interação de segunda ordem entre o 
mês do parto e ano do parto (MP*AP), sexo do bezerro (SB), peso do bezerro 
aninhado em sexo do bezerro [PN(SB)], peso à desmama (PD), idade da vaca ao 
parto em anos e/ou classes (IVP), efeito linear da idade da vaca (IVPL), efeito 
quadrático da idade da vaca (IVPQ), classe de ganho médio diário (CGMD), efeito 
aleatório da mãe (EAM) e estação do parto (ESTP) sobre o intervalo de partos 
(IP) e fertilidade real (FR). As análises de variância para as variáveis estudadas 
foram obtidas através do procedimento General Linear Models (SAS, 2000). O IP 
médio de 403,47±100,66 dias foi influenciado pela OP, MP, AP, MP*AP, IVP, 
EAM, ESTP (P<0.01) e PD (P<0,05). A FR média de 182,51±36,48 kg teve a 
influência de OP, MP, AP, MP*AP, SB, IVP, CGMD, EAM (P<0,01) e interação de 
terceira ordem entre mês do parto, ano do parto e sexo do bezerro (MP*AP*SB) 
(P<0,05). O primeiro intervalo de partos (PIP), média de 427,17±103,03 dias, 
empregando 1.890 vacas, teve a influência dos efeitos MP, AP, MP*AP, idade da 
primípara ao parto (IPP) (P<0,01) e para ESTP, CGMD e peso à desmama ao 
parto anterior (PDPA) (P<0,05). O IP, a FR e o PIP obtidos no presente estudo 
mostraram o marcado efeito dos fatores ambientais na produtividade das vacas, 
evidenciando que os fatores ambientais podem garantir a obtenção de um bezerro 
por ano/vaca, com peso mais elevado à desmama e, consequentemente, ao 
abate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chave: eficiência reprodutiva, fatores ambientais, gado de corte, 
primíparas  
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CHAPTER II – AMBIENT FACTORS ABOUT TRUE FERTILITY AND FIRST 
CALVING INTERVAL OF NELORE COWS RAISED UNDER 
GRAZING IN THE SAVANAH BIOME 

 
 

                                                          ABSTRACT  
 
This study was designed to evaluate the cow productivity of a commercial Nelore 
herd in the Brazilian savannah biome. Data from 1.927 animals and 5.522 
parturitions were worked to verify the fixed effects of parturition order (PO), 
parturition month (MP), year of parturition (AP), second order interaction  between 
month and year of parturition (MP*AP), sex of calf (SB), weight of the calf adjusted 
in the calf sex parameter [PN (SB)], weaning weight (PD), age of the cow in years 
and / or classes (IVP), linear effect the age of the cow (IVPL), quadratic effect of 
the age of the cow (IVPQ), class of average daily gain (CGMD), random effect of 
the mother (EAM) and calving season (ESTP) on parturition interval (IDP) and true 
fertility (FR). Variance analyses of the variables were obtained by the General 
Linear Models procedure (SAS, 2000). The IDP mean 403.47 ± 100.66 days has 
been influenced by the OP, MP, AP, MP * AP, IVP, EAM, ESTP (P <0.01) and PD 
(P <0.05). The FR average of 182.51 ± 36.48 kg had the effect of OP, MP, AP, MP 
* AP, SB, IVP, CGMD, EAM (P <0.01) and a third-order interaction between month 
and year of parturition as well as the sex of the calf (MP*AP*SB) (P <0.05). The 
first parturition class (PIDP), mean 427.17 ± 103.03 days, using data from 1.890 
cows, had the effect  of  MP, AP, MP * AP, age of the cow at the first parturition ( 
IPP) (P <0.01) and  for ESTP, CGMD  and weaning weight on previous parturition 
(PDPA) (P <0.05). The IP, FR and PIP obtained in the present study showed the 
marked effect of environmental factors on productivity of the cows, showing that 
the ambient factors can guarantee the achievement of a calf per year/cow, with 
higher weaning weight and consequently, early slaughter weight. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: reproductive efficiency, ambiental factors, beef cattle, primiparous 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Apesar do Brasil apresentar elevada produção de carne bovina, ainda há 

muito que fazer, pois os índices zootécnicos do rebanho nacional são baixos, 

requerendo de toda cadeia produtiva esforços para aumentar a produtividade 

conforme o potencial da terra, o que exigirá competência de técnicos, 

proprietários rurais, trabalhadores, políticos e empresários ligados direta e 

indiretamente ao sistema agroindustrial da carne. 

Os índices que demonstram os baixos níveis de desempenho dos animais 

são a idade elevada da vaca ao primeiro parto, a baixa taxa de natalidade anual, 

alta mortalidade de bezerros até a desmama e o baixo potencial genético para 

ganho de peso dos animais (FRANCO, 2005). 

Existem muitas propriedades os animais atingem desempenho semelhante 

ao obtido em países desenvolvidos com sua crescente modernização (MACEDO, 

2006). Porém, a maioria ainda se encontra na fase extrativista, mesmo que o 

Brasil possua o maior rebanho comercial do mundo (ANUALPEC, 2007). 

Considerando aspectos econômicos, a lucratividade é o objetivo final de 

todo sistema de produção agropecuário e a exploração de bovinos de corte não 

poderia ser diferente. A produção de carne depende, diretamente, da eficiência 

reprodutiva do rebanho, pois altas taxas de fertilidade aumentam o número de 

animais, permitindo intensidade de seleção mais rigorosa e, consequentemente, 

maior progresso genético (GONÇALVES et al., 1996). 

GONÇALVES et al. (1996); FRANCO (2005), afirmaram que as 

características que compõem a eficiência reprodutiva de um rebanho estão 

diretamente relacionadas a fatores de natureza nutricional, genética, manejo e de 

sanidade, apresentando baixos coeficientes de herdabilidade, que, mesmo assim, 

pela sua importância, deve-se considerá-las no processo de seleção. 

Para MWANSA et al. (2002), a produtividade materna é uma característica 

influenciada por vários componentes, tais como a fertilidade e peso do animal 

adulto, devendo ser constantemente avaliada.  

 A avaliação da eficiência reprodutiva de um rebanho pode ser estudada 

sob vários parâmetros, inclusive pela fertilidade real (FR) que analisa tanto os 

aspectos reprodutivos e os produtivos quanto a habilidade materna das matrizes, 
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despontando como característica relevante na seleção de animais superiores 

(ALENCAR et al., 1997; CAMPELLO et al., 1999; LOBO, 2001). Este índice inclui 

o peso ao desmame (PD), que avalia a habilidade materna, mortalidade pré-

desmame e o intervalo de partos (IP) determinado pela capacidade da matriz em 

emprenhar durante a amamentação.  

VIU et al. (2007) ponderaram que nas condições de manejo extensivo, 

sem estação de monta, o índice de FR é um parâmetro passível de ser adotado 

como critério de seleção, visando o aprimoramento de rebanhos de corte com 

vacas de maior fertilidade, pela seleção das fêmeas jovens com maior habilidade 

de se tornarem gestantes precocemente no período pós-parto. 

A FR sofre a influência dos fatores genéticos (variação individual e 

linhagem a que pertence) e dos ambientais (época do parto anterior, ordem do 

parto, peso ao nascimento e peso à desmama), parecendo ser o melhor indicador 

de produtividade do rebanho (McMANUS et al., 2002). Esses autores, estudando 

FR, relação peso ao nascimento (RPN) e relação peso à desmama (RPD), 

observaram falhas antes indetectáveis, quando apenas o IP era analisado. 

O índice de FR mantém uma relação inversa com o IP, sendo a ação deste 

último sobre a FR menos intensa que o peso à desmama (PD), como demonstrou 

SILVEIRA et al. (2004). 

KIRKPATRICK et al. (1985); RAHNEFELD et al. (1993) avaliaram a 

produtividade de vacas de corte utilizando características do bezerro e da matriz, 

comprovando que realmente o peso do bezerro ao desmame é a melhor 

referência.  

Outro índice que afeta diretamente o desempenho reprodutivo de um 

rebanho é o IP (CAMPELLO et al., 1999). Em animais submetidos a deficiência 

nutricional, verifica-se atraso no aparecimento da puberdade, maior idade ao 

primeiro parto (GUNSKI et al., 2001; GONÇALVES, 2003), anestro pós-parto 

prolongado e, consequentemente, maior IP (BORGES et al., 2004).  

Dos problemas observados na produção bovina a subnutrição, no pré e no 

pós – parto (SHRESTHA et al., 2005), é a principal causa do anestro pós-parto 

prolongado e o maior responsável pela baixa eficiência reprodutiva do rebanho 

(FERREIRA et al., 2000), com prejuízo do desempenho produtivo (SZÉCHY, 

1995), refletindo negativamente na produtividade e economicidade dos sistemas 
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de produção de carne e leite. Quantidades inadequadas de energia durante o 

período final de gestação levarão a baixas taxas de concepção (RANDEL, 1990). 

Alimentando vacas européias de corte com dietas diferentes no pré e pós-

parto, WILTBANK et al. (1962) concluíram que o grupo de animais que recebeu 

alto nível de energia no pós-parto manifestou alto desempenho reprodutivo, 

superior ao grupo que se alimentou com baixos teores de energia e igual ao que 

recebeu alto nível de energia no pré e no pós-parto. 

Porém, RODRIGUES (2002) afirmou que animais bem alimentados antes 

do parto apresentaram menor IP ao primeiro estro do que aqueles submetidos a 

um plano nutricional baixo, independente do nível nutricional pós-parto. Observou, 

ainda, que a  alimentação pós-parto tem pouco efeito na atividade reprodutiva das 

vacas com boa condição corporal ao parto, mas tem influência marcante quando 

o nível nutricional pré-parto é baixo, particularmente na percentagem de vacas 

que exibem estro até 90 dias pós-parto.  

OLIVEIRA et al. (2006) relataram que a condição corporal ao parto é 

relativamente mais importante do que o nível de nutrição pós-parto. Assim, vacas 

que apresentavam baixa condição corporal ao parto, mas alimentadas para 

ganhar peso após o parto, tiveram média de intervalo à primeira ovulação de 

aproximadamente 76 dias. As vacas que pariram em boa condição corporal 

tiveram média de intervalo de 38 dias, embora tenham sido alimentadas após o 

parto apenas para manter o peso. 

Os animais que parem em boa condição corporal, mantendo-a no pós-

parto, promovem rápida manifestação do primeiro estro, com retorno da atividade 

ovariana entre 60 e 90 dias, possibilitando intervalo de partos de, 

aproximadamente, 12 meses, com taxa de prenhez acima de 90% (RUAS et al., 

2000). 

Durante a gestação, ocorre o aumento gradativo das exigências 

nutricionais e a diminuição da capacidade de ingestão em conseqüência do 

desenvolvimento fetal. Logo após o parto, a lactação aumenta ainda mais as 

exigências nutricionais da mãe, que dificilmente conseguirá supri-las. Com isto, as 

fêmeas entram em balanço energético negativo, suprimindo assim, a atividade 

reprodutiva (DISKYN, 1997).  
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Segundo RANDEL (1990), as restrições nutricionais sofridas no período 

seco do ano desequilibram a atividade do eixo hipotálamo – hipófise – gônadas, 

devido às mudanças na glicogênese, com supressão da liberação dos picos do 

hormônio luteinizante (LH) que é controlada pela secreção do hormônio liberador 

das gonadotrofinas (GnRH). Do mesmo modo, irá afetar o tamanho do folículo 

dominante, cujo oócito originará o embrião (MURPHY et al., 1990).  

Estudos comprovam que para a fêmea Nelore, mesmo adaptada ao 

ambiente, o manejo da primípara ainda é o ponto de estrangulamento dos 

sistemas de produção, sinalizando a necessidade do desenvolvimento de técnicas 

de manejo que evitem ou amenizem esse efeito e incrementem o desempenho 

reprodutivo do rebanho (MANCIO et al., 1998; McMANUS et al. 2002; SILVA et 

al., 2005).  

O IP é um bom parâmetro a ser utilizado nos processos de seleção, mas, 

para CAMPELLO et al. (1999) e ALENCAR et al. (1997), o melhoramento animal 

deve visar a seleção de animais superiores, fator evidenciado quando se utiliza a 

FR, que envolve eficiência reprodutiva e habilidade materna, as relações peso ao 

nascimento do bezerro/peso da vaca no parto e peso ao desmame do 

bezerro/peso da vaca no parto na análise da produtividade em um rebanho 

comercial.  

Com o objetivo de avaliar a influência de fatores do meio ambiente sobre a 

FR e PIP, em um rebanho comercial da raça Nelore criado sob pastejo no bioma 

cerrado, foi desenvolvido este trabalho. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
2.1 Local 
 

 O estudo foi realizado com dados provenientes de um sistema de produção 

comercial de bovinos da raça Nelore, localizado em uma região de clima tropical 

no sudoeste do Estado de Goiás, com altitude de 740 m e índice pluviométrico 

anual médio de 1.967 mm, com duas estações distintas: chuvosa nos meses de 

outubro a abril e seca de maio a setembro. A região apresenta relevo pouco 

declivoso e latossolo vermelho, propiciando o plantio de culturas anuais, bem 

como a criação de gado. 

 A área total da propriedade, onde os dados foram obtidos, era de 10.511 

ha, distribuídos em 6.807 ha de pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu, 

Brachiaria decumbens cv. Basilisk e Panicum maximum cv. Tanzânia, 2.709 ha de 

reserva biológica, 980 ha de cultivo de milho, sorgo, soja e arroz e 15 ha de cana 

de açúcar. A palhada de sorgo e arroz era transformada em feno. 

 
 
2.2 Animais e manejo 
 

 Foram analisados 5.522 partos de 1.927 vacas ocorridos entre os 

anos de 2002 e 2006. O índice FR foi calculado de acordo com a fórmula: FR = 

(PD X 365) / IP e apresentado em quilogramas, conforme proposto por LOBO 

(2001).  

 O rebanho era constituído de 4.794 matrizes, 4.143 animais de zero a 1 

ano de idade, 1.246 de 1 a 2 anos, 865 de 2 a 3 anos e 195 entre touros e rufiões. 

 O sistema de criação era sob pastejo, em ciclo completo, com 

suplementação volumosa na seca, constituída de feno de sorgo e arroz e sal 

mineralizado enriquecido com uréia, tendo os bezerros acesso direto a 

suplemento protéico-energético (‘creep feding’). 

A estação de monta ocorria nos meses de novembro a fevereiro, utilizando 

monta natural no rebanho comercial da raça Nelore e inseminação artificial (IA) 
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com touros europeus das raças Red Angus, Senepol, Santa Gertrudis e 

Hotlander, nos animais puros da raça Nelore.  

A relação touro-vaca era de 1:30, com os touros submetidos a exame 

andrológico antes do início da estação de monta. As taxas anuais de prenhez 

chegavam a 90 % e o índice de mortalidade, 1,31 %. 

O manejo dos bezerros era conduzido da forma tradicional com o corte e 

desinfeccção do umbigo, aplicação de endectocida e orientação da primeira 

mamada, se fosse necessário. O desmame era feito aos oito meses de idade com 

os animais cruzados pesando em torno de 260 kg e os demais 217 kg.  

 O calendário de vacinação, cumprido de acordo com o previsto para a 

região, continha as vacinações obrigatórias pela legislação brasileira, bem como 

contra paratifo, clostridioses, leptospirose, raiva, rinotraqueíte infecciosa e diarréia 

bovina a vírus. O controle de ectoparasitas era feito quando necessário e o de 

endoparasitas seguia a estratégia de três desverminações ao longo do ano. 

 
 
2.3 Análise estatística 

 

As análises de crítica e consistência dos dados foram realizadas por meio 

do procedimento UNIVARIATE (SAS, 2000), constatando-se distribuição normal 

de probabilidade e homogeneidade de variância dos erros experimentais para 

ambas as características. 

As análises de variância referentes a IP e FR foram obtidas usando-se o 

procedimento General Linear Models (SAS, 2000), cujo modelo matemático 

empregado foi: 

 

Yijklmnopqrst = µ + OPi + MPj + APk + (MP*AP)jk + ESTPl + SBm + PDn + IVPo +  
IVPLp + IVPQq + CGMDr +  PN(SB)s + EAM + eijklmnopqrst 

em que:  

Yijklmnopqrst é o vetor da característica estudada;  

µ é a média geral da observação; 

OPi  é o efeito fixo da i-ésima ordem de parto (2,..., 6);   
MPj é o efeito do j-ésimo mês do parto ( agosto,..., dezembro);  
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APk é o efeito fixo do k-ésimo ano do parto (2002, 2003,...,2006);  

(MP*AP)jk é o efeito da interação de segunda ordem dos efeitos fixos já 

mencionados; 

ESTPl é o efeito fixo da l-ésima época do parto (seca e águas);   
SBm é o efeito fixo do m-ésimo sexo do bezerro; 

PDn é o efeito fixo do n-ésimo peso à desmama; 

IVPo é o efeito fixo da p-ésima idade da vaca ao parto (4, 5,...,14); 

IVPLp é o efeito linear de idade ao parto; 

IVPQq é o efeito quadrático de idade ao parto; 

CGMDr é o efeito fixo da r-ésima classe de ganho de peso (1,...,4); 

PN(SB)s é o efeito fixo do s-ésimo peso ao nascimento aninhado dentro de sexo 

do bezerro; 

EAM é o efeito aleatório de matriz; 

ejklmnopqrst é o erro aleatório associado a cada observação, suposto normalmente 

distribuído e independente, com média zero e variância σ2. 

Já para a característica FR o modelo matemático foi: 

 

Yijklmnopqr = µ + OPi + MPj + APk + (MP*AP)jk + ESTPl + (MP*AP*ESTP)jkl +  SBm 
+ (MP*AP*SB)jkm + IVPn +  IVPLo + IVPQp + CGMDq  + EAM + eijklmnopqr 

 

em que:  

Yijklmnopqr é o vetor da característica estudada;  

µ é a média geral da observação; 

OPi  é o efeito fixo da i-ésima ordem de parto (2,..., 6);   
MPj é o efeito do j-ésimo mês do parto ( agosto,..., dezembro);  

APk é o efeito fixo do k-ésimo ano do parto (2002, 2003,...,2006);  

(MP*AP)jk é o efeito da interação de segunda ordem dos efeitos fixos já 

mencionados; 

ESTPl é o efeito fixo da l-ésima época do parto (seca e águas);   
(MP*AP*ESTP)jkl é o efeito fixo da interação de terceira ordem dos efeitos fixos já 

mencionados; 

SBm é o efeito fixo do m-ésimo sexo do bezerro; 
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(MP*AP*SB)jkm é o efeito fixo da interação de terceira ordem dos efeitos fixos já 

mencionados; 

IVPn é o efeito fixo da p-ésima idade da vaca ao parto (4, 5,...,14); 

IVPLo é o efeito linear de idade ao parto; 

IVPQp é o efeito quadrático de idade ao parto; 

CGMDq é o efeito fixo da r-ésima classe de ganho de peso (1,...,4); 

EAM é o efeito aleatório de matriz; 

Eijklmnopqr é o erro aleatório associado a cada observação, suposto normalmente 

distribuído e independente, com média zero e variância σ2. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Os dados apresentados na Tabela 1 mostram significância para a 

característica intervalo de parto (IP), dos seguintes efeitos fixos: ordem de parto 

(OP), mês do parto (MP), ano do parto (AP), interação entre mês do parto e ano 

do parto (MP*AP), peso a desmama (PD), idade da vaca ao parto (IVP), efeito 

aleatório da mãe (EAM) e estação do parto (ESTP). 

 O IP não ajustado foi de 403,47±100,66 dias, valor menor do que o 

encontrado por vários pesquisadores, entre os anos de 1994 e 2008, cujos 

valores situaram-se entre 547 dias e 410 dias (GONÇALVES et al., 1996; 

CORRÊA et al., 2001; McMANUS et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2002; BERTAZZO 

et al., 2004; SILVEIRA et al., 2004; AZEVEDO et al., 2005; VIU et al., 2007; 

CAROLINO et al., 2008; PÁDUA et al., 1994). Os autores trabalharam com a raça 

Nelore, Chianina (Itália) e Mertolenta (Portugal).  

 O valor encontrado para IP, próximo ao considerado ideal, indica que o 

rebanho é conduzido dentro de certos padrões tecnológicos, com oferta 

abundante de forragem de boa qualidade na época chuvosa do ano e 

suplementação alimentar na seca, parindo em bom estado de condição corporal, 

que implica em um período de serviço de aproximadamente 110 dias e, como 

conseqüência, menor IP. Depreende-se também que a seleção sob o ponto de 

vista genético está sendo feita com critério, descartando animais de baixo 

desempenho produtivo e aumentando eficiência reprodutiva do plantel. 

A melhoria dos efeitos ambientais, especialmente na parte nutricional do 

rebanho, possibilita a parição em estado de condição corporal adequado e retorno 

rápido a reconcepção (CAMPELLO et al., 1999; McMANUS et al., 2002).  

O EAM teve influência significativa sobre o IP, sugerindo melhor 

funcionalidade do sistema glandular no retorno a atividade ovariana pós-parto, 

influenciada por aspectos relacionados ao genótipo, a idade ao parto e a 

produção de leite (KANUYA et al., 2006). 
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TABELA 1 – Resumo da análise de variância da característica intervalo de partos 
(IP) considerando-se os efeitos fixos ordem de parto (OP), mês do 
parto (MP), ano do parto (AP), interação de segunda ordem entre os 
efeitos fixos mês do parto e ano do parto (MP*AP), sexo do bezerro 
(SB), peso do bezerro aninhado em sexo do bezerro [PN(SB)], peso 
a desmama (PD), idade da vaca ao parto em anos e/ou classes 
(IVP), efeito linear da idade (IVPL), efeito quadrático da idade 
(IVPQ), classe de ganho médio diário (CGMD), efeito aleatório da 
mãe (EAM) e estação do parto (ESTP), Rio Verde - GO, 2006 

Fontes de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

 
F 

 
Pr>F 

OP 4 2717480,14 679370,03 114,49 0,0001 
MP 4 407011,97 101752,99 17,15 0,0001 
AP 4 582761,20 145690,30 24,55 0,0001 
MP*AP 16 435397,89 27212,37 4,59 0,0001 
SB 1 11389,25 11389,25 1,92 0,1660 
[PN(SB)] 17 96249,53 5661,74 0,95 0,5085 
PD 373 2545326,42 6823,93 1,15 0,0316 
IVP 10 744883,43 74488,34 12,55 0,0001 
IVPL 1 7213,44 7213.44 1,22 0,2703 
IVPQ 1 1943,52 1943,52 0,33 0,5672 
CGMD 3 37787,52 12595,84 2,12 0,0952 
EAM 1937 20131064,19 10392,90 1,75 0,0001 
ESTP 1 146703,55 146703,55 24,72 0,0001 
Resíduo 3149 18685833,87 5933,89   
Coeficiente de determinação (R2) = 0,6850 

 

 A análise de variância para fertilidade real (FR), constante da Tabela 2, 

mostra a dependência dessa característica em relação aos efeitos fixos: OP, MP, 

AP, MP*AP, sexo do bezerro (SB), interação de terceira ordem entre os efeitos 

fixos mês do parto, ano do parto e sexo do bezerro (MP*AP*SB), IVP, classe de 

ganho médio diário (CGMD) e EAM. 

 A FR não ajustada, de 182,51±36,48kg, situa-se entre aqueles encontrados 

por vários autores, entre os anos de 1996 e 2007, cujos valores mínimo e máximo 

foram, respectivamente, 113,68kg e 184,69kg (CAMPELLO et al., 1999; 

GONÇALVES et al., 1996; McMANUS et al., 2002; SILVEIRA et al., 2004; VIU et 

al., 2007).  

Neste tipo de estudo, o dado relativo à FR evidencia a superioridade de um 

determinado rebanho em relação aos demais, alcançada tanto pelo melhoramento 

genético quanto por estratégias de manejo de ordem geral, elevando o peso ao 

desmame, diminuindo o IP e, assim, incrementando os índices de produtividade. 

A FR sofre influência de fatores genéticos (variação individual e linhagem a que 
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pertence) e dos ambientais (época do parto anterior, ordem do parto, peso ao 

nascimento e peso à desmama) (McMANUS et al., 2002). 

SILVEIRA et al. (2004) comprovaram o efeito significativo da AP*MP na 

FR, inferindo que as condições climáticas favoráveis proporcionam incremento na 

produção e qualidade das forragens, propiciando aos animais condições 

orgânicas para menor IP e peso elevado ao desmame. Este mesmo efeito foi 

verificado com a interação de terceira ordem dos efeitos fixos MP*AP*SB, no 

presente estudo.   

 

TABELA 2 – Resumo da análise de variância da característica fertilidade real (FR) 
considerando-se os efeitos fixos ordem de parto (OP), mês do parto 
(MP), ano do parto (AP), interação de segunda ordem entre os 
efeitos fixos mês do parto e ano do parto (MP*AP), estação do parto: 
águas e secas (ESTP), interação de terceira ordem entre os efeitos 
fixos mês do parto, ano do parto e estação do parto (MP*AP*ESTP), 
sexo do bezerro (SB), interação de terceira ordem entre mês do 
parto, ano do parto e sexo do bezerro (MP*AP*SB), idade da vaca 
ao parto em anos (IVP), efeito linear da idade (IVPL), efeito 
quadrático da idade (IVPQ) e efeito aleatório da mãe (EAM), Rio 
Verde - GO, 2006 

Fontes de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

 
F 

 
Pr>F 

OP 4 295869,30 73967,32 117,68 0,0001 
MP 4 102108,46 25527,12 40,61 0,0001 
AP 4 38513,49 9628,37 15,32 0,0001 
MP*AP 16 53558,42 3347,40 5,33 0,0001 
ESTP 1 1068,48 1068,48 1,70 0,1924 
MP*AP*ESTP 3 3560,21 1186,74 1,89 0,1293 
SB 1 12877,04 12877,04 20,49 0,0001 
MP*AP*SB 23 24579,34 1068,67 1,70 0,0198 
IVP 10 48656,30 4865,30 7,74 0,0001 
IVPL 1 540,41 540,41 0,86 0,3539 
IVPQ 1 44,95 44,95 0,07 0,7892 
CGMD 3 692754,88 230918,30 367,39 0,0001 
EAM 1937 2178730,52 1124,80 1,79 0,0001 
Resíduo 3513 2208030,89 628,53   
Coeficiente de determinação (R2) = 0,6995 

 

Na Tabela 3 verifica-se a ordem inversa para as médias de IP relacionadas 

a OP; a segunda OP foi a maior e a sexta a menor, demonstrando que as 

primíparas, em função da partição dos nutrientes para o crescimento e lactação e 

dos problemas advindos do primeiro parto, tem IP maior (SHORT et al., 1990; 

DEROUEN et al., 1994). Não se esperava a diminuição sucessiva do IP, porque 

os animais estavam  mais expostos a injúrias puerperais, sugerindo que o 
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manejo, a alimentação e o controle sanitário do rebanho tenham minimizado o 

efeito da idade sobre estes parâmetros. 

        CAMPELLO et al. (1999), McMANUS et al. (2002), SILVEIRA et al. (2004) e 

VIU et al. (2007), trabalhando com bovinos da raça Nelore, encontraram efeito 

significativo da OP sobre o IP, corroborando os resultados aqui descritos. 

 A FR aumentou da segunda para a sexta OP, estando de acordo com 

LOBO (2001) que estabeleceu relação inversamente proporcional entre IP e FR, 

fato também relatado por CAMPELLO et al. (1999). Não houve diferença entre a 

quarta e a quinta OP, apesar da diminuição do IP, o que deveria aumentar a FR. 

Isso não se verificou, provavelmente, porque os animais da quarta ordem 

desmamaram bezerros mais leves, interferindo no resultado final. 

 

TABELA 3 – Médias (μ), Desvio Padrão (DP) e Coeficientes de Variação (CV %) 
das características dependentes Intervalo de Partos (IP) e 
Fertilidade Real (FR) considerando-se o efeito fixo de Ordem de 
Parto (OP), Rio Verde - GO, 2006 

Ordem de Parto Intervalo de Partos (dias) Fertilidade Real (kg) 
N µ ± DP CV N µ ± DP CV 

Segunda 1902 433,05±122,69a 28,33 1902 171,24±37,75a 22,05 
Terceira 1588 407,07±100,03b 24,57 1588 181,60±35,22b 19,39 
Quarta 1099 382,64±88,44c 23,11 1099 192,67±34,14c 17,69 
Quinta 653 365,84±54,99d 15,03 653 192,58±31,65c 16,43 
Sexta 280 351,68±39,49e 11,23 280 199,68±28,52d 14,28 

Letras diferentes na mesma coluna diferiram (P<0,05) pelo teste de Student Newman-Keuls 
 

 Com relação ao MP, a Tabela 4 mostra que no mês de agosto o IP foi 

significativamente maior que nos outros meses. Isto ocorre quando as fêmeas 

tornam-se gestantes logo no início da estação de monta e sofrem a influência da 

estação seca durante o período de maior exigência nutricional, assim como pela  

ação da mamada do bezerro, entrando em balanço energético negativo após o 

parto com prejuízos ao retorno da atividade reprodutiva (CAMPELLO et al., 1999; 

MONTIEL & AHUJA, 2005). Isto leva à mobilização de tecidos para suprir a falta 

de energia tão importante à produção de leite, o que interferirá na queda do fator 

de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1), relacionado à diminuição do 

apetite (HAYIRLI et al., 2002) e à partição de nutrientes (SWALI & WATHES, 

2006). Os dados encontrados por CAMPELLO et al. (1999), McMANUS et al. 

(2002) e SILVEIRA et al. (2004) estão de acordo com os deste trabalho. 
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 A FR também sofreu influência do MP com valor menor em agosto, época 

seca, denotando que a escassez de alimentos foi deletéria não só para o 

desenvolvimento final do feto como também à produção de leite, resultando em 

bezerros mais leves ao desmame, aumentando o IP com interferência direta na 

FR. Os meses de setembro e outubro seriam os indicados para a obtenção de 

maior FR, conforme evidenciado na Tabela 4, pois, o período de chuva eleva a 

produção de forragem e o seu teor de nutrientes, o que permitirá bezerros mais 

pesados no desmame (SILVEIRA et al., 2004; PEROTTO et al., 2006a). VIU et al. 

(2007) obtiveram média maior no mês de agosto do que nos outros meses, 

avaliando animais da raça Nelore em regime de monta a campo. 

 

TABELA 4 – Médias (μ), Desvio Padrão (DP) e Coeficientes de Variação (CV %) 
das características dependentes Intervalo de Partos (IP) e 
Fertilidade Real (FR) considerando-se o efeito fixo de Mês do Parto 
(MP), Rio Verde - GO, 2006 

Mês do Parto  Intervalo de Partos (dias) Fertilidade Real (kg) 
N µ ± DP CV N µ ± DP CV 

Agosto 479 458,63±158,90a 34,64 479 177,07±42,61a 24,06 
Setembro 1308 388,34±95,71b 24,65 1308 191,47±36,32b 18,97 
Outubro 1837 389,59±86,05b 22,09 1837 186,29±34,60b 18,58 
Novembro 1267 404,95±101,90c 25,16 1267 178,92±35,48c 19,83 
Dezembro 631 430,43±97,40d 22,63 631 164,24±30,65c 18,67 

Letras diferentes na mesma coluna diferiram (P<0,05) pelo teste de Student-Newman-Keuls 
  

O AP, segundo a Tabela 5, interferiu significativamente no IP e FR, 

sugerindo irregularidade na oferta de forragem no ano 2003. Os dados relativos 

aos anos subseqüentes permitem inferir que a regularidade das chuvas e a 

adoção de medidas técnicas como a melhoria no manejo, aspectos nutricionais, 

treinamento de mão de obra e controle sanitário do rebanho diminuíram o IP e 

aumentaram a FR ao longo do tempo. McMANUS et al. (2002), SILVEIRA et al. 

(2004) e VIU et al. (2007) comprovaram o efeito do AP sobre o IP.  
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TABELA 5 – Médias (μ), Desvio Padrão (DP) e Coeficientes de Variação (CV %) 
das características dependentes Intervalo de Partos (IP) e 
Fertilidade Real (FR) considerando-se o efeito fixo de Ano do Parto 
(AP), Rio Verde - GO, 2006 

Ano do Parto  Intervalo de Partos (dias) Fertilidade Real (kg) 
N µ ± DP CV N µ ± DP CV 

2002 471 400,53±50,69a 12,66 471 168,38±32,75a 19,45 
2003 766 439,93±131,83b 29,97 766 168,37±40,35a 23,97 
2004 1210 403,19±107,11a 26,56 1210 186,18±36,25b 19,47 
2005 1887 414,38±112,13c 27,06 1887 180,99±35,85c 19,81 
2006 1188 364,09±59,13d 16,24 1188 195,89±30,51d 15,57 

Letras diferentes na mesma coluna diferiram (P<0,05) pelo teste de Student-Newman-Keuls 
 

 A Tabela 6 indica o grau de influência da IVP no IP e FR, apontando os 

animais de 11 a 13 anos de idade com menor IP, contrariando dados da literatura 

especializada, de que à medida que a idade avança o IP aumenta por problemas 

ligados a saúde do útero (GONÇALVES et al. 1996). Os resultados sugerem um 

rebanho em formação (linearidade) com avanços na seleção para fertilidade e 

melhoria do manejo em geral, com variação significativa no período estudado. 

Segundo VIU et al. (2007), a IVP influencia essa característica e a FR, mostrando 

que após a recuperação do primeiro parto, os animais tornam-se aptos a 

gestações em intervalos regulares de tempo. 

 A FR comportou-se de modo ascendente, apesar da irregularidade do IP, 

pelo aumento da habilidade materna com o passar dos anos, desmamando 

bezerros mais pesados, o que a influenciou diretamente (LOBO, 2001). 

 
TABELA 6 – Médias (μ), Desvio Padrão (DP) e Coeficientes de Variação (CV %) 

das características dependentes Intervalo de Partos (IP) e 
Fertilidade Real (FR) considerando-se o efeito fixo de Idade da Vaca 
ao Parto (IVP), Rio Verde - GO, 2006 

Idade da vaca 
ao parto em 
Anos 

Intervalo de Partos (dias) Fertilidade Real (kg) 

N µ ± DP CV N µ ± DP CV 

Quatro 875 394,17±41,01a,d 10,40 875 178,57±29,48a,b 16,51 
Cinco 903 430,18±120,89b 28,10 903 173,57±38,44a 22,15 
Seis 784 408,88±116,62a 28,52 784 182,89±39,05b,c 21,35 
Sete 637 418,45±133,51b,c 31,91 637 183,43±39,81b,c 21,70 
Oito 688 400,05±108,89a,d 27,22 688 186,28±36,17b,c 19,42 
Nove 565 391,69±91,34a,d 23,32 565 188,23±34,38c 18,26 
Dez 409 393,94±101,20a,d 25,69 409 184,79±37,03b,c 20,04 
Onze 312 388,62±95,30a,d,e 24,52 312 186,78±37,29c 19,96 
Doze 194 371,18±72,16e,f 19,44 194 190,44±33,77c 17,73 
Treze 112 358,73±27,78f 7,74 112 191,29±29,14c 15,23 
Quatorze 43 381,72±72,37d,e 18,96 43 183,07±30,88b,c 16,86 

Letras diferentes na mesma coluna diferiram (P<0,05) pelo teste de Student-Newman-Keuls 
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 De acordo com a Tabela 7, o IP independe do SB, o que não se confirma 

para a FR, pois os machos nascem e desmamam mais pesados que as fêmeas, 

devido  a sua maior conversão alimentar, originada, principalmente, pelo efeito 

anabólico da testosterona sobre o nitrogênio (SZÉCHY et al., 1995). VIU et al. 

(2007) relataram que o SB tem efeito sobre o parâmetro FR em gado de corte. 

Por outro lado, CARDELINO & PONS (1987) e SILVEIRA et al. (2004) não 

encontraram efeito significativo do SB no IP ao estudarem dados oriundos de 

vacas Nelore.  
 

  TABELA 7 – Médias (μ), Desvio Padrão (DP) e Coeficientes de Variação (CV %) 
das características dependentes Intervalo de Partos (IP) e 
Fertilidade Real (FR) considerando-se o efeito fixo de Sexo do 
Bezerro (SB), Rio Verde - GO, 2006 

Sexo do Bezerro  Intervalo de Partos (dias) Fertilidade Real (kg) 
N µ ± DP CV N µ ± DP CV 

Macho 2792 404,71±103,84 25,66 2792 191,27±37,48a 19,60 
Fêmea 2730 402,21±103,48 25,73 2730 173,55±33,13b 19,09 

Letras diferentes na mesma coluna diferiram (P<0,05) pelo teste de Fisher 

 

 Conforme a Tabela 8, a CGMD e o IP aumentaram paralelamente, 

evidenciando o efeito espoliativo do bezerro em relação a mãe, obrigando-a  a 

mobilizar suas reservas corporais com prejuízos à sua função reprodutiva. 

Independente do aumento do IP, a FR aumentou, mostrando que quanto maior o 

ganho médio diário, maior a FR, pois os bezerros desmamados mais pesados a 

influenciam, de forma mais determinada (KIRKPATRICK et al., 1985; 

RAHNEFELD et al., 1993; LOBO, 2001; SILVEIRA et al., 2004). A fase de 

crescimento é muito influenciada pela habilidade materna, efeito ambiental e o 

genótipo do bezerro (SILVEIRA et al., 2004).  Segundo SARMENTO et al. (2003) 

e VIU et al. (2006), ganhos médios diários dos bezerros são passíveis de 

melhoramento genético e devem ser pesquisados e incluídos em programas de 

seleção. Provavelmente, o valor da classe 1, bem abaixo dos demais, deve-se ao 

pequeno número de observações e/ou desmame de bezerros mais leves.  
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TABELA 8 – Médias (μ), Desvio Padrão (DP) e Coeficientes de Variação (CV %) 
das características dependentes Intervalo de Partos (IP) e 
Fertilidade Real (FR) considerando-se o efeito fixo de Classe de 
Ganho Médio Diário (CGMD), Rio Verde - GO, 2006 

Classe de 
Ganho Médio 
Diário  

Intervalo de Partos (dias) Fertilidade Real (kg) 

N µ ± DP CV N µ ± DP CV 

Classe 1 * 45 382,31±45,37a 11,87 45 109,94±16,53a 15,03 
Classe 2 ** 2271 388,35±88,57a 22,81 2271 166,75±27,95b 16,76 
Classe 3 *** 2869 406,36±104,03b 25,60 2869 193,88±34,82c 17,96 
Classe 4 **** 337 483,58±151,03c 31,23 337 201,54±48,54d 24,08 

Letras diferentes na mesma coluna diferiram (P<0,05) pelo teste de Student Newman-Keuls  
*Bezerros que ganham diariamente até 0,4kg de peso 
**Bezerros que ganham diariamente de 0,41 a 0,65kg de peso  
*** Bezerros que ganham diariamente de 0,66 a 0,85kg de peso 
**** Bezerros que ganham diariamente acima de 0,85kg de peso 
 
 Na Tabela 9 verificou-se que a ESTP (águas) interferiu positivamente no IP 

e negativamente na FR, permitindo concluir que vacas parindo na estação seca 

têm maior dificuldade para se tornar novamente gestantes pelas condições 

desfavoráveis do ambiente e da presença do bezerro. Intervalos de parto maiores 

permitem que os animais disponibilizem reservas corporais para a lactação, 

desmamando bezerros mais pesados com influência positiva na FR. AZEVEDO et 

al. (2006), estudando a raça Chianina em seu local de origem, comprovam os 

resultados deste trabalho. Entretanto, AYALA (1990) não encontrou efeito 

significativo nas variáveis aqui descritas. 

 

TABELA 9 – Médias (μ), Desvio Padrão (DP) e Coeficientes de Variação (CV %) 
das características dependentes Intervalo de Partos (IP) e 
Fertilidade Real (FR) considerando-se o efeito fixo de Estação do 
Parto (ESTP), Rio Verde - GO, 2006 

Estação do 
parto  

Intervalo de Partos (dias) Fertilidade Real (kg) 
N µ ± DP CV N µ ± DP CV 

Secas 1765 406,22±12,24a 29,60 1765 188,33±38,18a 20,27 
Águas 3757 402,18±94,87b 23,59 3757 179,77±35,33b 16,65 

Letras diferentes na mesma coluna diferiram (P<0,05),pelo teste de Fisher 

 

 Pela Tabela 10 depreendeu-se que o primeiro intervalo de partos (PIP) 

sofre a influência do MP, AP, MP*AP, IVP, ESTP, CGMD e PDPA. O sexo do 

bezerro no parto anterior (SBPA) mostra tendência a influenciar o PIP. Para o 

peso do bezerro no parto anterior aninhado em sexo do bezerro [PN(SBPA)] não 

houve significância.  
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O PIP não ajustado foi de 427,17±103,03 dias, menor do que o descrito por 

PEREIRA (2000), de 471 dias e por PEREIRA et al. (2005), 522 dias e maior que 

os dados de MERCADANTE et al. (2000), 399,6 dias, SIMIONI & TONHATI 

(2004), 406,66 dias, todos trabalhando com animais da raça Nelore, exceção feita 

a PEREIRA et al. (2005) que estudaram a raça Tabapuã. 

 O valor de 427 dias para o PIP, levando-se em consideração que 

primíparas são mais exigentes que vacas, pois além da gestação e lactação 

necessitam completar o crescimento, está situado abaixo da média encontrada, 

na literatura especializada, nas condições do Brasil Central, sugerindo que a 

adoção de manejo adequado, tanto sanitário quanto nutricional, para as fêmeas 

jovens, além da pressão de seleção pelo descarte de animais tardios ou não 

gestantes, favorece os índices de produtividade das matrizes. 

 
TABELA 10 – Resumo da análise de variância da característica primeiro intervalo 

de partos (PIP) considerando-se os efeitos fixos: mês do parto 
(MP), ano do parto (AP), interação de segunda ordem entre os 
efeitos fixos mês do parto e ano do parto (MP*AP), estação do 
parto: águas e secas (ESTP), sexo do bezerro no parto anterior 
(SBPA), peso ao nascimento no parto anterior aninhado em sexo 
do bezerro no parto anterior [PN(SBPA)], idade da primípara ao 
parto em anos (IPP), classe de ganho médio diário (CGMD) e peso 
desmama ao parto anterior (PDPA), Rio Verde - GO, 2006 

Fontes de 
Variação 

Graus de 
Liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Quadrado 
Médio 

 
F 

 
Pr>F 

MP 4 321298,11 80324,52 8,72 0,0001 
AP 4 700760,51 175190,12 19,02 0,0001 
MP*AP 16 696049,77 49717,84 5,40 0,0001 
ESTP 1 95810,53 95810,53 10,40 0,0013 
SBPA 1 25356,81 25356,81 2,75 0,0973 
[PN(SBPA)] 19 210261,31 11066,38 1,20 0,2472 
IPP 1 377347,08 377347,08 40,96 0,0001 
CGMD 3 177685,64 59228,54 6,43 0,0003 
PDPA 321 3788508,67 11802,20 1,28 0,0016 
Resíduo 1520 14003490,48 9212,82   
Coeficiente de determinação (R2) = 0,4247 

 

 Para o PIP analisado na Tabela 11, o AP de 2003 diferiu dos demais, 

provavelmente por ter sido um ano atípico com relação ao clima e índice 

pluviométrico, refletindo diretamente na nutrição dos animais, afetando a fisiologia 

reprodutiva (MCMANUS et al., 2002). Comportamento semelhante foi verificado 

na Tabela 5, o que reforça a idéia anterior. Para LOBATO & MAGALHÃES (2001) 
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e PEROTTO et al. (2006b), o AP influenciou o IP em primíparas, tanto em animais 

da raça Nelore, quanto em Polled Hereford e seus cruzamentos. 

 A influência do MP também se assemelha ao verificado na Tabela 4, 

mostrando que os extremos são indesejáveis e que os meses de setembro e 

outubro são os melhores para concentrar a parição, o que é corroborado por 

LOBATO & MAGALHÃES (2001) e PEROTTO et al. (2006b).  

 
TABELA 11 – Média (μ) e Desvio Padrão (DP) da característica dependente 

Primeiro Intervalo de Partos (PIP) considerando-se os efeitos 
fixos de Ano do Parto (AP) e Mês do Parto, Rio Verde - GO, 
2006 

Primeiro Intervalo de Partos 
Ano do parto N µ ± DP  Mês do Parto N µ ± DP 

2002 469 400,93±50,43a  Agosto 127 551,06±132,78a

2003 355 496,42±161,99b  Setembro 535 413,23±107,78b

2004 479 395,46±90,91a  Outubro 581 412,46±96,94b

2005 575 443,31±112,44a  Novembro 414 434,45±123,85c

2006 12 399,75±99,38a  Dezembro 236 440,95±93,21c

Letras diferentes na mesma coluna diferiram (P<0,05) pelo teste de Student-Newman-Keuls 
 

 A ESTP, Tabela 12, trás diferença entre seca e águas a favor do período 

seco, quando se analisa a variável PIP, indicando que as fêmeas  que concebem 

no início da EM parem em bom estado corporal, podendo antecipar a concepção 

subseqüente, resultando em menor IP. As vacas tiveram comportamento diferente 

evidenciado na Tabela 9.  

PEROTTO et al. (2006b), ao avaliarem o efeito da ESTP em animais de 

corte de diferentes grupos sanguíneos, inferiram que os IP’s foram mais longos na 

época seca e mais curtos na época chuvosa, contradizendo o resultado deste 

estudo.  

A IPP foi significativa, sendo que as mais novas se comportaram melhor, 

sugerindo que o manejo nutricional de novilhas e primíparas é eficiente, inclusive 

no período da seca e que o trabalho de seleção está sendo efetivo. 
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TABELA 12 – Média (μ) e Desvio Padrão (DP) da característica dependente 
Primeiro Intervalo de Partos (PIP) considerando-se os efeitos 
fixos de Estação do Parto (ESTP) e Idade da Primípara ao Parto 
(IPP), Rio Verde - GO, 2006 

Primeiro Intervalo de Partos 
Estação 
do 
Parto 

N µ ± DP  Idade da Primípara em anos N µ ± DP

Secas 1243 426,08±106,95a  Quatro 871 394,39±40,92a

Águas 647 438,59±125,47b  Cinco 1019 461,12±143,26b

Letras diferentes na mesma coluna diferiram (P<0,05), pelo teste de Fisher 

 

 A Tabela 13 indica que o sexo do bezerro ao parto anterior (SBPA) não 

influenciou o PIP. Comportamento semelhante  ocorreu com as vacas cujo 

registro encontra-se na Tabela 7.  

 

TABELA 13 - Média (μ) e Desvio Padrão (DP) da característica dependente 
Primeiro Intervalo de Partos (PIP) considerando-se o efeito fixo 
de Sexo do Bezerro (SB), Rio Verde - GO, 2006 

Primeiro Intervalo de Partos 
Sexo do Bezerro N µ ± DP 

Macho 968 432,80±115,54 
Fêmea 922 427,81±111,85 
 

CAMPELLO et al. (1999) e PEROTTO et al. (2006b) também não 

encontraram efeito estatisticamente significativo do SBPA sobre o parâmetro PIP 

ao trabalharem com gado de corte, porém, SIMIONI & TONHATI (2004) 

afirmaram que há significância estatística do efeito fixo SBPA sobre o PIP. 
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4 CONCLUSÃO 
 
 O IP, a FR e o PIP demonstram que, melhorando os fatores ambientais 

através de tecnologias modernas, os valores alcançados tendem a atingir os 

índices ideais, o que pode garantir, em médio prazo, a obtenção de um bezerro 

por ano/vaca, com peso mais elevado à desmama e, consequentemente, ao 

abate. 
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CAPÍTULO 3 – SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PRÉ E PÓS-PARTO SOBRE 
A EFICIÊNCIA REPRODUTIVA DE PRIMÍPARAS NELORE 
CRIADAS SOB PASTEJO NO BIOMA CERRADO 

 

 
RESUMO 

 

Esse trabalho foi desenvolvido com objetivo avaliar o efeito da suplementação 
protéico-energética durante o pré e pós-parto sobre os parâmetros reprodutivos 
de primíparas Nelore criadas sob pastejo na região Centro Oeste do Brasil, de 
clima tropical, estações chuvosa e seca bem definidas e sazonalidade na oferta 
de forragem. Foram utilizadas 74 novilhas com partos previstos para os meses de 
agosto e setembro (estação seca), distribuídas em quatro tratamentos: TU, n=17, 
sal mineral e uréia no pré e pós-parto; TPRE, n=17, mistura protéico-energética a 
partir do 230º dia de gestação até o parto; TPOS, n=20, mistura protéico-
energética do parto até o 90º dia após; TPRPOS, n=20, mistura protéico-
energética do 230º dia de gestação até o 90º dia pós-parto. As médias de dias 
para involução uterina completa (DIUC) para TU, TPRE, TPOS e TPRPOS foram 
37,05; 31,29; 33,10 e 25,35 dias, com diferença significativa (P<0,05) entre elas, 
exceto TPRE e TPOS. As médias de intervalo de partos (IP) para os quatro 
tratamentos foram, respectivamente: 370,36; 369,53; 365,92 e 343,72 dias, sem 
diferença significativa (P>0,05) entre os três primeiros tratamentos, que diferiram 
do quarto (P<0,05). As taxas de prenhez (TP) foram 64,71%; 76,47%; 65,00%; e 
55,00% para TU, TPRE, TPOS e TPRPOS, respectivamente, sem diferença 
significativa (P>0,05), sugerindo que a suplementação nutricional de primíparas 
Nelore, criadas sob condições de pastejo, durante os períodos pré e pós parto 
reduz o IP e DIUC, sem elevar, porém, a TP desta categoria animal. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: intervalo de parto, suplemento nutricional, taxa de prenhez 
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CHAPTER 3 – SUPPLEMENTATION FEED BEFORE AND AFTER 
PARTURITION ON REPRODUCTIVE EFFICIENCY OF 
NELORE PRIMIPAROUS COWS RAISED UNDER 
GRAZING IN THE SAVANNAH BIOME 

 
 

ABSTRACT 
 

The objective of the present study was to evaluate the effect of nutritional 
supplementation (protein and energy) before and after parturition on reproductive 
parameters of Nelore primiparous cows raised under grazing in Middle West of 
Brazil, in a region of tropical climate, with rainy and dry season well defined and 
seasonality in forage offer. Seventy four pregnant heifers with predict parturition 
for month of August and September (dry season) were randomly divided in four 
treatments: TU, n=17, receiving mineral mixture plus urea before and after 
parturition; TPRE, n=17, supplementation with protein and energy from the 230th 
gestational day until parturition; TPOS, n=20, protein and energy mixture from 
parturition until 90th day after; TPRPOS, n=20, protein and energy mixture from the 
230th gestational day until the 90th day after parturition. Averages for days until 
complete uterine involution (DIUC) for TU, TPRE, TPOS and TPRPOS were: 
37,05; 31,29; 33,10 and 25,35±4,55 days, with significant difference (P <0,05), 
except for TPRE and TPOS. Averages of parturition interval (IP) of all treatments 
were: 370,36; 369,53; 365,92 and 343,72 days, without significant difference 
(P>0,05) between TU, TPRE and TPOS,  but between TPRE and TPRPOS (P 
<0,05). Pregnancy rate (TP) was 64,71%; 76,47%; 65,00%; and 55,00%, 
respectively for TU, TPRE, TPOS and TPRPOS, without difference (P>0,05), 
suggesting that nutritional supplementation of Nelore primiparous raised in 
extensive systems under tropical conditions before and after parturition reduces IP 
and DIUC, but do not increase TP in this animal category. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words:  parturition interval, nutritional supplement, pregnancy rate 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo e, ao mesmo tempo, 

índices zootécnicos baixos e pouco condizentes com os sistemas modernos de 

produção. Dentre estes índices, destaca-se a fertilidade das vacas que 

compromete os avanços da pecuária nacional. 

A reprodução está associada diretamente à rentabilidade da pecuária 

bovina, afetando a produtividade de um rebanho e dependendo de fatores 

nutricionais, genéticos, sanitários e de manejo eficientes. Dos problemas 

observados na produção bovina, o anestro pós-parto prolongado é o maior 

responsável pela baixa eficiência reprodutiva do rebanho (NEVES et al., 1999).  

Diversos fatores podem contribuir para prolongar o período de anestro pós-

parto, destacando-se a nutrição inadequada no pré e no pós-parto (SHRESTHA et 

al., 2005). Quantidades inadequadas de energia durante o período final de 

gestação levarão a baixas taxas de concepção (RANDEL, 1990).  

Em primíparas o problema é ainda mais grave, pois a ausência de técnicas 

de manejo diferenciadas para suprir as necessidades de crescimento, lactação e 

gestação, faz com que estas apresentem ovários inativos e falhem em mostrar 

estro fértil durante a lactação (MANCIO et al., 1998).  

WILTBANK et al. (1962), alimentando vacas de corte com dietas diferentes 

no pré e pós-parto, concluíram que o grupo que recebeu maior concentração de 

energia no pós-parto manifestou alta taxa de concepção, superior aos demais, 

mesmo que um dos grupos tenha recebido alto teor de energia no pré-parto.  

RODRIGUES (2002) afirmou que animais bem alimentados antes do parto 

apresentam menor IP ao primeiro estro do que aqueles submetidos a um plano 

nutricional baixo no período pré-parto, independente do nível nutricional pós-

parto. 

SOUZA et al. (2004), suplementando novilhas de corte no período pré-

parto, inferiram que o uso de suplementação protéico-energética em novilhas de 

corte proporcionou maiores ganhos de peso nos períodos pré e pós-parto, 

favorecendo a eficiência reprodutiva desta categoria animal.  

KANE et al. (2004) testaram o efeito da suplementação alimentar em 

novilhas de corte, utilizando proteínas não degradáveis no rúmen, demonstrando 



 42

sua eficiência em aumentar a disponibilização do hormônio folículo estimulante 

(FSH) e, desta maneira, influenciar a dinâmica ovariana, favorecendo o 

desenvolvimento folicular.    

Durante a gestação ocorre o aumento gradativo das exigências nutricionais 

e  diminuição da capacidade de ingestão em conseqüência do desenvolvimento 

fetal. Logo após o parto, a lactação aumenta ainda mais as exigências nutricionais 

da mãe, que dificilmente conseguirá supri-las. Com isto, as fêmeas podem entrar 

em balanço energético negativo, suprimindo, assim, a atividade reprodutiva 

(DISKYN, 1997).  

Segundo RANDEL (1990), as restrições alimentares, sofridas no período 

de estiagem, desequilibram a atividade do hipotálamo, hipófise e gônadas, devido 

às mudanças na glicogênese.  

A rusticidade do Nelore, mostrada por sua facilidade de adaptação ao clima 

tropical, tornou esta raça a base da maior parte dos rebanhos comerciais 

mantidos sob condições extensivas de manejo e em regiões de clima tropical, 

com estações chuvosa e seca bem definidas. Entretanto, estudos têm 

demonstrado que para a fêmea Nelore, mesmo apresentando melhor adaptação 

ao ambiente, o manejo da primípara ainda é o ponto de estrangulamento dos 

sistemas de produção, demonstrando a necessidade do desenvolvimento de 

técnicas de manejo que evitem ou amenizem esse efeito e incrementem o 

desempenho reprodutivo do rebanho (McMANUS et al., 2002; SILVA et al., 2005).  

Em função da influência da suplementação alimentar na eficiência 

reprodutiva de fêmeas bovinas, é importante considerar a avaliação econômica do 

experimento, como referência aos criadores e técnicos, no que tange a escolha 

do melhor resultado, para a viabilização do sistema de produção adotado nas 

propriedades rurais (BRASIL, 2004).  

Com o objetivo de avaliar o efeito da suplementação alimentar, durante os 

períodos pré e pós-parto, sobre parâmetros reprodutivos de primíparas Nelore 

criadas sob pastejo no bioma cerrado, este trabalho foi desenvolvido. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
2.1 Local e período 
 

O estudo foi realizado durante o período de agosto de 2004 a janeiro de 

2005, com fêmeas bovinas da raça Nelore, de um rebanho comercial criado no  

município de Rio Verde, região sudoeste do Estado de Goiás, caracterizada por 

clima tropical,  com altitude de 740 m e índice pluviométrico anual médio de 1.967 

mm, com estações chuvosa e seca bem definidas e pela sazonalidade na oferta 

de forragem. Com relevo pouco declivoso e latossolo vermelho, propiciava o 

plantio de culturas anuais, bem como a criação de gado. 

 Possuia uma área de 10.511 ha distribuídos em 6.807 ha de pastagem de 

Brachiaria brizantha cv. Marandu, Brachiaria decumbens cv. Basilisk e Panicum 

maximum cv. Tanzânia, 2.709 de reserva biológica, 980 de cultivo de milho, 

sorgo, soja e arroz e 15 de cana de açúcar. A palhada de sorgo e arroz era 

transformada em feno. 

 
 
2.2 Animais e procedimentos  

 

Foram utilizadas 74 novilhas de 34 meses de idade pesando em média 

397± 34,11 kg, com parto previsto para agosto e setembro, durante a estação 

seca, distribuídas em quatro tratamentos de acordo com o suplemento alimentar: 

TU, n=17, sal mineralizado e uréia no pré e pós-parto; TPRE, n=17, mistura 

protéico-energética a partir do 230º dia de gestação até o parto; TPOS, n=20, 

mistura protéico-energética do parto até o 90º dia após; TPRPOS, n=20, mistura 

protéico-energética do 230º dia de gestação até o 90º dia pós-parto. 

Todos os animais foram mantidos em piquetes de capim-marandu 

(Brachiaria brizantha cv. Marandu), em sistema de pastejo rotacionado com alta 

taxa de lotação (2,2 unidades animais por hectare). Foram colhidas amostras da 

forrageira, nos meses de agosto e dezembro, cujas composições químicas 

encontram-se nos quadros 1 e 2. 
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QUADRO 1 – Composição química da forrageira, na matéria seca. Rio Verde, 
agosto, 2004 

PARÂMETROS 
 

MATÉRIA SECA (%) 
Umidade 3,92
Matéria seca 96,08
Matéria mineral 7,95
Proteína bruta 4,56
FDA 53,46
FDN 75,51
FONTE: Fazendas Reunidas Baumgart (2004) 

 
QUADRO 2 – Composição química da forrageira, na matéria seca. Rio Verde, 

dezembro, 2004 

PARÂMETROS 
 

MATÉRIA SECA (%) 
Umidade 9,56
Matéria seca 90,44
Matéria mineral 8,68
Proteína bruta 3,75
FDA 52,64
FDN 76,83
FONTE: Fazendas Reunidas Baumgart (2004) 

 

O baixo teor de proteína bruta encontrado na forragem durante o mês de 

agosto é característico das pastagens da região do cerrado em época da seca, ao 

passo que em dezembro, período das chuvas, a proteína bruta observada, deve-

se, provavelmente, ao consumo das folhas pelos animais, restando maior 

quantidade de talos por ocasião da colheita da forragem. Esta prerrogativa é 

válida ao se verificar os teores de FDA e FDN das forragens colhidas em 

momentos distintos (seca e águas) e que apresentam semelhantes valores. 

O grupo TU consumiu 0,134 kg/cabeça/dia de sal mineralizado enriquecido 

com 30% de uréia, enquanto os grupos TPRE, TPOS e TPRPOS consumiram 

0,268 kg/cabeça/dia de mistura protéico-energética a base de farelo de soja e 

milho. Os níveis de garantia por kg dos produtos utilizados estão descritos nas 

Tabelas 1 e 2.  
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TABELA 1 – Níveis de garantia do sal mineralizado enriquecido com uréia 
utilizado no experimento com primíparas Nelore. Rio Verde, 2004 

Nutriente Quantidade/kg
Ca 
P 
Na 
Mg 
S 
Zn 
Cu 
I 
Co 
Se 
Mn 
Fe 
N 
Palatabilizante 
Veículo 

150 g 
80 g 

234 g 
10 g 
40 g 
6 g 
2 g 

80 mg 
170 mg 

45 mg 
1,7 g 
1,8 g 
135 g 
36 g 
80 g 

FONTE: Fazendas Reunidas Baumgart (2004) 

 

TABELA 2 – Níveis de garantia do suplemento protéico-energético utilizado no     
experimento com primíparas Nelore. Rio Verde, 2004 

Nutriente                                                                                                                    Quantidade/kg 
Ca 
P 
Na 
Mg 
S 
Zn 
Cu 
I 
Co 
Se 
Mn 
Fe 
N 
PB (Proteína bruta) 
NNP (Nitrogênio não protéico) 
EM (Energia metabolizável) 

70,4 g 
57,6 g 
156 g 
5,5 g 

12,74 g 
7,9 g 

500 mg 
84 mg 
80 mg 
18 mg 
1,6 g 
1,4 g 
45 g 
38% 
28% 

1800 kcal
FONTE: Fazendas Reunidas Baumgart (2004) 

 

A partir do sétimo dia após o parto, as fêmeas foram submetidas, 

semanalmente, ao exame ginecológico por palpação retal, para avaliação da 

involução uterina e do reinício da atividade ovariana, até que fosse constatada a 

simetria dos cornos uterinos, caracterizando involução uterina completa. O 

diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após a inseminação artificial por 

meio de ultra-sonografia, com confirmação aos 60 dias, por palpação retal. Para a 

avaliação da eficiência reprodutiva foram estudados os dados referentes a dias 

para involução uterina completa (DIUC), peso na semana do parto (PSP), peso na 
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involução completa (PIC), peso inicial (PI), peso final (PF), escore corporal inicial 

(ECI), escore corporal final (ECF), idade do parto em dias (IDP), peso do bezerro 

ao nascer (PBN), peso do bezerro à desmama (PBD), intervalo de partos (IP),  

taxa de prenhez (TP) e idade da vaca ao primeiro parto (IVPP). 

Todas as fêmeas foram pesadas no início do experimento, no dia do parto 

(quando o bezerro também foi pesado), no dia da inseminação artificial e ao final 

do período experimental, quando se procedia, visualmente, à avaliação do escore 

de condição corporal (ECC), utilizando-se a escala de um a nove (um = animal 

muito magro e nove = animal muito gordo), como proposto por HERD & SPROT 

(1986). O IP foi calculado levando-se em consideração o banco de dados 

referente ao rebanho da propriedade. 

 
 
2.3 Análise econômica 

 

A análise econômica do experimento considerou apenas os acréscimos 

nos custos e receitas provenientes do suplemento alimentar (HOFFMAN et al., 

l984).  

Levou-se em consideração o custo do suplemento, o consumo do grupo 

em relação ao número de dias de consumo, a taxa de prenhez (TP), o intervalo de 

partos (IP) e o preço do bezerro desmamado, em uma projeção para 10 vacas 

para se avaliar o saldo financeiro. Os outros custos foram mantidos constantes e 

iguais para os quatro grupos. 

Suplemento mineralizado com uréia (SMU): R$ 0,69/kg 

Suplemento protéico-energético (SPE): R$ 0,52/kg  

Consumo médio SMU: 0,134 kg/cabeça/dia 

Consumo médio SPE: 0,268 kg/cabeça/dia 

Suplementação: 150 dias 

Preço estimado do bezerro desmamado: R$300,00 

Vida útil da vaca: 2.190 dias (seis anos) 
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 TP e IP: Tabela 3 

 
 
2.4 Análise estatística e delineamento experimental 
 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com os dados 

gerados analisados pelos procedimentos do Statistical Analysis System v. 8.0 

(SAS, 2000), realizando-se preliminarmente análises de crítica e consistência 

(freqüências, distribuições de freqüências e homogeneidade de variância) pelo 

procedimento Univariate, os erros experimentais das características foram 

normalmente e homogeneamente distribuídos. A análise de variância foi obtida 

através do procedimento General Linear Models (SAS, 2000). O modelo 

matemático continha os efeitos fixos de tratamento e as variáveis dias para 

involução uterina completa (DIUC), peso na semana do parto (PSP), peso na 

involução completa (PIC), peso inicial (PI), peso final (PF), escore corporal inicial 

(ECI), escore corporal final (ECF), idade no parto em dias (IDP), peso do bezerro 

ao nascer (PBN), peso do bezerro à desmama (PBD), intervalo de partos (IP), 

taxa de prenhez (TP) e idade da vaca ao primeiro parto. Os índices de gestação 

obtidos foram submetidos ao estudo de dispersão de freqüência com o uso do 

índice qui-quadrado, por meio do procedimento FREQ (SAS, 2000). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 De acordo com a Tabela 3, observa-se que houve diferença significativa 

(P<0,05) em dias para involução uterina completa (DIUC) e intervalo de parto (IP). 
 
TABELA 3 – Médias e desvios-padrão das diversas variáveis estudadas nos 

quatro tratamentos: dias para involução uterina completa (DIUC), 
peso na semana do parto (PSP), peso na involução completa (PIC), 
peso inicial (PI), peso final (PF), escore corporal inicial (ECI), escore 
corporal final (ECF), idade no parto em dias (IDP), peso do bezerro 
ao nascer (PBN), peso do bezerro à desmama (PBD), intervalo de 
partos (IP), taxa de prenhez (TP) e idade da vaca ao primeiro parto 
(IVPP). Rio Verde, 2004 

Variáveis Grupo TU Grupo TPRE Grupo TPOS Grupo TPRPOS 
DIUC (d) 37,05±8,91 a 31,29±7,27 b 33,10±7,10 b 25,35±4,55 c
PSP (kg) 366,6±10,6 351,0±8,6 360,6±8,5 346,2±7,2 
PIC (kg) 375,3±11,6 371,2±9,4 373,7±7,5 356,5±8,2 
PI (kg) 401,2±9,3 393,9±7,3 401,5±5,8 386,9±6,4 
PF (kg) 394,5±9,8 402,0±7,5 392,0±5,6 386,7±8,5 
ECI 6,6±0,1 6,1±0,1 6,2±0,06 6,1±0,1 
ECF 4,6±0,1 4,5±0,1 4,6±0,1 4,4±0,1 
IDP (d) 1153,9±10,3 1148,1±9,4 1152,8±6,5 1153,6±6,3 
PBN (kg) 29,7±0,8 29,4±0,7 30,0±0,7 29,6±0,7 
PBD (kg) 185,1±5,0 186,4±5,2 195,4±4,6 189,8±3,8 
IP (d) 370,36±30,42 a 369,53±20,65 a 365,92±32,41 a 343,72±11,33 b
TP (%) 64,71 76,47 65,00 55,00 
IVPP (m) 37,9±0,3 37,7±0,3 37,8±0,2 37,9±0,2 

Letras minúsculas na mesma linha indicam diferença (P<0,05) pelo teste T 

 

A média e o desvio padrão para a variável DIUC foi 31,50±8,11 dias. Para 

OLIVEIRA FILHO (1999), a involução uterina continua até 40 a 50 dias pós-parto. 

As médias com os desvios-padrão para DIUC foram 37,05±8,91 (TU); 31,29±7,27 

(TPRE); 33,10±7,10 (GPOS); e 25,35±4,55 (TPRPOS), com diferença significativa 

(P<0,05) entre as médias, exceto entre TPRE e TPOS.  TPRPOS foi o tratamento 

com melhor efeito sobre dias para involução uterina. Este acontecimento 

fisiológico é de grande importância na vida reprodutiva da vaca, pois o útero no 

pós-parto imediato não está em condições de manter uma nova gestação, o que 

só acontecerá após sua involução completa (NEVES et al., 1999). Dessa forma, 

quanto mais rápido a involução uterina se completa, há significativa redução do 

intervalo de partos, permitindo atingir a meta de obter um produto por ano.  

EL-DINZAIN et al. (1995) e SHRESTHA et al. (2005) estudaram os fatores 

envolvidos no retorno da atividade ovariana no pós-parto e concluíram que o 

escore de condição corporal da fêmea durante esse período está diretamente 
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envolvido na involução uterina, enquanto o consumo de energia determina o 

retorno da atividade cíclica ovariana (MANCIO et al., 1998).   

Considerando todos os animais, a média e o desvio padrão para IP foi 

362,83±26,74 dias, bem abaixo daqueles verificados na literatura (LOBATO et al., 

1998; MANCIO et al., 1998). Em parte, este resultado pode estar associado à alta 

pressão de seleção para características reprodutivas. As médias para os 

tratamentos foram: 370,36±30,42 dias (TU); 369,53±20,65 dias (TPRE); 

365,92±32,41 dias (TPOS); e 343,72±11,33 dias (TPRPOS), não havendo 

diferença (P>0,05) entre os três primeiros tratamentos, os quais diferiram do 

quarto (P<0,05), sugerindo que a oferta de mistura protéico-energética apenas no 

pré ou no pós-parto produz efeito semelhante ao obtido pela oferta de sal 

mineralizado enriquecido com uréia. 

 Em contrapartida, suplementar com mistura protéico-energética no pré e 

pós-parto produziu resultados concretos, levando à redução do IP em até 27 dias 

em relação ao grupo suplementado com sal acrescido de uréia, como no caso do 

presente estudo. LOBATO et al. (1998) obtiveram média de IP de 380 dias para o 

grupo mantido em pastagem melhorada durante o pré e o pós-parto e IP de 505 

dias para o grupo mantido em pastagem natural. No entanto, RUAS et al. (2000) e 

NICODEMO et al. (2001), suplementando vacas zebuínas pluríparas no pós-parto 

não verificaram melhoria no desempenho reprodutivo das mesmas. O tratamento 

TPRPOS, ao proporcionar melhor condição nutricional no pré e pós-parto, 

determinou IP próximo do considerado ideal (365 dias) ou seja, a obtenção de um 

bezerro a cada ano.    

Com relação à taxa de prenhez (TP), as freqüências foram: 64,71 % (TU); 

76,47 % (TPRE); 65,00 % (TPOS); e 55,00 % (TPRPOS), sem diferença entre 

eles (P>0,05) pelo teste do Qui-Quadrado. DUNN & KATENBACH (1980) também 

não observaram diferença na taxa de concepção, o que não está de acordo com 

WILTBANK at al. (1962) que, trabalhando nessa linha de pesquisa, concluíram 

que os animais dos grupos que receberam dietas ricas em energia no pós-parto 

superaram os animais dos outros grupos, independente do baixo teor de energia 

que receberam no pré-parto. No entanto, o período entre partos e entre o parto e 

o primeiro estro foram visivelmente reduzidos. Os baixos índices de prenhez 

sugerem efeito deletério da amamentação, já que todos os animais apresentaram, 
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durante o experimento, ECC superior a 5 na escala de HERD & SPROT (1986), 

não tendo sido a qualidade da forragem um fator de limitação.  

Segundo LAMB (2004), logo após o parto a lactação aumenta ainda mais 

as exigências nutricionais da mãe, que dificilmente conseguirá supri-las. Com 

isso, a fêmea pode entrar em balanço energético negativo suprimindo, assim, as 

atividades reprodutivas. Resultado semelhante foi obtido por GODOY et al. (2004) 

com fêmeas da raça Guzerá, com 50% de prenhez para o grupo não 

suplementado, 62,20% para o grupo suplementado no pré-parto e 57,14% para o 

grupo suplementado no pós-parto, não havendo diferença entre os grupos.  

 
 
3.1 ANÁLISE ECONÔMICA 

 

Conforme dados da Tabela 3, procedeu-se a análise econômica, levando-

se em conta uma simulação com 10 vacas, onde foi estimado um tempo de vida 

útil de 2.190 dias (seis anos), consumindo 0,134 kg/cab/dia de sal mineralizado 

enriquecido com uréia (SMU) a um preço de R$0,69/kg e 0,268 kg/cab/dia de 

suplemento protéico-energético (SPE) a R$0,52/kg, com o bezerro desmamado 

em torno de 8 – 10 meses de idade e avaliado em R$300,00. O tempo do 

experimento foi de 150 dias. 

 
 
3.1.1 Cálculos 
 
 
3.1.1.1 Número de bezerros durante a vida produtiva da vaca (seis anos) em 
relação ao IP 

 

 Grupo TU 

 2.190 : 370,36 = 5,91 bezerros/vaca 

 Grupo TPRE 
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 2.190 : 369,53 = 5,92 bezerros/vaca 

 GRUPO TPOS 

 2.190 : 365,92 = 5,98 bezerros/vaca 

 GRUPO TPRPOS 

 2.190 : 343,72 = 6,37 bezerros/vaca 

 

3.1.1.2 Custos adicionais decorrentes da suplementação 

 

 Grupo TU 

 0,134kg SMU x 150 dias x 10 vacas x 0,69 x 5,90 nº bezerros/vaca = 

R$818,27 

 Grupo TPRE 

 (0,134kg SMU x 90 dias x 10 vacas x 0,69) + (0,268kg SPE x 60 dias x 10 

vacas x 0,52 x 5,92 bezerros/vaca = R$987,63 

 Grupo TPOS 

 (0,134kg SMU x 60 dias x 10 vacas x 0,69) + (0,268kg SPE x 90 dias x 10 

vacas x 0,52 x 5,98 bezerros/vaca = R$1.076,93 

 Grupo TPRPOS 

 0,268kg SPE x 150 dias x 10 vacas x 0,52 x 6,37 = R$1.331,58 

 

3.1.1.3 Receita bruta 

 

 Grupo TU 

 10 vacas x 0,65 TP x 5,91 bezerros/vaca x 300,00 = R$11.524,50 

 Grupo TPRE 

 10 vacas x 0,76 TP x 5,92 bezerros/vaca x 300,00 = R$13.497,60 

 Grupo TPOS 
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 10 vacas x 0,65 TP x 5,98 bezerros/vaca x 300,00 = R$11.661,00 

 Grupo TPRPOS 

 10 vacas x 0,55 TP x 6,37 bezerros/vaca x 300,00 = R$10.510,50 

 

3.1.1.4 Saldo financeiro (receita bruta – custo adicional) 
 

Grupo TU 

11.524,50 – 818,27 = R$10.706,23 

Grupo TPRE 

13.497,00 – 987,63 = R$12.509,37 

Grupo TPOS 

11.661,00 – 1.076,93 = R$10.584,07 

Grupo TPRPOS 

10.510,50 – 1.331,58 = R$9.178,92 

 
3.1.1.5 Análise comparativa 

 

Grupo TPRE e Grupo TU 

12.509,37 – 10.706,23 = R$1.803,14 

Grupo TPRE e Grupo TPOS 

12.509,37 – 10.584,07 = R$1.925,30 

Grupo TPRE e Grupo TPRPOS 

12.509,37 – 9.178,92 = R$3.330,45 

 
 Através da análise comparativa, deduz-se que o grupo que recebeu 

suplemento protéico-energético no pré-parto (TPRE) foi o que apresentou melhor 

resultado econômico. O grupo TU (sal mineralizado enriquecido com uréia) 
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superou o grupo TPOS (suplemento protéico-energético no pós-parto) e o 
TPRPROS (suplemento protéico-energético no pré e pós-parto) e, por último, o 

grupo TPOS foi melhor que o grupo TPRPOS. 
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4 CONCLUSÃO 
 

Para rebanhos mantidos em condições de pastejo no bioma cerrado, os 

resultados permitem concluir que a melhor estratégia de suplementação 

alimentar, para primíparas Nelore, envolve a oferta do suplemento no período pré 

e pós-parto, pois mantém a condição corporal, reduz os dias para involução 

uterina completa e, consequentemente, para o intervalo de parto. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O anestro pós-parto prolongado é um dos problemas mais sérios que 

atinge o rebanho bovino de corte, causando inúmeros transtornos de ordem 

reprodutiva e produtiva. Dentre os de ordem reprodutiva destacam-se o IP, a TP e 

a FR. Limitações de pastagens, reservas de alimentos volumosos para a seca, 

idade ao primeiro parto, controle sanitário e melhoramento genético são fatores 

importantes que interferem na eficiência reprodutiva. O reflexo na produção é 

representado pela baixa taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, desmame 

de animais com baixo peso, recria prolongada e terminação em idade avançada. 

 Os dois trabalhos apresentados foram realizados com animais da raça 

Nelore de um rebanho comercial mantido em pastagens no bioma cerrado. 

No primeiro estudo, dados de 1.927 vacas e 1.890 primíparas foram 

avaliados. O IP e a FR das vacas alcançaram valores próximos aos ideais, para 

um rebanho em formação, inclusive o IP das primíparas. Os efeitos fixos de 

ambiente, na sua maioria, influenciaram as variáveis estudadas, demonstrando 

que o aumento da produtividade, de qualquer sistema de produção de bovino de 

corte, depende da tecnologia aplicada racionalmente com vistas a atingir a 

produção de um bezerro por ano, novilhas precoces sexualmente e alto peso à 

desmama e ao abate em menor tempo.  

No segundo estudo, avaliou-se o efeito da suplementação protéico-

energética sobre o desempenho reprodutivo das primíparas, no mesmo rebanho, 

no período seco do ano, no pré e pós-parto. A hipótese testada era de que os 

animais que receberam o suplemento antes e após o parto superassem os 

demais nas características TP e IP o que não se verificou para a TP, contrariando 

os resultados encontrados na literatura. Houve efeito positivo nos dias de 

involução uterina, o que permitiu retorno mais rápido da atividade ovariana e IP 

menor, mas não houve aumento da TP, sugerindo que os animais gastaram mais 

reservas para menores DIUC comprometendo a TP.  

Do ponto de vista econômico, o tratamento TPRE foi o que apresentou 

melhor remuneração, apesar da TP não ter sido estatisticamente significativa.  O 

manejo alimentar utilizado na fazenda, na época seca do ano, com sal 

mineralizado enriquecido com uréia, demonstra sua eficácia, uma vez que se 
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constituiu no segundo melhor tratamento. Os demais foram inferiores aos dois 

primeiros tratamentos. 

Os resultados dos dois estudos mostraram que, para rebanhos comerciais, 

as metas devem ser estabelecidas com base em estratégias de manejo que 

respeitem as condições ambientais, pois são difíceis de controlar e oneram o 

sistema de produção.  

 
 
 
 
 
 

 


