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INTRODUQ\O

Quando se busca melhorar a produtividade e
consequentemente, os resultados economicos da
pecuaria, a obteng80 de fndices reprodutivos elevados
e meta prioritaria. A viabilidade economica das
fazendas que trabalham com pecuaria de corte esta
diretamente relacionada com a taxa de natalidade do
rebanho. Como metoda auxiliar utilizado para
melhorar 0 desempenho da pecuaria, a estag80 de
monta, alem de facilitar 0 manejo de crias, representa
para grande parte dos sistemas de prodUg80 de gada
de corte, uma tecnologia simples e eficiente, desde
que corretamente planejada.

A nutrig80 e uma das variaveis mais importantes
na obteng80 de fndices eficientes de reprodug80. A
rnelhor forma de atender as exigencias nutricionais
das femeas, atraves da oferta natural de pastagens ao
longo do ano, e utilizando a estag80 de monta na
epoca mais adequada para cada regi80 ou para cada
propriedade. Dessa forma, pode-se programar a
melhor epoca de nascimento, fazendo-se com que as
vacas estejam com bezerro ao pe (perfodo de maior
exigencia nutricional), na epoca de maior oferta de
forragem.

Para a obteng80 de bons resultados com a
utilizag80 dessa pratica, S80 necessarios alguns
ajustes ao longo do tempo. A medida em que se reduz
a durag80 da estag80 de monta, reduzem-se tambem
as chances de prenhez das vacas que pariram no final
da estag80. No entanto, aceita-se esse fato como
resultado positivo na obteng80 de um processo
eficiente de seleg80, com 0 descarte de femeas vazias
ao final do perfodo.

Em fazendas com estag80 de monta consolidada,
o desempenho reprodutivo do rebanho e bastante
variado e esta relacionado tanto aos fatores geneticos,
ligados ao melhoramento por meio de seleg80 e
cruzamentos, como aos fatores de meio,

como disponibilidade e qualidade das pastagens.
o importante nesta situag80 e decidir 0 que fazer para
melhorar 0 desempenho do rebanho de modo a
encurtar 0 perfodo de retorno da femea ao cio no p6s-
parto. Com 0 perfodo medio de gestag80 das femeas
bovinas, zebufnas e cruzadas, varia de 275 a 293 dias,
para se obter uma parig80 a cada 365 dias, resta
apenas um perfodo de 72 a 90 dias para retorno a
atividade reprodutiva. Quanto mais cedo ocorrer 0
retorno ao cio no p6s-parto, mais femeas estar80 em
condigoes de serem cobertas ou inseminadas,
aumentando assim a taxa de prenhez.

o retorno a atividade reprodutiva p6s-parto e
especial mente lento nas vacas de primeira cria. Para
esses animais, a taxa de prenhez e quase sempre
menor, requerendo na maioria das vezes uma estag80
de monta antecipada e mais curta para novilhas.
Muitos produtores utilizam uma estag80 de monta para
novilhas, com infcio 30 dias mais cedo e com durag80
reduzida em ate 60 dias, em relag80 a das vacas. Esse
esquema possibilita antecipar 0 parte e prolongar 0
perfodo entre 0 parte e 0 infcio da pr6xima estag80 de
monta, aumentando assim as chances de prenhez de
vacas primfparas na estag80 seguinte. Essa categoria
de animal, do ponto de vista de nutrig80, e a mais
exigente em relag80 as femeas em reprodug80, pois,
alem de amamentar 0 bezerro, necessita de nutrientes
para completar 0 seu crescimento.
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CONDIQ\O CORIJORAt

Independente da idade, vacas em condig80
corporal inferior a mfnima desejada (vaca muito
magra), atrasam significativamente 0 seu retorno ao
cio no p6s-parto. E tradicionalmente conhecida a
influencia direta da condig80 corporal e do nfvel
nutricional, pre e p6s-parto, nas concentragoes de
alguns hormonios importantes na reprodug80.



Isso explica 0 fate das vacas primiparas ou
I daquelas com baixa condiyao corporal, com cria ao pe,
responderem com eficiemcia ao manejo em pastagem

1de boa qualidade. De forma semelhante, resposta
significativa vem sendo verificada, pela
suplementayao energetico-proteica no perlodo de pre
e pas-parto. De um modo geral, os esquemas de
suplementayao sac recomendados para utilizayao no
perlodo de aproximadamente 30 dias antes e apas 0

parto. As melhores respostas sac obtidas quando a
suplementayao e utilizada em pastagens

I reconhecidamente limitadas em relayao a sua
disponibilidade e ao seu valor nutritivo.
I

'"'FONTES DE SUPLEMENTA(:AO
l
Ii Os programas de suplementayao devem ser
I elaborados levando-se em conta a disponibilidade e 0

custo do material na suplementayao.
\ Concentrados proteicos, graos de cereais, restos
de culturas, reslduos agroindustriais, forragem

\ conservada (feno e silagem), esterco de aves, ureia,
capineiras, etc. sac fontes alternativas de

Isuplementayao para vacas, de acordo com a
disponibilidade na regiao, podendo contribuir
significativamente para elevar os Indices reprodutivos
dorebanho.

METODO DE AMAMENTA(;AO
Outra forma para se melhorar 0 desempenho

reprodutivo da vaca com cria ao pe e atraves do
metoda de amamentayao. No sistema tradicional de
amamentayao, em vacas com cria ao pe, 0 ate de
mamar provoca um efeito inibitario na liberayao de
hormonios respons8veis pela atividade reprodutiva,
inibindo 0 crescimento folicular e, consequentemente,
o cio da vaca, aumentando assim 0 intervalo entre 0
parte e 0 cio pas-parto.

Como esquema alternativo em substituiyao ao I
m~to~o de amamentayao tra_dicional, tem-se utili~adol·
os metodos de amamentayao controlada, reduzlndo.
assim os efeitos inibitarios das mamadassobre a·1
reproduyao, melhorando-se 0 perfil hormonal das
vacas no pas-parto. I

No processo de amamentayao controlada, utiliza-
se os seguintes metodos:

• Desmama interrompida
• Controle do numero de mamadas
• Desmama precoce

Na desmama interrompida, conhecida como
"shang", procede-se a interrupyao da amamentayao I
por um perlodo de 48 a 72 horas a cada 30 dias.

No controle do numero de mamadas, os bezeros
sac mantidos separados das vacas, permitindo-se que
os mesmos mamem apenas uma ou duas vezes por
dia.

Em ambos os processos requer-se mao-de-obra
adicional, com pessoal qualificado, principalmente, na
observayao de cio. Os dois processos podem interferir
no peso dos bezerros a desmama, a menos que se
programe um esquema de suplementayao para os
'bezerros, para compensar a perda de parte do leite
neste perlodo e vencer os efeitos do estresse advindo
da mudanya de manejo.

Na desmama precoce, os bezerros sac separados
definitivamente das vacas tao logo 0 rumen apresente I

estrutura de funcionamento capaz de digerir alimentos I

fibrosos.
No processo de desmama interrompida, a maioria I

das vacas estarao ciclando regularmente num perlodo
de ate oito dias.

As vacas submetidas ao esquema de
amamentayao controlada recuperam mais
rapidamente as condiyoes corporais, 0 que explica, em
parte, a reduyao do perlodo de retorno ao cio.

A desmama precoce tem permitido acelerar 0
retorno de femeas ao cio, no pas-parto e aumentar os j
Indices de fertilidade.


