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RESUMO - Foram estudados 1.095 intervalos entre paflos de 224 vacas 5/8 Charolês - 318 Zebu e 
318 intervalos de 170 vacas Canchim. O mês de início do intervalo influenciou significativamente 
(1' < 0,01) os intervalos de ambos os grupos genéticos, enquanto que o ano do início do intervalo 
(P <0,01) e a ordem do intervalo (1' <0,05) somente influenciaram o intervalo entre partos do grupo 
genético 518 Charolês - 318 Zebu. Os intervalos foram, em geral, mais curtos quando o primeiro parto 
do intervalo ocorreu de abril a outubro. O primeiro intervalo foi mais longo, havendo uma tendência 
de encurtamento até o último intervalo estudado. O sexo do bezerro e a idade ao primeiro parto não 
tiveram influência significativa sobre os intervalos entre partos. As médias dos intervalos entre partos 
foram de 405.2 dias para as vacas Canchim e 407 dias para as vacas 518 Charolôs-3/8 Zebu. Estimati-
vas de herdabifldade de, na mesma ordem, 0,045 ± 0,100 e 0,041 ± 0,142 sugerem pouco campo para 
reduzir o Intervalo entre-partos pela seleção. Estimativas de repetibilidade de 0,171 ± 0,080 para as 
vacas Canchini e 0,203 ± 0,031 para as vacas 518 Charolês - 318 Zebu indicam, contudo, que existe 
algum efeito permanente, hereditário ou de ambiente, responsável por diferenças permanentes entre 
vacas. 

Termospara indexação: fontes de variação, herdabilidade,repetibilidade, vacas mestiças Charolês-Zebu 

CALVING INTERVAL OE CANCHIM COWS 

ABSTRACT- Via 1.095 calving intervala of 224 518 Charolais.3/8 Zebu cows and 318 intervals of 
170 Canchim cows were studied. Month of the beginning of the Interval affected (P < 0.01) the 
intervals from both genetic groups, while year (P <0.01) and interval number (P <0.05) affected only 
the intervala of tua 518 Charolais -3/8 Zebu cows.The intervals were, in general, shorter wiien the first 
calving of the interval occurred during the dry season (April to October). The first Interval was the 
longest, and there was a tendency to shorten up to the last interval studied. Sex of calf and age at 
first calving had no effect on calving interval. The least squares means were, 405.2 days for the Can-
chim and 407 dava for the 518 Charolais 318 Zebu cows. Heritability estimates of, in the sarne order, 
0.045 ± 0.100 and 0.041 ± 0.142, suggest that there is no scope for improving calving interval through 
selection. Repeatability estimates of 0.171 ± 0.080 for the Canchim and of 0.203 ± 0.031 for the 
518 Charolais- 318 Zebu cows, indicate, however, that there is sorna permanent effect, hereditary or 
environniental, responsible for permanent differences among cows. 

Index terma: sources of variation, heritability, repeatability, crossbred Charolais-Zebu cows 

INTRODUÇÃO 

O intervalo entre partosesti diretamente liga-
do à eficiência reprodutiva de um rebanho bovino 
de corte. A sua importncia é do ponto de vista 
tanto econômico quanto genético, pois determina, 
em parte, o número de bezerros produzidos pela 
vaca e o intervalo entre gerações. Portanto, o co- 
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nhecimento de fatores que o afetam bem como es-
timativas - de seus parmetros genéticos devem 
contribuir para o aprimoramento da produção de 
carne bovina. 

Em raças zebuínas e taurinas vkios são os tra-
balhos que estudam o intervalo entre partos. 
Fatores, tais como ano e mês de parição da vaca, 
ano e mês do parto anterior, idade ao primeiro 
parto, idade ao parto, ordem do parto e sexo do 
bezerro, têm sido apontados como importantes 
fontes de variação no inervalo entre paflos 
(Brown et ai. 1954, Lindley et ai. 1958, Fargein 

et ai, 1968, Piasse et aL 1968, Piasse et ai, 1972, 
Mariante 1978, Borsotti et ai. 1979, Hinojosa & 

Segura 1979, Hinojosa et aL 1980 e Pereira et ai 

1980). Estimativas de herdabilidade que variam 
de -014 (Singh & Prasad 1968) a 0,17 (Pereira et 
ai. 1980) e de repetibilidade que variam de 0,02 
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(Brown et ai. 1954) a 0,27 (Pereira et ai. 1980) 
são também encontradas na literatura científica. 

Contudo, para a raça Canchim (518 Charolh 
318 Zebu) somente dois são os trabalhos que tra-
tam do assunto (Oliveira Filho et ai. 1979, Cunha 
& Beolchi 1980). Portanto, o presente estudo teve 
como finalidade ava'iar a influência de alguns fato-
res sobre o intervalo entre panos e obter estimati-
vas de herdabilidade e repetibilidade desta carac-
terística, em um rebanho da raça Canchim. 

MATERIAL E MÉTODOS! 

Os dados utilizados no trabalho são provenientes do 
registro zootécnico do rebanho Canchim das Fazendas 
São Jorge e Guarí, sjtuadas, respectivamente, nos muni-
cípios paulistas de Cedral e Guzolêndia. 

Foram estudados 1.095 intervalos entre panos de 224 
vacas 518 - Charolês - 318 Zebu, filhas de cinco touros 
Charolês, que pariram durante o período de 1971 a 1979, 
e 318 intervalos entre partos de 170 vacas Canchim (bi-
mestiço 518 Charolês - 3/8 Zebu), filhas de onze touros 
5/8 Charolês - 318 Zebu, que pariram durante o período 
de 1976 a 1979. 

Os animais permaneceram durante todo o ano em pas-
tagens de pangola (Digitaria decum bens), campim-estrela 
(Cynodon p!ectostachyus), jaragu (J-lyparrhenla nifa), 
grama-batatais (Paspalum notatuni) e colonião (Fanicum 
?naximum) e receberam, algumas vezes durante as secas 
prolongadas, uma suplementação com silagem de capim-
-napier (Pennisetum purpureura) e/ou capim-napier 
desfibrado. 

Lotes de, aproximadamente, 30 vacas permaneceram 
com um touro cada, durante todo o ano. 1nforznaçes 
mais detalhadas sobre o rebanho e o manejo nutricional 
e reprodutivo são encontrados em Cunha & Beolchi 
(1980) e Alencar et ai. (1982). 

Os dados foram analisados através de an1ises de va-
ralncia, cujos modelos continham os efeitos fixos de ano 
e mês do início do intervalo, sexo do bezerro e ordem do 
intervalo, os efeitos aleatórios de pai da vaca e a idade ao 
primeiro parto da vaca como covariÁvel. Os coeficientes 
de herdabilidade foram estimados pela correlação intra-
classe entre meias-irmãs paternas. Após eliminar os dados 
das vacas que possuíam somente um intervalo entre par-
tos, substitujr os efeitos de pai da vaca pelos efeitos da 
própria vaca e eliminar os efeitos da idade ao primeiro 
parto do modelo estatístico, estimativai derepetibilidade 
foram obtidaspela  correlação intraclasse entre medidas de 
uma mesma vaca; Os erros padrão das estimativas foram 
calculados de acordo com Becker (1975). Os dados 
foram analisados separadamente para as vacas 518 Charo-
lês - 318 Zebu e as vacas Canchim, utilizando o procedi-
mento GLM, ! contido no Statistical Analysis System 
User's Guide (Barr et ai. 1979). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises de varitncia do intervalo entre par-
tos, de acordo com o grupo genético das vacas, 
são apresentadas na Tabela 1. 

O ano dà início do intervalo ou ano da pançao 
anterior influenciou significativamente (P c 0,01) 
somente o intervalo entre panos das!  vacas 518 
Charolês - 318 Zebu, havendo uma tendência de 
aumento no intervalo com o passar dos anos. A 
quantidade e qualidade de forragens disponíveis, 
provavelmente, devem ter contribuído para as 
diferenças entre os vários anos. Piasse et ai. (1972) 
e Borsotti et ai, (1979) também verificaram efei-
tos significativos do ano do parto anterior sobre o 
intervalo entre partos de animais Brahman. Efeitos 
significativos do ano de parição foram encontra-
dos por Mariante (1978), 1-linojosa & Segura 
(1979) e Hinojosa et ai. (1980), para raças zebul-
nas, e por Oliveira Filho et ai. (1979) e Pereira 
etal. (1980), para as raças Canchim e Caracu, res-
pectivamente. 

Efeitos significativos (P < 0,01) do mês de iní-
cio do intervalo ou mês da parição anterior foram 
verificados para os intervalos entre partos das va-
cas em ambos os grupos genéticos. Os menores in-
tervalos ocorreram, em geral, quando os partos 
anteriores se deram de maio a outubro (período 
seco), principalmente para as vacas 518 Charolês - 
318 Zebu (Tabela 2). As vacas que pariram no iní-
cio da seca, provavelmente, tiveram boa alimenta-
ção durante a gestação e mantiveram sua condição 
corporal através da suplementação, concorrendo 
para encurtar o período de serviço e, conseqtlen-
temente, o intervalo entre partos. Já as vacas que 
pariram do meio ao final da seca, foram suplemen-
tadas no final da gestação e encontraram boas pas-
tagens no yerão, concorrendo também para um 
intervalo entre partos mais curto. Efeitos significa-
tivos do mês do parto anterior foram obtidos tam-
bém por Piasse et al, (1972) e Borsotti et ai. 
(1979), enquanto que Mariante (1978), Hinojosa 
et ai. (1980) e Pereira et ai. (1980) verificaram 
efeitos significativos do mês de parição sobre o 
intervalo entre panos. 

O sexo do bezerro não influenciou significativa-
mente o intervalo entre partos (Tabela 1). Efeitos 
não-significativos do sexo do bezerro foram tam- 
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TABELA 1. Análises de nrimncia do Intervalo entre panos de vacas Canchim e 518 Charolés- 318 Zebu 

Fonte de varieçio Graus de 
Quadrados médios 

- liberdade 
Canchim 5/8 Charolés - 3/8 Zebu 

Ano do ln(cio do intervalo 3 3331,64 
8 31115,84" 

Mia do in(cio do intervalo 10 9489,04 
11 20055,15' 

Sexo do bezerro 1 506,18 3598,01 
Ordem do Intervalo 2 8349,36 

5 9626,14 
Pai da vaca 10 4788,89 

4 4032,86 
Idade ao primeiro parto 

Reg. linear 1 10088,77 10622,08 
Reg.quadrêtica 1 9386,11 7659,50 

Res(duo 289 3821,13 
1063 3469,64 

• P<005 

•• P <0,01 

TABELA 2. Número de observações (N) e médias estimadas do intervalo entre partos, de acordo com o grupo genético, 
mês do início do intervalo, sëxo do bezerro e ordem do intervalo entre partos. 

Média ±erro padro 
Fonte de variaç5o 

N * Canchim 518 Charolês - 318 Zebu 

jan. --(52) --. 419,8± 9,0 
fev. 15(116) 389,7 ± 18,1 411,1 ± 6,4 
mar. 27(74) 419,8 ± 14,0 410,3 ± 7,5 
abr. 26(85) 414,4 ± 15,0 418,6 ± 7,4 
maio 34(81) 403,1 ± 13,5 402,1 ± 7,2 
jun. 29(74) 406,2 ± 14,1 407,3 ± 7,6 

Mês Jul. 13(93) 399,8 ± 18,8 406,9 ± 6,8 
ego. 48(162) 390,1±11,4 379,9± 5,7 
set. 43(148) 388,9 ± 11,4 383,5 ± 5,8 
out. 54(122) 378,2±10,9 397,8± 6,0 
nov. 16(36) 403,8 ± 18,3 413,8 ± 104 
dez. 14(52) 462,4 ± 18,3 432,5 ± 8,8 

Sexo Macho 162(503) 403,8 ± 8,6 405,1 ± 4,1 
Fêmea 166(592) 406,5 ± 8,6 408,8 ± 3,9 

1 156(225) 417,5 ± 6,4 423,2 ± 4,7 
2 99(224) 402,3 ± 9,5 409,9 ± 46 
3 63(207) 395,8 ± 12,4 407,1 ± 5,0 

Ordem 4 --(191) ---- 402,9± 5,6 
5 -. (145) - - - - 403,4 ± 6,4 
6 - - (103) ....  395,3 ± 7,5 

Geral 318(1095) 405.2 407,0 

Número entre parênteses é o número da observaç8es para o grupo genético 5/8 Charolés -3/8 Zebu 
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bém obtidos por Fargelin et ai. (1968), Piasse et TABELA 3. Estimativas de herdabilidade e repetibilidade 
ai (1972), Hinojosa & Segura (1979) e Hinojosa do intervalo entre partos de vacas Canchim e 
et ai, (1980), enquanto que Piasse et ai. (1968), 5180totê53187u1 

Mariante (1978) e Pereira et ai. (1980) verificaram 
intervalos entte panos significativamente maiores Grupo genético 	Herdabilidade 	Repetibilidade 
quando o bezrrosirrh machos. 

Canchirn 	 0,045 ±0,100 	0,171 ±0,080 
Efeitos significativos (P < 0,05) da ordem do 518 Charolés- 3/8 Zebu 	0,041 ±0,142 	0,203 ±0.031 

intervalo entre panos foram verificados somente 
para as vacas 518 Charolés - 318 Zebu (Tabela 1). Mariate (1978) e Odedra et ai. (1978), contudo 
O primeiro intervalo foi o mais longo, havendo um são inferiores à de 0,17 obtida por Pereira et ai. 
encurtamento até o último intervalo estudado (1980) para a raça Caracu. O pequeno número de 
(Tabela 2). Resultados similares foram obtidos por dados e o pequeno número de pais das vacas, no 
Brown et al. (1954), Oliveira Filho et ai. (1975 e presente estudo, podem ser a causa da obtenção de 
1979) e Pereira et ai. (1980). baixos coeficientes de herdabilidade. 

A idade da vca ao primeiro parto, variando de Para obter as estimativas de repetibilidade fo- 
721 a 1.449 dias para as vacas 518 Charolês- 318 ram utilizados somente dados de vacas com, pelo 
Zebu e de 815 a 1,442 dias para as vacas Canchim, menos, dois intervalos entre partos: 1.095 interva- não 	influenciou significativamente os intervalos 

- los de 224 vacas 518 Charolês - 318 Zebu e 238 
entre panos (Tabela 1), discordando dos resul- intervalos de 90 vacas Canchim. Após a eliminação 
tados obtidos por PIasse etal. (1968), que verifica- 

da idade da vaca ao primeiro parto do modeloesta- ram maiores intervalos para as vacas que pariram, 
tfstico e a substituição .dos efeitos de pai da vaca 

pela primeira vez, entre dois e três anos de idade, pelos efeitos da própria vaca, as estimativas de re- 
em comparação àquelas de quatro a cinco anos de petibilidade obtidas foram de 0,171 ±0,080 e 
idade. 	- - 

As médias estimadas do intervalo entre partos 
0,203 ± 0,031, respectivamente, para as vacas 

foram de 405,2 dias (13,32 meses) e 407 dias 
canchim e 518 Charolês - 318 Zebu. Estes valores 

(13,38 	meses), - respectivamente, 	para 	as vacas 
são superiores àqueles que variaram de 0,02 a 
0,14, obtidos por Brown et ai. (1954), Lindley 

Canchim e 518 Charolês - 318 Zebu (Tabela 2). et ai.. (1958), Piasse et al. (1968), Silva & Alves 
Estes intervalos são mais curtos do que aqueles (1970) e Hinojosa et ai. (1980) e são inferiores aos 
obtidos por Oliveira Filho et al. (1975), Pato & de 	0,24 e 	0,27 	obtidos, respectivamente, por 
Galvão (1975) e Aroeira & Rosa (1982), para a 

Sing & Prasad (1968) e Pereira et ai. (1980). Va- 
raça Nelore, por Pereira et ai. (1980), para a raça lores similares aos encontrados no presente estu- 
Caracu e por Oliveira Filho et ai. (1979), para a do foram de 0,19 e 0,18, relatados por Borsotti 
raça Canchim. Os intervalos obtidos no presente et ai. (1979) e Hinojosa & Segura (1979). Os va- 
estudo 	são 	contudo, ligeiramente mais longos 

lores obtidos sugerem que existe algum efeito here- 
que aqueles obtidos por Mariante (1978), para a ditkio ou de ambiente, com respeito a diferenças 
raça Nelore, e por Fichtner et ai. (1978), para as permanentes 	entre 	vacas. 	Em outras palavras, 
raças Mocho, Tabapuã e Nelore Mocho. existe alguma tendência para a vaca apresentar iri- 

As estimativas de herdabilidade (Tabela 3) de tervalos entre partos de duraçôes semelhantes. 
0,045 ± 0,100 e 0,041 ± 0,142, respectivamente, Para o caso das vacas 5/8 Charolês - 318 Zebu, 
para as vacas Canchim e 518 Charolés - 318 Zebu, uma repetibilidade de 0,20 indica uma chance de 
sugerem que há pouco campo para reduzir o inter- 20% de que o segundo intervalo entre partos seja 
valo entre partos pela seleção. As baixas estimati- igual ao primeiro. A utilização de v4rias observa. 
vas verificadas no presente estudo estão de acordo ções em uma mesma vaca aumentaria esta precisão, 
com aquelas que variaram de -0,14 a 0,08, obtidas Por exemplo, a média dos dois primeiros intervalos 
por Brown et ai. (1954), Carneiro et al. (1958), seria 33% acurada na predição do terceiro interva- 
Lindley et ai. (1958), Singh & 	Prasad (1968), lo. 
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