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Avaliação da Fertilidade Real .e da Capacidade mais Provável'
de Fertilidade Real de Matrizes de um Rebanho da Raça
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Resumo
Foram analisados registros de 1146 matrizes Nelore, de um rebanho comercial criado no oeste do estado de' c

São Paulo, Estudou-se o peso ao desmame dos bezerros (PD) como característica das matrizes e o intervalo de -.
partos (IEP), a partir dos quais foram obtidas a fertilidade real (FR) e a capacidade mais provável da fertilidade real'
(CMPFR), As médias ajustadas de PD e IEP foram 177,13 kg e 464,18 dias e as repetibilidades 0,30 e 0,17, respecti-' .
varnente, As características foram analisadas pelo método dos quadrados mínimos, onde o PD sofreu influência:,,:
significativa de grupo contemporâneo do bezerro e idade da vaca ao parto, e o IEP do mês, ano e idade da vaca ao',:
parto anterior, A FR sofreu efeito significativo de grupo contemporâneo do bezerro e idade da vaca ao parto, resultan-' .,
do na média ajustada de 151,47 kg de bezerros desmamados por ano, e na repetibilidade de 0,16. A CMPFR sofreu
influência do ano e mês de nascimento e número de partos da matriz, e a média foi igual a 141,97 kg,

Palavras chave: fertilidade real, nelore, intervalo de partos, peso à desmama, repetibilidade.

Abstract
,. ,,:

We analyzed 1146 records of a commercial herd of Nellore cows located in west of São Paulo state, The traits:;
studied were weaning weight (WW) and calving interval (CI) in order to compose the actual fertility index and the mósf"
problabe producing ability of actual fertility. Ali traits were analyzed by Least Square Method, The model used 'Iô':,'
analyze WW included the fixed effects of dam, conlemporary group and age of dam at calving. The model used 10':
analyze CI included the fixed effects of month and year of the previous calving and the age of cow in the previous cal-]
vingo CMPFR were analyzed including the effects of year and month of birth and lhe number of calves. The least squa-
re means for WW and CI were 117.13 kg and 464.18 days, respectively. The repeatability,for these trait were 0.30 and'
0,17, respectively, WW was significantly affected by contemporary group and age of cow at calving. Ali the effects
included in CI model aftected the trait. The actual fertility was influenced by contemporary group and age of cow aI
calving. The least square means for this trait was 151.47 kg/year and the repeatability was 0.16. The CMPFR was
significantly affected by month and year of birth and number of calves. The least square means for this traits was
141.97 kg/year.

Keywords:calving interval, nelore cattle, real fertility index, repeatability, weaning weighl.

Introdução
Em termos. econõmicos, o total de carne produzida por

ano é o principal aspecto a ser considerado na exploração de
bovinos de corte, Esta relação depende, diretamente, da eficici-
ência reprodutiva pois, rebanhos com altas taxas de fertilidade
dispõem de maior número de animais, permitindo maior intensi-
dade de seleção e, consequentemente, maiores progressos
genéticos. As características que compõem a eficiência repro-
dutiva de um rebanho envolvem fatores de natureza genética,
sanitária, nutricional e de manejo, e apresentam baixos coefici-
entes de herdabilidade, o que leva a baixas respostas à seleção
massa! Porém, pela sua importãncia, deve-se, de algum modo,
considerá-Ias no processo de seleção.
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A eficiência reprodutiva de um rebanho pode ser avaliqda
de diversas formas, dentre elas pela fertilidade real (FR) (1) que
contempla aspectos tanto reprodutivos como produtivos das
matrizes. Este indice inclui o peso ao desmame (PO), que avalia"
a habilidade materna e a mortalidade pré-desrnarne, e o intervalo"
de partos (IEP) determinado pela capacidade da matrizem\
emprenhar durante a arnarnentação. Para que a FR possa' ···i

efetivamente utilizada, deve-se estudar melhor esta variáveli
estimar seus parãmetros genéticos e Ienotipicos, Apenas u'
estudo (3) foi feito envolvendo a caracteristica FR, no qual.f
encontrada uma herdabilidade de 0.13 para a primeira FR' .
matrizes Nelore de um rebanho comercial, porém sem na
relatar sobre sua repetibilidade.
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':TABELA 1 - Resumo das análises de variância da fertilidade real (FR) e da capacidade mais provável da fertilidade real (CMPFR) para um
.'~.:' rebanho da raça Nelo;::r.::e.:... -=-=- -r-r- --::-:-:=:::=- __ --'- ---,

FR CMPFR

o presente estudo teve como objetivo avaliar o desem-
hó produtivo de um rebanho da raça Nelore por meio da
'cídade mais provável da fertilidade real..
aterial e Métodos

A amostra estudada é composta de registros de 1146
'trizes, pertencentes a um rebanho comercial criado extensi-
mente, na região oeste do estado de São Paulo. As médias

ervadas de peso à desmama, idade à desmama e intervalo de
, rtos foram, respectivamente,172 kg, 264 e 463 dias. Antes do
Iculo.da FR, o PD do bezerro foi ajustado para 270 dias de
ade, utilizando-se da regressão linear de PD em função de
ade.dentrode sexo. Foi feita a análise de variância do PD, IEP,

'R ICMPFR utilizando-se o método dos quadrados mínimos .0
'Odelomatemático para o PD incluiu os efeitos fixos de grupo
'ritemporãneo do bezerro (animais de mesmo sexo, mês e ano
-}nascimento) e idade da vaca ao parto e a análise do IEP

IOcluiuos efeitos fixos de mês, ano e idade da vaca, por ocasião
do"parto anterior. Para o cálculo da repetibilidade do IEP e da
FR; foram utilizados registros de matrizes com o mínimo de 3
partos,ou seja, 2IEPs.
·;.~;1 A FR foi obtida por meio da seguinte fórmula:

FR = PD x 365
IEP

.',:. . em que:
(; FR = fertilidade real da matriz;

r;; PD = peso ao desmame do bezerro do primeiro parto do
Intervalo;
"~(' IEP = intervalo de partos.
~?:". Para a análise de variãncia da FR, foram considerados
todosos registros, inclusive os de matrizes com apenas um IEP.
'O modelo matemático incluiu os efeitos de grupo contemporãneo
'do bezerro e idade da vaca ao parto. Para o cálculo da repetibili-
dade do PD, IEP e FR, utilizou-se o Procedimento VARCOMP
(4), onde para cada característica foi considerado o modelo

'básico incluindo o efeito aleatório de vaca. Após obtida a estima-
'Uva da repetibilidade da FR, calculou-se a CMPFR de cada vaca,
;para comparação das FRs obtidas de matrizes com diferentes
..números de partos, utilizando-se a seguinte fórmula:

nt ----
CMPFI? = FIVI + (VI?.tI-I·RR)

1 + (11-1)1

em que:
CMPFR = capacidade mais provável da fertilidade real;

FRR = média da fertilidade real do rebanho;

FUA = média da fertilidade real da matriz;
n = número de bezerros desmamados;

~"I::; t = coeficiente de repetibilidade da característica fertilida-
, dê'real.

A CMPFR foi analisada utilizando-se um modelo mate-
> mático que incluiu os efeitos de ano e mês de nascimento e o
::,número de partos da matriz.

Resultados e Discussão
Os efeitos inclusos no modelo de análise do ~D foram

significativos. A média ajustada do PD foi 177,13 kg e a estima-
tiva da repetibilidade 0,30, sendo considerada de média a baixa
magnitude e indicando que a seleção de matrizes baseando-se
no PD do primeiro bezerro não é recomendada.

Os efeitos do ano, mês e idade da vaca ao parto anterior
influenciaram significativamente o IEP. A média ajustada foi
464,18 dias e a repetibilidade obtida igual a 0,13, e que, apesar
de baixa, já era esperada por ser comum caraterísticas reprodu-
tivas apresentarem coeficientes de repetibilidade de baixa mag-
nitude.

O resumo das análises de variância da FR e da CMPFR
é apresentado na Tabela 1. Os efeitos considerados no modelo
de análise da FR foram significativos resultando na média ajus-
tada de 151 ,47.kg de bezerros desmamados por ano. A repetibi-
lidade estimada foi de 0,16. O valor estimado para a repetibilida-
de da FR foi de pequena magnitude, sendo intermediário àqueles
obtidos para as características 'que compõem este índice (PD e
IEP), Baixos valores de repetibilidade, como o encontrado neste
estudo, sugerem que a seleção para a característica FR não
deve basear-se somente na primeira observação, já que esta não
é uma boa preditora dos próximos desempenhos.

As análises mostraram que tanto ano e mês de nasci-
mento da matriz como o número de partos influenciaram a
CMPFR de modo que vacas com maiores números de parto
obtiveram valores mais elevados, cuja média ajustada foi de
141,97 kg.

Conclusões
Considerando que o IEP preconizado como ideal é de

365 dias, e que o observado nesta amostra foi de 447 dias,
sugere-se que maior atenção seja dada aos efeitos que contribu-
em para esta diferença, no sentido de minimizá-Ios, para que
maiores FRs sejam obtidas, e consequentemente maior produti-
vidade.

A pequena magnitude das repetibilidades obtidas para
FR, PD e IEP indica que não se deve selecionar fêmeas base-
ando-se nas primeiras observações, e sim esperar por próximos
desempenhos, já que há uma grande possibilidade destes valo-
res serem alterados no decorrer da vida produtiva.

Apesar da CMPFR propor a comparação de matrizes
com diferentes números de partos, observou-se que aquelas
com maior quantidade de partos tiveram maiores CMPFRs.
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