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RESUMO - Efeitos da idade de dcsmmna sobre o desempenho reprodutivo de vacas de cria foram estudados de 1979 a 19&4 no Panllinal Mato-Grossense. Em deJinemncllto inteiramente casualízado, 300 vacas foram distribuídas num fatorial 3 x 3. Os tratamentos foram três idades de desmama (6,8- e 10 meses)
com três: suplementos minerais. As vacas foram inicialmente sorteadas para a suplementação mineml e
posterionnente, ao parto, para a idade de úesmama. Cada grupo -consistia de 100 vacas e 10 touros e era
rotaclonado mensalmente em três invernadas de pastagem nativa. Aplicou-se a análise de regressão múltipla .. stepwisc", relacionando-se o intervalo entre partos (IP) à desmama, suplementação mineral (S~f»
ano uo parto, peso à fecundaç-ão, mês do parto (línear e quadrático) e peso à desmama. O Ir médio foi, de
599 ± 120 dias. Com exccçiio da SM, todas as variáveis int1uenciaram (P < 0,01) o IP. As taxas de natalidade foram de 62%, 61 % e 55% nas desmamas aos 6, 8 e 10 meses, respectivamente.

Tennos para indexação: fecundação, intervalo entre partos~ parto, suplemento minera!, touros.
CAHLE REPRODUCTIVE PERFORMANCE
IN 1HE PAlAGUAS SUBREGION OF 1HE BRAZILlAN PANTANAL
4. E.FFECT OF CALF WEAKING AGE ON BREEDING COWS

ABSTRACT - EíTects of weaning age on reproductive perfonnance Df breeding cows were sludied from
1979 to 1984 in the Bnailian Pantanal. Three hundred cows were randomly assigned to a 3 x 3 factorial.
Treatments were three calf weaning ages (6~8 and 10 months) and three mineral supplements. Cows
were first assigned to mineral supplementation, then, at calving, animais within each group were
randomized to calfweaning age. Each group comprised 100 cows and 10 bulis. Groups were kept in three
native pasture areas where groups \Vere rotated monthly. Data were analyzed by Stepwise Multiple
Regression. Calving interval was regressed on weaning age~ mineral suplement, yeM of parturitio~
weight at conception. linear and quadratic effect of month of parturition and cow weight at weaning.

Average calving interval was 599 ± 120 days. All variables influenced (P < 0,01) calving intervalo except
mineral supplement. Calving rates were 62%, 61% and 55%,. for weaning at 6. 8 and 10 months.
respectiveJy.
Index tenns: fecundation. calving interval, calving, minera) supplement. bulis.
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INTRODUÇÃO

o Pantanal Mato-Grossense, uma pl3lÚcie de
139.111 km2 (Brasil, 1979) constitui um dos
maiores centros criatórios de bovinos de corte do
território nacional. Com grande variedade de
pastagens nativas, oferece condições ideais para
as fases de cria e recria. A pecuária de corte no
Pantanal teve início no século XVIII, destacandose dois grandes periodos; o primeiro, de influência paraguaia, durou até o século XX e deu origem ao bovino pantaneiro, hoje quase extinto.
Favorecido pela constroção da Estrada de Feno
Noroeste do Brasil. em 1914, iníciou-se o segunPesq. agropec. bra .• Bruma, v.29, n.3, p.461-46S. mar. 1994
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do período, com a introdução das raças zebuinas,
principalmente a Nelore (Cadavid Garcia, 1986).
Com características próprias, devido aos ciclos
de enchentes, secas e níveis de inundações, o
Pantanal pode ser subdividido em dez ou mais
sub-regiões, dentre as quais se destaca a sub-região dos Paia~,'uás, rom 25A57 km 2 (Adamoli,
1982) e aproximadamente 578.000 bovinos
(Cadavid Garcia, 1986).
A sub-região dos Paiah'Uás é formada por sedimentos do rio Taquari, com solos arenosos, estendendo-se desde a borda do planalto até a planície de inundação do rio Paraguai, com formações de imensas, numerosas e contínuas vazantes
(Cunha, 1981). A sub-região é caracterizada por
grandes propriedades, com reduzido número de
subdivisões. Há baixa utilização de insumos e as
práticas de man~jo são insatisfatórias. ocorrendo
a desmama dos 10 aos 14 meses de idade do bezerro.
Segundo Fonseca (1984), a amamentação indiscriminada dos bezerros deprime centros hipotalâmicos responsáveis pela liberação do hormônio luteínizante~ ocasionando assim um prolongado anestro pós-parto. O mesmo autor
(Fonseca, 1991) volta a afinnar a existência de
um fator negativo que conduz a vaca a um anestro relativo devido ao ato de amamentar. Algumas práticas de manejo têm sido utilizadas com
resultados satisfatórios, dentre as quais a desmama antecipada. Nancarrow et aI. (1978), citado
por Ramos (1982), observaram que a principal
causa do anestro pós-parto em vacas de corte foi
a amamentação. Da mesma forma. diversos autores afinnam que a desmama antecipada aumenta
sensivelmente a taxa de fertilidade das vacas
(Lusby & Parra, 19& I; Santana & Lobato, I 983;
Ruas et aI., 1983).
O presente trabalho teve romo objetivo enconuma alternativa de manejo com baixo custo
operacional e que atendesse aos anseios dos produtores pantaneiros, no sentido de elevar os índices de produtividade. Com a utilização da desmama antecipada os efeitos de amamentação serão
diminuídos, permitindo melhor recuperação das
vacas e conseqüentemente a redução do intervalo
entre partos.
trar
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MATERIAL E MÉTODOS

o experimento foi conduzido no Campo Experimentai Satélite n". 2 do Centro de Pesquisa Agropecuâria do Pantan<ll (CPAP}/EMBRAPA. loculízado na
parte central da sub-rcgião do Paiaguás, do Pantanal
Mato-Grossense, em terras tia fitzcnda Santana (laL
18''ü4'S, longo 5Ó"34'W, <Jproximadamente).
A precIpitação pluvial média anual registrada na fazenda num período de 11 unos, foi de 1.1 I 1 mm, concentrada de outubro a março. A temperatura média
mínima mensal OSCIlou de 12,4"C a 25,3"C, e a múxima mensal, de 27,1 "C a 36"C (EMBRAPA, 1984).
O estudo teve início em julho de 1979 e ténnino
cm maio de 1984. Utilizaram-se, inicialmente, 300 vacas aneloradas e 30 touros Nc1ore. em fatorial 3 x 3,
inteiramente casualizado. Os tratamentos foram desmama dos bezerros aos 6, 8 e 10 meses de idade e trés
suplementos minerais. Os animais foram inicialmente
sorteados para a suplementm;ão mineral, formando-se
três grupos de 100 vacas com 10 touros, colocados em
três invernadas de 330 ha. Posteríonnentc, por ocasião
do parto, as temeas foram sorteadas para a idade de
desmama. Como a suplementação mineral não teve
efeito (P> 0,05) sobre o intervalo entre partos. nem a
interação desmama x suplementação foi significativa
(PoU et al., 19&8), os dados foram agrupados em função da idade de desmama. Os grupos de vacas eram
rotacionados mensalmente, mantendo-se os touros nas
mesmas divisões, para reduzir o efeito do touro e das
invernadas. A pastagem nativa era constituída principalmente das gmmíneas Axonopus purpusii (capimmimoso), Mesoselum chaseae (grama-de-cerrado) e
Panicum laxum (grama-do-carandazal). Por não haver
estação de monta pré-estabelecida, os touros pennanecemm o ano todo com as vacas. Todos os animais foram vacinados contra febre atlosa de quatro em quatro
meses, e contra raiva, anualmente. Os bezerros receberam cuidados com o umbigo e vacinas contra pneumoenterite. As vacas foram pesadas na semana do parto, à
desmama e mensalmente.
A data da fecundação foi estimada tomando por
base um período de gestação de 290 dias. Para o peso
à concepção foi considerada a pesagem efetuada o
mais próximo desta data.
Para efeíto da análise estatística, o ano pecuário foí
considerado de 1°. de junho a 31 de maio e somente
foram consideradas as vacas que tiveram seus bezerros
desmamados. Porém, as outras pennaneceram com
seus bezerros até o fihal do experimento para ajuste de
lotação. Empregou-se o teste de Tukey, ao nível de
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5%, para comparação entre as médias~ bem como a
análise de regressão múltipla, método IJ stepwise",

descrito por Draper & Smith (1966), para avaliar a influência das diversas variáveis independentes: idade da
desmama (ID), sup!ementação mineral (SM), ano do
parto (AN), peso à fecundação (PF), mês do parto
(MP) e peso à desmama (PD), sobre o intervalo entre
partos (IP, variável dependente).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base no modelo matemático selecionado,

obreve-se a seguinte equação:
IP

=

545 + 16,19 (ID) + 7,43 (SM) - 24,41

(AN) + 2,12 (PF) + 27,50 (MP) - 2,44 (PD) - 2,45
(MP2)

O coeficiente de detenninação ajustado foi de
0,40 e o coeficiente da variação foi de 15,6, com
média e desvio padrão do intervalo entre parto de
599 ± 120 dias. Todas as variáveis apresentaram
efeito significativo (P < 0,01), com exceção da
variável SM. A variável MP apresentou também
um efeito quadrático (MP2), com menor intervalo
entre partos em vacas que pariram em dezembro,
e o maior, em vacas que pariram em junho. Os
nascimentos ocorreram durante todo o ano. em
virtude da inexistência de período de monta, e a
maior concentração ocorreu de julho a setembro.
Portanto, as concepções ocorreraro1 em grande
parte durante os meses de outubro a dezembro,
fato explicável pela melhoria da qualidade das
pastagens nativas nesta época do ano. As variáveis peso na semana do parto e sexo do bezerro
não tiveram efeito significativo sobre o intervalo
entre partos.
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Os intervalos entre partos, peso ao parto, à
desmama e a concepção dos três tratamentos de
desmama encontram-se na Tabela I.
Observaram-se diferenças significativas quando se compararam os intervalos entre partos das
vacas que tiveram seus bezerros desmamados aos
seis e oito meses com aquelas aos dez mese~ não
havendo diferenças entre os dois primeiros tratamentos. Uma diferença média de 78 dias no IP
foi observada a favor das vacas qne tiveram seus
bezerros desmamados aos 6 meses de idade, em
comparação com as que tiveram suas crias desmamadas aos 10 meses. Os resultados encontrados neste trabalho são semelhantes aos apresentados por Schottler & Williams (1975), que encontraram diferença de 39 dias entre os intervalos
entre partos, quando diminuíram de sete para
quatro meses a idade da desmama do bezerro.
Almeida (1985), suplementando vacas com sal
comum mais fosfato bicálcico, encontrou diferença e 89 dias quando diminuiu a desmama de
dez para seis meses de idade.
Os intervalos entre partos resultaram em índices de natalidade de 62, 61 e 55% para os tratamentos de 6, 8 e 10 meses, respectivamente. Resultados similares foram relatados por Geymonat
(1969), citado por Rovira (1974), que encontrou
diferença de 15% na taxa de natalidade quando
desmamou bezerros aos seis e dez meses de
idade, muito embora os valores absolutos sejam
superiores aos deste trabalho (78 e 63%, respectivamente). Vários autores citam efeitos semelhantes (Lusby & Parra, 1981; Santana & Lobato,
1983; Ruas et aI., 1983), indicando aumento na
fertilidade da vaca quando se antecipa a idade da

TABELA 1. Média e desvio padrão de intelYalos entre partos (IP) em dias e pesos (kg) na semana do parto
(PP) e concepção (PC) e à desmama (PD) de vacas submetidas a três idades de desmama na
sub-região dos Paiaguás. Pantanal Mato-Grossense.
Desmama

IP

pp

PC

PD

578±119(125)a
583 ± 114(121).
656 ± 112(80)0

351 ± 42(125)
350 ± 40(121)
341 ± 42(79)

307 ±36(125)
303 ± 42(121)
298 ± 38(&0)

296 ± 35(125)
297 ±43(119)
286 ± 41 (79)

(meses)
6
8
10

Letras diferentes na coluna indicam diferenças (P < 0,05), detenninadas pelo teste de Tukey.
Número entre parênteses = nO. de observações.
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desmama do bezero. Da mesma fonna, Leal
3. A demsma do bezerro aos seis meses de
(1979) aímna que a desmama do bezerro aos seis idade pode ser recomendada para o Pantanal, pois
e sete meses de idade atenua o problema da baixa diminuiu o intervalo entre partos das vacas e autaxa de natalidade, pelo fato de livrar a vaca do mentou o indice de natalidade em 12%.
estresse da amamentação, pernútindo à mesma
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CONCLUSÕES
1. A amamentação do bezerro até aos dez meses de idade deprimiu a atividade reprodutiva das
vacas.
2. A reconcepção das vacas ocorreu somente
após a desmama e quando haviam recuperado
86,5% do seu peso ao parto.
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