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RESUMO 

 

Habilidade materna é um termo usado para definir os cuidados que uma mãe possui com seu 

bezerro, é usado principalmente na bovinocultura de corte. Esta é avaliada através do 

desempenho do bezerro enquanto ainda está ao pé de sua mãe.  

Para podermos avaliar este parâmetro são usados alguns fatores como nutrição, idade da 

matriz, sexo do bezerro, o manejo que é feito, numero de partos, entre outros fatores. Este 

trabalho aborda alguns fatores que podem interferir na habilidade de uma matriz, muitas vezes 

a habilidade pode ser interferida devido a fatores que podem ser corrigidos através do manejo. 

 

Palavras chaves: Bovino de corte. Habilidade materna. Leite. Matriz. Bezerro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Maternal ability is a term that is used to define the care that a mother has with her calf, is mainly 
used in beef cattle. This is assessed by the calf performance while still at the foot of his mother. 
In order to evaluate this parameter is used factors such as nutrition, mother age, sex of calf, 
management that is done, number of births, among other factors. This paper discusses some 
factors that can interfere with the ability of a matrix, often the skill can be interfered due to 
factors that can be corrected by management. 
 
Key words: Beef cattle. Maternal ability. Milk. Mother. Calf. 
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1 INTRODUÇÂO 
 

O relatório descreve as atividades do Estágio Curricular Supervisionado 

realizado nas dependências do Hospital Veterinário (HV) das Faculdades 

Integradas de Ourinhos, em Ourinhos - São Paulo, realizado no período de 01 

de agosto a 02 de novembro, 2016, totalizando 350 horas, e como supervisora 

Medica Veterinária Profa. Dra. Cláudia Yumi Matsubara. 

O Hospital Veterinário, H.V., faz parte da Faculdade de Medicina 

Veterinária (FIO) das Faculdades Integradas de Ourinhos. Presta serviços 

relacionados nas áreas de clinica e cirurgia de pequenos animais, clínica e 

cirurgia de ruminantes e equinos. Conta com serviços de diagnósticos, clinico -

laboratorial, clínico-patológico e diagnósticos por imagem (Raio – x e ultra - 

som), prestando serviço a comunidade urbana e rural de Ourinhos e região. 

Figura 1 
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2 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DO HOSPITAL 

VETERINÁRIO: 
 

O H.V. tem suas dependências localizadas na Rodovia BR- 153, Km 

338. É constituído de um prédio central destinado especialmente à clinica de 

pequenos animais, onde existem os consultórios e sala de espera, um 

laboratório clinico, onde são realizados exames como hemograma, bioquímico 

e exames parasitológicos; enfermaria onde os pacientes permanecem 

enquanto recebem cuidados como medicações e hidratações, sala de 

emergência, laboratório de patologia, laboratório de anatomia, sala de 

professores, um anfiteatro, centro cirúrgico de pequenos animais. Sala 

destinada a diagnostico por imagem como raio – x e ultrassonografia também 

se encontram no prédio central. Assim como o centro cirúrgico de grandes 

animais e a sala de indução. 

O H.V. conta com anexo destinado à clínica de grandes animais, baias 

para internação de pacientes, sala de professor de grandes animais. 

Além do H.V. a faculdade também possui uma fazenda experimental 

com um aprisco para o alojamento de caprinos e ovinos, uma ordenha, um 

curral para o manejo dos bovinos, laboratório de reprodução, pastos para 

bovinos e equinos. 

 

3 ROTINA DO HOSPITAL VETERINÁRIO: 

 

O HV inicia seu atendimento as 07:20 tem seu fechamento para o 

almoço as 11:00 e volta com as atividades às 13:20 até as 17:00. Os animais 

são atendidos com agendamento ou conforme chegam, no caso de grandes 

animais. A anamnese e os exames físicos são feitos por um veterinário 

acompanhado pelo residente e estagiários. Quando necessário, exames 
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complementares são solicitados e após a colheita o material é levado ao 

laboratório clinico, devidamente identificado e com a requisição do exame. 

Os animais destinados à cirurgia tem o mesmo procedimento de 

agendamento, com exceções nos casos de emergência.  

 

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

As atividades acompanhadas e/ou realizadas com a supervisão dos 

professores Profa. Dra. Fenanda Ignácio Saules, Prof. Dr. Allison Maldonado, 

estão listadas nas seguintes tabelas: 

Tabela 1: Atividades desenvolvidas e/ou acompanhadas durante a realização 

do estágio curricular supervisionado em Medicina Veterinária na área de 

grandes animais, nas FIO, durante o período de 08 de agosto a 14 de 

Novembro de 2016. 

 

Tipo de atividade  Espécie   

 Equino neonato Equino adulto Bovino Caprino/ 

Ovino 

Procedimento 

cirúrgico 

- 2 4 2 

 

Procedimento 

clinico 

2 2 1 2 

     

Reprodução - 3 2 - 
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Procedimento 

cirúrgico 

Espécie 

 Equino Bovino Ovino Caprino 

Castração - 4 1 - 

Herniorrafia 1 - - - 

Ruminotomia - - - 1 

Cólica 1 - - - 

Laparotomia 1 - - - 

Descorna - 3 - - 

 

 

Procedimento Clínico Espécie  

  Equino Bovino Ovino 

Indigestão simples - 1  

Processo alérgico - - 1 

Rabdomiolise 1 -  
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5 CASOS: 
 

5.1 CASO 1: 

 

Um caprino com a idade de mais ou menos dois anos foi ao hospital com 

a queixa de inapetência e diarreia. O animal foi primeiramente estabilizado 

clinicamente e após alguns dias o quadro do animal não melhorou, então foi 

submetido a uma ruminotomia e em seu rúmen foi encontrado sacolas 

plásticas. Após a ruminotomia o animal teve uma melhora no quadro mas após 

alguns dias o quadro foi ficando instável e foi submetido a uma nova cirurgia 

agora a uma laparatomia pelo flanco direito, e não encontrou- se nenhuma 

alteração. Com a piora do quadro clinico do animal optou-se pela eutanásia do 

animal. 

Na necropsia foi encontrado úlceras no abomaso, cistite hemorrágica.  

 

                  Figura 2.                            Figura 3.                           Figura 4

     

Fonte: Laboratório de patologia das FIO                Fonte: Laboratório de patologia das FIO  Fonte: Laboratório de patologia das fio 
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5.2 CASO 2: 

 

Um equino neonato, da raça quarto de milha, sexo feminino, de dois dias 

de idade foi encaminhado ao hospital com a queixa de decúbito, apatia, dor 

abdominal e retenção de mecônio. Desde o nascimento a potra defecou em 

pouca quantidade e diarreia. Para a estabilização do quadro clínico do animal 

foi realizado fluidoterapia com ringer com lactato e solução glicosada 5% e 

antibioticoterapia. Foi realizada ultrassonografia para visualização das alças 

intestinais que demonstrava grande quantidade de liquido. 

O quadro do animal foi piorando conforme o tempo foi passando, o 

proprietário optou pela eutanásia já que o prognóstico do animal era ruim.Na 

necropsia foi encontrado uma atresia congênita de ílio e o intestino estava 

congesto.  

As fotos de coloração de mucosa e diarreia durante o atendimento estão 

abaixo, na figura 7 se encontra a imagem da necropsia do animal, nela se 

encontra toda a parte de intestino.  

            Figura 5.                     Figura 6.                        Figura 7. 

               

 Fonte: Particular.                       Fonte: Particular.                        Fonte: Particular. 
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5.3 CASO 3: 

 

Deu entrado no HV um equino, da raça Criolo, após 5 dias com 

síndrome do abdômen agudo, com parâmetros normais, porém apresentava 

dores persistentes em alguns momentos, cardíaco 48 batimentos, mucosa 

normocorada. Mas com a evolução do tempo optou – se por uma cirúrgica de 

laporatomia exploratória para verificar se não existia uma alça insinuada ou 

uma compactação não palpável. Na cirurgia foi encontrado no colon ventral um 

enterólito próximo da flexura diafragmática, este foi ordenhado até próximo a 

flexura pélvica e feito a enterotomia para a retirada. Após a cirurgia foi 

administrado os antibióticos gentamicina e penicilina, fluxenxim por três dias, 

protetor gástrico e heparina.  

     Figura 8. 

  

Fonte: Particular. 
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INTRODUÇÃO 
 

De acordo com dados do IBGE do 1º trimestre de 2015 foram abatidas 

7, 732 milhões de cabeças de bovinos. Segundo este (2015) o rebanho de 

bovinos no ano de 2015 foi de 215,2 milhões de cabeças, foi um aumento de 

1,3% em relação a 2014.  

Com aproximadamente 215,2 milhões de bovinos o Brasil tem o maior 

rebanho comercial do mundo. Cerca de 80% do rebanho é composto por 

animais de raças zebuínas, sendo a raça Nelore com 90% de participação 

(Paim, 2015) 

Para se obter uma produção de carne elevada temos que ter ótimas 

matrizes, pois estas irão proporcionar um melhor desempenho de seus 

bezerros e uma melhor qualidade de carne. Para ter este resultado um fator 

importante que tem que ser levado em consideração é a habilidade materna da 

matriz, pois está irá proteger o bezerro da fase pré – desmama até a desmama.  

Na fase pré-desmama há vários fatores que influenciam este 

crescimento, os que são considerados próprios ao indivíduo como a raça e o 

sexo e aqueles relacionados ao ambiente, como a habilidade materna, nível 

nutricional, ano e estação de nascimento, idade da vaca ao parto, idade do 

bezerro entre outros. 

Habilidade materna em bovino de corte é um dos assuntos que era 

pouco levado em conta, porém de extrema importância, pois é a partir dela que 

se avalia o desenvolvimento do bezerro e como a mãe irá se comportar quando 

possuir um bezerro ao pé. 

Quando se fala em bovino de corte sabe – se que esta possui fases 

diferentes, é na fase da cria em que avaliamos a habilidade materna das 

matrizes. Está pode ser avaliado em vários fatores, como a idade ao parto, 
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Quantos partos a matriz possui, o sexo do bezerro, o comportamento da 

matriz com o bezerro, o manejo que o bezerro irá possuir, fator de nutrição, 

entre outros. 

Habilidade materna compreende comportamento da matriz com o 

bezerro, a quantidade de leite produzida pela matriz, a proteção do filhote pela 

mãe, entre outros atos como lamber a cria e direciona – lá para mamar o 

colostro. Fagundes et al. (2004)  relatam uma das causas potenciais de efeitos 

materno é a produção de leite. 

O trabalho vai discorrer o tema de habilidade materna, que vai 

compreender vários destes fatores. Entende – se por Habilidade materna o 

comportamento da matriz com o bezerro, a quantidade de leite produzida pela 

matriz, a proteção do filhote pela mãe, entre outros atos como lamber a cria e 

direciona – lá para mamar o colostro. Fagundes et al. (2004)  relatam uma das 

causas potenciais de efeitos materno é a produção de leite. E diziam que 

bezerros, filhos de vacas de alta produção de leite obtiveram uma 

superioridade do peso a desmama ao abate, comparados aos filhos de vacas 

de baixa produção de leite. 

O objetivo geral deste trabalho é discutir os fatores que influenciam na 

habilidade materna. 

Os objetivos específicos são discutir os fatores que interferem na 

produção de leite, comportamento da matriz com o bezerro e o 

desenvolvimento do bezerro relacionado a estes fatores. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A bovinocultura de corte é caracterizada por duas fases distintas, que 

são a cria, que consiste na atividade no qual o rebanho cresce em número, e a 

terminação, etapa em que o rebanho aumenta de peso (Cubas et al. 2001). 

A fase de cria tem um impacto muito grande no desempenho econômico 

da propriedade e compreende vários fatores, dentre eles temos: a raça do 

animal, idade ao parto, clima, sanidade, genética, entre outros. 

O efeito maternal ou a habilidade materna da matriz influência 

fortemente no crescimento do bezerro até a desmama existem evidencias que 

os efeitos maternais são devidos à produção de leite da matriz (Bocchi, 2003). 

A habilidade materna para Muniz (2005) compreende uma série de 

fatores, dentre eles são: desenvolvimento intra – uterino, nascimento, cuidados 

da mãe com a cria e amamentação. Pode – se definir habilidade materna 

também como um conjunto de atributos incluindo imunidade passiva, atenção, 

proteção e capacidade genética de adaptação que a matriz possui para 

fornecer o melhor ambiente possível para o desenvolvimento de sua cria 

(Kamei, 2012).  

Para Kamei (2012) um modo de se avaliar a habilidade materna de uma 

matriz é com pesagens que são realizadas até o desmame dos bezerros (120 – 

205 dias), esta é uma fase em que o animal depende muito das mães. 

Para Pimentel (2006) a produção de leite produzido pela vaca pode ser 

mensurada através da ordenha mecânica, antes da ordenha aplica – se uma 

injeção intravenosa de ocitocina, ou pelo método de pesagem do bezerro, para 

isso pesa – se o bezerro antes de mamar e depois que ele mamar.  
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

Para melhor resultado da habilidade materna, levando em consideração 

os fatores como clima, nota – se que diante de toda a biodiversidade em que o 

Brasil possui a melhor época para que o bezerro nasça é o inverno.   

Levando em consideração a data Juliana, que é a partir do dia em que o 

bezerro nasce este é o dia 0, a partir desta data serão contados os dias dos 

bezerros. Para o bezerro nascer a melhor época é o final de inverno, pois 

quando as matrizes estiverem em seu pico de lactação, que ocorre por volta 

dos dois meses depois do parto, a oferta de alimento irá ser maior assim a 

condição a matriz será melhor também. 

Outro fator que ajuda tanto no desenvolvimento do bezerro como a 

matriz é o uso do crrep feeding. Para os bezerros este é usado para se fazer 

uma suplementação alimentar, onde deixará o bezerro menos dependente do 

leite produzido pela matriz se desenvolvendo melhor e tendo um maior peso a 

desmama também. Já para a matriz o uso do creep feeding é benéfico pois os 

bezerros deixam de ser dependentes destas e fazem com que o seu escore se 

mantenha bom e esta possa cilcar novamente mais rápido.  

Existem muitas raças de bovinos hoje em dia, quando se leva em 

consideração o fator raça podemos discutir a produção de lei entre uma matriz 

cruzada Dentro deste fator é discutido qual tipo é melhor produtora de leite, 

lendo os diversos trabalhos podemos levar em consideração que as raças 

cruzadas são melhores produtoras de leite do que as matrizes de raça pura. 

Na produção de leite existe ainda o fator da idade que interfere na 

quantidade produzida, sendo as novilhas de primeira cria podem não ter uma 

produção de leite boa, mas conforme esta vai tendo novas crias a produção de 

leite tende a aumentar tendo seu pico aos 4 – 10 aos de idade e quando mais 

velhas do que isso sua produção de leite tende a diminuir levando assim a uma 

cria mais leve.  
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O sexo do bezerro também interfere na quantidade de leite produzida 

pela matriz, alguns autores discorrem que os machos tendem a ser mais 

pesados do que as fêmeas, pois estes mamam mais e por questão hormonal 

possuem um desenvolvimento melhor. Para alguns autores algumas raças de 

matrizes produzem maior quantidade de leite quando o bezerro é macho e 

outras quando os bezerros são fêmeas. Os bezerros machos podem ter um 

melhor desenvolvimento, pois estes podem aproveitar melhor o pico de 

produção de leite da matriz. 

O comportamento que a matriz possui quando o bezerro nasce é 

definido também como habilidade materna, e esta pode interferir no 

desenvolvimento do bezerro. Quando o bezerro nasce é esperado que a matriz 

o proteja, o estimulo de lamber irá fazer com que o bezerro se levante mais 

rápido e reconheça a sua mãe, o ato de ele mamar o mais rápido possível o  

colostro também é uma avaliação da habilidade materna da matriz. 

O número de cria é um fator que interfere muito na habilidade materna 

de uma matriz, pois novilhas de primeira cria possuem um percentual de morte 

de bezerros maiores do que vacas de mais crias. Bezerros de novilhas são 

mais leves, podem ser mais atrasados, o nível de anticorpo presente no leite 

pode ser menor do que no leite de vacas de mais crias. O motivo do bezerro 

desta novilha ser mais leve ou não ter um desenvolvimento bom não é um fator 

que pode ser levado em consideração para o descarte desta, pois conforme 

esta vai tendo mais crias o seu cuidado com o bezerro tende a aumentar, 

assim como sua produção de leite.  

A habilidade materna é avaliada durante todo o tempo em que o bezerro 

permanece com a mãe até a desmama. O desmame pode ser feito em dois 

modos pelo modo convencional que consiste em deixar o bezerro com a mãe 

até os 210 – 240 dias de vida do animal e pelo modo do desmame precoce que 

ocorre entre 90 – 110 dias. O manejo é feito da melhor maneira para que o 

escore corporal da vaca permaneça bom para esta voltar a ciclar o mais rápido 

possível e consiga emprenhar também.  
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3.1.1 FATORES AMBIENTAIS 
 

3.1.2 CLIMA 

 

O Brasil é um país que apresenta grande extensão territorial e possui 

uma grande diversidade climática. Quando é avaliado o desempenho dos 

animais que pertencem a diferentes regiões devem ser consideradas as 

variações edafoclimáticas que existem entre elas, pois estas diferenças podem 

influenciar no desempenho dos animais (Bocchi, 2003).  

Cada região apresenta características diferentes quanto ao clima, época 

de chuva, fertilidade de solo entre outras coisas que influenciam na produção 

de forragem. O crescimento do bezerro é influenciado por estes fatores que 

variam durante o ano todo. Geralmente, os animais que são desmamados mais 

pesados, nascem no final do inverno. Bocchi (2003) relata também em seu 

trabalho que animais da raça Aberdeen Angus, criados no Rio Grande do Sul, 

quando nascidos na primavera foram desmamados mais pesados do que os 

animais nascidos no outono.  

 

3.1.3 DATA JULIANA 

 

A data Juliana é a data de nascimento do bezerro, considerando o 

calendário Juliano que varia de 1 a 365 dias ( Bocchi et al, 2005) 

Martins et al. (2000) fez um estudo no Estado do Maranhão e relatou 

que o mês em que o bezerro nasce reflete na disponibilidade do alimento, 

assim se a vaca nos últimos três (3) meses de gestação tiverem uma boa 

oferta de alimento vão parir bezerros mais pesados. Há possibilidades que os 

animais nascidos entre o segundo semestre de um ano e o primeiro terço do 

ano seguinte sejam mais leves ao nascerem, sendo que os animais nascidos 

no mês de Junho foram mais pesados, possivelmente porque as matrizes 

tiveram uma melhor condição alimentar no terço final da gestação, já os 

bezerros nascidos no mês de Maio obtiveram o menor peso.
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Cubas et al. (2001) em seu estudo discorre que o ano de nascimento do 

bezerro explica as diferenças de desenvolvimento nas características avaliadas 

peso ao nascimento (PNT), peso à desmama (PDS), ganho médio diário de 

peso do nascimento até a desmama (GMD_ND), indicando variação dos 

fatores climáticos entre anos. A idade da matriz em dias também foi importante 

fonte de variação no desempenho dos bezerros. Tanto fêmeas jovens quanto 

fêmeas velhas tendem a produzir bezerros mais leves. Importantes efeitos fixos 

de ano e mês de nascimento do bezerro, idade ou ordem de parto da vaca e 

sexo do bezerro têm sido relatados. 

Kamei (2012), em seu trabalho discorre que a época de nascimento dos 

bezerros pode ser dividida quanto ao mês de nascimento, mas também pode 

ser dividido de mais duas formas, sendo elas a primeira dividida por estações 

do ano: primavera, verão, outono e inverno; já a segunda ocorre uma divisão 

do ano, em período de chuva e período de seca, gerando assim duas épocas: 

a primeira sendo primavera – verão (época de chuva) e a segunda outono – 

inverno (período de seca).  

Estas variáveis interferem no peso dos animais devido às diferenças de 

temperatura, chuva, período de luz durante o dia, vento assim geram 

diferenças no meio onde são criados os animais (Kamei, 2012). 

Bocchi (2003) avaliou bezerros da raça Nelore aos 270 dias de idade, e 

em seu trabalho relata que o peso do bezerro variou conforme o mês de 

nascimento deste. Os bezerros que nasceram nos meses de Julho a setembro 

foram os mais pesados, pois nasceram no período de chuva e de pastagens 

mais abundantes e de melhor qualidade. Já os nascidos no período de Março, 

Abril e novembro, foram os mais leves, pois a pastagem não está abundante 

como no período das chuvas.   

Segundo Biffani et al. (1999) o ano de nascimento e a estação de nascimento 

são dois importantes efeitos que influenciam no crescimento de um animal, 

principalmente se ambos forem criados em regime extensivo, uma vez que os 

alimentos disponíveis irão depender das condições climáticas daquela estação. 
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Levando em consideração as condições climáticas do Brasil, Kamei 

(2012), Bocchi (2003) dizem que os animais que nascem no final do período de 

seca apresentam maior ganho de peso, até serem desmamados, do que os 

nascidos em outras épocas, pois estes animais passam o maior período de 

aleitamento na época de maior oferta e melhor qualidade de forragens. 

Bocchi (2003) relata em seu trabalho que foi levantado dados de 

bezerros de quatro raças: Nelore, Tabapuã, Indubrasil e Guzerá. As raças 

Guzerá e Indubrasil obtiveram maiores medias de ganho médio diário para 

bezerros nascidos nos meses de Julho a Setembro. Também verificou que os 

animais que nasceram mais cedo dentro da estação da primavera 

apresentaram o maior ganho médio diário no período pré – desmame.  

 

3.2 FATORES NUTRICIONAIS 
 

3.2.1 NUTRIÇÃO 

 

Horton et al. (2013) em seu trabalho avaliam dados de peso dos 

bezerros criados a pasto, ele faz um comparativo entre as raças Pantaneiro e o 

cruzamento de Nelore X Pantaneiro. Quando se analisa o ganho de peso diário 

e o peso a desmama, estes podem ser importantes para a avaliação do 

desempenho da matriz, como também a respostas destes animais frente a 

adversidade impostas pelo ambiente. 

Autores como Quadros et al. (1997) discorrem sobre o tempo em que o 

leite deixa de ser o principal alimento do bezerro e passa a ser um 

complemento. O autor discute que nos primeiros 60 dias a produção de leite é 

alta e com o tempo vai decaindo, e o leite deixa de ser o principal alimento do 

bezerro a partir do terceiro mês de vida do animal. 
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  O autor também discorre sobre o estado nutricional da mãe que vai 

interferir na produção de leite. O estado nutricional em que a matriz se encontra 

pode favorecer esta queda, assim quando se melhora a nutrição 

consequentemente a produção de leite também melhora.  

A condição corporal que a matriz se encontra após o parto influencia o 

período de involução uterina, que determina o retorno da atividade ovariana. 

Nessa fase a fêmea esta em balanço energético negativo, e a boa condição 

corporal é uma condição essencial para aumentar a eficiência reprodutiva das 

matrizes (Magnabosco et al. 2009). 

A condição corporal ou escore corporal é uma avaliação subjetiva 

baseada na classificação dos animais em função da cobertura muscular e da 

massa de gordura. Este parâmetro estima o estado nutricional dos animais por 

meio de uma avaliação visual e tátil, é uma ferramenta bastante importante 

(Machado, 2008). 

Machado (2008) diz em seu trabalho que existem diversas escalas para 

avaliação, porém usa – se duas, uma vai de 1 – 5 e a outra vai de 1 – 9, nestas 

escalas é avaliado a quantidade de reservas teciduais, especialmente gordura 

e músculo em determinadas regiões do corpo. Avalia – se: costelas, processos 

espinhosos da coluna vertebral, processos transversos da coluna vertebral, 

vazio, ponta do íleio, base da cauda, sacro e vértebras lombares. As medias 

extremas (magro ou gorda) são indesejáveis, Sendo na escala de 1 – 5, um 

caquético e 5 obeso,  esta escala o desejável é o escore 3. Já na escala de 1 – 

9, o 1 é debilitada e o 9 extremamente gordo, nesta escala é desejável o 

escore 7. Já Oliveira (2006) em seu trabalho diz que a matriz tem que estar em 

um escore corporal adequado no pós – parto que seria um EC de 5 – 7 pontos. 

O escore corporal é uma medida importante, pois segundo Machado 

(2008) e Reinher (2007) existe uma prioridade de nutrientes que a vaca vai 

requerer, para isso segue a ordem: 

 1º) metabolismo basal, 
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2º) atividades mecânicas, 

3º) crescimento,  

4º) conjunto de reserva corporais básicas de energia, 

5º) manutenção da prenhez em curso, 

6º) lactação, 

7º) reservas extras de energia,  

8º) ciclicidade estral, ovulação e inicio de prenhez,  

9º) reservas de excesso.  

Assim quando se interfere em vários mecanismos da vaca, interfere – se 

no do bezerro também, pois a quantidade de leite produzido também interfere 

no ganho diário médio (GDM) dos bezerros, assim quando o nível nutricional 

da matriz é baixo, pequenos acréscimos na produção de leite podem resultar 

em aumentos mais expressivos no GDM dos bezerros.  

Para Reinher (2007) a grande demanda de nutrientes para a lactação, e 

os efeitos inibitórios do ato da mamada pelo bezerro sobre a secreção de 

GnRH e de gonadrotrofinas são maiores em vacas com baixo escore corporal. 

Em sistemas de criação baseado em campo nativo, a ingestão de baixos 

níveis de proteína bruta é algo comum. Níveis de proteína bruta abaixo do 

recomendável na dieta durante o pré e pós - parto afetam negativamente o 

desempenho reprodutivo de vacas com bezerros ao pé, como o excesso de 

proteína bruta ou proteína de má qualidade no rúmen também são associadas 

com a redução do desempenho reprodutivo (Reinher, 2007). 

Martins et al. (2000) e Alencar et al (1996) discorrem que animais 

nascidos no mês de Julho obtiveram maior peso à desmama e que ganharam 

mais peso nesse período, enquanto os nascidos em Dezembro obtiveram o 

pior desempenho à desmama. Isso provavelmente se deve a boa condição 

corporal das matrizes que pariram no mês de julho, aliadas às boas condições  
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de manejo nos primeiros meses de aleitamento, favorecendo a desmama dos 

bezerros, já os bezerros nascidos no mês de Dezembro foram prejudicados, 

pois as matrizes obtiveram uma condição alimentar ruim durante o período de 

gestação e início de aleitamento. Os animais avaliados por Martins et al. 

(2000), são animais de uma fazenda no Maranhão, por sua região sofrer 

influência amazônica os animais nascidos no mês de Julho foram os mais 

pesados, pois possivelmente as matrizes obtiveram uma melhor condição 

alimentar oferecidas no final da gestação juntamente com um bom manejo e 

bom escore corporal assim os bezerros foram desmamados mais pesados 

também. Já as que pariram no mês de Dezembro foram prejudicadas por 

alimentação desfavorável durante o período de gestação e início de 

aleitamento, desmamando assim bezerros mais leves. 

Biffani et al. (1999) em seu trabalho discorre que o ano de nascimento 

do bezerro e a estação de monta irão influenciar no seu crescimento, uma vez 

que eles sofrem efeitos indiretos, pois na fase de pré – desmama quem sofre 

as influências climáticas é a mãe do bezerro, e indiretamente o bezerro 

também é influenciado. Logo após o desmame, o bezerro irá sofrer influências 

diretas do clima. Portanto o efeito da alimentação está intimamente ligado com 

a estação e o ano de nascimento, sobretudo em um tipo de criação que não 

prevê nenhuma suplementação alimentar.  

 

3.2.2 SUPLEMENTAÇÃO PROTEGIDA – CREEP FEEDING 

 

Quando se fala de bezerro, devemos tomar um cuidado grande com 

estes, pois na pecuária de corte eles estão dentro da fase de cria, onde se 

deve ter cuidado com os bezerros e com as matrizes. A boa nutrição de uma 

vaca de corte é responsável pela resposta adequada em Kg de bezerro 

desmamado/ano (Oliveira, 2006). 

Para Oliveira (2006) e Brito et al. (2002) um modo de se garantir o 

escore corporal das matrizes é usando o creep feeding que pode ser definido 

como administração de concentrado suplementar dos bezerros antes de serem 
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desmamados, assim poupa – se as matrizes e desmama – se bezerros mais 

pesados também.  

A criação dos bezerros dura em média 200 dias para serem 

desmamados, está é uma fase em que o criador deve ter muita atenção aos 

bezerros, pois é nessa fase que muitos fatores começam a interferir no bom 

desempenho do bezerro (Brito et al. 2002).  Para isso é usado o creep feeding, 

este pode assumir uma grande importância, pois podem diminuir o tempo 

necessário ao acabamento dos animais para o abate, Segundo Paulino (2013) 

o uso do creep feeding é o fornecimento de alimentos suplementares aos 

bezerros criados ao pé das matrizes, e estas não possuem acesso a esta 

alimentação sendo por tanto acessada somente pelos bezerros. Neste sistema 

a dieta dos animais consiste em leite, pasto e alimento concentrado 

possibilitando assim a desmama de bezerros machos com peso de 8 – 10 @ 

(arroba) e fêmeas entre 8 – 9@, sendo o valor da @ 30Kg. 

Brito et al. (2002) discorre em seu trabalho que o crrep feeding tem 

algumas vantagens como: 

1) Maior peso corporal à desmama, 

2) Expressão do potencial genético em animais melhorados,  

3) Impulso na comercialização de animais de raças puras, 

4) Redução do estresse à desmama, 

5) Descanso da matriz, 

Ainda foi relatado no trabalho de Brito et al. (2002) que foi feito um 

estudo com fêmeas da raça Nelore, com o objetivo de avaliar a suplementação 

nas fases pré e pós – desmama. Sendo analisados os pesos e ganhos aos 

210, 390 e 550 dias de idade. Foi separado em 4 (quatro) lotes: 

1) Suplementação pré e pós – desmama, 

2) Suplementação pré – desmama, 

3) Suplementação pós – desmama,  

4) Sem suplementação, 

A alimentação fornecida no creep feeding foi um concentrado composto 

por 80% de milho e 20% de farelo de algodão, tendo um consumo de 0,328 
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kg/cabeça/dia. As fêmeas com suplementação pré e pós – desmama e as 

fêmeas com suplementação pré – desmama foram superiores às demais aos 

210 dias; e os animais que receberam suplemento pré e pós – desmama foram 

superiores aos que não receberam aos 390 e 550 dias, e os que consumiram 

suplemento após a desmama foram superiores aos dos testemunhas aos 390 e 

550 dias.  

 

 3.3 FATORES INTRÍNSICOS  

 

 3.3.1 RAÇAS 

 

Para Bocchi (2003) devido o Brasil apresentar grande extensão e muita 

variedade climática o peso a desmama dos bezerros podem sofrer efeitos 

ambientais em conjunto com a raça estudada. Devido ás diferenças entre as 

raças e a grande extensão do Brasil os efeitos de meio podem ser diferentes 

para cada raça e para cada região. 

No Trabalho de Cubas et al. (2001) eles discutem diferenças entre 

acasalamento entre raças puras (heterose) e acasalamento entre raças 

diferentes. Para o trabalho foi escolhido duas raças taurina (Angus e 

Marchigiana) e duas raças zebuína (Nelore e Guzerá); eles preservaram a 

matriz como sendo nelore. O estudo foi realizado comparando peso ao 

nascimento (PNT), peso a desmama e o ganho médio diário – nascimento até 

desmama. 

Na avaliação de PNT, não encontraram diferenças entre o peso dos 

animais Nelores (N), Nelore X Guzerá (NG), Nelore X Angus (NA), já o grupo 

de cruzamento Nelore X Marchigiana (NM) nasceram mais pesados em 

comparação com os demais grupos. Quando se avaliou PDS (peso à 

desmama) foi encontrado diferença em todos os grupos estudados, os grupos 

que obtiveram diferenças menos expressivas foram entre os bezerros dos 

grupos NA e NM. Para GMD_ND (ganho médio diário de peso do nascimento 

até a desmama) todas as diferenças entre os diferentes grupos foram 
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altamente relevantes, sendo que os maiores ganhos diários foram dos bezerros 

NA, NM, NG e N, respectivamente (Cubas et al, 2001). 

No trabalho feito pela equipe do Beefpoint (2002) eles discorrem sobre 

cruzamentos entre raças.  Para se obter animais com precocidade sexual, 

férteis, boa habilidade materna e menor tamanho adulto da vaca e fatores 

condicionantes a boa eficiência reprodutiva do rebanho deve ser feito o 

cruzamento com raças Britânicas. Já as raças continentais vão originar animais 

com maior velocidade de ganho de peso, maior conversão alimentar, maior 

peso de carcaça e maior peso adulto.  

Com isso existem estudos comparativos de produção de leite entre 

raças puras e cruzadas, este é medido de acordo com o peso do bezerro ao 

nascer, aos quatro (4) meses de idade e depois o peso a desmama. Alguns 

pesquisadores usam o método de mamada controlada para poder saber o 

quanto a matriz esta produzindo de leite, este método consiste em pesar o 

bezerro antes da mamada e depois, assim vão ter a estimativa de quantidade 

de leite que é produzido pela matriz. Muniz et al (1998),  dizem que os bezerros 

de raças cruzadas vão ter um melhor desempenho do que bezerros originários 

do acasalamento entre pais de mesma raça, pois a produção de leite vai 

exercer grande influência no desenvolvimento do bezerro. 

Segundo Lobato et al (2000) em um dos seus trabalhos publicados 

completava as ideias do autor acima citado. Realizando uma comparação entre 

três (3) raças, Brahman, Angus e Brangus, após essa comparação referente a 

produção  de leite o autor obteve como resposta a raça Brangus, cruzamento 

da raça Angus com o Brahman  como melhor produtora de leite, comparando 

com as raças Brahman e Angus puras.  

Para Cubas et al (2001) o melhor desempenho pré – desmama foi dos 

cruzamentos Nelore X Angus, seguido de Nelore X Marchigiana. 
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3.3.2 IDADE 

De acordo com Costa et al (2005) entre os fatores ambientais que 

influenciam as características de crescimento de um bezerro,  a idade da vaca 

ao parto apresenta uma importância expressiva, pois esta ligada à produção de 

leite que a vaca pode produzir. A vaca passa por alterações fisiológicas no 

decorrer de sua vida útil que tem reflexo na capacidade de produzir leite e na 

sua habilidade materna.  

Viu et al (2008), discute que a idade ao primeiro parto é um fator muito 

importante na bovinocultura de corte, pois vai ter influência na produção de 

números de bezerros durante a vida útil da matriz. A idade tardia ao primeiro 

parto traz fatores negativos para a criação, como por exemplo: aumento do 

intervalo entre partos. Com a diminuição da idade ao primeiro parto traz como 

vantagem a redução do intervalo entre gerações, vida produtiva da vaca mais 

longa e maior intensidade de seleção das fêmeas. 

Almeida et al (2002), fez um trabalho com vacas primíparas e verificou 

que o nível alimentar alto no pós – parto aumenta o índice de prenhez e 

proporciona intervalos entre partos menores que 365 dias. 

Em seu trabalho Martins et al (2000) diz que mudanças morfológicas que 

as vacas sofrem ao longo de suas vidas são responsáveis pela variação dos 

pesos dos seus produtos devido a alterações do meio materno nas fases pré – 

natal e de aleitamento. Quando se refere a idade da vaca, sabe – se  que as 

novilhas ainda em crescimento produzem bezerros mais leves, isso deve – se 

ao menor desenvolvimento dos órgãos reprodutores e menor irrigação do 

útero, e isso pode ter uma competição de nutrientes entre feto e mãe. Vacas 

mais velha também produzem bezerros mais leves, pois o útero vai ter uma 

menor irrigação e uma menor troca de nutrientes entre mãe e feto. 

Biffani et al (1999) em seu trabalho dividiu a idade da matriz em 5 

classes: de até 27, 28 – 30, 31 – 33, 34 – 39, 40 – 45 meses de idade, verificou 

que o peso ao desmame teve crescimento exponencial, aumentando de 22 kg 

entre as idades de 27 e 45 meses. Este aumento provavelmente é resultado 

das modificações morfo – fisiológicas normais, dos diferentes tecidos e dos 
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vários órgãos, que acontece durante o crescimento. Sonohata (2013) diz que 

as vacas jovens tendem a apresentar uma menor produção de leite em função 

de estar priorizando o seu desenvolvimento corporal e com isso existe reflete 

na produção de bezerros mais leves ao desmame.  

Em Seu trabalho Teixeira et al (2003) observou que os bezerros de 

mães que estavam próximas de sete anos de idade apresentaram um maior 

ganho médio diário.  

O ambiente materno proporcionado ao bezerro tem muita influência 

principalmente no peso à desmama, sendo que este sofre influencia da idade 

da vaca, principalmente devido a produção de leite que esta produz. Em geral 

bezerros nascidos de vacas com idade entre 7,5 – 10 anos apresentam melhor 

desempenho do que filhos de vacas com idade fora desse intervalo. A vaca 

apresenta seu pico de lactação aos 9 anos de idade segundo Kamei (2012). 

Bocchi (2003) diz em seu trabalho que a partir das novilhas o peso dos 

bezerros à desmama vai aumentando com a idade da vaca até alcançar um 

pico máximo entre as idades de 5 – 10 anos, sendo assim que depois os pesos 

à desmama voltam a decair.  

A lactação é um estado no qual ocorrem adaptações no metabolismo, 

em alguns órgãos e tecidos e também no comportamento da vaca. Na vaca de 

corte a produção de leite é limitada pela capacidade de alimentação do bezerro 

e a produção máxima de leite ocorre no segundo mês de lactação. A 

frequência de amamentação tende a diminuir com o avançar da idade do 

bezerro e que a duração da mamada tende a aumentar conforme ele cresce. 

Assim bezerros mais novos mama mais vezes durante menos tempo, e quando 

a produção de leite é mais baixa o bezerro tende a aumentar o tempo de 

mamada (Pimentel, 2006). 

Oliveira (2007) relata em seu trabalho que a produção de leite de vacas 

de corte de 2 e 3 anos, são 26% e 12% mais baixas, respectivamente, do que 

aquelas vacas de 4 anos de idade ou mais velhas.  Já Bocchi (2003) em seu 

trabalho diz que as vacas primíparas desmamam bezerros 10 – 15% mais 

leves do que vacas adulta. 
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 3.3.3 SEXO DO BEZERRO 

 

Nos bovinos os machos são mais pesados não só ao nascimento, mas 

durante todo o seu desenvolvimento, isso se deve à capacidade genética dos 

machos apresentarem maiores índices de crescimento pré e pós – natal, 

possivelmente devido a fatores hormonais (Martins et al, 2000). Magnabosco et 

al (2009) em seu estudo diz que o peso ao nascimento superior dos machos é 

justificado devido a ação precoce da testosterona, que determina a taxa 

metabólica mais acentuada do feto durante o período de gestação.  

Martins et al (2000) no seu estudo discorre que os animais do sexo 

masculino pesaram em média 17,04 Kg a mais do que as fêmeas à desmama e 

ganharam em média 0,08 Kg/dia a mais na fase de aleitamento. Isso pode ser 

explicado pelas tendências pelas condições de manejo destinadas aos machos 

e pela capacidade natural destes ganharem mais pesos do que as fêmeas. 

Segundo Cubas et al (2001) os bezerros machos da raça Nelore e NG 

foram mais pesados ao nascer com 2,6 e 2,2 Kg, respectivamente, 

desmamaram com 15,2 e 12,8 Kg a mais e ganharam 55 e 52 g a mais por dia, 

no período pré – desmama, do que as fêmeas dos mesmos grupos genéticos. 

A diferença de 0,6 Kg ao nascimento entre machos e fêmeas NA não foi 

importante, mas sim a superioridade de 9,2 Kg à desmama e de 36 g de ganho 

médio diário. Este comportamento diferenciado de dimorfismo sexual entre 

machos e fêmeas justifica as interações altamente significativas entre grupo 

genético e sexo do bezerro para peso ao nascimento e peso à desmama. 

Cubas et al (2001) fala em seu trabalho que uma possível explicação 

biológica para a interação grupo genético X sexo do bezerro é o antagonismo 

entre o potencial de crescimento do bezerro e o ambiente intra – uterino 

materno, assim o tamanho corporal do feto e o potencial materno para o 

fornecimento de nutrientes influenciam o crescimento pré e pós – natal. Os 

bezerros machos produtos do cruzamento de raças pesadas com matriz nelore 

possuem um inadequado fornecimento das exigências nutricionais. 

Corroborando com os dados de Cubas et al.(2001) a equipe Beefpoint (2002) 

relatou em seu trabalho com cruzamento de matriz Nelore com outras raças, 
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que o dimorfismo sexual são menores nos cruzamentos com raças mais 

pesadas, devido à menor capacidade da matriz Nelore suprir as exigências 

nutricionais de bezerros machos oriundo de cruzamento com raças pesadas.  

Kamei (2012) em seu trabalho diz que os machos tendem a ganhar 

aproximadamente 10% a mais de peso em relação às fêmeas, sendo machos e 

fêmeas criados em mesmas condições de ambiente. Este fato se deve 

possivelmente devido a maior capacidade de ganho de peso dos machos e por 

eles possuírem estrutura corporal mais desenvolvida.  

Sá (2005) discorreu em seu trabalho que quando avaliado vacas nelores 

e produção de leite era maior quando o bezerro era macho, e avaliando a 

fêmea Canchim a maior produção foi quando o bezerro era fêmea. Já quando 

se avalia o cruzamento de Angus X Nelore e Senepol X Nelore os bezerros 

consomem a mesma quantidade de leite, quando são amamentadas por vacas 

Nelore, não existindo diferença entre macho e fêmea.  

Espasandin (2000) em seu trabalho relata que houve tendência de maior 

produção de leite em vacas que amamentavam bezerros machos do que 

fêmeas. Ele também observou que na raça Canchim quando amamentavam 

bezerros fêmeas houve uma de produção em 12% a mais do que aquelas 

fêmeas que amamentam bezerros machos. Já nas vacas Nelore ocorreu que 

nas vacas que amamentavam machos a produção foi de 19% a mais do que as 

que amamentavam fêmeas. Relata ainda que em vacas que amamentavam 

bezerros cruzados produziam 20% mais leite que aquelas da mesma raça que 

amamentavam bezerros puros. 

Para Oliveira (2007) os bezerros machos apresentam maior peso ao 

nascer, peso a desmama e ganho de peso na fase de aleitamento. Durante a 

fase de aleitamento existe uma pequena influencia dos hormônios sexuais 

sobre o desenvolvimento dos bezerros, este se acentua a partir da fase pré – 

puberal, que é nitidamente notado que os bezerros machos ganham mais peso 

do que as fêmeas.  

Bocchi (2203) relata em seu trabalho que um estudo feito com quatro 

raças: Nelore, Tabapuã, Indubrasil e Guzerá, a raça que apresentou pico de
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produção a uma menor idade para machos foi a raça Indubrasil aos 6,3 anos 

de idade e para as fêmeas a raça Guzerá aos 6 anos de idade, já as matrizes 

Nelores apresentaram um pico de produção tardia tanto para machos quanto 

para fêmeas, este pico foi aos 9 anos de idade.  

Existem diferenças entre machos e fêmeas principalmente quando se 

leva em consideração o peso dos animais, e pode ser provavelmente pelo fato 

que os machos apresentam potencial de crescimento diferenciado das fêmeas, 

sendo assim aproveitam melhor o pico de produção de leite da matriz, que para 

Paz et al (1999) ocorre aos 6 anos de idade. 

 

 3.3.4 COMPORTAMENTO 

 

Malhado et al (2004) em seu trabalho falam que o desenvolvimento do 

bezerro até a desmama é resultado do seu genótipo e do ambiente e das 

possíveis interações entre o genótipo e o ambiente, mas também do efeito 

materno. Efeito materno é definido como qualquer contribuição, influência ou 

impacto sobre o fenótipo do indivíduo, que possa ser atribuído diretamente ao 

fenótipo de sua mãe.  

Malhado et al (2004) também dizem que um exemplo de característica 

influenciada pelo efeito materno é o crescimento do bezerro na fase de vida 

que vai do nascimento até a desmama. A influência do efeito materno no 

período pré – desmama pode ser dividida em duas fases: a primeira é a fase 

pré – natal, que compreende a fase intra – uterina, já a segunda é a fase é pós 

– natal.  

Efeito materno é a proteção fornecida pela mãe, tanto a qualidade como 

a quantidade desta proteção, seja através da imunidade passiva que o bezerro 

adquire pelo colostro ou através do comportamento da mãe. O bezerro esta 

sujeito ao ambiente que o circunda, o qual é decidido pela vaca. O efeito mais 

pronunciado no efeito materno é a produção de leite, com correlação média de 

60% com o peso ao desmame (Malhado et al, 2004).
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Devido à constituição da placenta, sindesmocorial, que impede a 

passagem de anticorpos da mãe ao feto durante a gestação, os bezerros ao 

nascerem necessitam da ingestão de colostro para poder adquirir a imunidade 

e energia e assim resistir a doenças. A qualidade do colostro vai decaindo 

rapidamente após o nascimento do bezerro, da mesma forma declina a 

capacidade do bezerro em absorver os anticorpos; é ideal que a ingestão do 

colostro ocorra em três horas de vida do animal. Para que isto ocorra a vaca 

tem que iniciar o processo de limpeza do bezerro o quanto antes, como 

consequente formação de vínculo afetivo e que permite ao recém – nascido 

acesso ao alimento. São importantes duas características: o comportamento 

materno e a conformação do aparelho mamário (Schmidek, 2004). 

Para Souza et al (2004) a vaca influência o crescimento de seu bezerro 

não somente pelos genes transmitidos, mas também pelo ambiente materno 

que é proporcionado desde o momento de concepção até o desmame. 

Mudanças no tamanho corporal, no peso e em várias funções fisiológicas que 

acompanham a idade da vaca, influenciam o desempenho pré – desmame do 

bezerro. Assim vascas com idade menor que 48 meses e vacas com idade 

superior a 10 anos irão desmamar bezerros mais leves. 

Cromberg et al. (1996) em seu trabalho estudou 4 diferentes raças 

bovinos, sendo elas: Nelore, Guzerá, Gir e Caracu, estudando o 

comportamento perinatal destas. Eles estudaram comportamentos das vacas e 

dos bezerros separados e também o comportamento destes juntos; quando se 

fala do comportamento das vacas, ele estudou o cuidado que esta possui com 

seu bezerro e observou que a que mais teve cuidado com o bezerro foi da raça 

Nelore e a que teve menor cuidado com o bezerro foi da raça Caracu. Já o 

comportamento dos bezerros no estudo revela que os bezerros da raça Caracu 

tendem a serem mais ativos em relação aos bezerros das outras três raças e 

que em média os bezerros Nelores levam até 130 minutos para mamarem após 

o parto, já uma grande porcentagem dos bezerros da raça Caracu ficam em pé 

nos primeiros 25 minutos, sendo mais rápidos do que os bezerros das outras 

três raças; 64,28% das vacas Nelore ficam mais de 50% de seu tempo
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cuidando do bezerro já as da raça Gir passam apenas 10% do seu tempo 

cuidando de sua cria.  

 

3.3.5 NÚMERO DE PARTOS 

 

A habilidade materna durante os primeiros ciclos reprodutivos, 

principalmente, vacas de primeira cria, que frequentemente apresentam taxas 

de mortalidade pré – desmama maiores do que vacas de segunda cria ou mais, 

por uma serie de fatores, que incluem inexperiência maternal, como 

abandonos, atrasos ou não mamada dos bezerros, nascimento de bezerros 

mais leves, menor produção de leite, menores níveis de anticorpos no leite, etc. 

Muitas vezes uma vaca que apresentou pouco cuidado maternal na primeira 

cria, a tendência é ter uma melhor habilidade materna na segunda cria em 

diante (Schmidek, 2004). 

Lima (1974) fez um estudo com raças Gir, Guzerá e Nelore, e quando se 

refere a idade da matriz as raças Gir e Guzerá os bezerros obtiveram os peso 

mais baixos na desmama, na primeira parição da matriz. Já em uma analise 

dos dados pode – se observar que existe uma tendência para o aumento 

gradativo de pesos até a quarta ou quinta parição e depois ocorre um pequeno 

declínio. Segundo Bocchi (2003) o peso dos bezerro tendem a aumentar 

conforme a matriz fica mais velha, pois está possui um pico de lactação aos 5 – 

10 anos de idade.  

O peso ao nascer do bezerro da cria anterior também poderá influenciar 

no intervalo de partos, pois a interferência do peso ao nascer da cria anterior 

pode esta relacionada com o ritmo e intensidade de sucção do leite pelas crias 

maiores e, consequentemente, ao maior desgaste da matriz. Outro fator que 

pode interferir neste intervalo são complicações de parto com bezerros muito 

grandes, o que aumenta o tempo de involução uterina, ou até infecções 

subsequentes (Campello, 1999)
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3.4 MANEJO 
 

3.4.1 DESMAMA 

 

Outro fator que muitos autores discutem é idade do bezerro a desmama, 

podendo existir um desmame precoce, ocorre aos 90 – 120 dias de vida, e um 

desmame convencional, vai ocorrer aos 210 - 240 dias de idade do bezerro. 

Autores como Almeida et al (2002), diz que o manejo do desmame precoce 

melhora a eficiência dos sistemas de produção, pois aumenta a porcentagem 

de prenhez e diminui o intervalo parto – concepção. Com o desmame precoce 

a vaca tem um intervalo de tempo maior para poder recuperar o escore 

corporal (ECC), assim quando as vacas parem em ECC bom, o nível alimentar 

no pós- parto tem menor efeito sobre o comportamento reprodutivo. 

Segundo Mariani (2009) o desmame precoce é uma técnica utilizada 

para aumentar os índices reprodutivos do rebanho de cria, com a redução da 

demanda energética da vaca pela suspensão do aleitamento. Quando o 

consumo de leite é cortado pelo desmame precoce, o bezerro, devido às 

condições de rúmen não consegue retirar do pasto ingerido a quantidade 

necessária de nutriente para manter o mesmo ritmo de ganho de peso que 

vinha ganhando quando estava junto com a mãe.  

Já o desmame convencional a vaca irá obter nutrientes para a própria 

sobrevivência e produção de leite para o bezerro, fazendo assim com que o 

intervalo entre partos seja maior, pois após o desmame ela precisara de um 

tempo maior para poder recuperar o seu ECC e assim poder emprenhar 

novamente. 

Existe ainda a técnica de mamada controlada ou interrompida é uma 

técnica de fácil manejo e de baixo custo, isso ajuda a melhorar a fertilidade das 

fêmeas durante o período pós – parto. O desmame precoce proporciona 

melhor escore corporal para vacas durante o primeiro acasalamento (Mariani, 

2009)



34 

 

 

Para Mariani (2009) bezerro mantido com a mãe é permitido que ele 

mame dia e noite, assim esta amamentação continua dos bezerros deprime os 

centros hipotalâmicos responsáveis pela liberação do hormônio folículo 

estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH), hormônios indispensáveis 

ao desencadeamento do estro. Quando o bezerro se encontra ao pé da mãe 

dia e noite isto pode exercer um efeito negativo sobre o retorno à atividade 

reprodutiva. 

Segundo Kamei (2012), as pesagens realizadas até o desmame (120 e 

205 dias) são feitas em uma fase em que o animal depende muito de suas 

mães, permitindo - se avaliar a habilidade materna da matriz. Antes do 

desmame, o ambiente pré – natal, a produção de leite e a capacidade materna 

da mãe em cuidar do bezerro influenciam em grande parte o desempenho de 

um bezerro. Relata em seu trabalho que a habilidade materna é um conjunto 

de atributos incluindo imunidade passiva, atenção, proteção e capacidade 

genética de adaptação que a matriz possui para fornecer o melhor ambiente 

possível para o desenvolvimento de seu bezerro. 

O desempenho pré – desmame de um animal é resultado da expressão 

de dois genótipos. O primeiro denominado de efeito genético direto, refere – se 

ao bezerro representando o potencial genético de crescimento do próprio 

animal e o segundo à habilidade materna, este derivado da vaca sendo ele 

denominado de efeito genético materno (Kamei, 2012) 

Biffani et al (1999) diz que o peso ao desmame apresenta duas 

vantagens, refletindo na habilidade materna e o princípio da manifestação do 

mérito do próprio animal para se desenvolver.  

Para avaliar – se a habilidade materna de uma matriz e se a matriz esta 

fornecendo um ambiente adequado para o desenvolvimento de seu bezerro é 

usado as pesagens dos bezerros aos 120 e 205 dias, pois este período o 

animal depende quase que totalmente de suas mães (Kamei, 2012). 

O bezerro, a partir da desmama, torna - se mais independente e a 

influencia do efeito materno tende a diminuir. Ao sobreano, espera – se que a 
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influencia materna seja reduzido já que o bezerro não esta mais 

mamando. Logo o desempenho do animal reflete com mais clareza sua 

capacidade de crescimento no ambiente que lhe é oferecido (Costa et al. 

2005). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na bovinocultura de corte a habilidade deve ser levada bastante em 

consideração, pois muitos fatores podem estar interferindo no desempenho do 

bezerro, muitas vezes fatores que podem ser corrigidos por manejo ou que 

devem ser motivos para o descarte da matriz. 

Na fase de cria o cuidado da mãe e a produção de quantidade de leite 

produzida por esta para o bezerro é de grande importância, pois é a partir 

destes fatores que podemos saber se a matriz possui habilidade materna ou 

não. 

Portanto, a produção de leite, comportamento da matriz e sua cria são 

avaliados pelo desenvolvimento do bezerro e podem variar segundo vários 

fatores que interagem, não existindo uma resposta exata para o melhor 

desempenho e sim, uma analise do ambiente, características da matriz e 

manejo nutricional que melhor se adéqua ás condições individuais de cada 

criação.  
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