Painel 1 - c
A PESQUISA EM BOVINOS DE CORTE
COMO AGENTE MODIFICADOR DOS
ATUAIS ÍNDICES PRODUTIVOS
Levando-se em consideração o fato de que a produção
d e carne compreende a resposta f fisiológica do
animal ao meio em que se desenvolve, o qual, por
seu turno, inclui. além da alimentação. o potencial
genético. a sanidade e os aspectos gerais de manejo.
observa -se que a exploração pecuária e
conseqüentemente os resultados produtivos, estão
intimamente ligados a um maior ou menor uso de
tecnologias.
Os sistemas de produção de carne bovina no Sul
do Brasil caracterizam-se pelo pastoreio misto com
ovinos, baseando-se predominantemente na utilização
de pastagens naturais e cultivadas, sendo estas últimas
utilizadas em menor escala e principalmente por
aqueles produtores clue se encontram cm um estágio
de desenvolvimento tecnológico mais avançado.
No sentido de gerar e/ou adaptar tecnologias para
uso imediato pelos produtores, a pesquisa
agropecuária vem desempenhando ao longo dos anos
um papel de significativa importância na modificação
dos índices produtivos. procurando fornecer
alternativas que atinjam o maior número possível de
usuários.
1 - Melhoramento Genético
Com o objetivo de adaptar o animal ao meio ambiente
e. em função de o melhoramento genético de raças
puras ser um processo lento e dispendioso, a
alternativa que se imp õe é a utilização de
cruzamentos. Nesse sentido. o Centro Nacional de
Pesquisa de Ovinos (CNPO) da EMBRAPA vem
desenvolvendo desde 1945 a formação da raça
BRANGUS-IBAGÉ, fixada no grau de sangue 3/8
Zebu - 5/8 Angus. Com o rebanho-base foi feita a
opção em direção à raça Aberdeen Angus. por suas
características de precocidade. fertilidade e qualidade
de carne, enquanto a raça Nelore foi escolhida porque
além de apresentar boa rusticidade.. destaca -se por
sua elevada fertilidade.
Segundo Chagas et alii (1987), a criação de
animais 5:3 Angus - Zebu é perfeitamente viável não
só para a zona de fronteira do RS como, também,
para outras regiões pouco adequadas para as raças
Européias. oportunizando resultados produtivos bem
superiores àqueles proporcionados pelas raças puras.
Recentemente, o CNPO firmou convênio com a
Associação Brasileira de Criadores de Hereford e

Polled Hereford, para orientar e desenvolver a
formação cia raça Pampiano- Braford resultante do
cruzamento de Hereford com raças Zebuínas. Em
função de a área de abrangência cio Centro estar
situada em região onde a raça Hereford apresenta-se
como a de maior expressão numérica. verifica -se um
incremento significativo no número de animais

cruzados.
2.- Alimentação
2.1 - Cria
As taxas de nascimento e de desmame do rebanho de
cria são reflexos dos diversos fatores que incidem
sobre a eficiência dos ventres e consequentemente
sobre a rentabilidade da exploração pecuária. Dentre
estes, a disponibilidade forrageira proporcionada
p e las pastagens naturais onde observa -se abundante
produção durante os meses de primavera, verão e
início do outono e escassa ou nula no inverno (junho
- julho e agosto) é considerada aquela que mais
interfere nos índices reprodutivos.
A utilização de pastag ens cultivadas de invernoprimavera de forma intensiva ou por períodos
restritos, tem modificado de forma evidente os atuais
dados.
Durante quatro anos, Chagas et alii ( 1973)
estudaram o acasalamento restrito a 60 chas em
agosto -setembro feito em pastagem cultivada (trevo
branco. azevém e cornichão). permanecendo os
ventres na pastagem durante todo o período de
aleitamento. Os resultados estão sumarizados na
Tabela I , onde é feita uma comparação com os dados
médios obtidos no Rio Grande do Sul.
Tabela 1. Produt ividade de exploração intensiva
comparada com a medida

Observa- se que os indices obtidos para ocasiao do desmame superam
aqueles do Estado em aproximadamente 72% Resalta-se ainda o fato de
que a producao de carne por hectarea é em torno de

três vezes maior do que aquela produzida em campo
natural.
A suplementaçao de terneiros com pastagem
cultivada do parto ao desmame. embora apresente
resultados incontestá veis, muitas vezes esbarra no
aspecto econômico. o clue determinou que alternativas
buscando reduzir o período de utilização da mesma
fossem
estudadas
pela
pesquisa.
Assim.
primeiramente avaliou -se o efeito da suplementação
com pastagem cultivada do parto ao acasalamento
em vacas primíparas (Tabela 2). observando -se que o
índice de repetição alcançado pelas vacas que
receberam pastagem cultivada foi 209% (21.0 v s
65.0) superior ao grupo testemunha (campo natural).
Para os diferentes pesos observados, nota-se que
aquelas vacas que foram suplementadas desmamaram
suas crias 40kg mais pesadas do q ue as vacas mantidas
em campo natural.

P, Suplementação com past. cult. em setembro outubro.
0 comportamento reprodutivo, determinado pela
taxa de prenhez (tabela 3), evidenciou o efeito dos
tratamentos nos índices de repetição de cria. Os
melhores resultados foram obtidos por vacas
suplementadas com pastagem cultivada em setembrooutubro, enquanto as vacas do tratamento campo
natural apresentaram as taxas mais baixas.
Observa-se que, para os dois anos de realização do
trabalho, a diferença entre estes dois tratamentos
foi de aproximadamente 20 unidades percentuais.
Tabela 3. Efeito do período de utilização de pastagem cultivada nos índices de repetição de cria.

Tabela 2: Efeito da suplementação com pastagens
cultivadas do parto ao acasalamento em vacas
prlmlparas.
Em trabalho realizado por Chagas alii (1980).
com o objetivo de determinar a melhor época de
utilização da pastagem cultivada de inverno nos

É possível concluir que aquele tratamento no qual
os animais recebiam pastagem cultivada em
setembro -outubro, além de propiciar melhores índices
de repetição de cria, permite compatibilizar o u s o d a
pastagem cultivada entre as diferentes categorias de
animais do rebanho. uma vez que neste período a
pastagem cultivada atinge o seu pico máximo de
produção.
2.2 - Recria e engorda
A idade média de abate no Estado situa -se em torno
de 54 meses, sendo os meses de março, abril e maio
aqueles onde ocorre uma elevação no número de
períodos finais de gestação e início da lactação,
animais abatidos. Como conseqüência, observa-se
procurando compartilhar o uso desta pastagem entre
neste período uma retração nos valores de
as diferentes categorias do rebanho. foram utilizadas
comercialização. Ao contrário, durante os meses de
427 vacas gestantes que haviam sido acasaladas
agosto. setembro e outubro, o abate é reduzido
durante os meses de novembro a . janeiro. As matrizes
substancialmente, ocorrendo uni aumento no preço
foram divididas cm quatro grupos, os quais foram
pago ao produtor.
submetidos aos seguintes tratamentos:
Direciona-se a pesquisa em buscar alternativas que
P,, - Campo Natural
viabilizem o abate a idades menores, procurando sua
P, - S u p lementação com past. cult. em julho- coincidência com o período de entressafra.
agosto
Assim, na década de 60, foi demonstrado por
P, - Suplementação com past. cult. em
pesquisadores de a ntiga Estação Experimental
agosto-setembro
Cinco

quando do início do próximo acasalamento, estejam
em melhores condições fisioló gicas para entrar em
cio e conceber novamente.

3. Manejo
3.1. Cria
Os trabalhos em manejo para o rebanho de cria
concentram-se em procurar alternativas a custos
baixos, desenvolvidas em sua totalidade sobre área
de campo natural, visando a aumentar a fertilidade
dos rebanhos, através de um incremento nos índices
de repetição de cria.
Neste sentido. Garcia (1970), em trabalho
realizado durante quatro anos. demonstrou a
vantagem do desmame outonal (abril) quando
c o mparado ao desmame natural (agosto), em vacas
mantidas durante o ano cm campo natural.

Observa -se na Tabela 7 que na sequência dos anos, a

Através do peso ao desmame dos terneiros ajustado
para 205 dias, constata-se que aqueles que foram
desmamados no outono. tiveram pesos mais elevados
do que os do desmame natural. fruto de uma melhor
condição corporal das vacas ao final do inverno a
qual, possivelmente. tenha exercido efeito sobre a
produção de leite.
O desmame temporário tem por finalidade fazer
com que o terneiro, ao ser impedido de mamar,
paralise temporariamente a liberação de oxitocin a e,
como conseqüência, libere os hormônios responsáveis
pelo funcionamento normal do aparelho reprodutivo.
ocasionando o aparecimento regular do cio.

Resultados obtidos por pesquisadores da UEPAE
de Bagé numa propriedade particular, onde foi usado
o desma me temporário em duas etapas de sete dias
com o uso de tabuleta metálica e, também. retirando
os terneiros de suas mães em duas etapas de três e
quatro dias, demonstraram ser possível aumentar a
taxa de prenhez respectivamente em 42,6% e 28,3%,
quando comp aradas ao grupo testemunha. (Tabela 9)
A análise cio peso das vacas e dos terneiros,
quando da realização do desmame temporário,
porcentagem de fecundação dos ventres estavam
demonstrou que o desmame com tabuleta não exerce
submetidos ao desmame outonal, apresenta uma
qualquer eleito negativo sobre os pesos, enquanto a
escala crescente. devido a estes atravessarem o
prática de retirar o terneiro fez com que tanto as vacas
inverno sem a concorrência do terneiro pelo pasto
disponível. Como consequencia. o peso das vacas ao como os terneiros perdessem peso durante o período
de bloqueio cia amamentação. (Tabela 10) O efeito
final do inverno teve um acréscimo significativo
do ano de utilização do desmame temporário na
taxa de prenhez é demonstrado na Tabela 11: nesta
e possivel verificar que nos anos em
;
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