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FAZENDA DE CRIA

ü Época de Estação de monta

ü   Escolha de touros/sêmen

ü   Taxa de desmama

Muito se fala em… Precisamos melhorar…

ü Ajuste de cond. corporal de 
vaca(S) 

ü   Ajuste nutricional/evitando 
deficiências nutricionais

ü   Peso a desmama

ü   Mortalidade de bezerro

Reprodução Nutrição

ü Protocolo reprodutivo



Bezerros desmamados por 100 vacas 

Agri Benchmark, 2019



Eficiência da cadeia de produção de carne

232.350	94.298	

EUA

BRASIL

Rebanho

ü  9.900 ton equiv. 
carcaça

ü  12.253 ton equiv. 
carcaça

Fonte: USDA 2019



Sistema de cria no Brasil
Média nacional

ü Elevado intervalo entre partos 

ü Baixa taxa de concepção

ü Baixa taxa de desmama

ü Baixo peso a desmama 

ü Bezerros com baixo GPD durante toda a vida

Inconsistência nutricional durante toda a vida da vaca, 

do bezerro, do garrote…



Sistema de cria no Brasil
Média nacional

ü Período de chuva

ü 10% PB ou mais...
ü 60% FDN
ü 62% NDT

Abundância de pasto!

A vaca vai ganhar peso...



Sistema de cria no Brasil
Média nacional

ü Período de chuva

ü 10% PB ou mais...
ü 60% FDN
ü 62% NDT

Ausência de pasto!

A vaca vai deixar de 
ganhar peso...



Sistema de cria no Brasil
Média nacional

ü Período de seca

ü 6% PB ou menos...
ü 76% FDN
ü 50% NDT

Baixa qualidade!
Baixa quantidade!

A vaca vai perder peso...



Por que vacas de corte perdem 
tanto peso?



© Cargill Incorporated. All Rights Reserved. Bridges	and	Lemenager	(2012)	

Ganho	de	peso	diário	necessário	para	vacas	
alcançarem	CC	5	durante	o	parto		

Condição	corporal	 Ganho	de	peso	necessário	para	 Dias	
para	o	
parto	

GPD,	
kg	Desmama	 Necessário	

para	
desmamar	

Feto	+	
Placenta,	kg	

Peso	
corporal,	kg	

Peso	total,	
kg	

5	 5	 45.3	 0	 45.3	 120	 0.36	
4	 5	 45.3	 36.24	 81.54	 120	 0.68	
3	 5	 45.3	 72.48	 117.78	 180	 0.41	
3	 5	 45.3	 72.48	 117.78	 150	 0.77	
3	 5	 45.3	 72.48	 117.78	 120	 1.00	
3	 5	 45.3	 72.48	 117.78	 90	 1.31	

Melhor	do	que	“apagar	fogo”	é	planejar	o	manejo	nutricional	das	vacas	
o	quanto	antes...	



Inconsistência de CC de vacas é um 
grande entrave no sucesso de fazendas 

de cria...



Efeito do grupo genético durante a fase de 
lactação (180 dias)- Embrapa Sudeste

  Grupo genético

  Nelore
Canchim x 

Nelore
Angus x 
Nelore

Simental x 
Nelore

PC jejum início da lactação, kg 434b 451b 498a 518a

Condição corporal 4,7 4,8 5,0 5,1

Produção de leite total, kg 661c 851bc 980ab 1.179a

Consumo de EM, Mcal/d 3.179c 3.341bc 3.493b 3.731a

CEM (vaca/bez.), Mcal/dia 3,503c 3,719b 3,763b 4,023a

Calegare et al. (2007), JAS
Vacas cruzadas produzem mais, comem mais e são 

mais exigentes em termos nutricionais...



Meta na fazenda
Manter vacas com boa CC durante todo o ano...

Fazenda Figueira, Londrina, PR



QUAL A IMPORTÂNCIA DA 
NUTRIÇÃO FETAL?



ü  Conclusões do estudo:


- Subnutrição materna, na primeira metade da gestação, seguida 

de nutrição adequada do meio até o fim da gestação, promoveu:

* Peso ao nascimento normal, mas indivíduos proporcionalmente 

mais compridos e mais magros que o normal;

*  Resultou em aumento da incidência de problemas cardiovasculares, 

obesidade e diabetes após o nascimento até a vida adulta.



ü  Subnutrição de fêmeas durante a fase gestacional:

- aumento da mortalidade neonatal;

- ocorrências de disfunções respiratórias e intestinais;

- crescimento neonatal retardado;

- aumento da deposição de gordura;

- diferenças no diâmetro das fibras musculares;

- Reduzida qualidade da carne.



Desenvolvimento fetal em bovinos

Dias de gestação
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Desenvolvimento fetal em bovinos

Restrição	nutricional	da	
vaca	durante	essa	fase,	

compromete	o	crescimento	
do	feto…	

Dias de gestação
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COMO OCORRE A FORMAÇÃO DO FETO?

Fase fetal                                                                                                             Fase enbrionária                                                                                                             
Du	et	al.	(2015)	

Concepção Nascimento
9,5 meses

Miogênese 
primária

Miogênese 
secundária

Adipogênese

Hipertrofia da fibra muscular

Restrição de nutrientes reduz 
miogênese, diminuindo o número 

de fibras musculares e massa 
muscular do bezerro



Dinâmica dos tecidos durante o 
desenvolvimento fetal

Fase fetal                                                                                                             Fase enbrionária                                                                                                             
Du	et	al.	(2015)	

Concepção Nascimento
9,5 meses

Miogênese 
primária

Miogênese 
secundária

Adipogênese

Hipertrofia da fibra muscular

Restrição de nutrientes reduz 
hipertrofia de fibras musculares e 

diminui o peso ao nascimento



Dinâmica dos tecidos durante o 
desenvolvimento fetal

Fase fetal                                                                                                             Fase enbrionária                                                                                                             
Du	et	al.	(2015)	

Concepção Nascimento
9,5 meses

Miogênese 
primária

Miogênese 
secundária

Adipogênese

Hipertrofia da fibra muscular

Restrição de nutrientes reduz 
adipogênese e diminui 

marmorização no bovino



O	DESTINO	JÁ	FOI	DEFINIDO!	

A	quan[dade	de	

fibra	muscular	já	

está	definida…	



Qual o melhor momento para estimular o 

desenvolvimento de gordura (marmorização)?

Na verdade começa na fase fetal...



Na fase de “Janela” de Marmorização 
onde os nossos bezerros estão?

Concepção

Adipócitos (hipertrofia)

“Janela” de marmorização

Adipócitos (hiperplasia)

Início da 
formação dos 

adipócitos

Nascimento 250 dias Abate

Gordura 
visceral

Gordura 
subcutânea

Gordura 
Intermuscular

Gordura 
Intramuscular

Du	et	al.	(2013)	



Recebendo baixo aporte nutricional



Esse é o caminho...



Vacas em sistema de pasto nativo ou em pastejo 
“melhorado” durante 60 dias

ü Vacas cruzadas
- peso médio inicial: 576 kg

- CC: 5,6 (escala de 1 a 9)

Dias	de	gestação	
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o	
fe
to
,	k
g	

- Vacas em pasto “melhorado”

- Vacas em pasto nativo

ü 2 tratamentos:

Underwood et al (2010)

  Teor de PB (MS)

Pasto nativo 6,5 % de PB

Pasto “melhorado” 11,1 % de PB



Vacas em pastejo nativo ou pasto melhorado durante os 120 aos 
180 dias de gestação

Vacas em pasto 
nativo

Vacas em pasto 
melhorado

Valor de P

Peso ao nascimento, kg 38,7 36,6 0,46

Peso a desmama, kg 242,1 256,2 0,02

Underwood et al (2010)

+5,85%	

Efeito no desempenho dos bezerros…
	



Vacas em pastejo nativo ou pasto melhorado durante os 120 aos 
180 dias de gestação

Vacas em pasto 
nativo

Vacas em pasto 
melhorado

Valor de P

Peso ao nascimento, kg 38,7 36,6 0,46

Peso a desmama (191 dias), kg 242,1 256,2 0,02

Período de confinamento

    Peso corporal inicial, kg 355,1 357,5 0,71

    Peso corporal final, kg 538,0 560,2 0,07

    Ganho de peso diário, kg/dia 1,489 1,656 0,05

    Ganho peso corporal total, kg 180,2 200,4 0,05

    Peso de carcaça, kg 329,5 348,2 0,01

    Espessura de gordura, mm 10,1 15,1 0,05

    Gordura renal, pélvica e 
cardíaca, % peso de carcaça

3,96 3,59 0,32

Underwood et al (2010)

+	4,5%	

+	5,67%	
+	18,7	kg	

Efeito no desempenho dos bezerros…
	



Pasto 
nativo

Pasto 
qualidade
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Pasto 
nativo

Pasto 
qualidade

Underwood et al (2010)



Vacas em pasto 

nativo

Vacas em 

pasto 

melhorado

Valor de 

P

Área de olho de lombo 75,4 78,7 0,26

Força	de	cisalhamento	no	

músculo	longíssimus,	N	

	

37,29	

	

31,00	



0,004

Underwood et al (2010)

Efeito na qualidade da carcaça
	

Vacas em pastejo nativo ou pasto melhorado durante os 120 aos 
180 dias de gestação



Suplementação a pasto de vacas Nelore durante o 
terço final da gestação...

Luziana	Maria	Rodrigues	(2018)	

ü  Peso médio inicial: 391 kg
ü  Pastagem de Brachiaria brizanta cv Marandu (média de 8,3% de 

PB durante o ano – mínimo de 6,6 e máximo de 10,2%) 

Dias	de	gestação	
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- SM:  Suplemento mineral	

- SP: suplem. Proteico – 36,9% 
de PB (0,2% PV)

ü 2 tratamentos:

Grupo	de	Pesquisa	em	Nutrição	Gestacional	e	Programação	Fetal	-	DGP/CNPq	(UFLA/UFV)	



Grupo	de	Pesquisa	em	Nutrição	Gestacional	e	Programação	Fetal	-	DGP/CNPq	(UFLA/UFV)	

  Tratamentos    
  SM SP EPM Valor de P
Vaca        
   Peso na IATF, kg 389,5 384,6 9,03 0,69
   CC na IATF 5,23 5,02 0,12 0,19
   Peso antes do parto, kg 468,7 479,9 8,29 0,34
   Peso pós-parto, kg 419,9 439,2 8,30 0,28
   Taxa de prenhez, % 62,1 78,6 - 0,09
Bezerro
   Peso ao nascimento, kg 33,7 35,8 0,78 0,05
   Peso a desmama, kg* 205,5 207,3 4,42 0,77
   GPD (nasc. a desmama), kg 0,746 0,747 0,02 0,79

Luziana	Maria	Rodrigues	(2018)	

+16,5%	

*Peso	ao	245	dias.	



Grupo	de	Pesquisa	em	Nutrição	Gestacional	e	Programação	Fetal	-	DGP/CNPq	(UFLA/UFV)	

  Tratamentos    

  SM SP EPM Valor de P
Bezerro
   Núm. de células MM por campo 440 602 0,39 0,07
   Área MM, μm2 504 407 0,36 0,06

Luziana	Maria	Rodrigues	(2018)	

Supl. 
proteica

36,8%	

Supl. 
Mineral

Bezerros filhos de vacas suplementadas no terço final da gestação 
poderão apresentar maior desempenho na recria e engorda



Grupo	de	Pesquisa	em	Nutrição	Gestacional	e	Programação	Fetal	-	DGP/CNPq	(UFLA/UFV)	

Suplementação a pasto de vacas Nelore durante a 
gestação...

	
Marquez	et	al.	(2017)	Animal	(2017),	11:12,	pp	2184–2192;	doi:10.1017/S1751731117000982		

ü  Peso médio inicial: 490 kg
ü  Pastagem de Brachiaria debumbens

Dias	de	gestação	
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- SPFG: suplem. proteico durante o 
final da gestação (181 a 281 dias)

- SM: suplemento mineral	

- SPMG: suplem. proteico 
durante o meio da gestação (30 a 
180 dias)

ü 3 tratamentos:



Grupo	de	Pesquisa	em	Nutrição	Gestacional	e	Programação	Fetal	-	DGP/CNPq	(UFLA/UFV)	

Suplementação a pasto de vacas Nelore durante a 
gestação...

	
Marquez	et	al.	(2017)	Animal	(2017),	11:12,	pp	2184–2192;	doi:10.1017/S1751731117000982		

ü  Consumo de supl. (vacas) 
- SM: supl. mineral a vontade

- SPMG: 1 kg/dia

- SPFG: 1,5 kg/dia

  Vacas gestantes Bezerros

Suplemento proteico 28,27% de PB 24,61% de PB

Brachiaria decumbens 8,36% de PB 8,29% de PB

ü  Consumo de supl. (bezerros) 
- Supl. proteico: 6g/kg de peso vivo;



  Tratamentos    

  SM SPMG SPFG EPM
Valor 
de P

Vaca          
   Peso final (180 dias G), kg 490,3 476,4 490,3 10,41 0,433
   Peso final (281 dias G), kg 476,7 489,4 510,4 14  0.245
   EG (281 dias G), mm 3,4 4,1 3,5 0,51 0,568
Bezerro          
   Peso ao nascimento, kg 33 34,2 33,9 1,84 0,883
   Peso a desmama, kg* 238 240,2 240,5 6,22 0,953
   GPD, kg 0,855 0,861 0,858 0,026 0,986
   EG, mm 2,2b 2,2b 3,1a 0,21 0,006
Marquez	et	al.	(2017)	Animal	(2017),	11:12,	pp	2184–2192;	doi:10.1017/S1751731117000982		

Suplementação a pasto de vacas Nelore durante a 
gestação...

+12,7	kg	 +21	kg	

+33,7	kg	

Grupo	de	Pesquisa	em	Nutrição	Gestacional	e	Programação	Fetal	-	DGP/CNPq	(UFLA/UFV)	

*Peso	ao	240	dias.	



Vacas sem supl. 
(SS)

Supl. no meio da 
gestação(SMG)

30 a 180 dias

Supl. no final da 
gestação(SFG)
181 a 1281 dias
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Marquez	et	al.	(2017)	Animal	(2017),	11:12,	pp	2184–2192;	doi:10.1017/S1751731117000982		

Grupo	de	Pesquisa	em	Nutrição	Gestacional	e	Programação	Fetal	-	DGP/CNPq	(UFLA/UFV)	

Bezerros filhos de vacas suplementadas no meio ou terço final 
da gestação poderão apresentar maior desempenho na recria e 

engorda



Como a nutrição da vaca durante a 
prenhez afeta a saúde do animal?



Efeito da concentração de imunoglobulinas 
séricas de bezerros em relação a condição 

corporal de vacas na época de parição

  Condição corporal de vacas

  3 4 5 6

IgM, mg/dL 146 157 193 304

IgG, mg/dL 1998 2179 2310 2349

Lamb (2012)



Uso de minerais orgânicos ou inorgânicos no terço 
final da gestação de vacas de corte (90 dias)

ü Vacas cruzadas (Angus x Hereford)
- peso médio inicial: 512 kg

- CC: 5,1 (escala de 1 a 9)

Dias	de	gestação	
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- Min Inorg.: Cu, Co, Mn e Zn

- CON: SEM Cu, Co, Mn e Zn

ü 3 tratamentos:

Marques et al (2016)

 Níveis % na MS

PB, % 14,4

NDT, % 61

- Min Org.: Cu, Co, Mn e Zn

Oferta de 10,8 kg de MS/vaca/
dia



Uso de minerais orgânicos ou inorgânicos no terço 
final da gestação de vacas de corte (90 dias)

  Tratamentos    
  CON Min Inorg Min Org EPM Valor de P
Bezerro          
   Peso ao nascimento, kg 42,1 41,6 40,8 1 0,63
   Peso ajustado p/ 205 dias, kg 244a 252ab 263b 6 0,05
Fase de pré-condicionamento          
   Peso final no PC 226a 236ab 246b 6 0,05
Fase de crescimento          
   Tratamento para DRB, % 42,3a 59,1a 20,0b 9,6 0,02
   Peso final, kg 352a 359ab 374b 8 0,09
Fase de terminação          
   Peso final, kg 649a 663ab 680b 11 0,1
   Peso de carcaça, kg 409a 418ab 428b 7 0,1

Marques et al (2016)



Considerações finais

ü A maioria dos resultados científicos utilizam vacas com boa CC 

(média de 5, escala de 1 a 9) e mesmo assim, a suplementação em 

algum momento da gestação apresenta benefícios nos bezerros e/

ou na reprodução das vacas.

ü  O aumento no número de células musculares e em alguns casos de 

número de adipócitos em bezerros nascidos de vacas melhor 

suplementadas, com certeza, terá maior desempenho na recria e 

engorda QUANDO BEM ALIMENTADOS…



Considerações finais

ü Na visão do criador:
ü Benefício no bezerro à Melhoria no peso a desmama;

ü Benefício no bezerro à Melhoria na saúde…

ü Benefício reprodutivo na vaca (reconcepção) e novilha de 

reposição.  
ü Na visão do recriador e/ou terminador:

ü Melhora no GPD e eficiência alimentar;

ü Diminuição da Morbidade e Mortalidade em confinamento;

ü  Possível carne de melhor qualidade.



Projeto: Caracterização das fazendas de cria 

no Brasil: práticas reprodutivas, 

nutricionais e de manejo.

 



Obrigado	pela	
atenção!	

rogoulart@usp.br	
	


