ANALISE E QUANTIFICACAO
DOS CUSTOS DE INFECUNDIDADE
NAS MANADAS LEITEIRAS
DA ILHA DE S. MIGUEL
Par

JOAO GABRIEL FONSECA PORT0

ABSTRACT
In this studye of 409 Friesian records, the correlation
between days open and the daily gross margin per cow was
-0,83, and the estimated loss per day open was 140$00.
The calving interval economically justified was 370
days with an average interval between calving and pregnant
service of 90 days.
A significant number of cows have a low calving
interval, 359 days as average, and about 15% has more
then 400 days with higher milk production, revealing nutritional problems on the first weeks of lactation and a less
accurate estrus detection, both the most troublesome
management problems of our herds.
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A repercussiio econhica que os aspectos reprodutivos

tern na produ~iioleiteira vem sendo salientada e definida
desde longa data, mas nem sempre devidamente quantificada.
Ao falarmos em aspectos reprodutivos dos bminos
leiteiros que, sendo nmerosos se entrelapm, queremos
salientar de entre muitos os principais que sempre tem
sido considerados como importantes indicadores de produtividade: o intervalos inter-partos (IIP) e o interval0 entre
parto e cobri~iiofecundante ( 1 x 0 , comulnmente conhecido por alias em abertom.
A reprodu@o, entre as diversas fung6es do bovino
leiteiro -galactopoiCtica e creatapoiCtica - 6, por forc;a
de expressiio, uma h @ o de luxo da qual dependem as
outras e de todas a mais sensivel a situa~besvarihveis
de maneio, isto 6, a primeira a descontrolar-se e a idtima
a recompor-se.
Reprodu@o traduz-se por dois conceitos: fecundidade
e fertilidade. 0 primeiro poderd ser apreciado pel0 IIP,
definido como o tempo necesshrio para que surja um novo
nascimento ou pel0 IPCf -ambos utilizados neste traba1ho -; enquanto que o segundo reflecte a possibilidade
de um animal se reproduzir.
2 do acordo geral que a kcundidade deve ser apreendida a nivel de manada leiteira, abandonando-se o estudo
individual, o caso isolado que niio representa o conjunto.
Assim, na apreciagio global, o caso individual serd julgado
em hn@o da sua frequhcia e, os c14tCrios de fecundidade
ser%oexpressos em percentagens.
Admite-se que, para vacas medianamente produtivas,
o IIP deva ser de 12 meses, apesar de se considerar que
poderd atingir valores rnais elevados para animais altamente produtores. Por outro lado, o IPCf deve variar entre
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40 a 110 &as, permitindo uma m6dia de 85 dias a nivel de
manada leiteira. Para que tal suceda, C necessiirio que o
interval0 mtre parto e a primeira cobri~Bose registe entre
os 40 a 70 &as p6s-parto. Antes de 40 dias awnentam as
probabilidades de absor@o embri6nicaJ na medida em que
a involuc$io uterina nBo foi completa impedindo que o
embriiio se desenvolva normalmate.
Estes principios reflectem-se invariavelmente na produtividade. Elementos experimentais mostram, corn evidencia,
que a produtividade decresce com IIP longos (Tabela I),
sendo cmsiderados os 12 meses de IIP, quando comparados corn IIP's superiores, aqueles que economicamente
s%ojustificados por originarem margens brutas superiores
sobre os custos alimentares.
TABELA 1
Perdas de produ~iioanuaI para IIP's superiores a 12 rnesesl
IIP
(m->

13

14

72

1

15

--Quiltogramas kite por vaca
Crias por vaca

216

Tamb6m diversos estudos apontam para o facto de
que 1PP"s curtos resultam em produp3es m6dias di&rias
superiores ou em produ@es aos 305 dias menores2
1 Cf. 3. W. Lauderdak, uEstms Detection and Synchronization
of Dairy Cattle in Large Herdsu, in J o u m l Dairy Science, vol. 57.
n.O 3, 1973.
2 Cf. D. (Slds, T. Cooper and F. A. Thrift, relationships between
Milk Yield and Fertility,, in Journal Dairy Science, vol. 62, 1979.
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Este estudo tem o objective de analisar estes problemas nas manadas leiteiras da ilba de S. Miguel, bem como
quantificar por cada ciclo de actividade ovtirica perdido
ou por adia em aberto,,, as perdas econbmicas.
MATERIAL E MGTODOS

Para a concretizapo deste estudo f o r m utilizados
elementos de 430 vacas leiteiras da Sec~gode Contraste
Leiteiro dos Semisos Veterin6rios de Ponta Delgada, referentes aos anos de 1979, 80, 81 e 82 e referentes a 18
manadas, cobrindo as mais importmtes zonas geogriificas
da produsgo leiteira da ilha de S. Miguel.
0 restrito niunero de anirnais deve-se ao facto de
termos usado o IIP como criterio de andise de fecundidade que, sendo um indicador tardio na vida produtiva
do animal por exigir o registo minim0 de duas datas de
parto, reduziu para mais de metade a nossa amostra
potential.
Das 430 vacas leiteiras foram seleccionadas 409 excluindo-se os anirnais corn menos de 200 dias de lacta~goou
com urn IIP superior a 460 ou inferior a 300 dias, tendo
em vista minorar a variabilidade da amostra.
Neste estudo o IIP foi calculado como o intervalo de
tempo entre d d s partos e o IPCf pela diferenga entre o IIP
e 280 dias (dura@o m&dia da gesta@o). Foram escolhidas
as lacta@es corrigidas aos 305 dias porque introduziam
uma constante na dura@io de todas as lacta~des.
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TABELA 2

Distn'bui@o

da populagiio por ndrnero de Zacta@o

RESULTADOS E DISCUSSAO
Andlise do IIP
0 s resultados expresses no grace n." 2 sugerern que
a m6dia de interval0 interpartos entre 360 e 380 dias (11,8 e
12,5 meses) pennitem atingir maiores produ~8es(5 100 kgs).
No entanto, a mCdia do IIP nas nossas vacas leiteiras,
situa-se em 359 dias com urn desvio de 32,4 dias, demonstrando que existe urn sacrificio da produgh leiteira motivado por cobrig6es praticadas mais cedo. Se m a manada
leiteira possui em mCdia 12 meses de IIP, implicitamente
alguns animais twzo um IIP muito baixo, na medida em
que as m6dias siio influenciadas pda amplitude dos valores.
Sendo o desvio padriio de 32,4 dias, isso significa que
possuhos animais com 327 dias de IIP e para eles a
produ~Bo6 menor.
Pelo grhfico n." 2 demonstra-se que o mhimo de prod u e 0 6 atingido para um IIP m6dio de 370 dias que varia-

g8es significativas na produs50 d5o-se com intervalos interpartos maiores ou menores que 10 dias em redor dos 370
dias de IIP.
Ainda se registam produ@es muito altas conjugadas
corn intervalos interpartos maiores. Para urn IIP m6dio de
405 dias de produg50 6 de 5 320 kg de leite. No entanto,
o ndmero de vitelos por ano declina afectando provavelmente o produto bruto dado pel0 animal.
Este facto ter6 antecedentes de origem fisiologica e
de maneio no carnpo da nutri@o animal. Se o pic0 de
lactasgo morrer nas primeiras semanas de lactas50, qualquer prolongammto do IIP faz baixar a media diaria de
produg50, porque o animal produz na zona descendente
da curva durante um period0 de tempo maior.
GRAFICO 1
Di~tribui~ao
das vacas 2eiteiras pel0 IIP
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GRAFICO 2
IIP's entre 360 e 380 dim pemzitem m'ngir rnaiures produ@es

Para o caso de IIP's grandes (no nosso caso maior
que 400 dias) assodados a produs6es altas, o pic0 de lactas8o verifica-se mais tarde, havendo uma persistkcia mais
acentuada o que conta para uma maior prodq8o aos 305
dias de lactas8o. Por outro lado, o animal permanece
durante urn largo period0 de tempo com um balanso energCtico aegativo, derivado de dois factores:
-nutrig80 deficiente;
-m6 detec@o de cios.
Sabe-se que a alimenta@io 6 urn factor preponderante
de infecundidade que, segundo alguns autores, seria respon-
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shvel por 45 a 60% dos casos observados. Tendo em conta
que a dimentag50 base dos nossos animais C feita pela
erva da pastagem com utiliza~50frequente de forragens
conservadas em periodos sazonais de carestia e, que os
niveis de utiliza@io de concentrado n5o ultrapassam os 40
a 60 kg mensais por animal, ser6 de supor que para
animais altamente produtores se verifiquem correntemente
balancos energkticos negativos.
Por outro lado, o maneio alimentar n5o acornpanha o
estadio de lacta@io do animal, nem leva em consideraq50

FIGURA 1
Condi@o corporal e IIP

-

1 Vacr wit0 magm.

-

4 Vrcr gwdr.

,

I

I

I
II

,
I

Ah%LISE E QUA?STIFICAm DOS CUSTOS DA INFECUNDIDADE

[...I

a necessidade de utilizaeo de forragens de boa qualidade
e de urn nfvel de conoentrados ricos em energia nos primeiros 3 meses de lacta$io. Deste modo, uma insuficikncia
energktica nesta fase leva a perdas de peso vivo crescentes
e a repercussdes na produggo leiteira e na Eecundidade.
0 efeito da condi~8ocorporal da vaca leiteira, na altura
da cobri@o, sobre o IIP (Kilkenny, 1978), vem confirmar
este facto (Figma 1).
Uma pontuas80 baixa na
do parto esta associada corn urn pico de lacta@o tardio, uma baixa produg80
inicial e alta persistencia, enquanto que, pontua~deselevadas permitem um pic0 de lacta@io mais cedo, uma produs80
inicial mais elevada com ulma baixa persistibcia.
0 segundo aspect0 referente a detecgo de cios, tamb h poderh ter influencia e conjugar-se corn o primeiro.
Diversos esmdos efectuados sobre a efidencia de diferentes praticas na deteq8o de cios S ~ Oevidenciadas pela
tabda 3 3.

coca

TABEM 3
Efici&ncia dos vdrios me'todos de detec~iiode cios
Mttodo de detec~iio

Observa@io continua por 24 horas
Observa@o 3 x por dia
Obsm.a@o 2 x por dia
Observa@o durante a rotina de actividade
Marcat$io par tornos

% de
identif icqiio
em cio

98-100
81-91
81-90
56
98-100

3 Cf. J. W. Lauderdale, <Estrus Detection and Synchronization
of Dairy Cattle in Large Herds>, in Journal Dairy Science, vol. 57,
n . O 3, 1973.
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No nosso caso, a prhtica de detecgo de cios circunscreve-se g e r h e n t e Bs observac$es efectuadas durante as
ordenhas da manhB e da tarde quando a percentagem
optima de detec@o de cios (9040) deve ser feita em duas
observa~besde meia hora, manhii lcedo e a tardinha, fora
dos periodos de ordenha. N5o estaremos pois a afastar-nos
muito da realidade ao atribuirmos 6Wo de eficihcia na
detec~5ode cios nas nossas manadas leiteiras, considerando a sua dirnensiio e a devada miio-de-obra por vezes
empregue, bem como a prktica de pastoreio B estaca.
Em conclus50 os grrififcos1 e 2 revelam-nos o seguinte:
1-Um

nljmero significativo de animais t h urn IIP
baixo, situando-se a media da populaqiio em 359
dias, quando deveria situar-se e m 370 dias.
2 -Uma parte deles (+ 15%) possuem altas produ~bes
corn IIP's altos (maior de 400 dias), significando
existir problemas de nutri@o nas primeiras sema> ~ L SIde lacta~iio corn um extenso perido de
balanqo energetic0 negativo, situa@o esta possiveilmente agravada corn uma taxa de
60% na
eficiencia de detec~50de cios.
3 -A &ilia do IPCf 6 de 75 dias reflectindo o facto
de, em grande n b e r o de casos o interval0 entre
o parto e a primeira cobri~gose dectuar antes
do 40." 8dia pos-parto. 0 IPCf deveria situar-se em
media nos 90 dias.

+

InfZu&ncia do IPCf na produtividade
A produtividade serh referenciada em dias de lacta~50,
na produ~iioaos 305 dias, na produ~5om6dia dikria e no
custo dihxio por cada dia a mais do IPCf.
A produ@o media di&ria (MD) foi estimada pela
seguinte f6rmula:
MD = Produ~iioaos 305 dias / (IPCf 280).

+
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0 gritfico n." 4 revela a distribuigio dos IPCf's em
rela~bo2 percentagem do total do nlimero de vacas leiteiras, para a primeira lacta@o e para a segmda e restantes
1actagBes.
Constata-se pela tabela 4, que a produsgo mCdia di6ria
para um determinado IIP decresce 2 medida que o IPCf
aurnenta numa clara demonstra~gode que quantos mais
<&as em aberto, existirern tambCm maior nlimero de dias
de produ@o se registarn na fase descendente da curva de
lacta@o tendo por efeito baixar a mCdia geral. Isto
explica-se pel0 efeito inibidor da gesta@o na pro'duqgo
face dirninui~Ziodo teor de estrogCnios no plasma sang u i n e ~e a um progressivo aumento da progesterona que
associada as hormonas placentiwias, conduz a dirninui@o
da sensibilidade da glttndula mamitria a prolactina e
inactiva~80de certas enzimas necessitrias ao process0 de
secre~Hodo leite. Adiciona-se a este efeito a irisulina e o
aumento da ACTH que desviam o metabolismo da glucose
e consequentemente a energia para o cresdmento fetal.
Pela mesma tabela 4 pode verificar-se que, para urn
IPCf mCdio de 90 dias, a produg50 mCdia diitria situa-se
a um nivel superior e a produ~Hoaos 305 dias C a maior.
Registe-se ainda que o Valor Bruto diitrio por vaca leiteira
(VBd VL-I) 6 t a r n b h maior.
0 VBd VL-I foi estimado pel0 citlculo do nlimero de
vitelos ano-I (365/IIP em que o IIP = 280 IPCf). Foi
atribuido o valor de 8 mil escudos por vitelo (macho ou
fCmea) e 21$25 por litro de leite pago ao produtor. A Mrmula utilizada foi a seguinte:

+

[((365/IIP) x 8 000)/365]

+ (MDX 21,25) = VBd VL-'

Assim C possivel ao produtor fazer uma escolha inteligente entre grandes produ~Besaos 305 dias e um menor
VBd VL-I, ou vice-versa.
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GRAFICO 3
Recta de regress& do VBd VL-I em rela&

ao IPCf

CRAFICO 4
Distribuigiio percentual em rehgiio ao IPCf
das novilhas e vacas adultas
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TABELA 4
Efeito do IPCf nos dias de Zacta@o, prodzqrZo aos 305 dias

Dias
Lacta@o
250,5
245,9
253,l
257,l
266,8
266,9
275,6
288,9
297,4
309,9
311,5
316,6
328,6
307,7
3352
3353

ProdqFio
305 dias

OK&

Vitelos
por an0

4348,O
4443,9
45583
4601,4
4776,O
4883,9
5331,6
5145,4
4814,3
5199J
5031,5
4802,4
5986,6
4729,7
4%2,2
4990,O

--

0 coeficiente de correla$io linear entre IPCf e
VBd VL-I foi de R = - 0,83 e a expressgo da recta de
reg~ssiiostimpl~es15 a seguhte:

em que Y = VBd VL-I e X = IPCf.
0 gr6fico n." 3 representa a distribui@o real e o ajustamento h recta de regressso.
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correlaq50 estimada por n6s permite prever que,
por cada cdia em aberton acima dos 90 dias de
IPCf, existe m a pmda de $50 por animal.
Se, por exemplo, o produtor de leite subir de
um IPCf mCdio igual a 90 dias para 110, isso
significara que perde por dia e por animal 10$00,
representando ao fiim de urn ano 3 650 escudos
por animal. Para urna manada de 30 vaoas leiteiras implicara uma perda anual de 109 000$00
a 110 000$00.
2 - Por cada ciclo perdido de actividade ovMca o custo
da infecundidade serB entre 3 000$00 a 4 000$00.
3 -Intervalos interpartos curtos originam produc$ies
mCdias dihias mais elevadas do que os longos.
4 -0 intervalo interparto mCdio de uma manada leileira representando o 6ptiimo economico C de 370
dias correspondendo a um intervalo mCdio parto-cobri@o fscundante de 90 dias.
1-A

Ao darmos por findo este estudo tornou-se clara a
necessidade de obviar a situa@es que conduzem a um
mau maneio reprodutivo das manadas leiteiras. Evidenciaram-se dois factores que deveriio ser ultrapassados se
for nosso objective o melhoramento zoot6cnico: as deficihcias de nutri~Hoanimal, principalmente no que se refere
As prilneiras semanas de lactago, e a antecipa@o pratica
da prirneira cobri@o, este liltimo, agravado por urna mB
deteceo de cios.
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Em termos econom6tricos, registam-se perdas de produtividade pelas circunsthcias atrhs referidas que se
traduzem em IIP's demasiado curtos ou longos.
Supondo que existam 15 por cento de animais das
nossas manadas leiteiras com IIP's acima dos 400 dias
podemos estimar perdas econdmicas anuais da s w i n t e
ordem:
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