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Saiba a melhor forma de organizar a estação de monta
capa 

UMA DAS DICAS É SE PROGRAMAR PARA QUE AS VACAS INICIEM A PARIÇÃO EM PERÍODO EM QUE É MENOR A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS E HÁ BOA CONDIÇÃO DE PASTO

“Na estação de monta, se identificam 
os machos inférteis e com baixa 
fertilidade, que acabam descartados”

 Para obter um rebanho de qualidade e mais rentável, a estação de monta é uma fase muito importante

MaURÍcIO HUGO

Não há uma data fixa que 
marque o início da estação 
de monta na pecuária. Mas, 
por conta dos regimes de cli-
ma e chuvas, do momento 
ideal para a pastagem e do 
nascimento dos bezerros, 
em Mato Grosso do Sul, a 
grande maioria dos técnicos 
e profissionais garante que o 
período das águas é o mais in-

dos, que ganham peso mais 
rapidamente, e uma homoge-
neidade no plantel.

BOAS DICAS
Para quem já utiliza uma des-
sas duas tecnologias, Alessan-
dra recomenda que comece a 
estação de monta utilizando 
a inseminação, seja normal, 
seja IATF. E deixe para o fi-
nal, para os animais de menor 
qualidade reprodutiva, o aca-

salamento por meio da monta 
natural. 

 Informações objetivas e cla-
ras para o produtor sobre esse 
assunto podem ser encontra-
das no site da Nutroeste. Veja 
dicas importantes da empresa.

Profissionalizar a atividade 
de cria no gado de corte passa 
necessariamente pela implan-
tação da estação de monta nas 
propriedades pecuárias.

A ocorrência de nascimen-

www.acrissul.com.br

dicado para os cruzamentos.

MODERNIZAR
Para a médica-veterinária e 
pesquisadora da Embrapa 
Gado de Corte Alessandra 
Nicacio, os pecuaristas pre-
cisam procurar a tecnologia. 
Hoje, entre 60% e 70% dos 
produtores ainda adotam a 
monta natural em suas pro-
priedades. Para a profissio-
nal, é importante concentrar 
os acasalamentos e os par-
tos e, para isso ser possível, 
o caminho é a inseminação 
artificial ou a inseminação ar-
tificial por tempo fixo (IATF). 
Essas tecnologias garantem 
ao produtor mais eficiência 
reprodutiva, melhora na qua-
lidade dos bezerros produzi-

tos de bezerros durante todo 
o ano prejudica o desenvolvi-
mento, em razão da incidên-
cia de doenças, de parasitos 
e também da menor disponi-
bilidade de pastagens para as 
matrizes, durante o período de 
lactação.

A falta de uniformidade (ida-
de e peso) dos bezerros nasci-
dos dificulta o controle zoo-
técnico e sanitário. O retorno 
financeiro nas fazendas de cria 
é proveniente do maior índice 
de fertilidade do rebanho. O 
ideal é que uma vaca consiga 
parir um bezerro por ano.

VANTAGENS DA 
ESTAÇÃO DE MONTA
A estação de monta coincide 
com a época de melhor quali-
dade e maior disponibilidade 
de pastagem, o que proporcio-
na condições adequadas para 
o restabelecimento da ativi-
dade reprodutiva de fêmeas e 
reprodutores, resultando em 
maiores índices de prenhez, 
em detrimento da alta viabili-
dade embrionária.

Com sua utilização, os pecu-
aristas podem fazer com que 
as vacas comecem a parição 
na época mais propícia do ano  
(agosto a outubro), quando é 
baixa a incidência de doenças 
nos bezerros, como a pneu-
monia e parasitos (carrapatos, 
bernes, moscas e vermes).

A concentração de parições, 
além de facilitar as atividades 
rotineiras do manejo reprodu-
tivo, propicia também a ado-
ção de outras práticas como a 
sincronização dos cios e a in-
seminação das matrizes.

O descarte de vacas vazias 
(identificadas durante o diag-
nóstico de gestação, de abril 
a maio) ocorre antes do iní-

Você 
sabia que:

estação de monta é o 
período do ano em 
que ocorre a exposição 

aos machos das fêmeas que 
estão em reprodução. o que 
a estação de monta busca é 
sincronizar o período de maior 
requerimento nutricional das 
vacas.

aadoção dessa prática 
também auxilia 
numa recuperação 

mais rápida e melhor das 
matrizes, pois terão um 
tempo maior até a próxima 
monta.  É na fase de lactação 
que se deve garantir nutrientes 
de forma suficiente para outra 
atividade, a reprodutiva.

a escolha do período 
e duração depende 
de diversos fatores... 

como o clima, a disponibilidade 
de pastagens, a finalidade da 
produção, a boa época para 
o nascimento dos bezerros 
e, também, a idade das 
matrizes.



pasto para as fêmeas prenhes, 
possibilita a seleção de matri-
zes para melhor eficiência re-
produtiva.

Maior facilidade 
de identificação 
das fêmeas com 
baixa produção 
(bezerros leva-
dos à desma-
ma) permite  
identificar ani-
mais improdu-
tivos e descartá-
los.

A concentração dos 
nascimentos na época 
mais adequada do ano resulta 
em lotes uniformes de bezerros.

A estação de monta permite 
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 a estação de monta deve ser planejada, também, com a preocupação na hora do nascimento dos bezerros e as pastagens disponíveis

a adoção, com eficiência, de 
diferentes práticas de mane-
jo, tais como a desmama pre-

coce, a suplementação 
e os esquemas de 

vacinação e ver-
m i f u g a ç ã o , 
que visam à 
redução da 
mortalidade 
e ao aumen-
to do peso à 

desmama, re-
duzindo subs-

tancialmente os 
custos de produ-

ção.
A desmama dos bezerros 

aos 6 ou 7 meses de idade, 
efetuada de fevereiro a abril, 

de monta é uma 

necessidade e 

também nela o 

produtor precisa 

introduzir novas 

tecnologias, como a 

IA ou a IATF

ESTAÇÃO

elimina o estresse da ama-
mentação durante a seca.

Um período longo de des-
canso do reprodutor garan-
te uma plena recuperação 
do touro, proporcionando 
menos desgaste e melhores 
condições para a manuten-
ção da atividade reproduti-
va.

Os machos inférteis e com 
baixa fertilidade podem ser 
identificados e substituídos, 
por meio de exames andro-
lógicos completos, nos me-
ses que antecedem a estação 
de monta.

O custo de implantação da 
estação de monta em uma 
propriedade é zero.

É uma prática de fácil ado-
ção.

DESVANTAGEM
A única desvantagem desse 
sistema consiste na desma-
ma dos bezerros no início do 
período seco.

Essa desvantagem pode 
ser corrigida com uma su-
plementação à base de sal 
proteinado, durante esse 
período.

IMPLANTAÇÃO DA 
ESTAÇÃO
Produtores que manejam os 
touros na vacada durante to-
do o ano devem iniciar com 
uma estação de monta de 

seis meses, de outubro a mar-
ço. Sua redução deve ser gra-
dativa, para que não haja pre-
juízo na produção de bezerros.

Já no segundo ano, ela pode 
cair para quatro meses, de no-
vembro a fevereiro; e depois 
partir definitivamente para 
três meses: nov/dez a jan/fe-
vereiro.

Um dos principais entraves 
para o sucesso da estação de 
monta está na condição nutri-
cional das matrizes; o manejo 
ideal das pastagens e minerais 
deve ser observado. Problemas 
de fertilidade e de saúde dos 
touros e das matrizes ou sub-
nutrição devem ser prevenidos 
para a implantação da estação 
de monta.

O peso mínimo das novilhas 
para a primeira monta deve ser 
de 300 kg, para não prejudicar 
seu desenvolvimento.

Como o intervalo parto-con-
cepção é maior em novilhas de 
primeira cria, recomenda-se 
que o início e o término da esta-
ção de monta para novilhas se-
jam antecipados em, pelo me-
nos, 30 dias, em relação ao das 
vacas. Essas terão, portanto, 
maior período de descanso pa-
ra a estação de monta seguinte, 
aumentando as chances de re-
petição da prenhez, em razão 
do maior tempo para a recu-
peração e restabelecimento da 
sua atividade reprodutiva.

É importante manter boas 
condições nutricionais, com 
energia e proteína para as va-
cas, no período entre 60 dias 
antes do parto (necessário para 
a formação do feto) e de 90 dias 
pós-parto (fase principal para 
o desenvolvimento do bezer-
ro), para que as fêmeas do re-
banho obtenham bons índices 
de fertilidade.
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