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Importância e a hora certa de descartar fêmeas do rebanho
capa 

MaURÍcIO HUGO

As vacas, ou matrizes, têm 
importância fundamental 
para a formação e a manu-
tenção da qualidade de um 
rebanho de bovinos. Afinal, 
não existe genética, não exis-
te uma seleção de animais, se 
a matriz não for boa, se não 
tiver qualidade.
    E é por isso que alguns as-
pectos da atividade pecuá-
ria, seja de corte ou de leite, 
são fundamentais para o 

Casos de doenças no rebanho, como essa, no úbere da vaca, são motivo para que o pecuarista tenha de se desfazer do animal

Você 
sabia que:

Devem ser 
descartadas: 
novilhas em 

fase de crescimento e/ou 
reprodução: aquelas que 
não atingirem 300 kg de 
peso vivo aos 30 meses.

as que não forem 
fecundadas 
nem mesmo por 

monta natural ou que 
manifestarem sintomas 
de infertilidade. Vacas 
cuja produção seja 70% 
abaixo da média do 
rebanho.

Vacas e novilhas 
com doenças e/
ou anomalias no 

sistema reprodutivo 
... ou que apresentarem 
incapacidade de 
recuperação de mastites.

com o descarte dos animais 
improdutivos, que falharam 
em mais de uma estação de 
monta, e os considerados “ve-
lhos”, ou seja, perto de dimi-
nuir a fertilidade.
   A recomendação é que to-
do ano sejam repostos 30% 
dos animais. A pesquisadora 
Alessandra Nicácio explica 
que, além da idade do animal, 
o descarte deve considerar 
vários critérios, como: falha 
reprodutiva, temperamento 
da vaca e, no caso de se traba-
lhar com inseminação artifi-
cial, deve-se avaliar se o ani-

mal tem uma condição gine-
cológica favorável à técnica.
    “Normalmente, o descarte 
é feito depois do diagnóstico 
de gestação, que detecta as 
vacas que falharam. Então, 
faz-se a análise do histórico 
do animal, se já falhou outras 
vezes. Tem propriedade em 
que a vaca falha um ano e já é 
descartada, mesmo sendo jo-
vem ainda, o que é chamado 
de pressão de seleção”, diz a 
pesquisadora.       
    Segundo ela, essa vaca que 
falha um ano não é necessa-
riamente uma vaca improdu-

tiva, então, ela pode até ser 
vendida para outra proprie-
dade, em vez de ser enviada 
para o abate.

A IMPORTÂNCIA
DO DIAGNÓSTICO
Quanto antes for feito o diag-
nóstico de gestação, mais ra-
pidamente pode ser realizado 
o descarte, evitando-se que o 
animal fique mais tempo na 
propriedade, ou, caso a inten-
ção seja fazer o confinamento 
para que o animal ganhe peso 
antes de ser vendido ao fri-
gorífico, isso pode ser feito o 

A reposição De ANiMAis NA fAzeNDA, coM o DescArte De vAcAs iMproDUtivAs, É fUNDAMeNtAL pArA QUe A proprieDADe rUrAL teNHA UM pLANteL proDUtivo

seu sucesso. A pesquisadora 
da Embrapa Gado de Corte, 
Alessandra Nicácio, tocou 
num assunto de fundamental 
importância nesse sentido, 
na semana passada: a impor-
tância do descarte de vacas, a 
hora indicada e em que con-
dições deve ser promovido o 
descarte. 

PARA MANTER A
PRODUTIVIDADE
A reposição anual do reba-
nho de matrizes é importante 
para manter a produtivida-
de nas propriedades rurais, 

diVulgação



quanto antes. Algumas pro-
priedades realizam o diag-
nóstico mais tardio, junto ao 
período da desmama (con-
vencionalmente quando o 
bezerro tem entre seis e oito 
meses), o que é interessan-
te, porque a vaca considera-
da velha, que teve o último 
bezerro, já pode ser des-
cartada. “A decisão sobre o 
momento do descarte é mais 
uma decisão administrativa 
de quando é melhor para a or-
ganização da propriedade”, 
destaca Alessandra.
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É importante que o pecuarista acompanhe o rebanho e identifique quais matrizes que não são mais produtivas e devem ser descartadas
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IDEAL
é dar uma segunda chance 

ao animal que o produtor 

acredita que deva ser 

descartado por não 

emprenhar na primeira 

tentativa

divulgação/ Kadijah suleiman

VACAS PRIMÍPARAS 
A novilha torna-se primípara 
após o primeiro parto. 
Esse animal ainda 
está em fase de 
crescimento e, 
portanto, não 
alcançou seu 
peso adulto e, 
durante o pe-
ríodo de pós-
parto, tem uma 
necessidade nu-
tricional maior. Em 
razão dessas circunstân-
cias, as primíparas costumam 

ter uma taxa de prenhez mais 
baixa, o que pode levar à con-

clusão de que ela te-
nha falhado e deva 

ser descartada. 
“Desse modo, 
a propriedade 
só terá novi-
lhas, vacas ve-
lhas e as pri-

míparas que 
emprenharam. 

Então, é preciso 
tomar cuidado com 

o critério de descarte de 
primíparas, para que não se 

faça tanta pressão de seleção 
nessa categoria. O ideal é não 
descartar logo na primeira fa-
lha, mas dar a essa vaca uma 
outra chance para emprenhar 
novamente”, explica a pesqui-
sadora.

O SEGUNDO PARTO
A partir do momento em que 
a vaca tem o segundo parto, 
ela é considerada multípa-
ra. O período ideal entre um 
parto e outro é de 12 meses. 
De acordo com Alessandra, 
para a multípara, caso ocor-

ram duas falhas seguidas, ela 
pode ser descartada da pro-
priedade, considerando já 
ser um animal adulto e com 
peso ideal.

NOVILHAS
No rebanho de matrizes, a 
recomendação é que 30% 
sejam de novilhas, visando 
não causar grande impac-
to quando elas se tornarem 
primíparas. A pesquisadora 
acrescenta que, quando a 
intenção é aumentar o reba-
nho, o ideal é colocar mais de 
30% de animais ou diminuir 
o descarte, sempre mantendo 
essa porcentagem de novi-
lhas. “O que não se pode fa-
zer é colocar muitas novilhas, 
pois, no ano seguinte, haverá 
um número muito grande de 
primíparas. Por exemplo, se 
forem colocados 50% de novi-
lhas, no ano seguinte, o índice 
de prenhez será mais baixo”, 
enfatiza.    
   Antes de serem colocadas 
na estação de monta, faz-se 
a seleção das novilhas, ava-
liando-se quais atendem me-
lhor aos critérios de reprodu-
ção, se estão ciclando e têm 
boa conformação e condição 
corporal. Muitas novilhas 
também podem ser usadas 
como receptoras de embrião. 
Por meio dessa técnica, é re-
alizada a superovulação da 
vaca e, em vez de ela pro-
duzir apenas um embrião, 
poderá produzir até dez, que 
serão colocados em outras 
vacas, as chamadas recepto-
ras. “A técnica visa à produção 
de reprodutores e matrizes”, 
conclui a pesquisadora.

(Com informações da 
assessoria de imprensa)




