
VEJA QUAIS SÃO OS 
PILARES DO MANEJO

DE NOVILHAS – E COMO
COLOCÁ-LOS EM PRÁTICA. 



Além da entrada em lactação das vacas gestantes, objetivo principal do 
negócio, o outro resultado da gestação é igualmente importante para a 
sustentabilidade do rebanho: a criação de novilhas de reposição.

Apesar de ser um processo complexo e com diversos fatores determinantes, 
a produção de novilhas saudáveis e bem-nutridas, com alto potencial 
genético e protegidas de doenças é vital para o sucesso financeiro de uma 
propriedade leiteira.

Neste artigo falaremos sobre o manejo nutricional, a sanidade e a genética 
envolvidos na recria de novilhas.
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INTRODUÇÃO



AVALIAÇÃO GENÔMICA E 
MELHORAMENTO GENÉTICO: 
PREVER E AUMENTAR O 
POTENCIAL.
A criação de novilhas de reposição é uma atividade que demanda muitos custos: ela 
pode chegar a 20% do valor total gasto em todo o negócio1,2. E é justamente por isso que 
o produtor deve buscar prever e aprimorar cada aspecto relacionado à produtividade 
dessa categoria.

A avaliação genômica é uma ferramenta extremamente eficiente para esse objetivo. 
Com uma pequena amostra do material genético dos animais, a avaliação identifica 
potencial de produção de leite, risco e resistência a doenças, longevidade, taxa de 
prenhez das filhas, entre outras várias características. E o melhor de tudo: isso pode ser 
feito logo que a bezerra nasce.

Sim, a avaliação genômica pode ser feita em touros, vacas e animais recém-nascidos, 
originando uma série de índices que medem várias características combinadas para 
facilitar as decisões de melhoramento pelo produtor. A seleção genética tradicional 
depende da performance dos animais após as primeiras gestações e lactações para 
serem avaliadas e, por isso, demora alguns anos. Além disso, os métodos tradicionais 
têm menos eficiência porque certas características não são facilmente mensuráveis.

A seleção genética baseada na avaliação genômica permite uma melhor gestão da 
recria porque com ela se identificam os animais superiores precocemente. Como os 
custos de produção e manutenção do rebanho são altos, é indicado que a recria seja 
composta apenas pelas novilhas com maior potencial de gerar lucro à fazenda. A 
seleção genômica permite ao produtor fazer exatamente isso!

Veja como iniciar a avaliação genômica de seu rebanho e ser mais assertivo no 
melhoramento genético com a checklist que criamos especialmente para você, 
clicando aqui. 

02

-----------------------------------------
 1 - Overton M, Dhuyvetter KC. Economic considerations regarding the raising of dairy replacement heifers. 
In: Beede D, ed. Large Dairy Herd Management. 3rd ed. Champaign, IL: American Dairy Science Association, 
2017;457-474.
2 - Heinrichs J, Gabler M, Tozer P, Schriefer T. Heifer Economics. https://extension.psu.edu/heifer-economics. 
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NUTRIÇÃO ADEQUADA: O 
CAMINHO PARA CHEGAR MAIS 
RÁPIDO AO PRIMEIRO PARTO.
O desenvolvimento das novilhas para que cheguem ao primeiro cio 
está associado mais ao ganho de peso e outros fatores biológicos que 
propriamente à idade da novilha3.

O produtor pode pensar, portanto, que basta aumentar a taxa de ganho de 
peso das novilhas que seu desenvolvimento vai ser acelerado e, assim, elas 
entrarão mais rapidamente em puberdade e poderão ser emprenhadas pela 
primeira vez.

No entanto, três problemas surgem do exagero nutricional para acelerar o 
primeiro parto das novilhas:

 1- O ganho de peso muito acelerado depende de estratégias 
alimentares que podem prejudicar o bom desenvolvimento das glândulas 
mamárias da bezerra, o que, mais à frente, pode significar menor produção 
de leite.

 2- A condição corporal da novilha (e também das vacas em 
lactações futuras) influencia tanto a sua fase de criação quanto a qualidade 
de seu primeiro parto. Um animal obeso pode ter problemas no seu 
desenvolvimento e no periparto.

 3- Uma estratégia alimentar de densidade exageradamente alta pode 
não ser financeiramente viável por elevar os custos com a alimentação.
A nutrição dos animais deve ser equilibrada para conseguir acelerar o 
primeiro parto sem comprometer o desenvolvimento e a condição corporal 
das novilhas4.

Apesar de haver diferenças entre raças de gado leiteiro e da nutrição 
adequada condicionar o primeiro parto, o ideal para elevar a eficiência do 
rebanho é que o primeiro parto ocorra entre 22 e 24 meses. Esse período 
respeita seu desenvolvimento ao mesmo tempo em que, com o manejo 
adequado, otimiza a rentabilidade.
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https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/NovilhasID-KPGpHQKZxH.pdf. 
4 - ZOETIS Calf & Heifer Assessment. Disponível em: https://www.zoetisus.com/services-and-programs/
calfwellness/assets/GDR13053_CALF_HEIFER_ASSESSMENT.pdf.



SANIDADE: CUIDADOS 
NECESSÁRIOS PARA PROTEGER 
AS NOVILHAS E MELHORAR A 
IDADE À PRIMEIRA GESTAÇÃO.
Para atingir a idade adequada à primeira gestação, o produtor deve se atentar 
também para a saúde dos animais assim que nascem.

Segundo pesquisadores, bezerras que contraíram pneumonia durante seus 
três primeiros meses de vida possuem 2,5 vezes mais chances de morrer 
depois desse período. No mesmo estudo, foi identificado que novilhas 
que apresentaram diarreia têm 2,9 vezes mais chances de emprenharem 
tardiamente (após os 30 meses de idade)5.

A IBR e a BVD, doenças disseminadas por rebanhos de todo o país, possuem 
consequências reprodutivas que comprometem diversas etapas do processo 
reprodutivo e produtivo.

Imagine que você fez a seleção de animais para recria baseada nos melhores 
parâmetros genéticos avaliados. Realiza o manejo nutricional adequado, 
investe em infraestrutura e bons equipamentos. E, no meio do caminho, 
os animais contraem uma doença como a BVD que, além de comprometer 
a saúde do animal em si, tem graves consequências reprodutivas, como 
abortos e a geração de bezerras persistentemente infectadas (PI). Todo o 
seu planejamento produtivo estará comprometido.

Por isso, a vacinação contra doenças respiratórias e reprodutivas é essencial 
para garantir a sanidade das próximas gerações e a rentabilidade do rebanho. 
E, além disso, o produtor deve seguir o calendário sanitário adequado 
para que as novilhas estejam protegidas de qualquer doença que possa 
comprometer sua saúde e produção. Sugerimos o seguinte calendário, com 
base nos produtos desenvolvidos para as doenças e problemas que acometem 
as novilhas.
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Para mais informações sobre a gestão de novilhas e outras etapas da reprodução 
dos animais leiteiros, explore nosso portal e se transforme num Milk Master: 

www.zoetis.com.br/milkmaster

Fonte: Zoetis - Cartilha Leite 2018

https://www.zoetis.com.br/milkmaster



