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Introdução 
 

O intervalo entre partos (IEP) representa uma forma simples e eficaz 

de medir a eficiência reprodutiva em bovinos, ao combinar num único 

valor, o primeiro cio, o número e duração dos vários ciclos éstricos até 

a concepção e o tempo de gestação (CAROLINO et al., 2005).  
 

As diferenças de IEP entre animais assentam quer em diferenças 

genéticas, como em factores não genéticos, tais como o efeito da 

exploração, alimentação, condição corporal  (CC), ano e mês do parto, 

idade ou número de partos da fêmea, sexo e genótipo do vitelo, entre 

outros (MARTIM, 1985). 
 

 

Objectivos 
 

Avaliar os efeitos dos factores ambientais sobre o IEP com épocas de 

cobrição sazonal e contínua. 

Materiais  e  Métodos 
 

Registo de partos do Livro Genealógico da raça bovina Alentejana, 

(2000 a 2010) relativo a 19 explorações (n=16.817).  
 

Os efeitos relativos ao Tipo de Maneio Reprodutivo,  ao Criador, à 

Estação de Parição, ao Grupo Etário da fêmea, ao Genótipo e ao Sexo 

da Cria foram analisados (ANOVA e ANCOVA com modelo linearizado 

hierarquizado fixo - GLM/SAS).  
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Resultados e Discussão 
 

Não se verificam diferenças 

notórias do IEP entre os dois 

sistemas (Fig.1). 
 

Contudo, o Ano do parto 

determina grandes diferenças nas 

médias dos IEPs. As flutuações 

das disponibilidades alimentares 

poderão ser responsáveis pela 

variabilidade da duração do 

anestro puerperal, do primeiro 

cio e do IEP. 

Conclusões 
 

O IEP médio, superior a 365 dias, sugere melhor maneio alimentar nos 

períodos críticos (cobrição, final de gestação e pós-parto). A melhoria 

da condição corporal é fundamental para uma recuperação rápida do 

anestro pós-parto e redução do IEPs. 

Verifica-se que (Tabela nº 1): a duração de IEP não difere entre os 

sistemas contínuo (476,7) e sazonal (479,7); os partos de fêmeas com 

idade entre os 5 e os 8 anos (P<0,001) são os que geram IEP mais 

curto (453,3) e os partos de Verão têm menor IEP (464,2; P<0,001). 

Por sua vez, o genótipo (puro) e o sexo (fêmea) da cria apresentam 

IEP mais curtos (P≤0,01).  
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