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138 vacas;
Primíparas (24 a 36 meses de idade);
Multíparas (36 a 96 meses);
Unidade experimental de  Instituto de Pesquisa; 
Avaliação do comportamento realizada durante
a pesagem dos bezerros e das vacas,
aproximadamente cinco dias após o parto;
Escore de proteção materna (EPM) variando de
1 (vaca tenta fugir) a 6 (vaca tenta atacar o
manejador); 
Escore de condição corporal da vaca (ECC),
considerando escala de 1 (extremamente
magra) a 6 (gorda), com intervalos de 0,25; 

FATORES QUE AFETAM O
COMPORTAMENTO DE PROTEÇÃO
MATERNA EM VACAS DA RAÇA

HEREFORD

   Avaliar o efeito de diferentes fatores
no comportamento de proteção materna
de vacas Hereford. 

Tabela 1. Efeito de diferentes fatores associados a vacas e bezerros
no escore de proteção materna (EPM) em fêmeas da raça Hereford.
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CONCLUSÃO

   Nenhuma das variáveis independentes
consideradas no modelo apresentou efeito
significativo no EPM.

Vacas Hereford, sob essas condições de
criação, não sofreram influência de ECC,
categoria e idade ao parto ou mesmo
sexo e idade do bezerro na expressão
do comportamento de proteção materna.

Estudo aprovado pela CEUA do INIA (Expediente
2015-43A). 

   O comportamento de proteção materna é um
cuidado importante para a sobrevivência dos
bezerros, no entanto, sua expressão pode variar
entre indivíduos. 
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Figura 1. Vacas e bezerros Hereford durante manejo e avaliação do
comportamento de proteção materna.

Para testar as variáveis que influenciaram o
EPM foi utilizado um modelo linear misto;
Efeitos fixos: ECC da vaca, categoria da vaca
e sexo do bezerro; 
Covariáveis: idade da vaca no parto e idade
do bezerro (em dias) no manejo de
pesagem. 

VARIÁVEL
Escore de condição corporal da vaca
Categoria da vaca
Sexo do bezerro

P-VALOR
0,8866
0,8010
0,6262

COVARIÁVEL
Idade da vaca ao parto 

EPM = 2,74 + 0,001418*idade da vaca
Idade do bezerro

EPM = 2,74 + 0,01207*idade do bezerro

P-VALOR
0,9789

 
0,5721

 


