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Resumo: Estudou-se a relação existente entre o escore corporal da vaca à desmama (ECC) e 
características de desempenho das crias: peso à desmama (P240), conformação frigorífica à desmama 
(CFD) e de produtividade, avaliada como gramas e bezerro desmamado por kg de vaca (RBV). Para as 
análises estatísticas foi empregado o procedimento CORR do SAS. Os resultados obtidos mostram 
correlações de baixa magnitude para todas as associações analisadas. 
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Body condition score of Nelore cows at weaning and its relationship with performance features and 

productivity 
 
Abstract: Studied the relationship between body condition scores of cows at weaning (SCC) and 
performance characteristics of the pupies: weaning weight (P240), carcass conformation at weaning 
(CCW) and productivity, measured as grams and kilograms of calf weaned per cow (RCC). For statistical 
analysis employed the SAS CORR procedure. The results show low correlations for all the associations 
examined. 
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Introdução 

O estudo das relações genéticas entre as características de crescimento e as medidas da eficiência 
produtiva das vacas é importante sob o ponto de vista do custo de manutenção do rebanho de fêmeas em 
crescimento e de vacas em produção. A avaliação da condição corporal apesar de subjetiva, baseada na 
observação visual, é uma maneira prática de se avaliar o estado nutricional do rebanho em determinado 
momento, possibilitando alterações de manejo em ocasiões estratégicas, de modo que os animais 
apresentem as condições mínimas no momento desejado. Segundo Mello et al. (2004) vacas com boa 
condição corporal podem não obter todos os nutrientes necessários para a produção de leite, mas têm 
condições de mobilizar reservas corporais para a manutenção da lactação e desmamar bezerros pesados. 
Baldi et al. (2008), trabalhando com fêmeas da raça Canchim, concluíram que a seleção para os índices 
de tamanho corporal ou para os pesos ajustados para condição corporal deve apresentar respostas 
correlacionadas negativas com as características produtivas das fêmeas. O objetivo deste trabalho é 
estimar as correlações fenotípicas entre escore corporal da vaca e características de desempenho em 
animais da raça Nelore. 

 
Material e Métodos 

O presente estudo foi desenvolvido a partir de informações coletadas em 20 rebanhos da raça 
Nelore participantes do Programa Embrapa de Melhoramento de Gado de Corte - Geneplus. Durante o 
ciclo reprodutivo 2008/2009 foram obtidas, nestes rebanhos, 3.925 informações de peso a desmama da 
cria, peso e condição corporal da vaca a desmama (ECC), além de 2.653 informações de conformação 
frigorífica dos produtos a desmama (CFD). Os animais avaliados se encontravam todos no sistema de 
criação a pasto. As avaliações de ECC foram realizadas designando-se valores em uma escala de um a 
seis pontos para vacas extremamente magras (um) a até extremamente gordas (seis), de acordo com a 
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metodologia adota pelo Programa Embrapa-Geneplus. A conformação frigorífica, envolvendo estrutura, 
musculosidade e cobertura de gordura, foi também avaliada em uma escala de seis pontos, de acordo com 
metodologia adotada pelo Programa Embrapa-Geneplus. O peso a desmama foi padronizado para os 240 
dias (P240) e o peso da matriz a desmama (PPV) foi ajustado, pelo método de quadrados mínimos, para a 
idade em dias (regressão linear). A relação entre o peso do bezerro e o peso da vaca a desmama foi 
calculada de acordo com a seguinte expressão: RBV = P240*1000/PPV, expressa em gramas de bezerro 
por quilo de vaca, em que RBV é relação do peso do bezerro corrigido para 240 dias de idade (P240) 
para o peso da vaca ajustado para a idade (PPV). Para obtenção das correlações fenotípicas utilizou-se o 
procedimento CORR, contido no pacote estatístico SAS (1996). 

 
Resultados e Discussão 

As correlações fenotípicas obtidas entre as diferentes características e o escore corporal das 
matrizes são apresentadas na Tabela 1. Em termos gerais, o escore corporal das matrizes apresenta 
correlações de baixa magnitude com as características analisadas.  

Tabela 1. Correlações fenotípicas entre escore corporal da vaca á desmama (ECC) e 
                 características de produtividade e de desempenho das crias. 

Característica CF240 ECC RBV 

CF240    

ECC -0,119   

RBV 0,566 0,024  

P240 0,597 0,085 0,961 

CF240: conformação frigorífica dos produtos a desmama; ECC: condição corporal da vaca a desmama; P240: 
peso a desmama padronizado para os 240 dias de idade; RBV: em gramas de bezerro desmamado por quilo 
de vaca. 

A correlação entre ECC e CFD, (Tabela 1), é negativa, indicando que matrizes de escores 
corporais superiores tendem a desmamar bezerros não muito bem conformados. Por outro lado, a 
correlação entre ECC e P240, de baixa magnitude, sugere que o ECC teria pouco impacto sobre o peso á 
desmama dos bezerros. Wiltbank et al. (1991), estudando os efeitos dos níveis de energia sobre a 
reprodução de vacas da raça Hereford, observaram que os bezerros de vacas com ECC moderada 
pesaram em média 18 kg a mais do que os bezerros de vacas magras, o que por si só tem um grande 
impacto econômico. Para Spitzer et al. (1995), o ECC ao parto (4, 5 ou 6, na escala de 1 a 9), não teve 
efeito no peso a desmama ajustado para 205 dias, porém as vacas que ganharam mais peso pós-parto 
(0,90 kg/dia), desmamaram bezerros mais pesados (200 ± 3 kg) do que as que tiveram ganho moderado 
pós-parto (188 ± 3 kg). O ECC apresentou correlação próxima de zero com RBV (Tabela 1). A 
porcentagem de bezerros desmamados anualmente é um dos fatores de maior importância entre os que 
determinam o lucro ou o prejuízo do sistema de cria. Portanto, o principal objetivo da cria deve ser 
aperfeiçoar esta relação. Segundo Rovira (1996), a situação ideal seria ter vacas pequenas, precoces, com 
moderada produção de leite e alta fertilidade, e bezerros com alto potencial de crescimento, pelo uso de 
touros grandes. Segundo o autor, esta prática diminuiria os custos de manutenção e os riscos de sofrer 
deficiências nutricionais e quedas na produtividade. 
 

Conclusões 
O escore de condição corporal da vaca à desmama, apresentou correlações de baixa magnitude 

com as características de desempenho e produtividade analisadas. 
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