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Características reprodutivas período de serviço (PS), intervalo de partos (IDP) 
e período de gestação (PG), foram avaliadas em rebanho da raça Nelore, da 
Fazenda Entre Rios, do Grupo Edson Queiroz, no município de Godofredo 
Viana no Estado do Maranhão, na Amazônia Oriental. Os animais avaliados 
foram criados em regime de pasto, sem suplementação na época da estiagem 
no período, compreendido entre os anos de 1988 a 1996. Foram analisadas 
878 observações de PS, 879 de IDP e 1184 de PG, obtidas dos arquivos do 
Escritório Técnico Regional da ABCZ, em Fortaleza-Ce e dos registros 
zootécnicos da Fazenda. Para as análises descritivas dos dados foi usado o 
Programa SAS (Statical Analysis System), 1996, através do procedimento 
GLM. Para o PS e IDP, foram incluídos nos modelos o efeito aleatório do pai da 
vaca, os efeitos fixos de grupo genético da cria anterior, do mês do parto 
anterior e do ano do parto anterior e  as interações entre grupo genético e mês 
do parto anterior, grupo genético e ano do parto anterior além da idade da vaca 
ao parto como, covariável. Para o PG, além do efeito aleatório do pai da vaca e 
idade da vaca ao parto, como covariável, foram incluídos os efeitos fixos do 
grupo genético da cria, mês do parto, ano do parto, sexo da cria, as interações 
entre o grupo genético e mês do parto e grupo genético e sexo da cria. O PS, 
foi influenciado pelo pai da vaca (p<0,05), mês do parto anterior e ano do parto 
anterior (p<0,01). O IDP foi influenciado (p<0,01) pelo pai da vaca, ano do parto 
anterior, mês do parto anterior e idade da vaca ao parto (p<0,05) e o (PG) 
sofreu influência significativa (p<0,05) do mês do parto , sexo da cria e das 
interação entre grupo genético e ano do parto, e de ano do parto e da interação 
grupo genético x sexo (p<0,01). As médias estimadas por quadrados mínimos 
e seus respectivos erros padrões(EP) e coeficiente de variação(CV) foram: 
para o PS = 123,65 + 60,76 dias e CV de 49,14%; IDP = 408,87 + 62,26 e CV 
=15,23%; PG = 285,79 + 4,51 e CV = 1,58. O desempenho reprodutivo do 
rebanho estudado, para as condições de clima tropical, pode ser considerado 
como satisfatório, estando dentro dos parâmetros obtidos por outros autores 
em diferentes regiões. As condições ambientais, principalmente de manejo em 
geral, interferiram acentuadamente nas características estudadas. 


