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INTRODUCTION
Competitive demand for use in unprocessed or processed
human foods, nonruminant animal feed, and ethanol production has
increased the value, or market price, of cereal grains like maize,
sorghum, barley, and wheat. Grain is fed to meat- and milk-producing
ruminants with the general goal of attaining maximal nutrient delivery
from a high-value energy source, starch. Therefore, identification and
resolution of limits to nutrient delivery has economic value. This
paper will center on properties of feed grains and aspects of
consumption, fermentation, enzymatic digestion, absorption, and
post-absorptive metabolism of starch from feeds. Once
characterized, economic or biological response to limits to nutrient
delivery can be evaluated and managerial decisions can be made
from those perspectives. In addition to individual scientific articles,
published reviews serve as a basis for discussion and analysis
(Huntington, 1997; Swanson and Harmon, 2002; Harmon et al., 2004;
Offner and Sauvant, 2004; Svihus et al., 2005; Huntington et al.,
2006).
DIETARY SOURCES OF STARCH
Starch in cereal grains
Structure of cereal grains is predicated on the reproductive
priorities of the plant and selection to attain human goals of plant
cultivation. Seed structure and chemical composition vary among
plant species, and among varieties within species. Starch granules
within a seed vary in size, amorphous or crystalline structure, and
type of polysaccharide, amylose, or amylopectin (Svihus et al., 2005).
Among varieties of corn, increased crystallinity is linked to decreased
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ruminal degradation of starch (Martin et al., 1999; Phillipeau et al.,
1999; Taylor and Allen, 2005a). Lipids of all types in cereal grains
contribute from 5 to 10 g/kg of starch granules, and proteins
contribute 3 g/kg of starch granules. Grains with smaller starch
granules (oats and rice) have greater rates of enzymatic starch
digestibility than starch sources with larger granules (corn, wheat,
potatoes). However, in general, larger granules are more crystallized
than smaller granules, which means that it is easier to gelatinize
larger granules than smaller ones (Svihus et al., 2005). Increased
amounts of lipids and protein in seeds are linked to reduced rate of
digestion, likely in response to a membrane-coating effect that makes
enzymatic access more difficult.
Grain processing with heat,
moisture, and pressure to form flakes or pellets increases digestibility
by gelatinizing starch, but gelatinization ranges from 10 to 200 g/kg of
starch in pelleting, 400 to 500 g/kg of starch with steam flaking, and
as low as 380 g/kg of starch with extrusion. In comparison to
grinding, rolling starch sources (e.g., barley, wheat, oats) decreased
small intestinal and total tract digestibility by increasing hind gut
digestion of starch (Larsen et al., 2009).
Cereal versus legume Starch
In situ (Offner et al., 2003) and in vivo studies with cattle
(Reed et al., 2004; Van der Pol et al., 2008) suggest increased rumen
escape starch and digestibility in the small intestine of legume starch
sources (e.g., faba beans, wrinkled and smooth peas) compared with
cereal grain sources (barley and wheat). Elevated levels of amylose
(30-65%), strong interactions between amylase chains, enclosed
starch granules by intact tissues and cell structures, high levels of
antinutrients and associated ‘B’ type crystallites are several
components that contribute to the reduced bioavailability of legume
starch sources (Deshpande and Cheryan, 1984; Hoover and
Sosulski, 1985; Siddhuraju and Becker, 2001; Tovar et al., 1991;
Wursch et al., 1986). The term ‘resistant starch’ has been associated
with legume sources where starch present is physically inaccessible
to digestive enzymes due to enclosure of intact cells (Hoover and
Zhou, 2003). In a side by side study of cereal to legume starch with
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lactating dairy cattle, starch intake varied from 3.3 to 5.3 kg/d with
cereal sources and from 1.7 to 4.0 kg/d for legume sources (Larsen
et al., 2009). Legume starch digestibility in the rumen, small
intestine, and total tract was lower than cereal starch from barley and
wheat in lactating dairy cattle. Reducing the particle size of legume
starch, in comparison to cereal starch, is of key importance in
improving digestibility. In contrast to rolled legumes (781 g/kg starch
intake), ground legumes were higher (943-970 g/kg starch intake) for
total small intestinal and ruminal digestibility indicating additional
processing is needed to increase digestibility of legume starch.
Distiller’s grains as energy sources
Many researchers have found that distiller’s grains from a
variety of grains are roughly comparable to corn grain as a feedstuff
in growing, finishing, or lactation diets. Obviously, the energy that the
grain contained in the form or starch was removed in the distilling
process; energy in distiller’s grains is in the form of fermentable fiber,
protein, and fat (Spiehs et al., 2002). Production studies show no
negative effects on lactation or growth with inclusion rates from 20%
to 50% of dietary dry matter, mostly at the expense of cereal grain
(Schingoethe et al., 2009; Roeber et al., 2005; Ham et al., 1994).
RUMINAL STARCH DEGRADATION
As previously discussed, physical features of starch and
processing before feeding affect ruminal degradation of starch.
Ruminal degradation is an enzymatic process that releases glucose
and other sugars that are fermented by ruminal microbiota. In
general, the rate of ruminal degradation is inversely related to particle
size of feedstuffs (Gaylean et al., 1981) and positively related to
processing (Huntington, 1997; Offner et al., 2003; Larsen et al.,
2009). Particle size of feedstuffs decreases in response to
processing or moisture content of corn (Oba and Allen, 2003a) or
genotype of wheat and corn (Martin et al., 1999), which in turn
changes rates of digestion (mean retention time) of dietary starch in
the rumen. Offner and Sauvant (2004) concluded that in situ
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methods to measure ruminal degradation underestimate the extent of
degradation of slowly degradable starch granules, and overestimate
degradation of readily degradable granules. Nevertheless, in vitro
procedures are valuable tools to characterize and compare dietary
starch sources in terms of their rate and extent of ruminal
degradation.
Production and accumulation of byproducts of ruminal
fermentation, short-chain fatty acids and lactate, respond directly to
starch degradation rates in the rumen. Those byproducts have major
effects on microbial, physical and chemical conditions in the rumen.
Increased starch intake causes increased organic acid production
(with proportionately more propionate than acetate), changes in the
ruminal microbial population, increased microbial protein production
and concomitant decreased accumulation of ammonia, and
decreased fiber digestion (Poore et al., 1983; Martin et al., 1999;
Philippeau et al., 1999; Oba and Allen, 2003b; Taylor and Allen,
2005b). Increased acidity (decreased pH) and its negative effect on
the well-being of fibrolytic bacteria and protozoa result in measurable
changes in proportions of acids and instability in self-control of rumen
fermentation, which can be manifested as acute or subacute ruminal
acidosis.
Ruminal starch fermentation is a linear function of starch
intake, with predictions from reviews and analysis of published in vivo
data of 710 g (Offner and Sauvant, 2004) and 770 g (Harmon et al.,
2004) fermented per kg of starch intake. These reviews include a
variety of diets and starch sources; our estimate of the possible
change in the proportion fermented in the rumen due to processing,
or particle size, is 10%, or plus or minus 75 g per kg of starch intake.
At any rate, the major limitation to feeding starch becomes a function
of adverse effects on rumen environment more than constraints on
digestion and fermentation. In turn, that means it becomes a
management requirement in real-world situations, to maximize use of
starch as an energy source without deleterious consequences of
acidosis. Bunk managment, or control of feed availability, and
inclusion of ionophores in the diet are two examples of strategies to
avoid large fluctuations in voluntary intake and subesequent
fermentation upsets.
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Almost all of the fermentation products are useful energy
sources for the ruminant, with the exception of methane. The
difference between energy captured from ruminal vs. intestinal
digestion of starch, about 10% of energy in dietary starch, is due to
loss of energy as methane (McLeod et al., 2001).
A key missing component, or area in need of research, is
characterization of ruminal events at high intakes found in production
situations with pen-fed animals. Success in that area will come from
more insight into animal behavior or rumen environment from remote
sensing equipment and approaches (AlZahal et al., 2009).
DIGESTION AND ABSORPTION IN THE SMALL INTESTINE
There are three major components to digestion and absorption
of starch in the small intestine of ruminants. The first component is
the action of pancreatic !-amylase. !-Amylase hydrolyses starch
and forms maltose and branched chain products commonly referred
to as limit dextrins. The second component is the hydrolytic action of
brush border carbohydrases followed by absorption at the brush
border membrane of the intestine. The third is the transport of
glucose out of the intestinal lumen and into the portal blood
circulation.
The adequacy of secretion of !-amylase and bicarbonate by
the ruminant pancreas is a point of debate. Lack of an adaptive
response of the ruminant pancreas to increased dietary starch
(Kreikemeier et al., 1990; Larsen et al., 2009) remains a biological
enigma and has led to speculation that pancreatic !-amylase is the
limiting phase of intestinal starch assimilation (Huntington, 1997).
Others (Oba and Allen, 2003a,b; Taylor and Allen, 2005b) conclude
from their data from dairy cows that the physical and chemical
characteristics of the corn particles is the primary limiter of intestinal
starch digestion. Brush border carbohydrases in ruminants have not
been adequately characterized. There are measurable maltase and
isomaltase activities with little or no adaptive response to diet (Janes
et al., 1985; Kreikemeier et al., 1990). Abomasal infusions with
glucose, corn dextrins or corn starch into steers showed little free
glucose, but an accumulation of disaccharides (Kreikemeier and
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Harmon, 1995) with little free glucose. Kreikemeier and Harmon
(1995) concluded from their studies with steers that starch absorption
could be limited by lack of adequate brush border !-glucosidase
activity. Clearly, the components that limit starch assimilation in the
small intestine (!-amylase secretion, corn particle size, brush border
!-glucosidase) are not mutually exclusive; rather, they likely work in
concert.
As in other species, the sodium dependent glucose
transporter (SGLT1) moves glucose from the lumen of the ruminant
intestine into enterocytes (Harmon and McLeod, 2001) and has been
the central target in a search for adaptive control (Ashenbach et al.,
2002). An experimental RNA comparison of SGLT1 expression
between pre-ruminant and adult bovine ruminant intestinal samples
found declined activity and amount in adult ruminants (Wood et al.,
2000). Liao et al. (2010) reported a 1.25 fold increase in the
expression of SGLT1 mRNA abomasal content from starch
hydrolysate in beef steers while other studies observe no adaptive
response in SGLT1 activity to luminal substrate in cattle (Bauer et al.,
2001; Rodriguez et al., 2004). If there is a positive relationship
between increased SGLT1 mRNA expression and functional activity,
the ability to upregulate transepithelial glucose absorption within beef
cattle is possible in response to increasing levels of luminal substrate
(Liao et al., 2010). Apparently glucose can leave the lumen of the
intestine by paracelluar diffusion (Huntington, 1997).
LARGE INTESTINAL FERMENTATION
Total tract digestibilities of starch in ruminants usually exceed
90%, because fermentation in the cecum and other regions of the
large intestine (Huntington, 1997; Zinn et al., 2007). However, this
fermentation adds nothing to the energy supply of the ruminant
(Table 1), and in fact causes increased metabolic costs associated
with the function of those tissues (Huntington et al., 2006).
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Table 1 - Stoichiometric estimates for efficiency of energy capture
from starch digestion in beef steersa
Component

Rumen

Losses
Microbial synthesis
Heatfermentation
Heatdigestion
Transport
Gains
Microbial biomass
Balance
a

Small intestine
Large intestine
-------------J/MJ -------------

85-120
150-300
1-2
4-7

0
0
6
26

85-120
150-300
1-2
4-7

135-270
787-850

0
968

0
517-715

Harmon and MacLeod (2001).

EFFICIENCY OF STARCH DIGESTION
Harmon and MacLeod (2001) calculated the yield of digestible
energy for each region of the gastrointestinal tract and summed these
to estimate overall energy yield. Shifting digestion from the rumen to
the small intestine decreases the efficiency of energy yield when
small intestinal digestibility was less than 75% . When digestibility in
the small intestine is above 75%, the efficiency of energy yield was
increased by shifting digestion from the rumen to the small intestine.
Our application of the energy efficiencies of Harmon and MacLeod
(Table 2) indicates that energy capture increases as the proportion of
starch digested in the rumen increases, until energy capture
becomes stable across a range of ruminal digestion proportions when
0.75 g of starch/g entering the small intestine is digested there. Then
energy capture increases as rumen digestion proportions decrease
until maximal energy capture is attained with a biologically unrealistic
digestion in the small intestine of 0.85 g/g of starch entering the small
intestine, coupled with a ruminal digestion of only 0.5 g/g of starch
consumed. Table 2 also indicates that total tract digestion ranges
between 0.88 and 0.98 when ruminal starch digestion is at least 0.6 g
of starch/g of starch consumed, regardless of variation in small
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intestinal digestion proportions. Summarization of published data on
intestinal digestion of starch indicates that small intestinal digestibility
exceeds 70% when 700 g/d or less starch reaches the small intestine
and is less than 44 % when 1,500 g/d of starch reaches the small
intestine (Table 3, Huntington et al., 2006).
Interpolation of
information in Tables 2 and 3 indicates that maximal energy capture
is attained when a beef steer consumes 2,400 g of starch a day, with
75% digestion in the rumen. That provides approximately 80%
capture of energy from starch and total tract digestibility of
approximately 96%. We conclude from these interpretations that
advantages in digestive efficiency through increased intestinal starch
digestion can only be obtained at low intakes, or perhaps with highly
processed feeds such as steam-flaked corn. The low digestibility and
low energetic efficiency of large intestinal digestion dictates that
biological efficiency of starch digestion decreases dramatically when
the capacity of the small intestine to digest starch is exceeded.
Table 2 - Total tract energy capture, J/MJ as starch, and total tract
digestion of starch, g/g of starch consumeda
Digested in
Digested in the rumen, g/g of starch consumed
the small
intestine, g/g
0.5
0.6
0.7
entering
Capture Digestion Capture Digestion Capture Digestion
0.45
693
0.846
715
0.877
736
0.908
0.55
728
0.874
742
0.899
757
0.924
0.65
763
0.902
770
0.922
778
0.941
0.75
798
0.930
798
0.944
799
0.958
0.85
833
0.958
826
0.966
820
0.975
a

0.8
Capture Digestion
757
0.938
771
0.950
785
0.961
799
0.972
813
0.983

Assumes 0.44 g digested /g entering the large intestine, and energetic efficiencies of
0.8, 0.97, and 0.62 for the rumen, small intestine, and large intestine, respectively
(Harmon and MacLeod, 2001).
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Table 3 - Calculated digestion of starch in the small intestine (SI) of
beef steersa
Starch entering the
SI, g/d
300
500
700
900
1,100
1,300
1,500
a

Starch digested in SI,
g/d
253
397
492
555
599
630
652

Starch digested in the SI,
g/g entering
0.843
0.794
0.703
0.617
0.544
0.484
0.435

Calculated from equation in Huntington et al. (2006)

POSTABSORPTIVE METABOLISM OF PRODUCTS OF
DIGESTION AND ABSORPTION
Relationship to energy intake
One of the main distinctions of ruminants in comparison to
other animals is that they are continually synthesizing glucose.
Metabolic requirements for glucose are linked to level of production,
and glucose metabolism can be calculated as a linear function of
metabolizable energy intake (ME) across a wide range of body
weights, breeds, or productive purposes (Huntington et al., 2006). It
is also interesting to note that secretion of pancreatic !-amylase
responds to increased energy intake (Harmon, 1993). Glucose
irreversible loss represents glucose carbon that is used by the animal
and will not be recycled (for example, excretion as milk lactose, or
exhalation as CO2). Coefficients of determination (r2) are 0.93 for
regression of irreversible loss on ME intake, 0.93 for regression of
liver gluconeogenesis on ME intake, and 0.89 for liver propionate
uptake. Therefore, these relationships with ME intake can explain
most of the variation in the data sets across a variety of body
weights, diet composition, and production priorities. Of course, a
common way to increase ME intake is to increase energy density of
the diet by including grain or other starch-containing feedstuffs.
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Direct use of absorbed glucose by visceral tissues of
ruminants is equal to 28% of glucose available for absorption in the
small intestine (Harmon et al., 2001; Rigout et al., 2002; Lemosquet
et al., 2003). Almost none of the published information specifies or
discriminates among dietary sources of energy; however, extensive
analysis of data from cattle and sheep indicates that the presence of
corn grain in the diet will increase glucose turnover (the sum of
irreversible loss and recycling) more than isoenergetic diets that
contain grain other than corn (Ortigues-Marty et al., 2003). This
underlines the fact that ruminants will continue to synthesize glucose
even when they are provided a diet rich in starch, largely through use
of glucogenic ruminal fermentation products.
GLUCOSE PRECURSORS
Several products of starch digestion and absorption are key
carbon sources for gluconeogenesis. Propionate is quantitatively
most important; net propionate uptake by the liver accounts for about
70% of net liver glucose production (Huntington et al., 2006).
Propionate is followed by L-lactate and glucogenic amino acids.
Propionate and lactate are direct fermentation products, and amino
acids are, at least in part, from microbial protein. However, amino
acids and lactate may arrive in the liver as immediate products of the
Cori cycle (lactate to and from glucose in the gut or peripheral
tissues) or deamination or transamination of glucogenic amino acids
(again in the gut or peripheral tissues).
As steers became older and fatter, the maximal theoretical
contribution of propionate to gluconeogenesis reduced in favor of
increased contribution of gluconeogenic amino acids (Eisemann et
al., 1996). Second, in steers fed high concentrate, flaked sorghum
grain diets, decreasing flake density (increased ruminal fermentation
rate) increased supply of propionate, which was directly linked to
increased gluconeogenesis (Lozano et al., 2000). Studies of the
effect of insulin on net hepatic glucose release and net uptake of
glucose precursors show that increased insulin supply in euglycemic,
hyperinsulinemic beef steers will reduce liver glucose production to
the point where all glucose production could be derived from
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propionate that was removed by the liver (Eisemann and Huntington,
1994). Intravenous infusion of propionate to lactating dairy cows
reduced net hepatic uptake of lactate, and switched hepatic pyruvate
flux from net uptake to net output (Baird et al., 1980). Intravenous
infusion of lactate did not change net hepatic uptake of propionate.
Calculations that account for recycling of radioactivity of compounds
infused intravenously into a sheep indicate that 95% of propionate
removed by the liver is used for gluconeogenesis (Steinhour and
Bauman, 1988) These results plus in vitro data with hepatocytes from
ruminating calves (Donkin and Armentano, 1995) imply that
propionate use for gluconeogenesis is independent of insulin’s
control, and that there is a high metabolic priority for the liver to
remove propionate from blood and use it to satisfy the need for
gluconeogenesis. Insulin-independent use of propionate for
gluconeogenesis also supports the observations that high starch
diets (corn, wheat, or sorghum) that promote production of propionate
in the rumen likely will promote higher rates of gluconeogenesis. The
relative insensitivity to control by insulin also implies that use of
ionophores or other feed additives that promote propionate
production should spare other glucose precursors, such as glycerol
or glucogenic amino acids.
GLUCOSE USE
Liver glucose production accounts for 75% or more of glucose
total entry rate (the sum of glucose that enters the bloodstream from
all sources; Huntington et al., 2006). It does not include glucose
absorbed from the gut or gluconeogenesis in kidneys or other
extrahepatic tissues. It does include gluconeogenesis from dietary
precursors (propionate, lactate, glucogenic amino acids) as well as
recycling of glucose carbon. Possible avenues of recycling include
glycogen production and glycogenolysis in the liver or muscle,
movement of carbon through synthesis and catabolism of glucogenic
amino acids, or movement of carbon through lipid metabolism in the
form of glycerol. Therefore, the energy delivered by high starch diets
moves through many metabolites to meet needs in carbohydrate,
protein, and lipid metabolism. Glucose oxidation to CO2 in growing
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Holstein steers consuming a 30% concentrate diet (44.4% of
irreversible loss, Veenhuizen et al., 1988) and lactating dairy cows
that need glucose for milk lactose synthesis (17.2% of irreversible
loss, Bauman et al., 1988) shows that normally functioning ruminants
have more than adequate gluconeogenic capacity to meet glucose
irreversible loss as well as to meet other requirements for metabolic
balance, or homeostasis. Increased conversion of propionate to
glucose in the liver can account for increased glucose irreversible
loss (Huntington et al., 2006), indicating that the major dietary
glucose precursor keeps pace with minimal glucose need as ME
intake increases. Veenhuizen et al. (1988) fed steers 600 g/d of
sodium propionate and increased gluconeogenesis from propionate,
increased irreversible loss of glucose by 59%, increased oxidation of
glucose to CO2, and increased the percentage of CO2 supplied by
oxidation of glucose from 7.8 to 13.1%. Increased oxidation of
glucose to CO2 accounted for essentially all of the increased
irreversible loss of glucose by the steers. Intensive, metabolic studies
indicate that normally functioning ruminants (not ketotic or otherwise
diseased) are capable of synthesizing sufficient glucose to match
irreversible loss, and that the animals will oxidize glucose in excess
of that metabolic requirement. However, there may be some benefit
by sparing amino acids that otherwise would have been used to
support gluconeogenesis. Propionate production in the rumen
represents a relatively efficient capture of energy for subsequent
production of glucose, but there has to be a concomitant demand
(pull) to avoid oxidation of extra glucose.
Site of Starch Digestion Affects Glucose and Energy Metabolism
As would be expected, shifting starch digestion from the
rumen to the small intestine increases glucose absorption (Taniguchi
et al., 1995; Reynolds et al., 1998; Harmon et al., 2001). Shifting the
site of digestion of 800 g/d of starch from the rumen to the small
intestine increased visceral tissue use of glucose from 120 to 281
g/d. However, as indicated by oxygen consumption in beef steers
(Harmon et al., 2001) and lactating dairy cows (Reynolds et al.,
1998), the increase in glucose use by the portal-drained visceral
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tissues is not associated with an increase in energy use by those
tissues, indicating that other energy substrates are conserved.
Taniguchi et al. (1995) and Harmon et al. (2001) both infused
800 g/d of starch either into the rumen or the abomasum of beef
steers, and both measured blood flow and net nutrient flux across
splanchnic tissues. Both experiments infused the same quantity of
starch, but Harmon et al. (2001) supplied a partially hydrolyzed form,
which resulted in greater glucose absorption. Ruminal starch infusion
predictably increased absorption of short-chain fatty acids in both
studies. When expressed on an energy basis, both experiments
showed that sum of metabolizable energy absorbed and energy lost
as heat was not affected by the site of starch digestion; increased
absorption of energy in the form of glucose with abomasal starch
digestion was matched by increased absorption of energy in the form
of short-chain fatty acids with ruminal starch fermentation. The
supply of major precursors reaching the liver for gluconeogenesis
was not affected by the site of starch digestion. Liver glucose
production was similar for both sites of starch digestion in steers
(Taniguchi et al., 1995; Harmon et al., 2001).
If one examines the total energy available for use by
peripheral tissues (total splanchnic flux), there are differences in
substrates available as described above. Greater quantities of
glucose available with postruminal starch digestion result in greater
quantities of total glucose irreversible loss and peripheral tissue use
by steers (Harmon et al., 2001). However, if we look at energy
available for use by peripheral tissues, the data of Taniguchi et al.
(1995) and Harmon et al. (2001) differ in quantities of glucose
available from postruminal digestion. The quantity of acetate
available for peripheral metabolism was greater when more glucose
was absorbed postruminally, which would agree with the concept that
in portal-drained viscera, acetate use is associated primarily with
oxidative metabolism rather than incorporation into mesenteric fat.
Oxidation of acetate to CO2 can represent up to 25% of the whole
body acetate turnover on forage-based diets (Pethick et al., 1981).
Bartley and Black (1966) and Knowlton et al. (1998) both discuss the
possibility that postruminal starch digestion causes preferential use of
glucose by the portal-drained viscera tissues, thereby reserving
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amino acids and VFA for other functions. A numerical increase in
acetate flux between a basal diet control and the postruminal starch
infusion of Taniguchi et al. (1995) would indicate that the addition of
glucose supply does result in some conservation of acetate. These
differences resulted in 635 kcal/d greater peripheral energy
availability for the ruminal treatment in Taniguchi et al. (1995) and
1759 kcal/d greater energy for the abomasal digestion in Harmon et
al. (2001).
In an attempt to look at the metabolic consequences of
changing site of starch digestion, we created a scenario for a
finishing beef steer (Table 4). Glucose irreversible loss and liver
gluconeogenesis were calculated using the equations for growing
cattle (Huntington et al., 2006). The diet contained 90% grain, which
provided 6,300 g of starch daily. We used the proportions of
Veenhuizen et al. (1988) for transfer of ruminal propionate to blood
glucose as the basis for an estimate of 45% of carbon from ruminally
digested starch appearing as blood glucose. In contrast,
approximately 70% of available starch digested in the small intestine
appears as blood glucose (Harmon et al., 2001). Therefore, we
assumed that ruminal conversion of carbon from starch digested in
the rumen to blood glucose is 45/70, or approximately 64% as
efficient as the conversion in the small intestine.
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Table 4 - Glucose metabolism relative to starch intake in a finishing
beef steer consuming a 92% concentrate diet
Body weight, kg
Dry matter intake, kg/d
Weight gain, kg/d
Metabolizable energy intake, Mcal/d
Liver gluconeogenesis, kg/da
Glucose irreversible loss, kg/db
Glucose oxidized to CO2, kg/dc
Starch Intake to support glucose irreversible loss, kg/dd
25% of ruminal fermentation of dietary starch
50% of dietary starch fermented in the rumen
75% of dietary starch fermented in the rumen
a
b
c
d

400
10
1.6
27
1.37
0.97
0.43
4.13
2.40
2.04

Calculated as 20 " ME intake + 9 (Huntington et al., 2006).
Calculated as 12 " ME intake + 64 (Huntington et al., 2006).
Calculated as 0.444 times irreversible loss for beef steers (Veenhuizen et al., 1988).
Calculated from the irreversible loss in this table and the following assumptions: 45% of
carbon from starch digested ruminally appears as blood glucose; use of the equation
represented in Table 1 to calculate starch digested in the small intestine; and 70% of
starch disappearing in the small intestine appears as blood glucose (Harmon and
MacLeod, 2001).

The amount of dietary starch required to support glucose
irreversible loss decreases as rumen degradation of starch increases,
largely in response to the limits of small intestinal digestion (Table 3).
The small intestine of the hypothetical steer does not have sufficient
starch digestion capacity to meet the steer’s requirement for glucose
irreversible loss. Using the assumptions and calculations in Table 4,
at least 15 % of the 6,300 g/d of starch consumed needs to be
fermented in the rumen to accommodate the animals’ requirements
for glucose irreversible loss solely from dietary starch. In that
physiologically untenable situation, over 4.6 kg of starch would enter
the large intestine and total tract digestibility would be 59%.
The hypothetical beef steer in Table 4 illustrates two main
points about the limitations to starch digestion in the small intestine.
First, at 70% or 80% of consumed starch degraded in the rumen,
the steer can eat sufficient starch to meet his metabolic need for
glucose (to replace glucose that is irreversibly lost). Particularly in
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medium- and high-grain diets, there is a ready supply of propionate
from rumen fermentation. Propionate’s best use is for glucose
synthesis in the liver. Second, excess glucose is oxidized. Oxidation
of glucose from gluconeogenesis appears inefficient to us, but
glucose metabolism is not independent of other vital metabolic
activities, like protein synthesis and degradation. We do not know if
oxidation is the most biologically efficient use of dietary starch overall,
but possibly there are positive effects of sparing acetate and/or amino
acids from oxidation.
CONCLUSION
Cereal grains and other starch sources have been fed to beef
cattle to enhance productivity and profitablility. This will continue into
the forseeable future. We recommend maximizing starch
fermentation in the rumen because of limits to starch digestion in the
small intestine and inefficiencies linked to starch fermentation in the
large intestine. Processing of starch sources to attain at least 75%
ruminal digestion should improve growth and efficiency in cattle.
Finally, management is the key to feeding high grain diets to beef
cattle.
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EXPANDING GLOBAL BEEF MARKETS
Global beef production and trade opportunities have generally
expanded in the past two decades despite setbacks since 2007. Total
beef production in major producing countries decreased in 2008 and
2009. This is the cumulative result of first, a surge in grain prices in
2007-2008 followed by global economic recession in 2008 and 2009.
Although total beef production is expected to decrease again in 2010,
total world beef exports are forecast to improve slightly over 2009
levels (Figure 1). The global beef market has been very dynamic in
recent years reflecting a number political and trade issues as well as
continued development among several major beef producing,
consuming, importing and exporting countries. Recent setbacks and
adjustments notwithstanding, global beef markets are expected to
continue building in coming years.
BEEF PRODUCTION AND CONSUMPTION
As a general rule, countries that are big producers of beef are
also big consumers of beef. This is partly a reflection of size and the
absolute level of beef production and consumption roughly correlates
to the size of the countries. Table 1 presents the ten largest beef
producing and consuming countries and confirms that eight of the ten
countries are among the largest producers and consumers of beef.
Among the exceptions to this rule are Australia and Canada, who are
major producing countries that are not major beef consuming
countries, in terms of total level of consumption. Among consuming
nations, Japan is a major beef consuming country but not a major
beef producer.
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Figure 1 - Major World Beef Exports.
Source: USDA-FAS.

Table 1 - Major Beef Producing and Consuming Countries, 2009
Total Production
United States
Brazil
EU-27
China
Argentina
India
Australia
Mexico
Canada
Russia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total Consumption
United States
EU-27
Brazil
razil
China
Argentina
India
Russia
Mexico
Pakistan
Japan

Source: USDA-FAZ.

FACTORS AFFECTING BEEF DEMAND
Demand for beef in any country is a combination of many
cultural, demographic and economic factors. The total absolute level of
beef consumption is the combination of total population and per capita
consumption. Per capita beef consumption demonstrates the underlying
cultural preferences for beef consumption and reflects relative
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preferences for meat and specifically for beef. Figure 2 shows the wide
range of per capita beef consumption for several countries. In some
cases high per capita consumption puts a country in the list of major
consumers despite a smaller population. Most notable in this regard is
Argentina, the largest per capita beef consumer in the world. Uruguay is
a small country, in size and population, and does not make the list of
major producing or consuming nations but also has very high per capita
beef consumption and will appear as a major beef trading nation.
Several countries have both relatively large populations and high per
capita consumption including the United States and Brazil. Australia and
Canada are large countries with small populations and are not among
the major consuming nations despite a relatively high per capita
consumption level.
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Figure 2 - Per Capita Beef Consumption, Selected Countries, 2009.
Source: USDA-FAS.
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At the other extreme are countries with relatively low per
capita beef consumption but big populations that result in large total
beef consumption. The most extreme example of this is India with an
estimated per capita consumption of 1.7 kilograms per capita spread
across a huge population. Of course, average per capita
consumption in India masks the reality of a large Hindu population
that does not consume beef but the low average per capita does
capture the fact that overall tendency for beef consumption in India is
low and likely to stay low. China also has low per capita beef
consumption across a huge population that makes China in total a
large beef consuming nation. Pork is the most consumed meat in
China and beef is a relative newcomer with considerable apparent
potential. Other factors, discussed below, likely explain both China’s
current low level of beef consumption and future potential. Japan’s
relatively low and stable per capita beef consumption is a reflection of
the specific role of beef in Japan’s heavily seafood oriented diet.
While preferences reflect consumers’ willingness to consume
beef, it is income level that determines consumers’ ability to
purchase and consume beef. The list of major beef consuming
countries includes low, middle and high income nations. Different
income level often explains different quantities and qualities of beef
consumption across countries. In many instances, beef is more
expensive than other meat alternatives and consumption is sensitive
to income level. Beef consumption is often limited in low income
countries with considerable potential for growth as income levels
grow. Growth in beef demand in Mexico is an example of this
potential where both quantity and quality of beef demand has
changed in recent years. China currently has low per capita
consumption, appears to have a tendency for meat consumption, and
with a huge population, has tremendous potential for growth in beef
demand and total consumption. China is currently a major beef
producer and consumer but neither imports or exports significant
quantities of beef. This could change in the future.
High income markets are often more mature with less
potential for growth in per capita consumption and total population. It
is unlikely that per capita beef consumption in the United States or
Canada is likely to grow significantly. However, high income markets
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may offer potential to enhance value as consumers can afford and
demand more quality characteristics and non-consumptive attributes
for beef products. Thus, while total quantity may grow slowly or even
decrease somewhat, total value may grow as consumers pay more
for organic, natural, or other quality attributes or for social attributes
such as animal welfare or environmental practices used in beef
production.
Both from nutritional and economic perspectives, the
availability and price of related goods affects beef demand.
Nutritionally, beef is usually one of several protein sources including
other meats and seafood, along with dairy products, eggs and
vegetable protein sources. Variable preferences and income levels
determine the influence of these substitutes on beef demand. Many
low income countries switch from vegetable protein sources to animal
protein sources as soon as income growth makes meat consumption
feasible. In other situations, consumers switch from offal to more
muscle cuts or to higher quality meat or simply increased quantity of
dietary meat. The market dynamics that influence prices of meats
differentially within and between countries, results in additional short
run volatility in beef demand and prices.
GLOBAL BEEF TRADE
Table 2 lists the major beef exporting and importing countries.
Considerable change in the position and shares of major beef traders
has occurred in recent years. Rapid growth in Brazilian beef
production and exports allowed Brazil to overtake Australia as the
world’s largest beef exporter in 2004. Declining exports and growing
imports changed the European Union in 2003 to a net importing
region. A decade of decreasing beef production in Russia has led to
sharply increased Russian beef imports in recent years. Japanese
beef consumption and imports were severely impacted by Bovine
Spongiform Encephalopathy (BSE) in 2002 and further impacted by
U.S. and Canadian cases in 2003. The U.S. and Canada were
subjected to considerable volatility with BSE in 2003 and, in the case,
of the U.S., have been on a long slow road to export market recovery
since then. South Korean beef imports decreased sharply with the

28 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

border closed to U.S. and Canadian beef and exports continued to be
significantly lower than pre-BSE levels. A complex and very dynamic
set of factors influence the value and motivation for beef exports and
imports.
Table 2 - Major Beef Exporting and Importing Countries, 2009
Beef Exports
Brazil
Australia
United States
India
New Zealand
Canada
Argentina
Uruguay
Paraguay
EU-27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Beef Imports
United States
Russia
Japan
EU-27
Mexico
Vietnam
S. Korea
Canada
Egypt
Chile

Source: USDA-FAZ.

FACTORS AFFECTING BEEF PRODUCTION AND TRADE
Growth in global beef production and especially growth in
global beef trade reflect the impact of market signals that encourage
production with increased efficiency within and across countries and
markets’ attempts to seek out the highest value for beef products.
The production of beef in various countries and the trade of beef
between countries are both guided primarily by the economic
principle of comparative advantage. Comparative advantage takes
into account not only the absolute advantage that a country might
have in terms of resources, technology and capital but also the
tradeoffs between beef production and other alternatives. In other
words, it is the opportunity cost of beef production that is the true
measure of cost. Comparative advantage means production with the
lowest opportunity cost. This explains why some countries produce
far more beef relative to consumption and why other countries import
a high percentage of total consumption. It also explains why small
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countries can be very competitive to large countries that have better
resource endowments and an absolute advantage in beef production.
Another factor important to understanding beef trade is
recognizing the joint product nature of beef production. Cattle
production typically results in an increasingly wide range of products
for which the preferences and value vary considerably across
countries. Much of the trade in beef products is movement of specific
beef products to markets where the value of those products is higher.
Thus, beef trade results in improved product mix in each market.
Finally, basic considerations of transportation and location are
important drivers of beef trade in some situations. Each of these factors
vary in relative importance but collectively explain why countries are major
exporting or importing countries, or, in some cases, both. They also explain
why the importance of beef exports and imports varies so widely across
major exporters and importers (Tables 3 and 4).
Australia is a major beef producer because of a comparative
advantage in terms of forage resources with low opportunity costs (no
higher valued use) and yet a small domestic market makes them rely
heavily on exporting beef production (Table 3). Uruguay likewise has
an abundance of forage resources with low opportunity cost that have
made it a major exporter of beef. New Zealand is the second most
export dependent beef exporter but for somewhat different reasons.
In New Zealand, beef production is largely a by-product of a very
intensive and competitive dairy industry and beef exports are
necessary given the small domestic market for beef. India is a
relatively large country with resources available for beef production
despite a somewhat limited domestic market 1 . Several of the large
beef producing countries such as Brazil, Argentina, Canada and the
U.S. also have considerable forage resources and a significant
comparative advantage in beef production.
By contrast, the most import dependent countries such as
Japan and South Korea are those with a distinct lack of comparative
advantage in beef production (Table 4). Both of these countries are
good examples of the distinction between comparative advantage
and absolute advantage. It is entirely likely that both of these
1

Much of the production in India is buffalo but is included in bovine production.
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countries can produce beef with great technical efficiency and thus
an absolute advantage over some other countries. However, the
scarcity of production resources means that other high valued
production would have to be forgone to produce beef. The
opportunity cost of beef production is therefore high and importing a
higher percentage of consumption is more economical.
Table 3 - Importance of Beef Exports to Major Exporting Countries, 2009
Exporting Country
Brazil
Australia
United States
India
New Zealand
Canada
Argentina
Uruguay
Paraguay
EU-27

Percent of Production Exported
17.4
85.5
6.6
25.4
82.9
36.5
21.1
59.6
2.0

Source: USDA-FAZ.

Table 4 - Importance of Beef Imports to Major Importing Countries, 2009
Importing Country
United States
Russia
Japan
EU-27
Mexico
S. Korea
Canada

Percent of Consumption Imported
10.6
35.6
56.5
5.7
16.0
36.5
21.1

Source: USDA-FAZ.

In Brazil, Argentina, Canada and the U.S., some resources
used for forage production also compete with crop production. This
weakens the comparative advantage because the opportunity cost of
beef production is higher when there are valuable alternatives that
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trade off against forage production. This situation has been
heightened since 2007 with increased demand for crop production
and has led to decreased production and regional shifts in production
within some of the countries. In Brazil, rapid development of new
agricultural resources has facilitated expansion of crop and livestock
production simultaneously thus far. The availability of both forage and
grain resources has resulted in specialization and production of
different types of beef in some countries.
The U.S. and Canada have long specialized in production of
grain finished beef and this allows these countries to market beef for
specific markets in less direct competition compared to other beef
markets. For example, U.S. and Australian beef competition in Japan
is relatively indirect because beef from the two countries are different
qualities and used for different purposes in many cases. More
recently, Argentina and Uruguay are seeing increased development
of grain feeding beef systems, driven largely by decreasing forage
resources and a desire to expand beef production. Argentine beef
production intended for export to Europe is distinctly different than
beef produced for the domestic Argentine market. Between Mexico
and the U.S., changing consumer preferences for fed beef and the
distinct lack of comparative advantage for grain finished beef
production in Mexico have resulted in Mexico emphasizing a strong
comparative advantage in cattle production with large exports of
feeder cattle to the U.S. and growing imports of fed beef for which the
U.S. has a distinct comparative advantage.
When countries appear as both major importers and exporters
of beef (Table 2) it is often the case that beef trade reflects attempts
to improve the product mix of specific beef products and thus the
value of beef in a particular market. There is perhaps no better
example of this than the U.S., which is the largest producer and
consumer of beef, as well as the largest importer and one of the
largest exporters of beef. As noted previously, the U.S. has
considerable forage resources plus grain resources with the result
that almost all beef production is grain finished beef. However, over
forty percent of U.S. beef consumption is in the form of ground beef
with steaks bringing the total up to roughly two-thirds of total beef
consumption. Steak comes from the Rib and Loin and represents
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only about 27 percent of a beef carcass leaving much of the meat
form the Chuck and Round without a good demand. Ground beef
utilizes the fat trim from fed cattle but must have additional lean to
raise the percentage of lean in ground beef to acceptable levels. Cow
beef or other lean trim is used most economically to fabricate ground
beef. Since the U.S. does not produce enough cow beef to meet this
lean demand, the alternatives are either to grind end meat from the
Chuck or Round or buy additional lean trim from some other source.
In recent years, Mexico has imported large quantities of U.S.
beef. Because of different preferences and value, much of those
exports are beef products from the Chuck and Round or are Select
quality rather than Choice. While these are relatively low value
products, the value for export is greater than the value as ground
beef. Simultaneously, the U.S. can source cheaper lean trim from
Australia and New Zealand. Thus both exports and imports help to
enhance total beef value in the U.S. market. Exporting those lower
value products from the U.S. not only directly improves the product
mix but has a less obvious indirect benefit. If a Select steak is not
exported it remains in the U.S. market to compete against Choice
steaks. Total market value is enhanced when the market can offer
the most appropriate mix of products relative to the preferences of
the domestic market. Beef imports in Mexico, South Korea and Japan
in part represent demands for specific products to supplement the
balance of products available in the domestic market.
Beef trade between the U.S. and Canada arguably represents
the most complex set of economic forces. At one level is a matter of
the relatively strong Canadian comparative advantage for beef
production, especially relative to the small domestic market. At
another level it is a matter of improving the product mix as Canadian
cull cows and cow beef enter the U.S. to feed the enormous U.S.
appetite for ground beef. Finally, transportation efficiencies drive part
of the bilateral trade of products that are often similar. North to south
product flow from western Canada into the U.S. and south to north
flow of products from the Midwest and eastern U.S. into eastern
Canada is more efficient than East-West flows in both countries. The
previously described trade of live cattle and beef between the U.S.
and Mexico is feasible because of the proximity of the two markets.
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Similar locational advantages are important within the South
American continent, in the intra-EU region and to a lesser degree in
Asia.
ISSUES AFFECTING GLOBAL BEEF TRADE
While markets use trade to sort out increased efficiency and
higher value, other factors may restricted or prevent trade. Animal
disease and human health issues are two of the most critical
issues that will determine the potential for global beef trade. Sanitary
and phytosanitary standards are vital to ensuring the integrity and
security of industries in all countries as products and animals move
between markets. As it has for many years, the presence of Foot and
Mouth disease (FMD) has essentially divided the world into two
markets of differing value. There is much value to global beef
markets and all trading partners in collaborating and cooperating to
control diseases and to develop and implement consistent sanitary
and phytosanitary standards. Many animal diseases are zoonotic and
thus are of human health concerns as well.
In addition to zoonotic diseases, human health concerns
revolve mostly around food safety issues. A big challenge for the
global beef industry is to develop consistent and mutually recognized
food safety standards for the benefit of all. For example, growing
concerns about antibiotic use make it imperative for the industry to
engage in sound research and education to retain consumer approval
for beef production practices. Both animal disease and human health
concerns are likely further enhance the need for animal identification
and product traceability systems. Perhaps the greatest challenge is
for all exporting and importing countries to avoid the almost
irresistible temptation to use sanitary and phytosanitary standards as
trade barriers for apparent or perceived short run trade advantage.
Consumers in many countries are increasingly interested in
social attributes of beef production with issues such as animal
welfare standards and environmental impacts of beef production. The
global beef industry cannot afford to ignore these concerns and must
engage consumers and policymakers in meaningful discussions.
Often times the industry reacts negatively to the clear cost
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implications of such issues and resorts to defending the status quo.
On the other side, the issues are often complex, emotional and
overtly political and can easily lead to reactive policies that fail to
address the root issues or lead to excessive regulations and
unnecessarily increased costs. Good science, respectful discussion,
willingness to compromise and a desire to reach mutually beneficial
outcomes will be required on all sides.
THE FUTURE OF GLOBAL BEEF TRADE
Growing global population and increased economic means in
large developing countries suggest continually growing food demand
and especially meat demand. The beef industry’s ability to produce
high quality food utilizing marginal agricultural resources not suitable
for crop production is a particular advantage for beef compared to
other livestock industries. Additionally, the beef industry produces an
enormously complex set of products and there is almost limitless
potential for trade to enhance value in global markets.
Certainly there will plenty of challenges for the global beef
industry as well. Growing food and industrial demand for grain and
oilseeds generally has negative impacts on livestock production but
the impacts are relatively greater on non-ruminant species than for
beef. At the same time, beef production is increasingly pushed into
marginal regions with growing environmental limitations.
Environmental impacts and increased awareness and concern
among producers, consumers and policymakers mean that beef
producers must continually seek new and ever more sustainable
production systems. The mutual benefit of working cooperatively to
control animal diseases and enhance food safety is difficult in the
midst of the tendency of exporting countries to be preoccupied with
short run competitive concerns. And inevitably, growing global trade
means that beef exporting and importing countries will be exposed to
ever greater risk of political volatility.
The global beef industry has much potential to meet growing
demand while facing dynamic market conditions in a continually
expanding global market. Perhaps the greatest advantage of the beef
industry is the flexibility it has to produce beef utilizing a wide variety
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of production systems utilizing diverse resources in many countries.
The ability and willingness of the industry to readily exploit that
flexibility is critical to the future success of the global beef industry.
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FACTORS AFFECTING PROFITABILITY OF
INDIVIDUALLY FED STEERS
Larry L. Berger Ph.D. and Adam Schreck
University of Nebraska

INTRODUCTION
Many studies have demonstrated that market variables, such
as cattle or corn price, significantly outweigh variables associated
with production (feed efficiency and average daily gain) in explaining
profit differences between pens of cattle (Langemeier et al., 1992;
Schroeder et al., 1993; Lawrence et al., 1999; Mark et al., 2000;
Koknarogolu et al., 2005). However, the feedlot manager cannot
control market prices. Previous studies have compared profitability
using varying: choice-select spreads, input costs, diets, optimum or
one time harvest dates, genetics, or marketing strategies. No study
has compared profitability using all of afore mentioned variables,
while at the same time using individual animal as the unit, with
individual feed intake data on each steer.
We hypothesize that factors contributing to variation in
profitability in Simmental, and Angus sired steers will be largely due
to sire, diet, individual performance, and carcass merit. It is expected
that market conditions will have a major impact in explaining variation
in profitability of individual steers.
OBJECTIVES
1. To determine the relative importance of sire, diet,
performance, and carcass merit on variation in profitability.
2. To evaluate the effect of increasing: corn price, Choice-Select
spread, and marketing basis on variation in profitability.
3. Compare variation in profitability when cost of gains is similar
to diets with historical ingredient pricing relationships.
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MATERIALS AND METHODS
Description of Dataset
A data set containing records from 1751 Simmental, Angus, or
Simmental X Angus cross steers fed from 1999-2003 and 2006-2008 was
complied. Data were from four separate experiments. In years 19992003, 160 cattle records from Pyatt et al., (2005a,b) were used (herein
referred to as Pyatt). Years 2006-2008 had cattle originating from four
separate ranches in Montana (herein referred to as MT). In addition,
years 2007 and 2008, had records from cattle originating from Dixon
Springs Agricultural Research Center (Simpson, IL) (herein referred to as
DSAC). Experimental protocols were submitted and approved by the
Institutional Animal Care and Use Committee. In all experiments, steers
were allotted by sire and body weight to pens and treatments were
randomly assigned to pens. In experiments where cattle from Montana
were fed, steers were allotted by sire and body weight to pens and dietary
treatments were randomly assigned to pens. One hundred and four sires
are represented in this data set. Sires used in Pyatt were all purebred
Simmental. Sires of cattle were purebred Simmental (n=51), Simmental x
Angus cross (Sim-angus, n=30), or purebred Angus (n=23). Nineteen
sires were used in more than one herd. The number of progeny per sire
range from 6 to 114. All cattle were initially indentified by sire using
breeding and calving records. After all studies, sire validation occurred via
DNA obtained from a blood sample.
Pre-trial Management
Cattle from Pyatt were weaned at 88.0 ± 1.1 d of age. After
weaning, steers were immediately adapted to a 90% concentrate diet
and pen fed for 84.5 ± 0.4 d. Afterward, calves were transported to
Illinois State University Research Farm in Normal for allotment on a
feedlot-finishing trial. In 2006, approximately a third of the cattle from
one ranch in MT were weaned at approximately 150 d of age and
adapted to a high concentrate diet and fed until shipment to
University of Illinois. All other cattle originating from MT were weaned
approximately at 205 d of age and fed grass and supplement until
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shipment. Cattle from DSAC were weaned at approximately 75 d of
age and backgrounded on a high-energy diet until shipment.
Cattle Management
Steers from MT and DSAC were vaccinated for bovine
syncytial respiratory virus, infectious bovine rhinotracheitis, bovine
viral diarrhea, parainfluenza-3, and Pasteurella multocida prior to
shipping to the University of Illinois. Calves from Pyatta,b were
vaccinated for infectious bovine rhinotracheitis, bovine viral diarrhea,
parainfluenza-3, bovine syncytial respiratory virus, leptospirosis,
vibriosis (Cattlemaster 4 + VL5; Pfizer, Exton, PA), Pasteurella
multocida (One Shot; Pfizer), and 7-way Clostridium and
Haemophilus somnus (Vision 7/Somnus; Bayer, Kansas City, MO).
Steers from MT and DSAC were implanted with Component TE-IS
(80 mg trenbolone acetate, 16 mg estradiol, 29 mg tylosin tartate;
VetLife, Overland Park, KS) at the initiation of the trial, and reimplanted with Component TE-S (120 mg trenbolone acetate, 24 mg
estradiol, 29 mg tylosin tartate; VetLife, Overland Park, KS) after 84
days on feed. Steers from Pyatt were implanted with Synovex C (100
mg of progesterone and 10 mg of estradiol benzoate; Fort Dodge
Animal Health, Fort Dodge, IA) at weaning and successively with
Synovex S (200 mg of progesterone and 20 mg of estradiol benzoate;
Fort Dodge Animal Health) and Revalor S (120 mg of trenbolone
acetate and 24 mg of estradiol; Intervet, Inc., Millsboro, DE;
approximately 120 d before slaughter). In years 1999-2003, steers
from Pyatt were individually fed using a Calan (American Calan,
Northwood, NH) electronic gate system. Steers from MT and DSAC
had individual daily feed intakes recorded by the GrowSafe automated
feeding system (GrowSafe Systems Ltd., Airdrie, Alberta, Canada).
Harvest Protocols
In years 1999-2003 (Pyatt), the steers’ target date was when
steers were estimated to have 1.1 cm of BF based on ultrasound
data. Correspondingly, all steers in that study were harvested at one
endpoint. Likewise, steers from DSAC (years 2007 and 2008) were
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slaughtered when 80% achieved 1.0 cm of BF, as determined by
ultrasound. Real-time (linear array) ultrasound was used to monitor
marbling and BF deposition over the course of the feedlot-finishing
period. Aloka® 500V ultrasound equipment (Aloka, Wallingford, CT)
with an Aloka® UST-5049-3.5 transducer was used to record a
longitudinal image of the longissiumus dorsi, between the 12th and
13th rib. Images were interpreted using the Cattle Performance
Enhancement Software software (CPEC) for the estimations of BF,
and marbling. Real-time ultrasound-predicted marbling score and BF
were compared to harvest measurements. Steers from DSAC were
harvested at one time point. In years 2006-2008, steers from MT
were harvested in separate groups, with endpoint criteria based on
two factors: (1) minimum 1.0 cm of BF (determined by ultrasound
using CPEC software) or (2) greater than 582 kg live weight. Marbling
was minor factor in determining when cattle would be sent to
slaughter. Cattle which had predicted marbling scores that were
borderline Choice or Select were fed longer, assuming such steers
wouldn’t receive a discount for heavyweight carcass or yield grade 4.
Steers in that study had endpoints designed to maximize carcass
value.
Data Collection
Steer weight, and ultrasonic measurements of backfat
thickness, marbling score, and longissimus muscle area were
recorded approximately every 28 or 42 d throughout the feeding
period to evaluate live animal performance Final individual-animal
ADG, G:F were calculated based on carcass adjusted final weights.
Adjusted final weight was calculated by dividing hot carcass weight
by the average dressing percent of the slaughter group. Steers were
harvested at a commercial processing facility. Individual carcass
measurements were taken for 12th – 13th rib fat thickness (BF),
longissimus muscle area (LMA), kidney, pelvic and heart fat (KPH)
percentage, and marbling score (MS) were collected by trained
university personnel after a 24-h chill at -4ºC. An image of the
longissimus dorsi was made using chromatography paper and
planometer measurements of the image were used to measure LMA.
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Cattle harvested in 2008 from DSAC had MS, REA, BF, and
calculated YG all assessed by a camera imaging system. University
of Illinois measurements were used to determine quality grade (QG)
and calculate yield grade (YG). Yield grade was calculated using the
equation [2.5 + (2.5*inches of BF) + (0.20*KPH%) + (0.0038*lb. of
HCW) – (0.32*square inches of LD muscle)] (Taylor, 1994).
Economic Analysis
Five-year average price data (2003-2007) were collected for
feedstuffs, dressed beef, live cattle price and grid premiums and
discounts. Ingredient price for corn was collected from the National
Agricultural Statistics Service; (NASS, 2007) and averaged
$2.63/25.4 kg ($103/metric ton). Dry distiller’s grains with solubles,
dry corn gluten feed and soy hulls were obtained from the Missouri
Dairymen’s By-Product Feed Page (University Of Missouri, 2008).
Wet distillers grains with solubles and wet corn gluten feed were
calculated at 90% the value of the corresponding dried co-product.
As corn increased in price, dry co-products were calculated at 90%
the value of corn, and wet co-products were calculated at 90% the
value of dry co-product (all on DMB). Price for corn silage was
calculated based on corn price using the following equation: [(6.5 *
price / 25.45 kg) + $5.00/T harvest and storage cost)/35% DM]. Live
cattle price was $85.75/45.4 kg and average dressed beef price was
$138.18/45.45 kg (2003-2007 USDA). Two grids were developed
using average premiums and discounts (2003-2007 USDA) were
assessed to base price. Input costs included Veterinary, medical,
labor, and transportation costs were $50/per animal and yardage
($0.25 per head per day) and feed markup ($24.2/mt). Steer
purchase price was $121.00/cwt based on a 227 kg animal with a
$1.50 slide per 11.4 kg. Carcass value was calculated for each
animal using actual carcass weight and associated premiums and
discounts for carcass merit. Profit per steer was defined as the
difference between carcass value and total input costs.
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Cost of Gain Adjustments
Diet prices were adjusted to so cost of gain was equal across
dietary treatments. This was done to account for diets’ effect on other
variables in the model. Comparisons were also made when diets
were unadjusted using average price data and relationships.
Pricing Scenarios
Several pricing scenarios were developed to reflect primary
changes in market conditions. Steer profit was calculated as corn
price increased and as Choice-Select spread increased. In addition,
profit per head was calculated using 5-year average pricing (with and
without COG adjustment) and prices received in the past year (with
and without COG adjustment). Finally, steers had carcass values
calculated in three ways: (1) sold on a quality based grid, (2) sold on
a yield-based grid, or (3) live weight basis.
Statistical Analysis
Data were analyzed using the stepwise option of the REG
procedure in SAS (SAS Inst., Inc., Cary, NC). Profit models were
used to explain variation within each pricing scenario. Individual
steers were used as the experimental units for performance, carcass,
and economic measurements. Simple correlations were calculated
among performance and carcass measurements using the CORR
procedure of SAS.
Data were also analyzed using the standardized beta
coefficient option of the REG procedure in SAS (SAS Inst., Inc., Cary,
NC). The importance of each variable included in the model was
ranked using standardized beta coefficients (STB). Many studies that
were designed to identify factors influencing cattle feeding profitability
have used coefficients of separate determination (Lawrence et al.,
1999; Langemeier et al., 1992; Schroeder et al., 1993) or stepwise
regression (Pyatt et al., 2005a,b). However, studies have shown that
coefficients of separate determination are not constrained to be
greater than zero and often have negative numbers, which are
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difficult to interpret (Mark et al., 2000; Forristall et al. 2002).
Standardized coefficients are calculated by scaling ordinary least
squares coefficient estimates by the ratio of the standard deviation of
the relevant independent variable to the standard deviation of the
dependent variable (Pindyck and Rubinfeld 1998; Mark et al., 2000).
This calculation converts ordinary least squares estimates to unit-free
coefficients whose absolute magnitudes are directly comparable,
revealing the relative impact of the independent variables on the
dependent variable. This technique quantifies how many standard
deviations the dependent variable changes as the standard deviation
in each independent variable changes (Mark et al. 2000; Forristall et
al. 2002). The model of standardized beta coefficient is:

(1)
Yi ! Y
Sy

# $j "
j

Xij ! Xj
sXj

e

Adapted from Mark et al. 2000.

Where Y is the dependent variable, s is the standard deviation, Xj is
the jth independent variable, and is the standardized beta coefficient
for the jth independent variable.
Model and Procedure
Steer profit was calculated per head. Profit was defined as
total cost minus gross return. Total costs included: initial value, diet
cost (with feed markup applied), medical/transportation costs, interest
(on all of the initial purchase and 50% of the feed), and yardage.
Gross returns were calculated from either a quality based grid, yield
based grid, Choice-Select spread grid, or live weight basis. Total
feeding cost varies with feed prices, interest rates, and animal
performance (Mark et al. 2000) Therefore, profits per head are a
function of sale price, purchase price, corn price, interest rate, and
animal performance. However, the focus of this study was to evaluate
factors affecting profitability that cattle feeders can influence. Given
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the observations included in this dataset, the following variables were
selected for profit models: SIRE, DIET, hot carcass weight (HCW),
marbling score (MS), yield grade (YG), gain to feed ratio (G:F),
SOURCE. Profit models were designed to have independent
variables that were not highly correlated with each other. Therefore,
variables such as ADG and DMI were not included in any models due
their high correlations with F:G. SOURCE was included in profit
models to augment DIET as some diets were not replicated across all
studies. This relationship for calculations that use a quality or yield
based grid is expressed as:

(2)
PROFIT % f (SIRE, DIET, SOURCE, HCW , HCW 2 , MS, MS 2 , YG, YG2 , G : F , G : F 2

For live weight basis calculations:
(3)
PROFIT % f (SIRE, DIET, SOURCE, HCW , G : F

Whereas SIRE is made up of 104 dummy variables (SIRE1,
SIRE2,…SIRE104) representing the sire of each steer, which are
equal to one if in the category and zero otherwise; DIET is made up
of 16 dummy variables (DIET1, DIET2,…DIET16) representing the
diets fed to the steers, which are equal to one if in the category and
zero otherwise; SOURCE consists of three dummy variables which
represent origin of the cattle, where SOURCE1 represent cattle from
MT, SOURCE2 represent cattle from DSAC, and SOURCE3
represent cattle from Pyatt et al. (2005a,b). Quadratic terms were
evaluated for HCW, MS, YG, and G:F (as indicated by superscript).
Partial model R² accounted for variation in profitability. Model
significance was set at P < 0.15. The sum of classification variables
(SIRE, DIET, RANCH, and SOURCE) significant in the model was
used to quantify amount of variation in profit accounted for by each
variable. As analysis progressed, the decision was made to report the
effects of ranch, dam, and sorting as one variable (SOURCE).
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RESULTS AND DISCUSSION
Performance and Carcass characteristics
A summary of performance and carcass statistics are provided
in Table 1. Steers were on feed for an average of 162 days, but
ranged from 120 to 259, due to production system. However, all of
the cattle in the dataset would be considered calf-feds. Steers started
on test averaging 322 kg, gained 1.74 kg per day and were harvested
at an average live weight of 601 kg. These means are typical of many
feedlot cattle today. The average marbling score was equivalent to
small50. The cattle were harvested when they averaged 1.1 cm of
backfat and 70% Choice based on ultrasound data. There were
considerable ranges in HCW and calculated yield grade, reflecting
the normal variation within this population.
Table 1 - Summary of steer performance and carcass characteristics
Item
Initial wt. kg
DM intake, kg
Days on feed
Gain kg/day
Feed: gain
Final wt. kg
Carcass wt .kg
Fat, cm
REA Sq cm
Marblinga
Yield Grade
a

400 = slight, 500 = small

Mean
322
10.23
162
1.75
5.92
601
382
1.14
67.2

Std Dev.
46
1.41
35
0.24
0.83
52.7
33.0
0.35
7.70

Minimum
175
5.96
120
0.96
3.93
422
264
0.22
44.1

Maximum
480
15.52
259
2.72
12.41
825
509
2.60
99.0

554

84

312

881

3.03

0.72

0.56

6.36
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Diets
There were 16 diets fed across the different trials that are
typical of diets currently being fed in the Mid-west region of the
United States. Ingredient composition is provided in Table 2. Diets
were corn and corn co-product based diets and are typical of what is
fed in regions where corn is processed to ethanol. The level of coproduct inclusion was chosen based on previous research and
recommendations for optimum gains and efficiencies (Klopfenstein et
al. 2008). All diets were formulated to meet or exceed NRC
requirements (NRC, 1996). Diet cost per 0.45 kg and average cost of
gain with corn price is summarized in Table 3. The average cost of all
the diets fed was $0.0536 per 0.45 kg. As corn price increased, cost
of gain was highest for diet 1, as it contained 75% DRC. Diets 4 and
5 represent the advantage of feeding WDGS-Soyhull or WCGFSoyhull based diets to feedlot cattle as corn price increases; as it is
lower in diet cost per unit but yields greater gains, resulting in lower
COG. Other researchers have found that replacing a portion of corn
based diets with coproducts can result in increased profit (Buckner et
al., 2008). Albright et al. (1993) found that feed conversion explained
22 to 33% of the variation in COG. It is evident in this dataset that
management system influences COG, since management system
influences feed conversion. Steers that were fed on diet 16, which
contained roughly 70% DRC, had lower COG than steers on diets 1
or 2, which contained 75 and 50% of the diet dry matter as DRC.
Steers fed diet 16 were early weaned (~90 d of age) and had
improved conversions than traditionally weaned cattle. However,
cattle fed diet 12 were also early weaned (~90 d of age) and also had
conversions comparable to cattle on diet 16, but had the highest diet
cost. Albright et al. (1993) reported that corn price was the largest
factor influencing COG, accounting for 58 to 67% of the total
variation.
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Table 2 - Composition of finishing diets
Item
Ingredient, % of DM
Distillers dried grains with solubles
Wet distillers grains with solubles
Dried corn gluten feed
Wet corn gluten feed
Soybean hulls
Corn silage
Dry rolled corn
Supplementa
a

1

2

3

15
75
10

25
15
50
10

40
35
15
10

Treatment
4
5
40
35
15
10

40
35
15
10

6

7

8

40
15
35
10

20
20
35
15
10

40
35
15
10

Supplement for diet 1 formulated to contain (DM basis): 46.3% protein, 4.1% Ca, 1.1%
P, 3.3% salt, 0.41% Mg, 1.31% K, 0.35% S, 940 mg/kg of Zn, 2.49 mg/kg of Co, 18.0
mg/kg of Cu, 1.0 mg/kg of I, 730 mg/kg of Fe, 326 mg/kg of Mn, 2.28 mg/kg of Se,
14,000 IU/kg of vitamin A, 1,500 IU/kg of vitamin D, and 41.6 IU/kg of vitamin
E. Supplement for diets 2 to 8 formulated to contain (DM basis): 14.4% protein, 4.1%
Ca, 1.1% P, 3.3% salt, 0.41% Mg, 1.31% K, 0.35% S, 940 mg/kg of Zn, 2.49 mg/kg of
Co, 18.0 mg/kg of Cu, 1.0 mg/kg of I, 730 mg/kg of Fe, 326 mg/kg of Mn, 2.28 mg/kg of
Se, 14,000 IU/kg of vitamin A, 1,500 IU/kg of vitamin D, and 41.6 IU/kg of vitamin E. All
diets contained monensin (Rumensin, Elanco Animal Health, Greenfield, IN)
formulated to provide 250 mg/kg and tylosin (Tylan, Elanco Animal Health, Greenfield,
IN) formulated to provide 110 mg/kg.
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Table 2 (cont) - Composition of finishing diets
Treatment
Item
Ingredient, % of DM
Distillers dried grains with solubles
Wet distillers grains with solubles
Wet corn gluten feed
Soybean hulls
Corn Silage
Dry rolled corn
Chopped Hay
Molasses
Soybean Meal
Supplementab
a

b

9

10

11

12

13

14

15

16

25
8
57
10

40
35
7.5
7.5
10

40
35
8
7
10

40
15
35
10

30 28.5 27
- 13.25 26.5
- 13.25 26.5
10
10
10
9.9
50
25
67.9
4.9
13.8
10
10
10
3.5

Supplement for diets for diets 9 to 15 formulated to contain (DM basis): 14.4% protein,
4.1% Ca, 1.1% P, 3.3% salt, 0.41% Mg, 1.31% K, 0.35% S, 940 mg/kg of Zn, 2.49
mg/kg of Co, 18.0 mg/kg of Cu, 1.0 mg/kg of I, 730 mg/kg of Fe, 326 mg/kg of Mn, 2.28
mg/kg of Se, 14,000 IU/kg of vitamin A, 1,500 IU/kg of vitamin D, and 41.6 IU/kg of
vitamin E. All diets contained monensin (Rumensin, Elanco Animal Health, Greenfield,
IN) formulated to provide 250 mg/kg and tylosin (Tylan, Elanco Animal Health,
Greenfield, IN) formulated to provide 110 mg/kg.
Diet 16 supplement contained monensin (Rumensin, Elanco Animal Health, Greenfield,
IN) formulated to provide 40 mg/kg; Bos-Builder G mineral supplement (Land O’Lakes,
Fort Dodge, IA) containing minimum 13.4%, maximum 16.1% Ca; minimum 12.5% P;
minimum 15.6%, maximum 18.7% NaCl; minimum 0.7% K; minimum 4,500 mg/kg of
Zn; minimum 1,200 mg/kg of Cu; minimum 35.2 mg/kg of Se; minimum 660,000 IU of
vitamin A/kg; minimum 66,000 IU of vitamin D/kg; minimum 660 IU of vitamin E/kg.
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Table 3 - Average cost of gain by diet at various corn prices
Item
Diet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mean
a
b

Diet Costb/
0.45 kg

0.0587
0.0546
0.0526
0.0507
0.0455
0.0466
0.0481
0.0468
0.0561
0.0517
0.0541
0.0693
0.0554
0.0519
0.0485
0.0597
0.0536

n
129
85
144
265
120
105
120
90
56
116
58
162
47
45
49
160

Corn Pricea
2.63
3
4
5
---------- Cost of gain/ .45 kg---------0.66
0.70
0.80
0.90
0.59
0.63
0.73
0.82
0.58
0.60
0.66
0.71
0.57
0.59
0.63
0.68
0.57
0.59
0.63
0.67
0.54
0.56
0.64
0.72
0.55
0.57
0.61
0.65
0.64
0.66
0.71
0.76
0.59
0.62
0.72
0.81
0.57
0.59
0.63
0.67
0.59
0.61
0.67
0.72
0.61
0.64
0.72
0.80
0.57
0.60
0.70
0.79
0.57
0.60
0.68
0.75
0.58
0.60
0.66
0.72
0.56
0.59
0.68
0.77
0.58
0.61
0.67
0.74

6
1.01
0.92
0.76
0.73
0.71
0.79
0.69
0.81
0.91
0.72
0.78
0.88
0.89
0.83
0.77
0.87
0.81

Cost /25.5 kg
2003 to 2007 (NASS, 2007); Missouri Dairymen's By-Product Page (2007).

Grid Premiums and Discounts
Grid premiums and discounts used in this study are shown in
Tables 5 and 6 and represents what has been available to Mid-west
feedlot operators. In Table 4, two grids were constructed from 5-year
average pricing (NASS, 2003-2007). The yield based grid rewarded
higher yielding cattle with a $6.00 premium for low Choice, yield
grade 1 cattle, while the quality based grid had a premium of $2.71.
The quality based grid rewarded cattle with greater marbling, with a
$15.00 Ch-Se, compared to the yield based grid Ch-Se of $12.72.
Also, the quality based grid had higher premiums for cattle grading
average choice or higher and lower discounts for cattle with yield
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grades 4 or 5, who graded Choice or better. The grids constructed in
Table 5, are reflective of typical relationships among quality and yield
grade as Ch-Se varies. Other studies looking at factors affecting
profitability have used Ch-Se of $4, $8, $12, $16 (Foristall et al.,
2002; Pyatt et al., 2005c).
Table 4 - Five year average Quality and Yield grid premiums and
discounts ($/45.4 kg)a,b
Item
Yield based grid
Yield Grade
1
2
3
4
5
Quality based grid
Yield Grade
1
2
3
4
5
a
b

Prime

Average/High
Choice

Low Choice

Select

Standard

16.21
14.83
13.50
0.25
- 5.83

6.61
5.23
3.90
- 16.00
- 22.00

6.00
4.00
0.00
- 16.00
- 22.00

- 10.01
- 11.39
- 12.72
- 25.97
- 32.05

- 17.18
- 18.56
- 19.89
- 33.14
- 39.22

32.71
31.33
30.00
16.75
10.67

9.71
8.33
7.00
- 13.25
- 14.33

2.71
1.33
0.00
- 13.25
- 14.33

- 12.29
- 13.67
- 15.00
- 28.25
- 34.33

- 25.29
- 26.67
28.00
- 41.25
- 47.33

2003 to 2007 (USDA, 2007); dressed price $ 138.18/45.4 kg (NASS, 2007).
Carcass weight discounts: 432 to 454 kg, -$4.73; >454kg, -$19.17. 2003 to 2007
(USDA, 2007).
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Table 5 - Quality and Yield grid premiums and discounts for ChoiceSelect spread calculations ($/45.4 kg)a,b
Item
$4 Ch-Se Spread
Yield Grade
1
2
3
4
5
$8 Ch-Se Spread
Yield Grade
1
2
3
4
5
$12 Ch-Se Spread
Yield Grade
1
2
3
4
5
$16 Ch-Se Spread
Yield Grade
1
2
3
4
5
a
b

Prime

Average/High
Choice

Low
Choice

Select

Standard

4.00
3.00
2.00
- 13.00
- 18.00

2.00
1.50
1.00
- 15.00
- 20.00

2.00
1.00
0.00
- 15.00
- 20.00

- 2.00
- 3.00
- 4.00
- 19.00
- 23.00

- 6.00
- 7.00
- 8.00
- 23.00
- 27.00

8.00
7.00
6.00
- 9.00
- 14.00

3.00
2.00
1.00
- 12.00
- 16.00

2.00
1.00
0.00
- 12.00
- 16.00

- 6.00
- 7.00
- 8.00
- 23.00
- 28.00

- 14.00
- 15.00
- 16.00
- 31.00
- 36.00

12.00
10.00
8.00
- 7.00
- 12.00

4.00
3.00
2.00
- 10.00
- 14.00

2.00
1.00
0.00
- 10.00
-14.00

- 8.00
- 10.00
- 12.00
- 27.00
- 32.00

- 16.00
- 20.00
- 24.00
- 35.00
- 40.00

16.00
14.00
12.00
- 3.00
- 8.00

6.00
4.00
3.00
- 8.00
- 12.00

2.00
1.00
0.00
- 8.00
- 12.00

- 12.00
- 14.00
- 16.00
- 32.00
- 37.00

- 24.00
- 28.00
- 32.00
- 43.00
- 48.00

Dressed price $138.18/45.4 kg (NASS, 2007).
Carcass weight discounts: 432 to 454 kg, -$4.73; >454kg, -$19.17. 2003 to 2007
(USDA, 2007).
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FACTORS AFFECTING PROFITABILITY AS CORN PRICE
INCREASES AND AS CHOICE-SELECT SPREAD INCREASES
Comparisons of coefficient of variation across varying ChoiceSelect spread and corn price are summarized in Tables 6 and 7.
Calculated yield grade was used to calculate carcass value. Cost of
gain was standardized in Table 7. Models accounted for 78-85% of
the variation. When cost of gain was standardized, yield grade was a
greater factor impacting profitability at lower Choice-Select spread
($4 and $8) than higher Choice-Select spread ($12 and $16). In this
dataset 58% of the steers received a premium or discount due to
yield grade (data not shown). Yield grade had greater importance
when cost of gain was standardized than when it was not. As corn
price increased, the importance of HCW decreased. In every model,
HCW was a minor factor, accounting for much as 8% and in some
instances, was not significant. Many studies have shown that HCW is
a primary factor influencing profitability. Pyatt et al. (2005ab) found
that HCW explained 16 to 21% of the variation in profit, while
Forristall et al. (2002) found that HCW explained 31 to 49%.
However, approximately 75% of the cattle in this dataset were sorted
by final weight. Consequently, while there were cattle that received
heavy carcass weight discounts (>432 kg), there were no cattle that
were discounted because of light carcasses. Furthermore, the reason
HCW decreases in importance as corn price increases is because
cost of gain is approaching selling price. If cost of gain equals selling
price with higher priced corn then other variables will account for
larger proportion of the profits.
As Choice-Select spread increased, the importance of
marbling score increased, as expected. Marbling score was minor
factor at $4 Ch-Se, accounting for 2 to 6% of the variation in profits.
However at $16 Ch-Se, marbling score accounted for 30 to 40% of
the variation, depending on corn price (Table 6). Forristall et al.
(2002) also found that during high Ch-Se spreads ($16), the variation
explained by MS was as great as 65%. Pyatt et al. (2005a,b) found
that marbling score explained 18% of variation in profitability when
Ch-Se was $9.
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Table 6 - Coefficient of determination (partial R2) of variables
affecting profitability across varying corn prices and ChoiceSelect spreads, with cost of gain standardized
$3
$2.63
Choice-Select Spread, $4/45.4 kg
Yield Gradea
27.15
27.28
Gain: Feeda
19.81
21.29
HCWa
8.02
4.12
Marbling Scorea
2.57
3.78
Diet
4.92
6.71
Sourceb
14.33
14.95
Sire
2.21
2.01
Model R2
79.01
80.15
Choice-Select Spread, $8/45.4 kg
Yield Gradea
20.97
21.54
Gain: Feeda
15.89
17.27
HCWa
6.34
3.67
Marbling Scorea
19.34
19.70
Diet
4.39
5.49
Sourceb
9.62
9.99
Sire
2.01
1.79
Model R2
77.76
79.45

Item

a

Corn Pricec
$4

$5

$6

26.59
20.14
3.12
6.13
7.98
16.47
1.43
81.86

24.90
17.86
2.35
2.97
9.48
24.29
1.74
83.66

13.05
25.94
2.07
1.91
12.86
27.68
1.91
85.42

21.18
16.42
2.71
17.90
6.33
14.81
1.55
80.90

19.74
14.81
13.89
8.00
22.00
1.66
79.10

7.83
21.65
1.83
8.67
10.68
31.64
1.84
84.14

Linear and quadractic terms were included in the model as statistically significant (P<0.15).
Effects of ranch, dam, and sorting.
c
Cost/25.5 kg; $3.00 corn is equal to $118/metric ton.
b
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Table 6 (cont) -

Coefficient of determination (partial R2) of variables
affecting profitability across varying corn prices and
Choice-Select spreads, with cost of gain standardized

Item
$2.63
$3
Choice-Select Spread, $12/45.4 kg
Yield Gradea
20.65
10.02
Gain: Feeda
14.66
20.26
HCWa
4.10
2.37
Marbling Scorea
27.47
16.69
Diet
3.56
4.15
Sourceb
5.42
23.13
Sire
1.70
1.52
Model R2
77.56
78.14
Choice-Select Spread, $16/45.4 kg
Yield Gradea
17.05
17.20
Gain: Feeda
9.88
10.57
HCWa
2.55
1.61
Marbling Scorea
39.56
38.80
Diet
1.98
2.78
Sourceb
3.83
4.21
Sire
1.46
1.42
Model R2
76.31
76.59
a

Corn Pricec
$4

$5

$6

10.11
19.35
2.18
15.36
12.05
18.84
1.35
79.24

10.50
17.66
13.43
7.97
28.07
1.02
78.65

10.68
17.67
1.56
18.00
8.04
24.65
1.58
82.18

17.07
10.20
1.30
37.16
3.50
6.73
1.13
77.09

16.63
9.59
32.86
4.69
12.09
1.12
76.98

15.67
12.92
1.18
30.50
6.44
11.41
1.36
79.48

Linear and quadractic terms were included in the model as statistically significant (P<0.15).
Effects of ranch, dam, and sorting.
c
Cost/25.5 kg; $3.00 corn is equal to $118/metric ton.
b
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Table 7 - Coefficient of variation (partial R2) of variables affecting
profit across varying corn prices and Choice-Select
spreads, with cost of gain standardized
Item
$2.63
Choice-Select Spread, $4/45.4 kg
Yield Gradea
5.08
Gain: Feeda
31.83
HCWa
4.99
Marbling Scorea
1.93
Diet
27.28
Sourceb
5.18
Sire
2.02
Model R2
75.13
Choice-Select Spread, $8/45.4 kg
Yield Gradea
5.95
Gain: Feeda
27.75
HCWa
3.86
Marbling Scorea
6.43
Diet
28.43
Sourceb
1.95
Sire
1.42
Model R2
75.79
a

$3

Corn Pricec
$4

$5

$6

5.06
30.02
4.06
2.15
29.77
4.43
0.77
74.57

5.61
23.71
1.12
2.10
38.40
7.86
1.74
78.37

4.91
17.25
0.74
2.18
32.54
24.76
1.66
81.96

7.44
13.30
0.25
2.48
32.39
29.18
1.11
85.04

5.83
26.25
2.69
5.75
30.85
3.43
1.30
76.10

6.47
20.99
1.10
5.39
37.32
5.64
1.52
78.43

4.32
15.33
0.85
4.88
42.55
12.25
1.29
81.47

7.27
11.53
0.38
6.18
31.11
26.96
1.14
84.57

Linear and quadractic terms were included in the model as statistically significant (P<0.15)
Effects of ranch, dam, and sorting.
c
Cost/25.5 kg; $3.00 corn is equal to $118/metric ton.
b
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Table 7 (cont) -

Coefficient of variation (partial R2) of variables affecting
profit across varying corn prices and Choice-Select
spreads, with cost of gain standardized

Item
$2.63
Choice-Select Spread, $12/45.4 kg
Yield Gradea
6.64
Gain: Feeda
22.32
HCWa
3.32
Marbling Scorea
12.69
Diet
26.96
Sourceb
1.91
Sire
1.29
Model R2
75.13
Choice-Select Spread, $16/45.4 kg
Yield Gradea
15.58
Gain: Feeda
10.93
HCWa
2.58
Marbling Scorea
32.43
Diet
10.06
Sourceb
1.29
Sire
1.33
Model R2
74.20

$3

Corn Pricec
$4

$5

$6

6.55
21.17
2.34
11.84
29.59
2.68
1.18
75.35

5.98
17.25
1.01
9.18
35.29
5.95
2.28
76.94

6.61
12.96
0.84
7.98
39.79
10.27
1.03
79.48

8.86
9.45
0.27
10.71
27.71
24.41
0.95
82.36

15.79
10.15
2.15
31.65
11.42
1.81
1.31
74.28

15.73
7.88
0.87
28.42
16.96
3.99
1.30
75.15

14.87
10.24
0.50
24.18
16.76
9.26
1.21
77.02

5.81
10.21
0.40
11.13
41.95
7.76
1.99
79.25

a

Linear and quadractic terms were included in the model as statistically significant (P<0.15).
Effects of ranch, dam, and sorting.
c
Cost/25.5 kg; $3.00 corn is equal to $118/metric ton.
b

In this study, G:F was a major factor influencing profitability.
As expected, importance of G:F declined as Choice-Select spread
increased. Feed efficiency (G:F) accounted for 10 to 25% when cost
of gain was standardized and accounted for as much as 32% when
cost of gain wasn’t standardized. As corn price increased, G:F
importance remained constant but peaked when corn reached $6.
Previous studies comparing the importance of G:F or feed conversion
on profitability have found it to be a minor factor. Lawrence et al.,
(1999) found that feed conversion was a smaller factor influencing
profitability (3.6 to 7.2%). Koknarogolu et al. (2005) found that feed
efficiency accounted for 10 to 15% of the variation in profit. However,
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most studies have evaluated feed efficiency on a pen level basis, and
thus, masking individual animal variation (Mintert et al., 1993;
Schroeder et al., 1993; Lawrence et al., 1999; Mark et al., 2000;
Koknarogolu et al., 2005). Also, previous studies that evaluated
factors affecting profitability using production factors contained
variables that were highly correlated to one another (e.g., feed
efficiency and ADG or DMI) (Mintert et al., 1993; Schroeder et al.,
1993; Lawrence et al., 1999; Mark et al., 2000; Koknarogolu et al.,
2005). Albright et al. (1993) found that feed conversion accounted for
only 3 to 5% of the variation in net return, whereas ADG explained 1
to 4 % when included in the model.
Diet accounted for a large proportion of the variation in profit
when historical price relationships were used to calculate input costs
(Table 7). Diet accounted for 10 to 42% of the variation in profit,
depending on Ch-Se select spread. Others have found that diet price
is a driver of input cost and can impact profit. Albright et al. (1993)
reported that corn price accounted for 58 to 67% of the variation in
cost of gain. Mintert et al. (1993) found that corn price accounted for
6 to 15.9% of the variation in profitability. The comparison of Tables 6
and 7 reveal that diet can have large effects on profitability (10 to
42% of total variation, Table 7) but smaller effects on performance or
carcass merit (2 to 12% of total variation, Table 6). Therefore, this
data suggests that price of the diet is a greater factor than what diet
is fed. Using the diets in this study, a cattle feeder could allow
economics to dictate what diet is fed, and expect the small changes
in performance or carcass merit to not be economically relevant. The
only market condition that would contradict this conclusion would be
when Choice-Select spread is extremely high. Although not shown,
we estimate that Choice-Select spread would have to reach $21,
before diet effects on carcass merit (marbling primarily) would be
economically relevant, assuming that a corn is of $2.63/25.4 kg.
Standardized Beta Coefficients
One way to characterize the relative impact of factors affecting
profitability is by using standardized beta coefficients (STB). This
technique quantifies how many standard deviations the dependent
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variable changes per standard deviation change in each independent
variable (Mark et al. 2000; Forristall et al. 2002). Only continuous
variables were of interest, as the impact of classification variables is
illusionary. Data are summarized for STB in Tables 8 and 9. The way
to interpret the STB is that with $2.63 corn and a $4.00 Ch-Se
spread, one standard deviation change in HCW would change profits
by 0.26 standard deviations. In all models, HCW had the smallest
STB and decreased as Choice-Select spread and corn price
increased. Standardized beta coefficients for HCW in Table 8
decreased (0.26, 0.25, 0.22, and 0.18) as Choice-Select spread
increased ($4, $8, $12, and $16, respectively). This agrees with
Foristall et al. (2002), who observed STB of 0.49, 0.44, 0.38, and
0.31 for HCW as Choice-Select spread increased ($4, $8, $12, and
$16, respectively). In the study by Foristall et al. (2002), however, the
data were pen level and had greater range in HCW, which resulted in
larger STB. As corn price reaches a high of $6 per 25.4 kg, the STB
for HCW is negative. This implies that cost of added carcass weight
is higher than the value of additional of gain. Therefore, producing
lighter carcasses maybe more profitable in that scenario, as such
cattle would likely be leaner, more efficient, and have lower input
costs.
Yield grade had the largest STB when Choice-Select spread
was $4 or $8, when cost of gain was standardized and when
calculated yield grade was used. This reflects that 58% of steers
received a premium or discount due to yield grade. However, as corn
price increased, yield grade’s STB decreased, because the relative
impact of yield grade on profits was shrinking. While Foristall et al.
(2002) did not directly evaluate the STB for yield grade; they found
STB for BF and LMA, two factors used to calculate yield grade,
decreased as Choice-Select spread decreased. At higher ChoiceSelect spreads marbling score was the most influential factor. In
Table 8, marbling score’s STB increased (0.24, 0.38, 0.49, and 0.60)
as Choice-Select spread increased ($4, $8, $12, and $16,
respectively). This trend agrees with Foristall et al. (2002) who
observed STB for marbling score of 0.43, 0.54, 0.61, and 0.65 as
Choice-Select spread increased ($4, $8, $12, and $16, respectively).
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Table 8 - Standardized betas for regression variables across varying
corn prices and Choice-Select spreads, with cost of gain
standardized
Corn Pricea
Item
$2.63
$3
$4
$5
$6
------------ standardized coefficientbc ------------Choice-Select Spread, $4/45.4 kg
HCW
0.26
0.18
0.09
- 0.08
Marbling Score
0.24
0.23
0.22
0.21
0.19
Yield Grade
- 0.52
- 0.51
- 0.49
- 0.45
- 0.43
Gain: Feed
0.41
0.43
0.44
0.42
0.40
Choice-Select Spread, $8/45.4 kg
HCW
0.25
0.17
0.08
- 0.08
Marbling Score
0.38
0.38
0.37
0.35
0.33
Yield Grade
- 0.50
- 0.49
- 0.47
- 0.44
- 0.41
Gain: Feed
0.37
0.40
0.41
0.39
0.37
Choice-Select Spread, $12/45.4 kg
HCW
0.22
0.15
0.07
- 0.08
Marbling Score
0.49
0.49
0.48
0.46
0.43
Yield Grade
- 0.49
- 0.48
- 0.46
- 0.44
- 0.41
Gain: Feed
0.33
0.35
0.36
0.35
0.34
Choice-Select Spread, $16/45.4 kg
HCW
0.18
0.12
0.06
- 0.06
Marbling Score
0.60
0.60
0.59
0.58
0.56
Yield Grade
- 0.45
- 0.44
- 0.43
- 0.41
- 0.39
Gain: Feed
0.27
0.29
0.30
0.29
0.29
a

Corn price/25.5 kg; $3.00 corn is equal to $118/metric ton.
Represents the change in profit per standard deviation as each independent variable changes.
c
All values are significant at a P<0.0001 level.
b
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Table 9 - Standardized betas for regression variables across varying
corn prices and Choice-Select spreads, with cost of gain
standardized
Corn Pricea
Item
$2.63
$3
$4
$5
$6
------------ standardized coefficientbc -----------Choice-Select Spread, $4/45.4 kg
HCW
0.29
0.27
0.21
0.15
0.10
Marbling Score
0.24
0.23
0.20
0.16
0.13
Yield Grade
- 0.51
- 0.51
- 0.48
- 0.44
- 0.39
Gain: Feed
0.42
0.41
0.35
0.29
0.23
Choice-Select Spread, $8/45.4 kg
HCW
0.27
0.25
0.20
0.14
0.09
Marbling Score
0.38
0.37
0.33
0.29
0.24
Yield Grade
- 0.49
- 0.49
- 0.47
- 0.43
- 0.39
Gain: Feed
0.39
0.38
0.33
0.27
0.22
Choice-Select Spread, $12/45.4 kg
HCW
0.24
0.23
0.18
0.13
0.09
Marbling Score
0.48
0.47
0.44
0.39
0.35
Yield Grade
- 0.48
- 0.48
- 0.46
- 0.43
- 0.40
Gain: Feed
0.35
0.34
0.30
0.25
0.20
Choice-Select Spread, $16/45.4 kg
HCW
0.20
0.19
0.15
0.11
0.08
Marbling Score
0.59
0.58
0.56
0.52
0.47
Yield Grade
- 0.44
- 0.44
- 0.43
- 0.41
- 0.39
Gain: Feed
0.29
0.28
0.25
0.21
0.17
a

Corn price/25.5 kg; $3.00 corn is equal to $118/metric ton.
Represents the change in profit per standard deviation as each independent variable changes.
c
All values are significant at a P<0.0001 level.
b

These data can be used to determine which traits should
receive the greatest selection pressure with different price scenarios.
For example, HCW is the easiest variable to change, but has the
least impact with most corn-price, Ch-Se combinations. Because of
the yield grade 4 discounts, allowing yield grade to increase would
have dramatic impacts on profits with this dataset. Marbling can be
increased with early weaning (Myers et al., 1999; Wertz et al., 2001),
genetic selection (Vieselmeyer et al. 1996; Rincker et al., 2006), and
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feeding cattle longer (Dolezal et al., 1982; Miller et al., 1987;
Schroeder, 1990; Alderson, 1994; Bruns et al. 2004). Because yield
grade has strong negative STB in this dataset and would increase
with longer feeding, early weaning and or genetic selection would be
a better approach to increase profits as the Ch-Se increases. The
STB for the four continuous variables were similar when feed prices
reflected historical relationships (Table 9). The one difference was
that STB for HCW did not turn negative with increasing corn price
because the byproduct feeds are cheaper, reducing the cost of gain.
Feed conversion ranked 2nd or 3rd in importance depending on Ch-Se
spread. Improving G:F is the most difficult, next to marbling score.
However, feeding optimum levels of co-products can provide
improved feed conversion relative to corn based diets (Klopfenstein
et al., 2008). Homm (2007) found that diet explained 18% of the
variation in G:F while sire explained 25%. Early weaning can also
provide superior G:F. Early weaned steers (~90 d of age) can have
reduced organ weights, which are associated with maintenance
requirements (Pyatt et al., 2005ab). Other researchers have shown
that bunk management can improve G:F (Pritchard and Bruns, 2003).
Five-Year Average Pricing
Summary of factors affecting profitability using five year
average grid pricing, when cost of gain is similar across diet, is
presented in Tables 10 and 11. The major factor influencing
profitability for cattle sold on a quality based grid was marbling score.
Marbling score accounted for 34 to 44% of the total variation (Table
10). This is due to the high Choice-Select spread ($15) used by the
grid (Table 4). As expected, yield grade was a large factor impacting
profit for yield grid-based pricing (21 to 23%; Table 10). In contrast to
other profit models, G:F was a smaller factor, accounting for 11 to
15% of the total variation (Table 10). However, it is not surprising that
G:F has reduced importance under this scenario, as G:F importance
was smaller as Choice-Select spread increased (Tables 6 to 9). Yield
grade accounted for 8 to 14% of the total variation with the quality
grid. For yield grid-based profit models, marbling score and yield
grade were the largest factors. Marbling score accounted for the most
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variation (21 to 30%). However, marbling score’s importance
decreased at greater rate than yield grade, as corn price increased.
Yield grade and marbling score had equal importance when corn was
$6. The importance of sire, on top of the diet and performance
parameters, was minor, accounting for less than 2% of the total
variation. Diet or source of cattle explained additional variation (3 to
18%) and increased as corn price increased.
Table 10 - Coefficient of determination (partial R2) of variables
affecting profitability across varying corn prices and quality
or yield based grid, with cost of gain standardized
Item
Quality-Based Gridd
Yield Gradea
Gain:Feeda
HCWa
Marbling Scorea
Diet
Sourceb
Sire
Model R2
Yield-Based Gridd
Yield Gradea
Gain:Feeda
HCWa
Marbling Scorea
Diet
Sourceb
Sire
Model R2
a

$2.63

$3

Corn Pricec
$4

13.92
11.05
2.65
43.72
2.85
4.25
1.53
79.97

14.19
11.86
1.79
42.82
3.12
5.09
1.35
80.22

13.93
11.38
1.38
40.90
4.79
7.04
1.32
80.74

13.56
10.59
38.04
6.90
9.85
1.21
80.15

8.17
15.93
1.30
34.14
6.43
15.24
1.32
82.53

23.54
12.84
3.49
30.15
3.01
3.78
1.91
78.72

23.98
13.85
2.35
29.31
3.34
4.69
1.75
79.27

23.55
13.21
1.85
26.41
5.35
8.00
1.65
80.02

22.65
12.17
23.79
8.14
11.19
1.40
79.34

21.40
10.90
1.64
21.14
7.11
18.92
1.41
82.52

$5

$6

Linear and quadratic terms were included in the model as statistically significant (P < 0.15).
Effects of ranch, dam, and sorting.
c
Cost/25.5 kg; $3.00 corn is equal to $118/metric ton.
d
Five-year average pricing (NASS, 2003-2007).
b
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Table 11 - Coefficient of determination (partial R2) oif variables
affecting profitability across varying corn prices and live
weights basis, with cost of gain standardized
Item
Live Weight Basisd
Gain:Feeda
HCWa
Diet
Sourceb
Sire
Model R2

$2.63

$3

Corn Pricec
$4

53.67
23.77
8.17
4.48
1.15
91.24

62.31
16.37
10.89
1.66
0.85
92.08

63.91
8.46
17.36
1.75
0.85
92.33

$5

$6

58.84
5.10
26.02
0.80
1.18
91.94

49.02
2.07
37.28
1.19
1.64
91.20

a

Linear terms were included in the model as statistically significant (P < 0.15).
Effects of ranch, dam, and sorting.
c
Cost/25.5 kg; $3.00 corn is equal to $118/metric ton.
d
Live price $85.75/45.4 kg.
b

Cattle marketed on live weight basis had considerably
different array of factors affecting profitability than grid based models
(Table 11). Gain to feed ratio and HCW were the primary factors
affecting profit. The importance G:F was large, accounting for 53 to
66% of the total variation. Pen data has demonstrated that feed
conversion accounts for 3 to 4% (Schroeder et al., 1993). Mark et al.
(2000) stated, “Variability of ADG across pens is considerably less
than ADG across animals within a pen. Therefore, it is likely that ADG
has a larger impact on profitability than pen-level data suggest.” That
conclusion concurs with the results from this study. Since ADG and
ADFI are highly correlated (0.54), G:F should also have a larger
impact on profitability than pen-level data suggests, and this was
observed in this trial (Table 11). The importance of HCW was
smaller, decreased as corn price increased, and accounted for 24 to
3% of the total variation. Feed conversion was 1.28 to 13.8 fold
greater in importance than HCW under a live weight pricing scenario,
when cost of gain was standardized (Table 12). Hot carcass weight’s
importance decreases as corn price increases because the difference
between cost of gain and selling price decreases as corn price
increases. Therefore, the added benefit of more carcass weight gave
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diminishing returns at increasing corn price. Source and sire
remained minor factors influencing profit under this scenario, but
increased as corn price increased.
Table 12 - Standardized beta coefficients of variables affecting
profitability across varying corn prices and live weight
basis, with cost of gain standardizedc
Item
Live Weight Basis
HCW
Gain:Feed

Corn Pricea
$2.63
$3
$4
$5
-------- standardized coefficientbc-------0.50
0.64

0.41
0.71

0.31
0.74

0.18
0.73

$6
0.05
0.69

a

Corn Price/25.5 kg; $3.00 corn is equal to $118/metric ton.
Represents the change in profit per standard deviation as each independent variable changes.
c
All values are significant (P<0.001).
b

Interestingly, sire’s effect of profit was the greatest compared
to all other profit models and scenarios, accounting for 2 to 8% of the
total variation. This is likely due to fewer variables in the live model.
Since sire has effects on carcass variables (marbling score and yield
grade), its importance is lower in grid-based models than live.
Previous research has concentrated on sire’s effect on marbling more
than yield grade, because the cattle feeder has more control over fat
thickness, primary factor influencing yield grade. Vieselmeyer et al.
(1996) found calves sired by high marbling EPD Angus bulls had
higher marbling score than calves sired by Angus bulls with lower
marbling EPD. Rincker et al. (2005) reported a correlation of 0.44
between sire marbling EPD and progeny marbling score. Many
studies have also reported that ultrasound measurements taken from
sires relate to progeny carcass merit (Moser et al., 1998; Devitt and
Wilson, 2000; Reverter et al., 2000; Sapp et al., 2002). Gwartney et
al. (1996) found that selection for marbling independent of BF is
possible.
Factors affecting profitability without cost of gain adjustment is
presented in Table 13. As expected, diet explained more variation in
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Table 13 compared to Table 10 (5 to 23% vs 2 to 8%). Similar to
other profit models, diet is explaining two sources of variation: (1)
economic difference due diet cost and (2) diet effects on other
variables. These results agree with Tables 7 and 8. The feeder needs
to be concerned with the price of the diet rather than what diet the
cattle are fed. Comparing Tables 10 and 13, variation due to sire
accounted for 1-2%. If sire is only included in the model (when cost of
gain is standardized) variation due to sire is 20-30% (data not
shown). In such instance, however, if sire is the only variable
included in the model, sire may be masking other variables such
maternal grandsire or ranch effects. Therefore, the effect of sire
reported in these models is sire effect not explained by other
variables. Sire’s effects on continuous variables were not determined,
since sire correlation to a continuous variable is illusionary. To date,
no study has quantified sire’s effect on profitability.
Table 13 - Coefficient of determination (partial R2) of variables
affecting profitability across varying corn prices and live
weight basis, without cost of gain standardized
Item
Live Weight Basisd
Gain:Feeda
HCWa
Diet
Sourceb
Sire
Model R2

$2.63

$3

Corn Pricec
$4

52.75
24.14
7.11
8.00
0.91
92.91

52.41
23.06
11.12
5.43
0.83
92.85

45.72
17.70
24.64
4.49
0.70
93.25

$5

$6

33.44
8.68
43.95
7.47
0.70
94.24

21.25
4.17
56.85
11.99
0.70
94.96

a

Linear and quadratic terms were included in the model as statistically significant (P<0.15).
Effects of ranch, dam, and sorting.
c
Cost/25.5 kg; $3.00 corn is equal to $118/metric ton.
d
Live price $85.75/45.4 kg.
b

The STB for live, quality grid, and yield grid are presented in
Tables 13 and 14. The largest STB for both quality and yield grids
was MS. Marbling score was smaller factor for the yield based grid
compared to quality based grid. Carcass weight responded similar to
previous results and decreased as corn price increased, and had a
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negative STB at $6 corn. Yield grade the second largest factor in
both grid types. Also following similar trends, was STB for HCW and
G:F in Table 14. The STB for HCW decreased as corn price
increased while G:F’s STB increased.
Feedlots could use this information to determine what
management strategies should be used when input costs and Ch-Se
spreads vary. Sorting cattle by weight or composition would be an
effective management strategy to improve profitability. The feedlot
manager could use ultrasound to scan the cattle prior to slaughter
which would aide in indentifying cattle that could risk becoming a
yield grade 4. This is especially important during low Ch-Se. If cattle
are have marbling scores that would be considered borderline Choice
or Select, feeding those cattle longer would likely improve carcass
value, assuming such cattle are not at risk for discounts. Marbling
score would have greatest importance during high Ch-Se Spreads,
and low corn prices, or when cattle are sold on a quality based grid.
Early weaning has been shown to increase marbling (Myers et al,
1999; Wertz et al., 2002). Feeding calves from bulls that excel in
growth and carcass traits is another way to improve overall carcass
merit. If selling on a live weight basis, feed conversion and carcass
weight are the biggest factors. Next to marbling score, feed
conversion is probably the hardest variable to change. However,
improving feed conversion could be done by several methods.
Feeding optimum levels of corn-co product based diets has been
shown to improve G:F over corn based diets (Klopfenstein et al.,
2008). Diet price is another variable that impact profit. Buying coproducts if economically favorable is a way to reduce diet costs
(Buckner et al., 2008). Also, selecting bulls with low RFI could reduce
progeny input costs (Herd et al., 2003).
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Table 14 - Coefficient of determination (partial R2) of variables
affecting profitability across varying corn prices and quality
or yield, without cost of gain standardized
Item
Quality-Based Gridd
Yield Gradea
Gain:Feeda
HCWa
Marbling Scorea
Diet
Sourceb
Sire
Model R2
Yield-Based Gridd
Yield Gradea
Gain:Feeda
HCWa
Marbling Scorea
Diet
Sourceb
Sire
Model R2

$2.63

$3

Corn Pricec
$4

15.27
11.69
3.51
41.45
5.23
5.22
2.04
83.16

15.61
9.67
1.36
38.11
9.87
7.55
2.00
84.17

14.89
12.73
0.93
33.10
15.24
6.67
1.50
85.06

7.96
11.14
27.04
20.76
17.53
1.06
85.49

24.65
14.90
2.30
29.33
4.25
4.59
2.43
82.45

25.12
13.92
2.13
28.68
5.40
5.04
2.37
82.66

24.85
11.09
1.63
24.78
10.89
8.52
1.84
83.60

21.03
14.30
1.09
23.15
16.58
7.48
1.86
85.49

11.73
12.60
1.04
15.68
23.28
21.76
1.31
87.40

9.34
27.33
1.04
12.85
19.27
17.21
1.06
88.10

$5

$6

a

Linear and quadratic terms were included in the model as statistically significant (P<0.15).
Effects of ranch, dam, and sorting.
c
Cost/25.5 kg; $3.00 corn is equal to $118/metric ton
d
Five-year average pricing (NASS, 2003-2007).
b

IMPLICATIONS
The results from this study indicate that the factors affecting
profitability are complex and multifactorial and vary depending on
input cost or Choice-Select spread. Yield grade was a significant
factor in determining profitability and had greatest importance when
Choice-Select spreads were low. Feed conversion was a large factor
that determined profitability, but varied widely in importance within
pricing scenarios. Diet explained small additional variation when diets
were priced to have similar cost of gains. Marbling score was an
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important factor influencing profit that increased as Choice-Select
spread increased. The added value of HCW had diminishing returns
as Choice-Select spread and corn price increased, and under gridbased pricing scenarios, HCW had little overall importance. Carcass
weight importance was higher under live weight pricing scenarios.
Sire explained small additional variation in all models. However, sire
selection likely provides the most power to improve variables
affecting profitability. Source had varied importance, but increased
when input costs were greater. These data suggests that diet price is
a greater factor than what diet is fed. Factors affecting profitability
among steers sired by Simmental or Angus bulls were largely due to
yield grade, marbling score and feed conversion, while sire and
carcass weight were minor factors.
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NUTRITION AND REPRODUCTION INTERACTIONS
Rick Funston
University of Nebraska, West Central Research and Extension Center, North Platte

INTRODUCTION
Direct reproductive traits as they are currently measured tend to
be low in heritability, making the environment a beef female is produced
in key to reproductive success. Large cow size and high milk production
translate into increased energy and protein requirements for the cow,
even when not lactating. The increased nutrient requirements can
significantly limit the carrying capacity of any farm or ranch. A cow’s
nutrient requirements must match feed resources or reproduction will be
compromised.
BODY CONDITION SCORE
Body condition score (BCS) is correlated with several reproductive
events such as postpartum interval, services per conception, calving
interval, milk production, weaning weight, calving difficulty, and calf
survival; which greatly affect net income in a cow/calf operation (Table 1;
Kunkle et al., 1994). The most important factor influencing pregnancy rate
in beef cattle is body energy reserves at calving (Wettemann et al., 2003).
Body condition at calving is the single most important factor determining
when beef heifers and cows will resume cycling after calving. Body
condition score at calving also influences response to postpartum nutrient
intake. Spitzer et al., (1995) fed primiparous cows differing in body
condition (BCS 6 vs. 4; 1 = emaciated, 9 = obese) to gain either 1.87 or
.97 lb/d. The percentage of BCS 6 cows in estrus during the first 20 days
postpartum increased from 40 to 85% when fed to the higher rate of gain,
the cows in BCS 4 only increased estrous response from 33 to 50%
during the first 20 d postpartum when fed to gain at the higher rate. Cattle
should have an optimum bcs of 5 to 6 at calving through breeding to
assure optimal reproductive performance. Body condition score is
generally a reflection of nutritional management; however, disease and
parasitism can contribute to lower BCS even if apparent nutrient
requirements are met.
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Table 1 - Relationship of body condition score (BCS) to beef cow
performance and income
BCS
3
4
5
6
a

Pregnancy Calving
rate, %
interval, d
43
414
61
381
86
364
93

364

Calf
ADG, lb
1.60
1.75
1.85
1.85

Calf WW, Calf Price,
lb
$/100 lb
374
96
460
86
514
81
514

81

$/cow
Exposeda
154
241
358
387

Income per calf x pregnancy rate.

SPECIFIC NUTRIENTS AND REPRODUCTION
Feeding a balanced diet to beef females in the last trimester of
pregnancy through the breeding season is critical. Nutritional demands
increase greatly in late gestation and even more in early lactation.
Reproduction has low priority among partitioning of nutrients and
consequently, cows in thin body condition often don’t rebreed. Plane of
nutrition the last 50-60 days before calving has a profound effect on
postpartum interval (Table 2; Randel, 1990). The importance of pre- and
postpartum protein and energy level on reproductive performance has
been consistently demonstrated (Table 2). Positive energy balance
postpartum is essential for prompt rebreeding of heifers calving in thin
condition (Table 3; Lalman et al., 1997).
Table 2 - Effect of pre- or postpartum dietary energy or protein on
pregnancy rates in cows and heifers
Nutrient and time
Energy level pre-calvinga
Energy level post-calvingb
Protein level pre-calvingc
Protein level post-calvingd
abcd

Adequate
Inadequate
Pregnant, %
73
60
92
66
80
55
90
69

Combined data from 2, 4, 9 and 10 studies, respectively.

Difference, %
13
26
25
21
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Table 3 - Influence of postpartum diet on weight change, body condition
score (BCS) change and postpartum interval (PPI)
Item
Post-calving weight, lb
BCS at calving
PPI, d
PPI wt. change, lb
PPI BCS change

Low
835
4.27
134
12
-0.32

Maintenance
822
4.26
120
40
0.37

Diet
Maint./ High
826
4.18
115
70
1.24

High
821
4.10
114
77
1.50

Bearden and Fuquay (1992) summarized the effects of
inadequate and excessive nutrients on reproductive efficiency (Table
4).
Table 4 - Influence of inadequate and excessive dietary nutrient
intake on reproduction in beef cattle
Nutrient Consumption
Excessive energy intake
Inadequate energy intake
Excessive protein intake
Inadequate protein intake
Vitamin A deficiency
Phosphorus deficiency
Selenium deficiency
Copper deficiency
Zinc deficiency

Reproductive Consequence
Low conception, abortion, dystocia, retained placenta,
reduced libido
Delayed puberty, suppressed estrus and ovulation,
suppressed libido and spermatozoa production
Low conception rate
Suppressed
estrus,
low
conception,
fetal
reabsorption, premature parturition, weak offspring
Impaired spermatogenesis, anestrus, low conception,
abortion, weak offspring, retained placenta
Anestrus, irregular estrus
Retained placenta
Depressed reproduction, impaired immune system,
impaired ovarian function
Reduced spermatogenesis

76 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

Protein and Energy
Inadequate daily energy intake is a primary cause of reduced
cattle performance on forage diets. In many instances with warmseason perennial forages (and possibly with cool-season perennial
forages at advanced stages of maturity), there is an inadequate
supply of crude protein, which will limit energy intake (Mathis, 2000;
Patterson et al., 1992). An example of the relationship between crude
protein content of forages and forage intake is presented in Figure 1.
Dry matter intake declined rapidly as forage crude protein fell below
7%, a result attributed to a deficiency of nitrogen (protein) in the
rumen, which decreased microbial activity. If forage contains less
than approximately 7% crude protein, feeding a protein supplement
generally improves the energy and protein status of cattle by
improving forage intake and digestibility. For example (Figure 1),
forage intake was about 1.6% of body weight when crude protein was
5%, while at 7% crude protein, forage intake was 44% higher and
consumption was 2.3% of body weight.

Figure 1 - Effect of forage crude protein (CP) on dry matter (DM) intake.
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Improved forage intake increases total dietary energy intake, and
explains why a protein deficiency is usually corrected first when
formulating a supplementation program for animals grazing poor quality
forage. As suggested, when the crude protein content of forages drops
below about 7%, forage intake declines. However, intake of other
forages may decline when forage crude protein drops below 10%. Part
of the variation is attributed to differences in nutrient requirements of the
cattle, with the remainder of the variation attributed to inherent
differences among forages presenting different proportions of nutrients
to rumen microbes. Intake response to a single nutrient such as crude
protein is not expected to be similar among all forages (Mathis, 2000).
Livestock producers are often concerned excessive dietary
nutrients during the last trimester of pregnancy may negatively influence
calf birth weights and dystocia. Selk (2000) summarized the effects of
providing either adequate or inadequate amounts of dietary energy and
protein on calving difficulty, reproductive performance, and calf growth.
These summaries are presented in Tables 5 and 6.
Reducing energy pre-partum had virtually no effect on dystocia
rates, even though birth weights were altered in some experiments. Of
the nine trials summarized, seven indicated increased energy intakes
during the last trimester of gestation did not increase calving difficulty.
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Table 5 - Summary of studies on supplemental prepartum energy
intake on calving difficulty, subsequent reproductive
performance and calf growth
Researcher
Christenson et al.,
1967
Dunn et al., 1969

Supplementationa
HE vs. LE for 140 d
prepartum
ME vs. LE for 120 d
prepartum

Summary of Effects
HE increased birth wt., dystocia,
milk & estrus activity
ME increased birth wt. and dystocia

HE increased birth wt. but
had no effect on dystocia or
weaning wt.
Laster & Gregory,
HE vs. ME vs. LE for 90 HE increased birth wt. but had no
1973
d prepartum
effect on dystocia
HE vs. ME vs. LE for 90 HE increased birth wt. but had no
Laster, 1974
d prepartum
effect on dystocia
ME increased birth wt., estrus
ME vs. LE for 100 d
Corah et al., 1975
activity, calf vigor and weaning wt.
prepartum
but had no effect on dystocia
HE increased birth wt., estrus
activity, pregnancy rate and
Bellows and Short,
HE vs. LE for 90 d
1978
prepartum
decreased post partum interval but
had no effect on dystocia
HE vs. LE for 90 d
HE had no effect on birth wt., milk
Anderson et al., 1981
prepartum
or weaning wt.
ME increased birth wt. and weaning
ME vs. LE for 100 d
Houghton et al., 1986
wt. but had no effect on dystocia
prepartum

Bellows et al., 1972

HE vs. LE for 82 d
prepartum

a

HE = high energy (over 100% NRC or National Research Council's recommended dietary need);
ME = moderate energy (approximately 100% NRC); LE = low energy (under 100% NRC).

In addition, producers are often concerned with levels of crude
protein and possible effects on calf birth weight. Selk (2000)
summarized studies conducted to specifically measure effects of
varying protein intake to the prepartum beef female on calving
difficulty (Table 6). Reducing dietary crude protein prepartum does
not decrease calving difficulty and may compromise calf health and
cow reproductive performance.
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Table 6 - Summary of studies on feeding supplemental protein during
gestation on calving difficulty, subsequent reproductive
performance and calf growth
Researcher

Supplementationa

Summary of Effects
HP increased cow wt., birth wt. and
Wallace &
HPa vs. LP for 104 - 137
conception rate but decreased
Raleigh, 1967
d prepartum
dystocia
Bond &
HP vs. MP throughout
HP had no effect on birth wt. or calf
Wiltbank, 1970 gestation
survivability
HP increased cow wt., cow ADG,
HP vs. LP for 82 d
Bellows et al.,
birth wt., dystocia, weaning wt. and
prepartum
1978
decreased conception rate
Anthony et al.,
HP vs. LP for 67 d
HP had no effect on birth wt.,
1982
prepartum
dystocia or postpartum interval
HP had no effect on birth wt.,
HP vs. MP vs. LP for 112 dystocia, weaning wt., milk or
Bolze et al.,1985
d prepartum
conception rate but decreased the
postpartum interval
a

HP = high protein (over 100% NRC); MP = moderate protein (approximately 100%
NRC); LP = low protein (under 100% NRC)

Excess Protein and Energy
Caution should be used with feeding excessive amounts of
nutrients before or after calving. Not only is it costly, but animals with
BCS > 7 have lower reproductive performance and more calving
difficulty than animals in moderate BCS 5-6. Excessive protein and
energy can both have negative effects on reproduction. Overfeeding
protein during the breeding season and early gestation, particularly if
the rumen receives an inadequate supply of energy may be
associated with decreased fertility (Elrod and Butler, 1993). This
decrease in fertility may result from decreased uterine pH during the
luteal phase of the estrous cycle in cattle fed high levels of
degradable protein. The combination of high levels of degradable
protein and low energy concentrations in early-season grasses may
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contribute to lower fertility rates in females placed on such pastures
near the time of breeding. Negative effects of excess rumen
degradable intake protein on reproduction are well documented in
dairy literature (Ferguson, 2001).
Effects of supplementing feedstuffs high in undegradable
intake protein (UIP) on reproduction are inconclusive and appear to
be dependent on energy density of the diet (Hawkins et al., 2000).
Recent research (Kane et al., 2004) demonstrated negative effects
on reproductive hormones when high (0.71 lb/d) levels of UIP were
supplemented but not at low (0.25 lb/d) or moderate (0.48 lb/d)
levels. Heifers fed additional UIP (0.55 lb/d) during development
reached puberty at a later age and heavier weight and had fewer
serviced in the first 21 d of the breeding season. Fall pregnancy rate
was not affected (Lalman et al., 1993). Further research is needed to
elucidate potential mechanisms UIP may stimulate or inhibit
reproductive processes and under what conditions.
Distillers grains are a co-product from the ethanol industry
being utilized in beef cattle diets and are also high (65% of CP
content) in UIP.
A two year study was conducted at two locations to determine
if supplementing beef heifers with dried distillers grains (DDG) as an
energy source affected growth or reproduction (Martin et al., 2007a).
Spring-born crossbred heifers (n = 316) were blocked by age or sire
and age and assigned randomly to DDG or control (dried corn gluten
feed, whole corn germ, urea) supplement. Heifers received prairie
hay in amounts sufficient for ad libitum intake and 0.59% of BW DDG
or 0.78% of BW control supplement (DM basis). Supplements were
formulated to be isocaloric, but protein degradability differed.
Supplemental undegradable intake protein intake from DDG
averaged 267 g/animal daily and reached 318 g/animal daily; control
supplemental undegradable intake protein intake averaged 90
g/animal daily and peaked at 107 g/animal daily. Initial pubertal status
was determined by 2 blood samples collected 10 d apart, and
monthly BW were collected from November through January; then
biweekly BW and blood samples were collected from February until
May yearly. Heifers were synchronized with two injections of PGF2
14 d apart; estrus was detected and heifers were artificially
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inseminated for 5 d and placed with bulls 10 d later. Initial age, BW,
and BCS did not differ for control and DDG heifers. Final BW, ADG,
and final BCS also were not affected by supplementation. Estimated
age and BW at puberty did not differ between treatments, and the
proportions of pubertal heifers did not differ at the initiation of the
experiment, at the beginning of the 14-d sampling intervals, or before
synchronization. Estrus synchronization rate (75.9%), time of estrus,
and overall pregnancy rate (89.5%) were not affected by treatment.
However, a greater proportion of DDG than control heifers conceived
to AI (75.0 vs. 52.9%), resulting in greater AI pregnancy rates for
DDG heifers (57.0 vs. 40.1%). Body weight or BCS at pregnancy
diagnosis did not differ between DDG and control heifers.
Supplementing beef heifers with DDG during development did not
affect age at puberty but improved AI conception and pregnancy
rates compared with an isocaloric control supplement.
Shike et al. (2004, and personal communication) also did not
observe a negative effect on reproduction when distillers grains were
fed to postpartum Simmental cows. One-hundred cows were fed
postpartum diets containing either 13 lb corn gluten feed and 10 lb
alfalfa or 12.26 lb dried distillers grains and 10 lb alfalfa (DM basis)
until the beginning of the breeding season (approximately 74 d).
Pregnancy rate to AI (60 vs. 60.5% for corn gluten and distillers,
respectively) and after a 45 d bull breeding (97.1 vs. 90.7 for corn
gluten feed and distillers, respectively; P = 0.13) period did not differ.
Cows fed corn gluten feed lost more weight, had greater milk
production, and greater calf average daily gain during the postpartum
period. Milk urea nitrogen levels were above levels reported to
negatively influence reproduction in other studies (Butler, 1998).
Differences may be due to energy balance and lactation potential.
Minerals
Minerals are important for all physiological processes in the
beef animal including reproduction, so it is simply a matter of
determining when they have to be supplemented in the basal diet.
Salt (NaCl) is the most important mineral a beef animal needs.
Normally, sodium and chloride do not appear in feedstuffs in
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adequate amounts to meet animal requirements and should be
provided free choice at all times.
Calcium is generally adequate in forage-based diets but is
often included in commercially available mineral supplements
because many phosphorus sources also contain calcium. Much
debate and research has been conducted on the effects of
phosphorus supplementation on reproductive function. Phosphorus
and crude protein content generally parallel each other in pasture or
rangeland. Mature forages are generally deficient in phosphorus and
impaired reproductive function has been associated with phosphorus
deficient diets (Dunn and Moss, 1992; Lemenager et al., 1991). Diets
should be evaluated for phosphorus content and supplemented
accordingly. Caution should be used to not overfeed phosphorus -- it
is costly, of potential environmental concern, and does not positively
influence reproduction in beef (Dunn and Moss, 1992) or dairy (Lopez
et al., 2004) cattle.
Other macro minerals include magnesium, potassium,
chlorine, and sulfur. Need for supplementation, as with the previously
mentioned minerals, is dependent on content in the basal diet and
water. Both deficiencies and excesses can contribute to suboptimal
reproductive function.
Micro or trace minerals include copper, cobalt, iodine, iron,
manganese, and zinc. Inadequate consumption of certain trace
elements combined with antagonistic effects of other elements can
reduce reproductive efficiency (Greene et al., 1998).
Vitamins
Most of the vitamins (C, D, E, and B complex) are either
synthesized by rumen microorganisms, synthesized by the body
(vitamin C) or are available in common feeds and are not of concern
under normal conditions. Vitamin A deficiency, however, does occur
naturally in cattle grazing dry winter range or consuming low quality
crop residues and forages (Lemenager, et al., 1991). The role of
vitamin A in reproduction and embryo development has been
reviewed by Clagett-Dame and DeLuca (2002). Supplementation
before and after calving can increase conception rates (Hess, 2000).
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Water
Water is more essential to life than any other nutrient. Feed
intake is directly related to water intake. Water may also contribute
significant macro and micronutrients that may benefit or impair
production and reproduction. Contribution of these nutrients from
water sources must be considered to accurately design a
supplementation program.
STRATEGIES TO ENHANCE REPRODUCTION
Ionophores
Bovatec
and Rumensin
have been shown to influence
reproductive performance during the postpartum period. Cows and
heifers fed an ionophore exhibit a shorter postpartum interval
provided adequate energy is supplied in the diet (Table 7; Randel,
1990). This effect appears to be more evident in less intensely
managed herds with a moderate (60-85 d) or longer postpartum
interval. Scientists have also demonstrated heifers fed an ionophore
reach puberty at an earlier age and a lighter weight (Patterson et al.,
1992).
Table 7 - Effect of ionophore feeding on postpartum interval (PPI) in
beef cows and heifers
Study
1
2
3
4
5

Ionophore (PPI, d)
30
59
67
65
92

Control (PPI, d)
42
69
72
86
138

Difference (d)
-12
-10
-5
-21
-46

Fat Supplementation
Inadequate dietary energy intake and poor body condition can
negatively affect reproductive function. Supplemental lipids have
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been used to increase the energy density of the diet and avoid
negative associative effects (Coppock and Wilks, 1991) sometimes
experienced with cereal grains (Bowman and Sanson, 1996) in high
roughage diets.
Supplemental lipids may also have direct positive effects on
beef cattle reproduction independent of the energy contribution. Lipid
supplementation has been shown to positively affect reproductive
function in several important tissues including the hypothalamus,
anterior pituitary, ovary, and uterus. The target tissue and
reproductive response appears to be dependent upon the types of
fatty acids contained in the fat source. Fat supplementation is a
common practice in dairy cattle production, primarily to increase the
energy density of the diet. Associated positive and negative effects
on reproduction have been reported (Grummer and Carroll, 1991;
Staples et al., 1998).
Research with supplemental fat has been conducted on cows
that have had one or more calves and replacement heifers. Fats have
been fed before and after calving and during the breeding season.
Several response variables have been examined, including body
weight and BCS, age at puberty, postpartum interval, first service
conception rates, pregnancy rates, calving interval, calving difficulty,
and calf birth and weaning weight. To determine potential
mechanisms of action, scientists have investigated changes in
follicular and uterine development, hormonal profiles and changes,
brain function, and embryonic development.
The effects of fat supplementation on reproduction in beef
heifers and cows has recently been reviewed (Funston, 2004) and is
summarized below.
Fat Supplementation to Replacement Heifers. Studies are
limited on the use of fat supplements in replacement heifer diets. In
general, heifers in the studies cited were on a positive plane of
nutrition and developed to optimum weight and age at breeding.
There may have been a positive response to fat supplementation had
heifers been nutritionally challenged. It appears from the studies
cited, there is limited benefit of fat supplementation in well-developed
replacement females and is probably only warranted when
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supplements are priced comparable to other protein and energy
sources.
Fat Supplementation Prepartum. Results from feeding
supplemental fat prepartum are inconclusive. However, response to
supplementation appears to be dependent on postpartum diet. Beef
animals apparently have the ability to store certain fatty acids,
supported by studies in which fat supplementation was discontinued
at calving but resulted in a positive effect on reproduction.
Postpartum diets containing significant levels of fatty acids may mask
any beneficial effect of fat supplementation. There appears to be no
benefit and in some cases, a negative effect of feeding supplemental
fat postpartum, particularly when supplemental fat was also fed
prepartum. Fat supplementation has been reported to both suppress
and increase PGF2! synthesis. When dietary fat is fed at high levels
for extended periods of time, PGF2! synthesis may be increased and
compromise early embryo survival. Hess et al. (2005) summarized
research on supplementing fat during late gestation and concluded
feeding fat to beef cows for approximately 60 d before calving may
result in a 6.4% improvement in pregnancy rate in the upcoming
breeding season.
Fat Supplementation Postpartum. Supplementing fat
postpartum appears to be of limited benefit from studies reported
here. Many of the studies reported approximately 5% fat in the diet
supplemented with fat. It is not known if more or less fat would have
elicited a different response (either positive or negative). If
supplementing fat can either increase or decrease PGF2! production,
it seems reasonable the amount of fat supplemented might affect
which response is elicited. Recent research (Hess et al., 2005)
demonstrated a decrease in first service conception rates (50 vs.
29%) when young beef cows were fed high linoleate safflower seeds
(5% DMI) postpartum. The same laboratory has also reported (Grant
et al., 2002) an increase in PGF2! metabolite (PGFM) when high
linoleate safflower seeds are fed postpartum and a decrease in
several hormones important for normal reproductive function
(Scholljegerdes et al., 2003 and 2004).
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Feeding Considerations. The amount of supplemental fat
needed to elicit a positive or, in some cases, a negative effect on
reproductive function is largely unknown and titration studies are
needed in all situations in which supplemental fat has been fed. Dose
response studies indicate the amount of added plant oil necessary to
maximize positive ovarian effects is not less than 4% (Stanko et al.,
1997; Thomas et al., 1997). Staples et al. (1998) indicated 3% added
dietary fat (DM basis) has often positively influenced the reproductive
status of the dairy cow. Lower levels of added dietary fat (2%) have
also been shown to elicit a positive reproductive response (Bellows et
al., 2001) and studies with fishmeal, less than 1% added fat (Burns et
al., 2002) produced a positive reproductive response. This indicates
both amount and types of fatty acids are important. Feeding of large
quantities of fat (> 5% of total DMI) has not been recommended due
to potential negative effects on fiber digestibility and reduction in DMI
(Coppock and Wilks, 1991). The duration and time (pre or
postpartum) of supplement feeding needed to elicit a positive
response is not precisely known, many of the studies have
supplemented fat at least 30 d. The period of supplementation has
varied from different times before breeding in heifer development,
pre-calving, post-calving, and/or pre-breeding periods. The young,
growing cow appears to be the most likely to respond to
supplemental nutrients. An appropriate situation for fat
supplementation may be when pasture or range conditions are
limiting or are likely to be limiting before and during the breeding
season. Feeding supplemental fat to well-developed heifers or cows
in adequate body condition on adequate pasture or range resources
may not provide any benefit beyond energy contribution to the diet.
The majority of fat supplementation in beef cattle diets has
been in the form of oilseeds added to a total mixed diet or fed as a
supplement. A challenge has been making a supplement high in fat
that can be pelleted or blocked and fed on the ground. Levels above
8% fat have resulted in pellets and blocks of poor quality and soft
(Bellows, personal communication). Whole soybeans, sunflower, and
cottonseeds have been fed without processing; it appears safflower
seeds need to be processed to improve digestibility. Seeds should be
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processed (rolled) with enough pressure to crack about 90% of the
seed hulls without extracting the oil (Lammoglia et al., 1999).
Additional Compounds in Oilseeds. Gossypol levels may be a
concern when high levels of whole cottonseed are fed. However,
levels of gossypol present in typically fed quantities of whole
cottonseed for protein or fat supplementation provide only a fraction
of the amount of gossypol fed in studies in which gossypol toxicity
has been reported (Williams and Stanko, 1999). Other factors such
as phytoestrogens may be present in some oilseeds (legumes in
particular) and have been shown to negatively affect reproduction in
cattle (Adams, 1995). The precise effect of these factors and possibly
others on reproductive function has not been fully elucidated and is
probably dependent on level of inclusion, basal diet, and stage of
physiological maturity of the female being supplemented.
Recent studies feeding soybeans. Whole raw soybeans (SB),
wet corn gluten feed (WCGF) and corn dried distillers grains (DDG)
are available high-energy sources of protein in heifer development
rations. Three studies were conducted (Harris, et al., 2008) to
compare puberty status before synchronization of estrus, response to
synchronization, and AI and final pregnancy rates in heifers
developed on diets similar in energy and CP containing SB and either
WCGF or DDG. These ingredients vary substantially in fat content
which may affect reproductive performance. Rate of gain during the
feeding period and post-AI performance were also compared. In a
preliminary experiment, 104 crossbred heifers were fed diets
containing either 2.76 lb SB/d or 4.4 lb WCGF/d for 110 d (DM basis),
beginning at 10 mo of age. In Exp. 1, 100 crossbred heifers received
either 2.76 lb SB/d or 5.5 lb WCGF/d from approximately 7 to 10 mo
of age (91 d), then were fed 2.76 lb SB/d for an additional 114 d (4
pens/diet). In Exp. 2, 2.76 lb SB/d or 2.76 lb DDG/d was fed to 100
crossbred heifers for 226 d, beginning at 6 mo of age (4 pens/diet). At
approximately 13 mo of age, heifers were fed melengestrol acetate
for 14 d followed by an injection of PGF2 19 d later to synchronize
estrus. Heifers (14 mo of age) were artificially inseminated for 5 d
after PGF2 , at which time treatments were ended. Heifers were then
combined on native pasture and exposed to bulls for approximately
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60 d beginning 10 d after the last day of AI. Pregnancy to AI was
determined by ultrasound 45 d after the last day of AI. Heifers fed SB
in the preliminary experiment had a lower synchronization rate (81 vs.
96%) and longer interval from PGF2 to estrus (76.6 vs. 69.2 h)
compared to heifers fed WCGF. In Exp. 1, the age heifers were
started on SB diets did not alter synchronization rate (79%) or timing
of estrus after PGF2 (77.8 h). In Exp. 2, synchronization rate (86%)
and timing of estrus after PGF2 (69.3 h) did not differ due to diet.
There were no differences due to diet for AI conception rates (overall
mean for each experiment: 76.5, 60, and 68.5%), percent of all
heifers becoming pregnant to AI (67, 46, and 59%), or final
pregnancy rates (92, 90 and 90%) in the preliminary experiment, Exp.
1, or Exp. 2, respectively. In summary, SB, DDG and WCGF can be
used as high energy sources of protein in heifer development diets at
the inclusion rates used in these studies.
Howlett et al. (2003) also fed whole soybeans, whole
cottonseed, or pelleted soybean hulls for 112 d in a total mixed diet to
replacement heifers. Soybeans and cottonseeds contributed
approximately 2% added fat to the diet. Heifers were synchronized
with MGA/PGF2! and experimental diets were discontinued
approximately one week before the first MGA feeding. Treatment did
not affect the proportion of heifers pubertal before beginning MGA
feeding. First service conception rates were also not affected by
treatment. However, there was a 20% increase (P = 0.27) in first
service conception rates in the soybean fed group (57%) compared
to controls (37%). In this study 96 heifers were split into three
treatments and a control group. Neither estrous response nor time of
estrus was reported.
Five hundred-sixty Angus x Simmental cows were utilized to
evaluate the effects of supplemental fat on performance, lactation,
and reproduction (Shike et al., 2004). Cows were fed one of four
dietary supplements: whole raw soybeans, flaxseed, tallow, and cornsoybean meal (control). Flaxseed and tallow were added to the
control supplement to provide similar fat levels as supplied by whole
soybeans. Supplements (4 lb/d) were fed for 105 d after calving and
ended at breeding. Cows grazed endophyte infected tall fescue and
red and white clover pastures. There were no differences in cow or
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calf ADG or milk production. Soybean supplemented cows had
greater milk fat and milk urea nitrogen than flaxseed supplemented
cows. There were no differences in AI conception rates. However,
conception rates to bulls were lower in cows fed soybeans (65%)
compared to flaxseed (79%) or tallow (76%). Overall pregnancy rates
were lower in cows fed soybeans (83%), compared to cows fed
flaxseed (91%) or tallow (89%). Flaxseed, tallow, and control
supplements were isonitrogenous but apparently not the soybean
supplement. It is not clear why there would be a reduction in bull, but
not AI, pregnancy rates. Apparently protein levels were higher in the
soybean supplement as demonstrated by higher milk urea nitrogen
levels. Overall dietary protein may have been in excess throughout
the supplementation period, depending on forage quality. Artificial
insemination pregnancy rates were also apparently quite low.
Cessation of supplement feeding may have actually benefited
reproduction. This also appears to be a high supplementation rate of
soybeans. Compounding this apparent problem may have been
endophyte from tall fescue and phytoestrogens from clover (Adams,
1995).
Summary of Fat Supplementation. Currently, research is
inconclusive on exactly how to supplement fat to improve
reproductive performance beyond energy contribution. Most studies
have tried to achieve isocaloric and isonitrogenous diets. However,
this can be challenging. Some studies only have sufficient animal
numbers to detect very large differences in reproductive parameters
such as conception and pregnancy rate. Research on feeding
supplemental fat has resulted in varied and inconsistent results as it
relates to reproductive efficiency including positive, negative, and no
apparent effect.
Elucidating mechanisms of action of how supplemental fat can
influence reproductive function has been a difficult process. Animal
response appears to be dependent on body condition score, age
(parity), nutrients available in the basal diet, and type of fat
supplement. The complexity of the reproductive system and makeup
of fat supplements are often confounded by management conditions
and forage quality both in research and in commercial feeding
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situations. This has contributed to inconsistencies in research
findings.
Improvements in reproduction reported in some studies may
be a result of added energy in the diet or direct effects of specific fatty
acids on reproductive processes. As is the case for any technology or
management strategy that improves specific aspects of ovarian
physiology and cyclic activity; actual improvements in pregnancy
rates, weaned calf crop, or total weight of calf produced are
dependent on an array of interactive management practices and
environmental conditions. Until these interrelationships are better
understood, producers are advised to strive for low cost and
balanced rations. If a source of supplemental fat can be added with
little or no change in the ration cost, producers would be advised to
do so. Research investigating the role of fat supplementation on
reproductive responses has been variable. Therefore, adding fat
when significantly increasing ration cost would be advised when the
risk of low reproduction is greatest. Postpartum fat supplementation
appears to be of limited benefit and adding a fat source high in
linoleic acid postpartum may actually have a negative effect on
reproduction.
Maternal nutrition and postnatal development. Fetal
programming is the concept maternal stimuli during fetal development
influence the physiology of the fetus and postnatal growth and health
(Barker et al., 1993). Limited data exists concerning the influence of lategestation nutrition of ruminants on reproductive performance of their
female progeny. Primiparous heifers restricted to 65% of the NRC
recommended energy intake during the final 100 d of pregnancy had
calves with lighter birth weights and a reduced weaning percentage
compared with heifers fed at NRC recommendations. Age at puberty of
heifer calves from energy restricted primiparous dams was increased by
19 d, but pregnancy rate of the heifer calves was not measured (Corah
et al., 1975). Energy restriction of ewes for 10 d during late gestation
resulted in altered adrenal steroid production in adult female progeny
(Bloomfield et al., 2003).
A three year study was conducted with heifers (n = 170)
whose dams were used in a 2 × 2 factorial arrangement of treatments
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to determine the effects of late gestation (LG) or early lactation (EL)
dam nutrition on subsequent heifer growth and reproduction (Martin
et al., 2007b). In LG, cows received 1 lb/d of a 42% CP supplement
(PS) or no supplement (NS) while grazing dormant Sandhills range.
During EL, cows from each late gestational treatment were fed coolseason grass hay or grazed subirrigated meadow. Cows were
managed as a single herd for the remainder of the year. Birth date
and birth weight of heifer calves were not affected by dam nutrition.
Meadow grazing and PS increased heifer 205-d BW vs. feeding hay
and NS, respectively. Weight at prebreeding and pregnancy
diagnosis were greater for heifers from PS dams but were unaffected
by EL nutrition. There was no effect of LG or EL dam nutrition on age
at puberty or the percentage of heifers cycling before breeding. There
was no difference in pregnancy rates due to EL treatment. Pregnancy
rates were greater for heifers from PS dams, and a greater proportion
of heifers from PS dams calved in the first 21 d of the heifers’ first
calving season. Dam nutrition did not influence heifers’ average
calving date, calving difficulty, and calf birth weight during the initial
calving season. Weight at the beginning of the second breeding
season was greater for heifers from PS dams but was not affected by
maternal nutrition during EL. Dam nutrition did not affect heifer ADG
or G:F ratio. Heifers from PS dams had greater DMI and residual
feed intake than heifers from NS cows if their dams were fed hay
during EL but not if their dams grazed meadows. Heifers born to PS
cows were heavier at weaning, prebreeding, first pregnancy
diagnosis, and before their second breeding season. Heifers from
cows grazing meadows during EL were heavier at weaning but not
postweaning. Despite similar ages at puberty and similar proportions
of heifers cycling before the breeding season, a greater proportion of
heifers from PS dams calved in the first 21 d of the heifers’ first
calving season, and pregnancy rates were greater compared with
heifers from NS dams. Collectively, these results provide evidence of
a fetal programming effect on heifer postweaning BW and fertility.

92 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

SUMMARY
Nutrition has a profound effect on reproductive potential in all
living species. Body condition is a useful indicator of nutritional status
and when used in conjunction with body weight change can provide a
useful method to assess reproductive potential. Energy and protein
are the nutrients required in the greatest amounts and should be first
priority in developing nutritional programs to optimize reproduction.
Minerals and vitamins must be balanced in the diet to optimize
reproductive performance. Consider water quantity and quality when
balancing diets. Caution should be taken not to overfeed nutrients or
reproductive processes may be adversely affected. No magic feed
ingredient exists that will compensate for a diet greatly deficient in
any of the mentioned nutrients or poor body condition score.
Nutritional considerations and impacts on reproduction have primarily
focused on postnatal development; however, prenatal nutrition
appears to have potential effects on subsequent reproductive
performance in beef cattle.
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INTRODUÇÃO
O Brasil possui seis biomas com diferentes características
ambientais que permitiram a ocupação econômica de seu território das
mais diferentes maneiras e com impactos diferenciados. Os seis
biomas continentais brasileiros - Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata
Atlântica, Pantanal e Pampa, ocupam áreas de, 4,196,943.00 km2;
2,036,448.00 km2; 1,110,182.00 km2; 844,453.00 km2; 176,496.00 km2;
150,355.00 km2, respectivamente (Figura 1). O Pantanal ocupa 1,76 %
do total do território do Brasil.
De acordo com o mapa de cobertura vegetal dos biomas do
Brasil realizado pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA), o Pantanal
Mato-grossense é considerado o ecossistema mais conservado do
Brasil, com a maior percentagem de cobertura vegetal nativa (86,8%) e
menor área com ação antrópica (11,5 %). Entretanto, praticamente 95%
da região é constituída de propriedades privadas, das quais, 80% da
área é utilizada para bovinocultura de corte a mais de 250 anos (Seidel
et al., 2001). O primeiro registro oficial de atividade pecuária na região
data de 1737 (Borges, 1991), fato que deveria ter conduzido o Pantanal
para se tornar uma área com marcante ação antrópica. Então, como
explicar uma região que é a maior planície inundável da terra, ocupada
com atividade econômica há quase 300 anos, possa ser considerada o
ecossistema mais conservado do Brasil?
A resposta envolve vários aspectos, sociais, ambientais e
econômicos, importantes, mas se considerarmos uma tendência de
correlação negativa entre pobreza e desequilíbrio ecológico, ou seja,
quanto maior a pobreza de determinada região maior à pressão sobre
os recursos naturais de maneira geral (Barbier, 2000). A pecuária de
corte enriqueceu e conservou o Pantanal. Assim sendo, a meta de
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conservação do Pantanal passa, necessariamente, pelo fortalecimento
da bovinocultura tradicional dessa região. A sustentabilidade desta
atividade econômica garante a conservação da região (Abreu, et al.,
2001).
De maneira geral, a pecuária de corte é considerada uma
atividade com forte impacto ambiental negativo sobre as regiões onde é
desenvolvida no país. As generalizações são perigosas e, no caso do
Pantanal, ocorreu e ocorre justamente o contrário, a pecuária de corte
extensiva foi e é a garantia da conservação deste ecossistema.

Figura 1 - Biomas do Brasil.
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SUSTENTABILIDADE
O Pantanal é divido em diferentes regiões chamadas de
pantanais (Figura 2), sendo uma imensa planície sedimentar,
localizada no centro-oeste do Brasil, entre os paralelos 160 e 210 S
e os meridianos 55o e 58o W, com 65% de sua área em Mato
Grosso do Sul (MS) e 35% em Mato Grosso (MT). É limitado ao
norte pelas formações meridionais da floresta amazônica
(imediações do município de Cáceres), a leste pelos cerrados do
planalto central brasileiro, a oeste pelos pantanais das fronteiras
boliviano-paraguaias e ao sul pelas florestas chaquenhas, já na
fronteira com o Paraguai. Desde o munícipio de Cáceres, extremo
norte, até o rio Apa, extremo sul, percorrem-se cerca de 680 km, em
linha reta. A maior distância no sentido oeste-leste, partindo-se da
fronteira boliviana e progredindo-se em direção ao planalto central,
atinge cerca de 300 km. O Pantanal pode ser dividido em 11 subregiões distintas conforme as diferenças de características
hidrológicas, solo e vegetação: Cáceres, Poconé, Barão de Melgaço,
Paiaguás, Nhecolândia, Abobral, Aquidauana, Miranda, Paraguai,
Nabileque e Porto Murtinho (Silva, et al., 1998). O clima é quente,
com semestre de inverno seco. Ocasionalmente ocorrem geadas nos
meses de julho ou agosto. A precipitação pluviométrica oscila entre
1.000 e 1.400 mm por ano. Cerca de 80% das chuvas caem no
período de verão, durante os meses de novembro a março, sendo
dezembro e janeiro o zênite destas precipitações. Áreas imensas do
Pantanal Mato-Grossense, como nas sub-regiões da Nhecolândia,
Paiaguás e Miranda, entre outras, apresentam-se sem quaisquer
formações rochosas em sua superfície. A declividade da região é
muito pequena, o que contribui para a demorada retenção de água
sobre a superfície do solo, por ocasião das inundações fluvial e
pluvial. O número de rios que percorrem a região é considerável,
sendo o rio Paraguai o mais importante. Fluindo no sentido norte-sul,
percorre toda região, tendo 2.730 km de extensão desde suas
nascentes até seu encontro com o rio Paraná, na delimitação da
fronteira argentino-paraguaia, formando a bacia do alto rio Paraguai
(BAP). Os solos do Pantanal são de origem sedimentar, recente ou
sub-recente, ocorrendo em fases argilosa e arenosa, de forma

100 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

alternada e descontínua. As áreas mais férteis correspondem à fase
argilosa, que é predominante no Pantanal baixo, mas a
predominância é de solos arenosos. A vegetação que recobre o
Pantanal é variada. Para defini-la emprega-se a expressão
“Complexo do Pantanal”, designação que engloba diferentes fitofisionomias. Na região encontram-se fisionomias do tipo: cerrado,
campo limpo, campo sujo, brejos com sua vegetação hidrofila, mata
pluvial tropical subcaducifólia e outras. Há diversas comunidades
vegetais com domínio nítido de uma espécie, tomando a comunidade
vegetal o nome da espécie dominante (ex. canjiqueiral, caronal,
paratudal, etc).
A origem da pecuária bovina do Pantanal remonta-se ao
século XVIII com dois grandes períodos identificados, em relação ao
tipo de gado. Antes do início do século XX predominava o gado
“Pantaneiro”, constituído de animais rústicos e de pequeno porte. O
segundo período inicia-se com a substituição do gado “Pantaneiro”
pelo zebuíno. Atualmente a raça Nelore é predominante na região. A
ocupação efetiva da região se deu com o deslocamento dentro do
Pantanal no sentido norte-sul. A bovinocultura de corte do Pantanal
passou por diversos ciclos econômicos ao longo do tempo, sendo os
mais importantes:
a) 1775/1864 - Desenvolvimento de enormes latifúndios como a
fazenda Jacobina e a fazenda Piraputanga;
b) 1879/1914 - Ocupação de novas áreas no Pantanal, em direção à
parte sul;
c)

1914/1923 - Indústria saladeril
(principalmente, inglês e platino);

de

capital

estrangeiro

d) 1923/1929 - Indústria saladeril de capital regional (pantaneiro);
e) 1936/1950 - Retorno da atividade saladeril pantaneira com capital
regional;
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f) 1950/1994 - Desenvolvimento das fazendas em torno da pecuária
de cria e recria extensiva de gado de corte, com a
comercialização de bois magros;
g) 1994/2000 – Aumento na eficiência do sistema de produção da
região, especialização na fase de cria de bezerros e bezerras e
recria de novilhas; e
h) 2000 até o presente – Necessidade de agregar valor ao sistema de
produção e uso multifuncional da propriedade, direcionando o trabalho
para fortalecimento da sustentalilidade do sistema de produção.
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Figura 2 - Sub-regiões do Pantanal Mato-grossense.
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ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS
A pecuária de corte, com rebanho estimado de 4 milhões de
reses, é a principal atividade econômica da região, que caracterizase por apresentar grandes propriedades. Cerca de 12% destas
propriedades têm área igual ou superior a 10.000 hectares,
correspondendo a 56 % da área total. Com áreas de 1.000 a 10.000
hectares são incluídas 69% das fazendas, perfazendo 43% da área
total. Independente das diferentes características ambientais
predomina as fases de cria e de recria. A fase de engorda é
acidental, dependendo de fatores conjunturais de preço, e oferta de
pasto abundante, principalmente em zonas expostas a inundações
mais rigorosas. De forma sucinta, se define como característica
predominante da pecuária no Pantanal, a cria e recria extensiva
sobre pastos nativos (Santos et al., 2003). A pecuária é desenvolvida
em criatórios naturais extensivos com características de manejo
pautadas pelo regime de enchentes. Neste sistema, os animais
recebem poucos cuidados e são mantidos quase que
exclusivamente de pastagens nativas das extensas planícies
arenosas e com poucas subdivisões, de forma a permitir o pastejo
seletivo e o uso das aguadas (Santos et al., 2002). Os animais de
acordo com o ciclo das inundações são conduzidos para as áreas
altas sendo realizado um manejo integrado como o que ocorre
principalmente no Pantanal de Poconé-MT.
Segundo Pott et al. (1989) existem dois períodos críticos de
restrição alimentar: um, do auge ao final da cheia (fevereiro a maio),
e outro, do meio ao fim da seca (agosto a setembro). A alimentação
básica constitui-se quase que exclusivamente das seguintes
espécies forrageiras: capim mimoso (Axonopus purpusii),
Mesosetum chaseae e grama do carandazal (Panicum laxum).
No Pantanal, a capacidade de suporte é avaliada
subjetivamente pelos produtores rurais. A taxa de lotação (rebanho/
área) para o Pantanal de acordo com o tamanho das propriedades
foi empiricamente agrupada da seguinte maneira, áreas com média
superiores a 4000 ha, os valores ficaram por volta de 3,4 a 4,2
ha/cab. Enquanto que nas áreas com média inferior a 2000 ha, os
valores estavam em torno de 2,5 ha/cab. Foi estimada em torno de
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um animal (vaca com cria) para 3 hectares na parte central e cinco
hectares para a parte leste do Pantanal, onde os solos e as
pastagens são de pior qualidade. Considerando que as condições
ambientes são variáveis, surgem muitas dúvidas sobre a real
capacidade de suporte. A real capacidade de suporte para uma
invernada na fazenda Nhumirim (campo experimental da Embrapa
Pantanal), localizada na sub-região da Nhecolândia, Pantanal,
considerando as fitofisionomias realmente utilizadas por bovinos
(Santos, et al., 2005). Verificou-se que a capacidade de suporte das
unidades de paisagem preferidas pelo gado foi variável entre meses
e anos, dependente principalmente, da distribuição mensal das
chuvas e da intensidade e duração de inundação no caso da sua
ocorrência. De maneira geral, a capacidade de suporte, em termos
de disponibilidade de matéria seca, diminuiu nos meses de agosto e
setembro e nos meses de cheia, enquanto que a capacidade de
suporte em termos de qualidade (proteína), diminuiu de abril a junho.
A bovinocultura de corte tradicional se resume a dois
“trabalhos de gado” anuais: o primeiro em maio ou junho e o
segundo em novembro ou dezembro. Esses trabalhos são
destinados à ferra, sinalar os bezerros novos, castrar os garrotes,
vacinar, e outros, de acordo com a preferência de cada fazendeiro
(Barros Netto, 1979). Os índices de produção tradicionais da região
são baixos, com taxas de natalidade e desmama em torno de 45-60
% e 35-50 %. Tal desempenho é ligado principalmente à oferta
irregular das pastagens nativas que não fornecem ao rebanho de
cria o suficiente para que ocorra a nutrição adequada dos animais.
Por outro lado esta pecuária tradicional de baixo aporte de insumos é
um fator importante na conservação de toda região e a coexistência
pacifica da atividade pecuária com a fauna e a flora da região
(Santos et al., 2008).
Embora exista grande deficiência de informações quanto ao
desempenho da bovinocultura de corte brasileira, sua importância
para o agronegócio do País é incontestável (Bliska et al., 1998). Hoje
a bovinocultura de corte brasileira responde por cerca de 47% do
total da produção brasileira de carnes, desenvolvendo-se em todos
municípios nacionais, embora sob diferentes sistemas de produção e
com grande variabilidade nos níveis de produtividade. Sua
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participação no Produto Interno Bruto (PIB) é superior a 3%. A
estrutura central na cadeia produtiva da pecuária de corte é o
sistema biológico de produção de bovinos, englobando as diferentes
etapas da criação (cria, recria e engorda), em combinações, em
torno das quais se agrupam os produtores (Cardoso et al., 1994).
No Pantanal, ocorre a concentração dos produtores na
atividade de cria, havendo recria apenas das novilhas de reposição.
Os principais produtos do sistema de produção de bovinos na região
são os animais representados pelas seguintes categorias:
bezerros(as) desmamados(as), novilhas de recria, garrotes, tourunos
(touros de descarte) e vacas boiadeiras (vacas de descarte). Por
meio de modelo matemático de otimização verificou-se que a região
produtora do Pantanal, devido ao sistema extensivo de produção
(quase na totalidade baseado em pastagens nativas), e dada
economia de escala (tamanho médio da propriedade em torno de
4.000 hectares), apresenta o mais baixo volume de custos, embora
seja a região detentora da maior área de exploração de pecuária de
corte. Verificou-se correlação positiva entre baixos custos anuais
com as fases de cria-recria (Arruda et al., 1985). Este fato é
comprovado pela tendência de alocar as atividades de cria-recria da
pecuária bovina de corte em áreas de mínimo custo operacional, em
grandes propriedades, distantes das regiões de abate e consumo.
Avaliando o resultado do balanço das receitas e despesas anuais, foi
observado expressivo balanço positivo em relação a região do
Pantanal (Abreu et al., 2006a). O baixo custo anual é o principal
responsável pelo resultado. A oferta do ambiente é a base do
sistema de produção pantaneiro, sendo as forrageiras nativas o
suporte principal para atividade pecuária. A grande variedade de
ambientes ocupados por diferentes espécies vegetais (gramíneas,
leguminosas e ciperáceas), favorece a pecuária, permitindo maior
seletividade de pastejo aos bovinos, embora dificulte o controle
sobre o manejo da pastagem. As invernadas de cria na região
apresentam diferentes ofertas de pastagem, havendo necessidade
de ajustar a taxa de lotação conforme a disponibilidade da oferta
forrageira de cada invernada de cria. A utilização estratégica de
pastagem cultivada para determinadas categorias mais sensíveis,
especialmente fêmeas de recria e de primeira cria, além de tourinhos
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que serão utilizados em monta e touros em repouso sexual, é
importante para minimizar o efeito da sazonalidade das pastagens
ativas sobre o desempenho dos animais. Visando conhecer os
sistemas de produção reais nas diferentes sub-regiões do Pantanal e
introduzir tecnologias já testadas e/ou adaptadas em condições de
campo, dentro dos recursos que cada propriedade oferece a
Embrapa Pantanal tem trabalhado em diversas propriedades,
monitorando-as e interferindo no seu sistema de produção tradicional
(Almeida et al., 1994). O resultado é avaliado pelo incremento nos
índices zootécnicos tradicionais e na análise de orçamentação
parcial, procurando avaliar o retorno econômico do sistema de
produção modificado ao longo do processo de implantação das
tecnologias. Esta metodologia permite, também, identificar os pontos
de estrangulamento que merecem ser desenvolvido em projetos de
pesquisa analítica. Na Tabela 1 são apresentados os índices
zootécnicos médios da pecuária bovina de corte verificados em
diferentes propriedades monitoradas no Pantanal. Em propriedade
da sub-região dos Paiaguás, na qual foram monitoradas 1.973
matrizes, sem reposição de novilhas durante a execução dos
trabalhos, um dos principais resultados verificados foi que,
aproximadamente, 17% das vacas de cria foram consideradas
improdutivas. Se tal resultado for extrapolado para o total de vacas
da sub-região, um total de 41.300 vacas, que ocupam uma área de
150 mil hectares, produzem muito pouco ou nada. Apesar da
diminuição do número de vacas de cria (1.973 para 1.535 matrizes)
na propriedade acompanhada, o número de bezerros desmamados
depois de quatro anos, aumentou de 525 para 857 animais. Isso
mostra que o descarte realizado não causou diminuição na produção
de bezerros, pois as matrizes descartadas eram de fato
improdutivas, sendo a taxa de desmama incrementada pela adoção
de tecnologias, que proporcionaram às matrizes maior chance de
reconcepção.
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Tabela 1 - Índices zootécnicos médios da pecuária bovina de corte
do Pantanal
Índices Zootécnicos
Taxa de natalidade (%)
Taxa de desmama (%)
Taxa de mortalidade (%)
Vida útil da vaca (anos)
Idade à primeira cria (meses)
Idade de desmama (meses)
Taxa de mortalidade de adultos (%)
Relação touro:vaca
Índice de lotação (ha/UA)
Idade de comercialização

Início do
acompanhamento

Após no mínimo quatro
anos de acompanhamento

45-56
39-42
18-25
10-15
42-48
10
5
1:10-1:15
4.08
2.5 a 3 anos

65-70
60-68
5-10
12
36-40
6-8
3
1:20-1:30
Ajustado em cada invernada
6-8 meses

A análise dos dados econômicos da propriedade, por meio
de orçamentos parciais demonstrou que o maior custo das novas
tecnologias está na utilização de sal mineral (75%), sendo os custos
com o manejo diferenciado das vacas e touros de 9% e 10%,
respectivamente (Seidel et al., 1998). Neste método, se estima as
diferenças no custo e benefício dois cenários alternativos, um sem
adoção de tecnologias, e outro com adoção, só sendo de interesse
para a análise os custos e benefícios que podem mudar como
resultado da adoção ou não das tecnologias. Os principais
resultados são mostrados nas Tabelas 2 e 3.
Vale ressaltar que o retorno econômico do processo de
introdução de tecnologias no sistema extensivo de cria é lento,
apesar da resposta nos índices produtivos ser rápida, havendo
necessidade de realizar avaliações de longo prazo. Além disso, para
que o sistema seja viável economicamente, há necessidade de que a
mudança no processo seja contínua; do contrário, não haverá lucro
sustentado. Isso é particularmente importante quando o produtor,
que trabalha com gado de cria, realiza empréstimo financeiro para
investir no aumento de produtividade da atividade, pois as condições
de pagamento devem ser harmonizadas de acordo com o tempo de
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retorno que a atividade proporciona (Abreu, et al., 2006a , Abreu, et
al., 2006b) .
Tabela 2 - Principais características financeiras dos cenários de
adoção e não-adoção das tecnologias (US$)
Cenários
91 - ano base
92 - adoção
92 - sem adoção
93 - adoção
93 - sem adoção
94 - adoção
94 - sem adoção

Total de
recursos
(A)
370.566
378.259
366.811
406.042
400.988
533.499
480.596

Total dos
custos
(C = M + I)
27.018
44.444
23.069
42.643
27.390
58.921
30.315

Custos com Custos com
mortainvestimento
lidade (M)
(I)
23.802
3.216
9.506
34.938
20.060
3.009
10.801
31.802
24.650
2.740
24.663
34.258
26.711
3.604

Retorno
líquido
(V=A-C)
343.548
335.815
343.742
363.399
373.598
474.578
450.281

Em propriedade mais evoluída tecnicamente, monitorada na
sub-região da Nhecolândia utilizando a mesma metodologia de
acompanhamento e introdução de tecnologias, apesar de um
período de avaliação de apenas quatro anos, foram descartadas
27% das fêmeas como improdutivas durante a execução dos
trabalhos de gado. O manejo de identificação dos animais do
rebanho possibilitou a identificação das matrizes que realmente
produziam. A propriedade localiza-se em região do Pantanal onde as
enchentes são pouco rigorosas facilitando a implantação de
tecnologias. O trabalho está sendo orientado para avaliar a interrelação dos animais do rebanho com as variáveis ambientais, com
possibilidade de ajustar a demanda energética da vaca de cria do
Pantanal com a oferta de energia das pastagens nativas. Para tanto,
há necessidade de avaliar as pastagens nativas em termos de
produtividade por área e ano, e suas interações com as variáveis
climáticas e as diferentes categorias do rebanho de cria. O número
de vacas maduras no rebanho manteve-se praticamente estável, em
torno de 1.000 matrizes. Entretanto, o número de bezerros
desmamados, de 598 no primeiro ano (94/95), aumentou
paulatinamente para 631, 671 e 591 animais desmamados. Vale
ressaltar que a redução no número de bezerros observada no último
período resultou da implantação da estação de monta. As
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tecnologias implantadas levaram à maior eficiência no sistema de
cria tradicional da região. Com os ajustes na estação de monta
espera-se selecionar mais as matrizes do rebanho visando chegar a
70% de desmama. A utilização de escore da condição corporal
deverá proporcionar informação de importância para planejar melhor
o sistema de manejo reprodutivo do rebanho, especialmente no
manejo de vacas primíparas (Abreu, et al., 2000).
Tabela 3 - Sumário do retorno econômico das tecnologias adotadas
Especificação
Retorno líquido anual
Investimento: Retorno
Retorno do capital / hectare
Aumento da taxa de prenhez
Diminuição da taxa de mortalidade

1992
-9.927
1:0,69
-1,11
8,5
16,4

1993
-10.199
1:0,65
-1,14
9,7
16,5

1994
24.297
1:1,79
2,72
29,6
11,7

Total
4.171
1:1,05
0,47
-

Média anual
1.390
1:1,05
0,16
15,9
14,9

O principal ponto de estrangulamento no processo foi a
demora das fêmeas iniciarem a vida útil reprodutiva, especialmente
devido à falta de tecnologias de recria e seleção de novilhas para a
região. Tal linha de pesquisa deve ser desenvolvida com prioridade
para aumentar o desfrute e, conseqüentemente, a eficiência
produtiva do rebanho. O ajuste e equilíbrio das necessidades
nutricionais das vacas com a oferta de pastagens nativas poderão
ser baseados no escore de condição corporal das matrizes na época
de monta, de tal maneira que o máximo requerimento nutricional da
fêmea seja na época de máxima oferta de nutrientes das pastagens
nativas. Em determinada categoria mais sensível à sazonalidade
nutricional do Pantanal será necessário o uso de suplementação
alimentar e/ou pastagens cultivadas (Pott, et al., 1988).
O processo de implantação de tecnologias é dinâmico. O
pesquisador, o produtor e os peões devem trabalhar em parceria
com o objetivo de aumentar a eficiência produtiva do rebanho de cria
do Pantanal, de modo a garantir a sustentabilidade da atividade,
principal fator de conservação da região.
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Utilizando diferentes modelos de análise envoltória de dados
foi observado que a tomada de decisão do produtor embasado em
informações do mercado é ponto fundamental no desenvolvimento
da eficiência do sistema de produção como um todo (Figura 3). E
mesmo em anos em que as variáveis ambientais não sejam
favoráveis a eficiência na tomada de decisão direciona ao melhor
desempenho econômico da atividade (Abreu, et al., 2008).

Figura 3 - Estimativas de eficiência por meio das metodologias de
analise envoltória de dados (DEA) das equações de
regressão linear e dos coeficientes de regressão (R2) obtidas
utilizando-se seis variáveis de input e uma de output.
No escoamento da produção no município de Corumbá (boi
magro, vaca, boi gordo, tourunos, bezerros) para os, utilizam-se
várias formas de transporte (a pé, fluvial, ferroviário, e rodoviário),
geralmente combinados, dependendo das condições locais e do
estado dos animais. A época mais freqüente de comércio do gado
ocorre entre outubro a março com os picos entre dezembro a janeiro
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com volumes de vendas em torno de 64%. É possível observar
algumas variações temporais determinadas pelas características
produtivas da região. Segundo os produtores-comerciantes, o
destino mais freqüente do gado era para os Estados de Mato Grosso
do Sul (63%), São Paulo (20%) e Mato Grosso (14%). Na primeira
fase da comercialização que envolve a coleta na propriedade, o
transporte é a pé, em lotes médios de 906 animais, os quais
percorrem, em média, 230 km desde a origem até o destino;
freqüentemente este destino é um posto de embarque fluvial ou
rodoviário (Cadavid Garcia, 1985). A distância média percorrida é de
21 km/dia com intervalos de descanso, ao final da jornada, de 12
horas/marcha. Estes intervalos de descanso ocorrem entre às 11 e
13 horas e durante à noite ou durante à noite. O número médio de
homens utilizados por lote é de 5,6. O índice de perdas físicas é de
2,3% (acidentes, fuga de animais, etc.).
O desenvolvimento da pecuária, pautado pelas especiais
características da região, não poderá ser atingido sem o
aprimoramento dos “sistemas de comercialização”, uma vez que
ineficiências nestes sistemas traduzir-se-ão em desestímulos da
produção e concomitantes entraves do próprio desenvolvimento.
O pecuarista, geralmente limitado pela disponibilidade de
recursos (pastagens, capital de giro, etc.), é pressionado a vender
sua produção em condições desvantajosas de mercado. Pela
reduzida capacidade de “estocar” sua produção, gera uma safra de
animais magros e bezerros, aceitando a transferência – sem
compensação de preço – do potencial físico de ganho de peso para
o invernista. Isto, aliado à menor capacidade de barganha do preço,
falta de informações do mercado e os menores preços registrados
durante a safra, determinam os menores índices de rentabilidade das
fases de cria e recria da pecuária da região. O comércio de gado é
norteado por critérios subjetivos aplicados a lotes de animais. A
melhor especificação do produto, em termos numéricos e ponderais,
sobre os quais a aplicação de critérios de cotações diferenciados por
idade e tipo de animal, entre outros, contribuiria para a maior
rentabilidade do mercado de gado.
A organização do mercado, por parte dos pecuaristas, poderia
canalizar a demanda de infra-estrutura para agilizar o processo.
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Neste sentido, colocar-se-iam em evidência as necessidades de uma
malha viária, áreas de coleta, pontos de embarque e necessidades
de crédito para a comercialização, além de um serviço eficiente de
informações de mercado.
A comercialização é considerada uma fase importante da
produção porque abrange todas as atividades comerciais realizadas
durante o percurso do produto desde os dispersos locais da
produção, ao nível da propriedade, até os também dispersos locais
da produção, ao nível da propriedade, até os também dispersos e
distantes locais do consumo. Este fluxo organizado de bens e
serviços, orientado por cursos preestabelecidos e estruturados,
segundo certo ordenamento lógico e/ou convencional, não é rígido,
com canais únicos e excludentes; pelo contrário, deverá ser
dinâmico,
adequando-se
permanentemente
às
mudanças
tecnológicas, econômico-sociais, institucionais e às tendências do
mercado. Em cada sistema de comercialização são encontrados
mecanismos de coordenação, os quais poderão variar de sistema
para sistema. Todavia, no mínimo três de tais mecanismos são
comuns: níveis de preço, agentes de coleta e objetivos dos
elementos do sistema. No nível de preço incluem-se sua formação e
formas de pagamento. O segundo mecanismo conduz a coleta do
produto nos centros de concentração a partir dos quais os mesmos
são levados ao consumidor (invernista, frigoríficos e consumidor
final) nas condições de tempo, lugar, forma, estado e quantidade por
ele desejada. No terceiro mecanismo poderão observar-se variações
nos objetivos ajustadas aos interesses dos produtores e/ou agentes
da comercialização, natureza do produto e condições físicas de
produção, entre outras.
No Pantanal tem-se desenvolvido um dos maiores criatórios
naturais de bovinos do Brasil, em forma extensiva. A utilização de
pastagens nativas de aluvião constitui a base da alimentação do
gado. A capacidade de suporte das pastagens naturais,
relativamente baixa, se explica pelas restrições de fertilidade da
maioria dos solos em interação com os fatores climáticos e elos
atuais de produção, acreditando-se que a região oferece condições
para a incorporação de novas áreas com significativas e
permanentes melhoras nos índices de produtividade. O manejo
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adequado e o conhecimento das características produtivas das
principais espécies de pastagem nativa é alvo de intenso esforço de
pesquisa no sentido de aumentar a eficiência da utilização das
mesmas (Santos, et al., 2008).
O desconhecimento das variações do mercado e do preço do
bezerro (custos da comercialização, variações estacionais, relações
com outros mercados, etc), aliado aos problemas de produção,
parece contribuir na redução dos incentivos às aplicações de
investimentos na pecuária, com marcado desinteresse na procura e
adoção de novas tecnologias por parte do pecuarista (Cadavid
Garcia, 1986).
A produção, comercialização e rentabilidade da pecuária são
de natureza cíclica, repetida a cada sete a oito anos no Pantanal, em
fases de alta ou queda, estreitamente relacionadas com os ciclos da
pecuária em outras regiões do País. É importante a análise destas
oscilações e a relação existente com as mudanças verificadas em
outros centros pecuários, para auxiliar a elaboração e aplicação de
mecanismos anticíclicos (políticas de crédito, fiscais, etc.), que
poderão reduzir as oscilações de preço. A descapitalização da
pecuária (abate de matrizes), em resposta a fases de queda
prolongada de rentabilidade econômica (fase com tendência
decrescente do preço, gerando expectativas de novas quedas),
poderá ser reduzida quando as previsões de preço e os fatores que
a determinam sejam convenientemente entendidos e analisados.
Deve-se reconhecer que a análise de preço não é tudo e que uma
previsão sazonal ou cíclica dos preços poderá falhar quando o
mercado do boi tiver forte interferência nos seus mecanismos
convencionais de ação (leis da oferta e da procura) ou por fatores
aleatórios de natureza climática (secas, enchentes, etc).
METODOLOGIA EMERGÉTICA APLICADA AO SISTEMA DE
PRODUÇÃO PECUÁRIA
A metodologia emergética é empregada com o objetivo de
analisar os fluxos de energia e materiais nos sistemas dominados
pelo homem, para quantificar a dependência dos sistemas humanos
das fontes de energia naturais e fósseis e avaliar as viabilidades de
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interação entre os sistemas da economia humana e os
ecossistemas. Na análise emergética consideram-se todos os
insumos, incluindo as contribuições da natureza e os fornecimentos
da economia em termos de energia solar agregada (emergia). A
metodologia emergética estima valores das energias naturais
incorporadas aos produtos, processos e serviços, geralmente não
contabilizados na economia clássica. Por identificar e quantificar a
contribuição dos recursos naturais, a metodologia emergética
permite a compreensão dos limites de cada ecossistema,
possibilitando o estabelecimento de metas para garantir a
capacidade de suporte.
Takahashi et al., (2009) analisaram em propriedade do
Pantanal cada um dos fluxos de emergia sendo o mesmo
multiplicado por um fator de conversão chamado transformidade, de
forma a transformar cada fluxo na mesma unidade, ou seja, em
equivalentes em joule de energia solar (seJ) .Uma vez que todos os
fluxos foram transformados para a mesma unidade (seJ), a etapa
seguinte foi agrupar os fluxos conforme suas origens: renováveis da
natureza, não renováveis da natureza, materiais da economia, e
serviços da economia; e também conforme sua renovabilidade.
Uma vez calculados os fluxos agregados, os indicadores
emergéticos foram calculados utilizando-se as equações
apresentadas na Tabela 4.
Para valorar a flora e fauna local foi calculado o estoque de
biomassa produzido por cada tipo de paisagem por ano através da
produtividade primária líquida. Esse estoque de biomassa
(kg/ha.ano) foi transformado para unidade de energia (J/ha.ano) e
multiplicado pela transformidade da biomassa para se obter o fluxo
emergético da biomassa (seJ/ha.ano). Esse fluxo emergético foi
multiplicado pela relação seJ/US$ e, deste modo, foi obtido o valor
da flora e da fauna local. A metodologia emergética em detalhes é
descrita em Odum (1996).
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Tabela 4 - Fórmulas dos indicadores emergéticos
Índices emergéticos

Equações

Transformidade (seJ/J)

Tr=Y/E=Emergia/Energia

% Renovabilidade

Ren=(100)*((R+Mr+Sr)/Y)

Taxa de Investimento Emergético

EIR=(Mn+Sn+IF+EMP)/(R + Mr +Sr +N)

Taxa de Intercâmbio Emergético

EER=Y/EmS

Taxa de Carga Ambiental

ELR=(N+Mn+Sn+IF+EMP)/(R+Mr+Sr)

R= fluxos agregados renováveis da natureza, N= fluxos agregados não renováveis da
natureza, I= inputs naturais, M= materiais, Mr= materiais renováveis, Mn= materiais não
renováveis, S= serviços, Sr= servicos renováveis, Sn= serviços não renováveis, F=
feedback da economia, Fr = feedback da economia renovável, Fn= feedback da
economia não renovável, Y= emergia total utilizada.

Na Figura 4 observa-se o diagrama de fluxos que foi construído
para sistematizar os fluxos renováveis e não renováveis, que compõe o
sistema de produção de bovinos de corte no Pantanal. A
transformidade solar (Tr) pode ser definida como a quantidade de
energia solar incorporada para produzir uma unidade de energia do
produto. A Tr do produto (bezerros, vacas e touros de descarte) do
sistema pantaneiro foi calculado em 15.709.689 seJ/J. Este índice
avalia a eficiência do sistema e a qualidade do fluxo de energia e
permite fazer comparações com outras formas de energia de outros
sistemas. Rótolo et al. (2007) avaliaram o Tr no sistema de produção de
gado de corte no pampa da Argentina estimaram em 44.300.000 e
173.000.000 seJ/J, respectivamente, para garrotes e vacas de descarte
para engorda, indicando que o sistema pantaneiro é mais eficiente pois
utiliza menos energia para se produzir 1J de carne.. O sistema
pantaneiro também se mostra mais sustentável pois o índice Ren (ou
de sustentabilidade) foi estimado em 98,34%, ou seja, praticamente
toda emergia utilizada é proveniente de fontes renováveis. O Ren
calculado para o pampa argentino foi 65% (Rótolo et al., 2007).
Os índices EIR, EER e ELR foram estimados em 0,017, 9,15 e
0,017, respectivamente. EIR avalia a proporção de emergia
retroalimentada do setor econômico em relação às entradas de emergia
do ambiente, o que indica o quão econômico é o processo ao usar os
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investimentos da economia em comparação com alternativas. O valor
pequeno (0,017) indica que o sistema do Pantanal demanda pouco da
economia, o que lhe confere condições de competir, prosperar no
mercado e aumentar o investimento com sustentabilidade ambiental,
social e econômica.
A taxa de intercâmbio emergético (EER) é a razão de emergia
fornecida em relação a emergia recebida na troca com os sistemas
externos, constituídos pelos compradores da produção. Esse indicador
avalia se o produtor recebe, na venda dos produtos, toda a emergia
usada para sua produção. As matérias-primas, tais como minerais e
produtos provenientes da agricultura, pesca e silvicultura tendem a ter
um valor alto de EER (entre 5 e 10), quando são comprados a preço de
mercado, pois geralmente, o valor monetário somente paga os serviços
humanos e não o trabalho realizado pela natureza (Cavalett et al.,
2006). O valor 9,15 para o sistema de produção tradicional do Pantanal
indica que o sistema fornece 9,15 vezes mais emergia para os
compradores do produto, ou seja, o produto pantaneiro deveria valer
9,15 vezes mais para haver uma troca justa. A carga ambiental média
(ELR) calculada foi praticamente nula (0,017), mostrando o baixo
impacto ambiental e a baixa utilização de recursos não renováveis.

Figura 4 - Definição dos principais fluxos de energia renováveis ou
não que sistematizam a produção pecuária do Pantanal.
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O valor estimado da fauna e flora local foi de US$ 441,38 por
hectare de paisagem preservada, o que mostra a importância da
presença do gado para a preservação e para o equilíbrio do sistema.
Importante ressaltar que há necessidade de incorporar a análise
informações básicas que ainda não foram utilizadas na avaliação,
mas nesta análise preliminar observamos que o sistema de produção
da pecuária tradicional do Pantanal pode ser considerado um dos
mais sustentáveis já descrito e avaliado pela metodologia (Rótolo, et
al., 2007). É interessante comparar o sistema tradicional com os
sistemas mais intensificados que vem sendo implantados no
Pantanal e em outras regiões.
CONCLUSÃO
A pecuária extensiva do Pantanal apesar das pressões do
mercado no sentido da intensificação é a atividade responsável pela
conservação da região. Todos os processos no Pantanal são
dinâmicos e dependentes das variações cíclicas de diferentes
aspectos ambientais, especialmente das enchentes.
Há
necessidade de alcançar o ponto de equilíbrio dinâmico entre a
conservação ambiental e a eficiência econômica da atividade que
garanta para as próximas gerações o Pantanal.
A sustentabilidade de qualquer bioma é alicerçada no tripé
ambiental, social e econômico. Para a manutenção do equilíbrio
destes três aspectos no Pantanal é importante estabelecer política
diferenciada para a região que auxilie aos produtores a manterem o
Pantanal produtivo e conservado. Direcionando o processo de
desenvolvimento econômico e social da região garantindo a
conservação para toda sociedade brasileira.
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IMPACTO DA PECUÁRIA DE CORTE BRASILEIRA
SOBRE OS GASES DO EFEITO ESTUFA
Alexandre Berndt
Instituto de Zootecnia / APTA – Nova Odessa, SP

INTRODUÇÃO: AQUECIMENTO GLOBAL
Os testemunhos de bolhas de ar aprisionadas em gelo por
milhares de anos, coletadas em camadas profundas, indicam que as
concentrações atmosféricas globais de dióxido de carbono, metano e
óxido nitroso aumentaram significativamente em conseqüência das
atividades humanas desde 1750 e agora ultrapassam muito os
valores pré-industriais. O aumento global da concentração de dióxido
de carbono deve-se principalmente ao uso de combustíveis fósseis e
à mudança no uso da terra. Já o incremento das concentrações de
metano e óxido nitroso é decorrente principalmente da agropecuária.
Segundo o relatório do IPCC de 2007, o aquecimento do
sistema climático é inequívoco, como está agora evidente nas
observações dos aumentos das temperaturas médias globais do ar e
do oceano, do derretimento generalizado da neve e do gelo e da
elevação do nível global médio do mar. Nesse contexto é natural que
as pressões sobre os diferentes setores produtivos sejam
acentuadas, buscando concretizar ações globais para redução das
emissões de gases de efeito estufa.
A pecuária brasileira vem sofrendo grande pressão das
comunidades nacional e internacional em relação à sua contribuição
para o aquecimento global. Dois pontos principais afetam
negativamente a imagem do setor: a pecuária na Amazônia; e a
emissão de metano, que é um gás naturalmente produzido pelo
processo de fermentação do ruminante. A mídia tem contribuído para
a divulgação de informações sobre o assunto, algumas vezes de
forma distorcida e tendenciosa, outras de forma correta e educativa.
É freqüente nos veículos de comunicação visual e escrita notícias
sobre o assunto. Constantemente são divulgadas informações em
internet, televisão e jornal sobre os problemas enfrentados pela
cadeia de produção de carne em diferentes países, sendo que nem
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sempre estas informações são relevantes e tecnicamente corretas.
Algumas publicações falam sobre a quantidade de metano emitida
pelos bovinos, comparando a com a emissão de veículos ou de
hortaliças, sugerindo que a cadeia da carne é um perigo para o
ambiente, protestando contra o consumo do alimento e utilizando os
meios de comunicação como propaganda para grupos com
interesses distintos. A cadeia produtiva da carne tem buscado
aproximar-se dos órgãos de pesquisa, organizando-se para
contrapor estas distorções com informações técnicas e científicas.
Existe também muita informação importante sendo veiculada,
como por exemplo, os destaques da 15ª reunião das partes realizada
em Copenhague em dezembro de 2009. Havia muita expectativa em
torno desta reunião, desde a reunião de Bali no inicio do ano, cujo
resultado foi chamado de Caminho de Bali e previa que os países
assumissem compromissos adicionais de redução de emissões após
2012. O resultado final da reunião de Copenhague, entretanto,
deixou claro que a crise financeira mundial foi determinante das
posições internacionais, prezando pela recuperação da economia em
detrimento da preservação do meio ambiente. Apesar do aparente
fracasso político da reunião de Copenhague, as discussões técnicas
foram intensas e a equipe de pesquisadores que participou das
reuniões considerou que houve avanços significativos. Um dos
pontos mais debatidos pelos líderes dos países desenvolvidos foi o
desejo dos EUA de que os países do grupo BASIC (Brasil, África do
Sul, Índia e China) fossem transferidos de países em
desenvolvimento para o grupo do Anexo I do protocolo de Kyoto, o
que tornaria as intenções voluntárias destes países em
compromissos formais e obrigatórios. As alegações e solicitações
dos EUA não foram aceitas, gerando desconforto na delegação
americana. O fato de o Brasil não pertencer ao grupo do Anexo I,
entretanto, não reduz a responsabilidade nacional sobre o assunto.
Considerando esta responsabilidade o governo brasileiro apresentou
os compromissos voluntários para redução das emissões a partir de
2012, chamados NAMAs (Nationally Appropriated Mitigation Actions)
ou ações de mitigação apropriadas à nação (Tabela 1).
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Tabela 1 - Ações de mitigação apropriadas à nação, apresentadas
pelo Governo Brasileiro na COP 15
Ações de mitigação
Redução do desmatamento da Amazônia
Redução do desmatamento do Cerrado
Recuperação de pastagens degradadas
Sistemas de integração lavoura-pecuaria
Plantio direto
Fixação biológica de N
Eficiência energética
Aumento do uso de bicombustíveis
Aumento de usinas hidroelétricas
Fontes alternativas de energia
Siderúrgicas (carvão de florestas cultivadas)

Redução estimada de CO2 eq
em 2020 (milhões de ton.)
564
104
83 a 104
18 a 22
16 a 20
16 a 20
12 a 15
48 a 60
79 a 99
26 a 33
8 a 10

Estima-se que em 2020, com a implementação dos itens
descritos acima, o Brasil reduza entre 36 e 39% suas emissões de
gases de efeito estufa.
Nota-se que a redução do desmatamento
da Amazônia em 80% é a ação que terá maior impacto na redução
das emissões de GEE, aproximadamente cinco vezes mais do que a
recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas.
Em relação à atividade pecuária na Amazônia, vale ressaltar que ela
é legalmente permitida, desde que seja respeitado o limite atual de
80% de reserva legal. Existem iniciativas positivas de pecuaristas
conscientes da Amazônia preocupados com a imagem e a
manutenção do seu negócio, no sentido de certificar a carne lá
produzida, seguindo os modelos de certificação florestal para
exploração de madeira, borracha, óleos essenciais, frutos e
sementes. É importante destacar que existe muita informação de
pesquisa gerada pela comunidade cientifica internacional e nacional
que pode e deve esclarecer tecnicamente diversas questões
identificadas.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS E PECUÁRIA
O tema relacionado às Mudanças Climáticas Globais, muito
debatido pelos especialistas do IPCC (Intergovernamental Panel on
Climate Change, IPCC, 1995, 1996, 2006 e 2007), depende da
quantificação das emissões de gases de efeito estufa por
ecossistemas agrícolas. As estimativas preliminares de emissões de
gases de efeito estufa (GEE) feitas para o Brasil mostram que a
pecuária ruminante constitui a principal fonte de metano (CH4) entre
as atividades agropecuárias (EMBRAPA, 1999; LIMA et al.; 2001 e
2006).
O metano (CH4) é o gás orgânico mais abundante na
atmosfera da Terra e evidências mostram que as concentrações
globais de CH4 aumentaram aproximadamente de 7% a 12% ppb ao
ano, durante a década que precedeu 1994 (IPCC, 1995). Em termos
dos potenciais de aquecimento global, o CH4 é um gás importante
para o efeito estufa, pois capta 23 vezes mais calor, ou seja,
apresenta maior absorção de radiação ultravioleta por molécula,
quando comparado ao CO2, enquanto o N2O absorve 295 vezes
mais calor do que esta última (IPCC, 2006 e 2007; MOSIER et al.;
1991 e 2004).
Fontes antropogênicas respondem por aproximadamente
70% da produção ou da liberação anual total de CH4 (IPCC, 1995;
COTTON & PIELKE, 1995). A produção de metano na indústria
agropecuária contribui com aproximadamente 30% do total de gás
emitido (MOSS, 1993; KLIEVE et al.; 1999). Os ruminantes
globalmente produzem de 80 a 103 milhões de toneladas de metano
por ano, o que representa 25% do metano produzido pela
humanidade (HOWDEN & REYENGA, 1999). Estimativas apontam
que pelo menos metade da população mundial de ruminantes,
principalmente bovinos, está localizada em regiões tropicais do
mundo, muitas delas em países em desenvolvimento onde os
sistemas de produção são basicamente em pastagens e muitas
vezes caracterizados por baixa eficiência produtiva (USEPA, 2000).
O Brasil apresenta hoje um rebanho bovino estimado em 190
milhões de cabeças, sendo o segundo maior país abatedor de gado
bovino, atrás apenas da China, de acordo com a Pesquisa Produção
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da Pecuária Municipal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em dezembro de 2009. De todo o
rebanho nacional, 95% estão alojados em pastagens (FNP
ANUALPEC, 2005 e 2006; IBGE, 1998a e b, 1999, 2009).
Conforme o relatório do IPCC de 2007 a contribuição relativa
dos diferentes gases de efeito estufa de origem antrópica no mundo
é de 76% de CO2 enquanto o CH4 contribui com 14% (Figuras 1, 2 e
3).

Figura 1 - Contribuição relativa de GEE de origem antrópica no
mundo em 2004, em termos de CO2eq (IPCC, 2007).
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Figura 2 - Contribuição relativa de diferentes setores nas emissões
antropogênicas de GEE em 2004, em termos de CO2eq
(IPCC, 2007).
Em termos globais, o gás carbônico CO2 é o grande
responsável pelo aquecimento global. Fica clara essa importância
quando observamos a transferência de carbono depositado em
reservas de petróleo profundas, transformado em combustível
utilizado na geração de energia e no transporte.
No mundo os ruminantes são responsáveis por 25% do
metano produzido enquanto no Brasil esta contribuição chega a
70%, principalmente em função do tamanho do rebanho nacional. A
mitigação das emissões de metano produzido por bovinos, ou seja, o
uso de estratégias para reduzir o impacto da atividade pecuária
brasileira nas Mudanças Climáticas Globais constitui parte do
compromisso firmado pelo país ao assinar o Protocolo de Kyoto. A
redução da produção de metano por bovinos, além de ser um
compromisso nacional, também propicia um aumento de eficiência
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no aproveitamento de energia pelos animais, refletindo em melhor
desempenho econômico. É fundamental que o Brasil demonstre a
sustentabilidade da atividade, considerando que produzir respeitando
o meio ambiente é uma das exigências do mercado consumidor,
principalmente europeu; e possibilite o questionamento técnico para
barreiras não tarifarias de origem ambiental.

Figura 3 - Emissões globais anuais de GEE de
antropogênica entre 1970 e 2004 (IPCC, 2007).

origem

EMISSÃO DE METANO PELA PECUÁRIA
Em relação à emissão de Gases do Efeito Estufa – GEE,
especialmente o metano (CH4), resultados de O’HARA et al. (2003)
indicam que a emissão desse gás é menor quanto mais produtivo for
o animal. À medida que usamos tecnologias para melhorar o
desempenho animal, estamos indiretamente agregando valor ao
produto se explorarmos o conceito ambientalista, o que certamente
necessita de valoração e quantificação. Aditivos nutricionais,
adubação de pastagens, melhoramento genético e outras inúmeras
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variáveis podem ser introduzidas e avaliadas do ponto de vista do
balanço de gases de efeito estufa (GEE) na produção de carne. A
produção de metano entérico e ou de resíduos dos confinamentos, o
óxido nitroso em sistemas agrícolas e o seqüestro de carbono pelas
plantas (pastagens, culturas e reflorestamentos, e suas respectivas
integrações) precisam ser quantificados em sistemas de produção
devidamente controlados (STEUDLER et al.; 1989). Segundo CORSI
e GOULART (2006), o mercado da redução da emissão de CO2 no
mundo em 2012 é estimado em 19,5% do PIB da pecuária brasileira,
calculado em 65 bilhões de reais.
No mundo, as emissões de metano pela fermentação entérica
de ruminantes contribuem com 22% (70 a 100 milhões t/ano) de todo
o gás produzido pela humanidade através de outras atividades como
o cultivo de arroz inundado, esgoto doméstico, aterros, queima de
biomassa entre outros (MCT, 2004). Já no Brasil, com o rebanho de
aproximadamente 200 milhões de cabeças, há uma emissão de 9,4
milhões de ton. CH4/ano, ou seja, 2,5% de todo gás produzido
mundialmente, porém o equivalente a 69% das emissões brasileiras
de CH4 (Figura 4).
Resultados mais recentes que propõem um inventário
nacional de emissões alternativo ao do Ministério de Ciência e
Tecnologia indicam que a atividade pecuária é responsável por
aproximadamente 11% das emissões de gases de efeito estufa no
Brasil (Cerri, et al, 2009). A pesquisa mostra que de 2003 a 2008, a
pecuária emitiu cerca de 260 milhões de toneladas (Mton) de gases
estufa por ano, ante uma produção total no país de 2000 a 2.200
milhões de toneladas anuais.
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NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUÇÃO DE METANO
No sistema produtivo de ruminantes, nutricionistas enfrentam
o desafio de desenvolver estratégias para atenuar a produção de
metano, possibilitando menores perdas energéticas e conseqüente
melhoria na produtividade animal como leite, carne ou lã e com
maior eficiência alimentar, ou seja, kg de produto / kg de alimento
ingerido (McALLISTER et al.; 1996). Portanto, é de suma importância
o conhecimento dos mecanismos de síntese de metano, assim
como, os fatores que afetam sua produção.
Durante o processo de fermentação ruminal tem-se a
produção dos ácidos graxos voláteis, mais especificamente o
acético, propiônico e butírico, sendo estes as principais fontes de
energia para os ruminantes (BERCHIELLI et al.; 2003). Porém, neste
processo também ocorre a produção de gás metano (CH4), que pode
representar até 14% do total da energia digestível consumida por
bovinos Nelore (DEMARCHI et al.; 2003a e b). Além do fator
ambiental, a produção de CH4 constitui um desperdício de energia,
contribuindo negativamente para a produção animal. A
metanogênese é parte do processo digestivo normal dos herbívoros
ruminantes e ocorre em seu pré-estômago, o rúmen. Durante o
processo de fermentação a produção de ácido acético e butírico
envolve a liberação de grandes quantidade de H2 que é removido do
rúmem através do CH4 (NASCIMENTO et al.; 2007). Organismos
metanogênicos na microbiota ruminal, os quais pertencem aos
gêneros Methanobrevibacter, Methanobacterium, Methanomicrobium
e Methanosarcina utilizam H2 e CO2 para produzir metano (WOLIN et
al.; 1997). Por outro lado, no processo fermentativo onde o produto
resultante é o ácido propiônico, há “captura” de H2 do meio,
resultando-se em uma relação inversa altamente significativa entre
propionato : metano (WHITELAW et al.; 1983).
Dentre as principais variáveis que influenciam a produção de
metano em ruminantes, podemos citar os fatores nutricionais que
estão acoplados a quantidade e tipo de carboidratos na dieta, nível
de ingestão de alimento, presença de ionóforos ou lipídios
(McALLISTER et al.; 1996). Os fatores metabólicos, também
influenciam a produção de metano, compreendidos como a taxa de
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passagem da digesta, fatores ambientais ligados também à
temperatura, manejo dos animais, além de estado fisiológico,
tamanho corporal e principalmente a população de microrganismos
ruminais como protozoários e bactérias (PRIMAVESI et al.; 2004a e
b).
A diminuição da liberação de H2 pode ser obtida reduzindo o
fluxo total de matéria orgânica através da fermentação ruminal, ou
pela manipulação do balanço da reação acetato: propionato: butirato,
conduzindo-se a fermentações que sejam consumidoras líquidas de
prótons (HEGARTY, 1999 e 2001).
Dietas contendo maiores quantidades de carboidratos
solúveis levam a um menor pH ruminal do que dietas contendo
preferencialmente forragens maduras, o que, aliado às maiores taxas
de fermentação, podem inibir bactérias metanogênicas e
protozoários ciliados, aumentando assim a produção de propionato
(VAN KESSEL & RUSSEL, 1995). A produção de H2 ruminal pode
ser reduzida também pela introdução de ionóforos, mesmo que por
tempo determinado.
Em trabalho desenvolvido com bovinos da raça Brahman,
Kurihara et al. (1999) forneceram três tipos de dietas: feno de baixa
qualidade, feno de alta qualidade, ou dieta rica em grãos. Os autores
notaram maior ingestão de matéria seca (MS) para as dietas de feno
de alta qualidade e dieta rica em grãos (7,07 e 7,31kg/d,
respectivamente), sendo que o menor consumo foi observado nos
animais que receberam a dieta com feno de baixa qualidade (3,58
kg/d). O maior consumo acarretou em maiores produções diárias de
metano (g/dia), porém ao avaliar a produção em gramas de metano
por kg de MO digestível (g/kgMOD), observou-se os seguintes
valores: 75,4, 64,6 e 32,1 gCH4/KgMOD, para feno de baixa
qualidade, alta qualidade e dieta à base de grãos, respectivamente.
Os autores notaram que dietas à base de volumoso apresentaram
perdas energéticas na forma de metano em torno de 10,9%,
enquanto que em dietas de grãos apenas 6,7%.
A produção de metano também é influenciada pelo tipo de
forragem pastejada, sendo consideravelmente menor quando a
fermentação ruminal tem como substrato pastagens de leguminosas,
em comparação às gramíneas (JOHNSON & JOHNSON, 1995;
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POSSENTI, 2006). O estágio de maturidade, método de
conservação e processamento físico da forragem também
influenciam a produção de metano. Em geral, sua produção tende a
aumentar quanto maior for o estágio de maturação da planta
ingerida, sendo que, menor produção é encontrada na ingestão de
forragens ensiladas, quando comparadas à ingestão de forragens
frescas (SUNDSTOL, 1981; SHIOYA et al.; 2001). Forragens que
possuam as propriedades de diminuir a taxa de digestão ou
prolongar a permanência de partículas no rúmen geralmente
aumentam a quantidade de metano produzida por unidade de
forragem digerida (McALLISTER et al.; 1996).
Demarchi et al. (2003a), ao avaliarem a emissão de metano
de bovinos Nelore pela técnica do SF6, pastejando B. brizantha,
verificaram efeito significativo na emissão de metano média entre as
diferentes estações do ano, sendo que a principal causa relacionada
a este fato eram as diferenças qualitativas da forragem ingerida,
possivelmente relacionada a digestibilidade da MS e da FDN
ingerido. Os autores mencionam ainda que a conversão média de
metano, ou a perda de energia digestível no verão foi de (14%), na
primavera de (10,6%) e no inverno de (11,9%).
SHIOYA et al. (2001) observaram que com o aumento da
ingestão de matéria seca, houve um aumento linear na produção de
metano.cab-1.dia-1 (y = -46,508 + 41,179 x; R2 = 0,93) para animais
consumindo forragens tropicais ensiladas, feno, ou palha de arroz.
Entretanto, no mesmo trabalho observaram uma relação inversa
(y=91,5888-1,01x; R2=0,93) entre a produção de metano e ingestão
de MS e dos nutrientes digestíveis totais (NDT) das diferentes dietas.
O incremento da qualidade da alimentação e a alteração da
micro-flora ruminal permitem maior retenção de energia, diminuindose as perdas por metano, o que proporciona melhor desempenho
animal e, consequentemente, menor produção de metano por
unidade de produto (metano/ kg carne, leite, etc.). No caso de
animais destinados para corte, com a melhoria do desempenho e
diminuição no ciclo produtivo, a emissão total de metano da vida
deste animal será inferior ao dos animais abatidos tardiamente.
Acredita-se que a produção de metano no rúmen seja menor
em dietas constituídas por alimentos adequados e balanceados
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(MOSS & GIVENS, 2002), situação normalmente proporcionada em
sistemas intensivos de confinamento, bem como em sistemas de
produção a pasto onde o manejo da forragem e a utilização de
suplementos é otimizada (MBANZAMIHIGO et al.; 2002; MURRAY et
al.; 2001; PINARES-PANIÑO et al.; 2003a; Monteiro, 2009).
Sabendo-se que a produção de metano varia com a quantidade e
qualidade da energia do alimento digerido (USEPA, 1994), a
existência de várias modalidades e condições de sistemas de
produção de animais domésticos implicaria em diferentes
percentuais de emissão de metano.
O bovino é um animal ruminante que evoluiu para utilizar
alimentos fibrosos de baixa qualidade constituídos por celulose e
hemicelulose sendo que o metano é produzido naturalmente em seu
organismo, através de microorganismos metanogênicos, que atuam
na remoção do H+ produzido do rúmen do animal evitando
intoxicação.
Considerando
isto
diversas
pesquisas
são
desenvolvidas para estudar estratégias de manejo nutricional e uso
de aditivos visando à mitigação dessa emissão de metano. Diversas
ferramentas foram testadas com o objetivo de manipular o rúmen e
criar técnicas de manejo redutoras de emissão do gás. Exemplos
delas são o uso de Ionóforos, Glicerol, Tanino, Saponinas, Óleos,
Gorduras, Vacinas, Anticorpos Policlonais, técnicas de manejo de
pastagens, melhoramento genético animal e vegetal e sistemas
eficientes de produção. Essas ferramentas devem estar associadas
à sustentabilidade econômica do produtor, caso contrário a adoção
de estratégias sustentáveis não será implementada. No futuro é
possível que produtores comprometidos com a sustentabilidade
ambiental, que utilizem estratégias de mitigação, possam ser
recompensados com créditos de carbono, isenção de impostos
através de políticas publicas.
As pesquisas mostram que, intensificando-se os sistemas de
produção pode-se reduzir a emissão entérica de CH4 por unidade de
produto, no caso por kg de carne, mesmo que a emissão de N2O
possa ser aumentada pelo uso de fertilizantes nitrogenados, seja
para cultivo de grãos seja para adubação de pastagens (Monteiro,
2009). Esta redução da emissão por unidade de produto está
principalmente relacionada ao melhor aproveitamento do alimento e
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à redução da idade de abate. A estimativa geral de balanço de gases
é bastante complexa e demanda muita pesquisa, inclusive sobre
sistemas mais eficientes de produção como silvipastoris e
agrosilvipastoris em que se buscam um melhor aproveitamento dos
gases emitidos pelas diferentes atividades.
Segundo Alves (2006) pesquisas mostram que pastagens
produtivas dos Cerrados podem armazenar uma quantidade de
carbono no solo em níveis que chegam a ser superiores ao
naturalmente existente no solo sob áreas de vegetação nativa. Por
outro lado, quando o manejo não é feito corretamente, a pastagem
vai perdendo o vigor, entra em degradação e o solo passa a perder
carbono, ocorrendo emissão de CO2 para a atmosfera. Estima-se
que no Brasil as áreas de pastagens degradadas ocupem entre 20 a
60 milhões de hectares, o que representa um grande potencial de
seqüestro de carbono. O governo federal tem estimulado os
produtores, através de crédito facilitado, para a adoção de práticas
que permitam recuperar as áreas degradadas. É uma iniciativa
chave para o Brasil, pois em um primeiro plano, a recuperação
dessas pastagens significa uma ampliação da área para agricultura e
pecuária, sem que haja mais desmatamento. O Brasil tem muito a
ganhar com a recuperação das pastagens, pois quanto mais
produtivas, mais rapidamente permitem que os animais atinjam o
peso de abate, reduzindo as emissões de metano por carne e leite
produzidos, e, além disso, sendo mais produtivas, as pastagens
seqüestram mais carbono no solo. As pesquisas de Alves mostram
que a reposição de nitrogênio do solo, um importante nutriente para
as plantas, é essencial. Paradoxalmente, o sistema mais rico em
nitrogênio implica em maiores emissões de óxido nitroso, grande
parte originada do solo pelo efeito da deposição das excretas dos
animais (fezes e urina), que em pastos produtivo são mais ricas em
nitrogênio. No entanto, conforme têm sido encontradas em medições
de campo, essas emissões de N2O em pastagens de solos das
regiões de Cerrados e de Mata Atlântica são bem menores do que o
IPCC sugere. Os resultados integrados de diversos grupos de
pesquisa sugerem que o efeito da pecuária nacional sobre as
emissões de gases de efeito estufa esteja superestimado. A
recuperação da capacidade produtiva das pastagens degradadas e a
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adoção mais freqüente das tecnologias que permitem maior
eficiência dos sistemas de produção pecuária terão um impacto
muito grande na redução de emissões de gases de efeito estufa.
METODOLOGIA DO GÁS TRAÇADOR SF6
A maioria das estimativas de produção CH4 por ruminantes é
baseada em modelos desenvolvidos a partir de informações e
medidas cuidadosas obtidas em experimentos com animais
confinados, realizados em câmaras respiratórias, conduzidos para
avaliar o valor da energia das dietas e suas respectivas (JOHNSON
& JOHNSON, 1995; WESTBERG et al.; 1998). Os dados de Blaxter
& Clapperton (1965) foram obtidos desta maneira e são utilizados
como referência, em metodologias atuais, para estimar a produção
nacional e global de gases em ruminantes.
Devido à grande variação de dietas e de sistemas de
produção em diferentes regiões do mundo, há uma necessidade de
se avaliar a aplicabilidade de parâmetros obtidos em condições
controladas de laboratório. As câmaras de respiração são caras de
se construir e operar e, naturalmente, não podem simular o animal
que pasteja sob circunstâncias naturais. Johnson et al. (1994)
consideraram que, pelo fato da câmara ser um ambiente artificial e
confinado, a extrapolação dos resultados da câmara para animais
nas condições de produção intensiva e extensiva, de pastejo ou
confinamento, deveria ser questionada.
Johnson et al. (1994, 2001), Boadi et al. (2001) e Johnson &
Johnson (1995) desenvolveram um método alternativo para medir as
emissões CH4 utilizando um dispositivo de liberação lenta e
constante de um gás marcador: o hexafluoreto de enxofre (SF6).
Esta cápsula, ou tubo de permeação com o gás é colocada no rúmen
sendo que a relação de CH4 em relação à concentração SF6 na
respiração do animal é usada, conjuntamente com a taxa sabida de
liberação do SF6 da cápsula, para calcular a taxa da produção CH4
(PEDREIRA, 2004). Esta metodologia foi adaptada no Brasil por
PRIMAVESI et al. (2002a). O gás expelido pela boca e narinas é
aspirado por um equipamento fixado em cabresto e ligado a um
depósito de PVC submetido a vácuo de 0,1 atm para ser preenchido
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a ½ atm em 24 h o qual, é calibrado por meio de tubo capilar
localizado no cabresto, logo atrás do filtro de admissão, durante 5
dias consecutivos. Para cada período de coleta de 24h é utilizado um
depósito de PVC (canga), que são posteriormente encaminhados
para a análise cromatográfica e determinação dos gases:
hexafluoreto de enxofre (SF6) e metano (CH4).
Antes do início do período de coleta as cápsulas de SF6
devem ser monitoradas quanto à taxa de liberação desse gás. As
cápsulas devem permanecer em béquer imerso em banho-maria a
uma temperatura de 39ºC durante 4 a 6 semanas. Semanalmente as
cápsulas devem ser pesadas para se determinar a taxa de emissão
de SF6 (PRIMAVESI et al.; 2002a e b). Após esse processo já
podem ser introduzidas no rúmen dos animais para dar o início ao
experimento.
O metano coletado é armazenado no aparato de amostragem
(canga), que fica alojado ao pescoço do animal. A leitura das
concentrações dos gases é realizada em cromatógrafo a gás
equipado com detector de ionização de chama para leitura de
metano, e detector de captura de elétrons, para a leitura do SF6.
Assume-se que o padrão de emissão de SF6 simule o padrão de
emissão de CH4. A quantificação de metano na atmosfera também
deve ser realizada, amostrando se o ar atmosférico no entorno do
local experimental. A análise cromatográfica das amostras coletadas
nas cangas deve ser realizada imediatamente ao final dos períodos
de coleta de campo de cinco dias, possibilitando o reuso das cangas
no período de coleta subseqüente.
RESULTADOS DE EMISSÃO DE CH4 OBTIDOS NO BRASIL
Diversos projetos de pesquisa no Brasil foram conduzidos
para avaliar a emissão de metano por bovinos de corte, utilizando a
metodologia do gás traçador SF6 (Tabela 2).
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Tabela 2 - Resultados de emissão de metano obtidos por trabalhos
realizados no Brasil
Peso
vivo
kg
318
333
411
438
Médias 375

kg.d
0,340
0,410
0,540
0,410
0,425

Fator de
emissão
kg
CH4.ano-1
33,0
34,0
59,0
63,0
47,3

467
459
456
Médias 461

0,270
0,330
0,310
0,303

46,0
55,0
51,0
50,7

7,3
6,2
5,4
6,3

100% silagem sorgo
70% sil. sorgo + 30% concentrado
40% sil. sorgo + 60% concentrado
Fontes: Berchielli et al. (2003) e Pedreira (2004)

216
214
Médias 215

0,220
0,320
0,270

18,0
25,0
21,5

4,0
3,5
3,8

silagem sorgo + 1,2% ureia
silagem sorgo + 60% conc
Fontes: Oliveira (2005 e 2007)

402
402
402
Médias 402

0,330
0,330
0,340
0,333

49,0
49,0
50,0
49,3

6,2
7,4
9,0
7,5

feno braquiária 15d
feno braquiária 45d
feno braquiária 90d
Fontes: Nascimento (2007a e b)

800
800

0,170
0,160

51,0
48,0

5,8
5,5

800

0,200

57,0

6,4

800
Médias 800

0,160
0,180

46,0
51,5

5,1
5,7

fenos (80% coast-cross + 20% leucena)
fenos (50% coast-cross + 50% leucena)
fenos (80% coast-cross + 20% leucena) +
levedura
fenos (50% coast-cross + 50% leucena) +
levedura
Fontes: Possenti (2006) e Possenti et al. (2008)

338
338
338
Médias 338

0,820
0,610
0,580
0,670

82,5
92,5
92,2
89,0

10,0
9,5
11,8
10,4

B. brizantha + suplemento diário
B. brizantha + suplemento dias úteis
B. brizantha + suplemento dias alternados
Fontes: Canesin et al. (2007 e 2009)

Média Geral

Ganho
de peso
-1

51,5

Perda de
E
%EBI
5,0
6,3
9,1
6,6
6,8

Tratamentos
B. brizantha inverno
B. brizantha primavera
B. brizantha verão
B. brizantha outono
Fontes: Demarchi et al. (2003a e b)

-1

kg CH4.animal .ano

-1

Demarchi et al. (2003a e b) avaliaram a emissão de metano
ruminal em novilhos de corte da raça Nelore, com peso vivo médio
de 375 kg, em pasto de Brachiaria brizantha cv. Marandu,
encontrando um valor médio de emissão de 47,3 kg.animal-1.ano-1.
Neste trabalho foi detectado um efeito sazonal nas emissões de
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metano, refletindo as condições qualitativas da pastagem sob
condições seca e úmida. Nesses estudos, a taxa de conversão de
metano ou perdas de energia bruta ingerida foi estimada em média
em 6,8% (5,0 a 9,1%), próxima da média global (valor default), que é
de 6,5% (IPCC, 2006).
A perda de energia na forma de metano depende da
qualidade e quantidade da forragem disponível ao longo do ano. As
diferenças na qualidade da forragem entre as estações do ano
(chuva e seca) são marcantes, refletindo na produção de metano
ruminal. Nascimento et al. (2007) conduziram um estudo avaliando
diferentes idades de forrageira tropical, de metabolismo C4,
procurando simular essas diferenças na qualidade da matéria seca
ingerida. Os autores encontraram maior perda da energia bruta, 6,2
a 9,0% de perdas na forma de metano, no estádio mais avançado de
desenvolvimento.
Berchielli et al. (2003) e Pedreira (2004), testando níveis
crescentes de concentrado na matéria seca de dietas a base de
silagem de sorgo, verificaram que a silagem sem concentrado
propiciou uma menor emissão de CH4 em relação ao peso vivo dos
animais, e que a adição de 30% de concentrado à dieta levou a um
aumento máximo das emissões, sugerindo que outras variáveis
devem influir no processo de emissão de CH4 especialmente o
consumo e o desempenho animal.
Com o aumento da maturação da forragem ocorre piora da
qualidade, redução de ingestão e maior emissão de metano por
unidade de massa de matéria seca ingerida. Em outro estudo
Oliveira et al. (2005 e 2007), utilizando silagem de sorgo corrigida
com 1,2% de uréia ou 60% da MS em concentrado, verificaram que
a inclusão de concentrado à dieta, independente do híbrido de sorgo
utilizado, propiciou aumento na eficiência de utilização da energia,
refletida pela menor perda de metano em relação à ingestão de
energia bruta.
A melhoria da qualidade da dieta pode ocorrer sem o uso de
grãos, utilizando estádios iniciais de maturação das forrageiras
gramíneas (C4) ou de forrageiras com metabolismo C3, com menos
fibra e maior fração digestível, como leguminosas, promovendo
melhor padrão de fermentação e redução da emissão de metano
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(Possenti, 2006). Nesse trabalho, o nível mais alto de leucena na
presença de levedura (Sacharomyces cerevisiae) promoveu melhor
padrão de fermentação, com aumento na produção de ácido
propiônico e redução na emissão de metano.
Canesin et al. (2007 e 2009) alteraram a freqüência de
suplementação de concentrado a novilhos Nelore e observaram que
o fornecimento diário proporcionou uma melhor fermentação ruminal,
melhor desempenho e menor emissão de metano. A suplementação
alternada ou apenas nos dias úteis da semana, apesar de
simplificarem o manejo e economizarem mão-de-obra, não
proporcionam os mesmos benefícios que a suplementação diária.
Os trabalhos citados acima buscaram, de alguma forma,
avaliar diferentes estratégias de mitigação da emissão de metano
entérico. Existem diversas maneiras com diferentes graus de
mitigação e novas alternativas devem ser estudadas, considerando a
diversidade de sistemas de produção existentes no país.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: OPORTUNIDADES
O recente relatório da FAO (2009), que divulga uma ampla
revisão de evidências sobre os sistemas de produção em pastagens
e as mudanças climáticas, conclui com as seguintes implicações e
oportunidades de mitigação e adaptação destes sistemas de
produção.
1) As crises ambientais globais são inter-relacionadas e decorrem
fundamentalmente de uso e manejo não sustentável da terra.
2) A pecuária de corte é uma fonte insubstituível de alimento para
os pobres. 70% da população do mundo que vive abaixo da
linha da pobreza dependem diretamente de produtos da
pecuária.
3) Áreas secas ocupam 41% da superfície terrestre e seu manejo
correto pode sustentar milhões de pessoas, contribuindo e
mitigando simultaneamente as mudanças climáticas.
4) Áreas de pastagens, por sua natureza extensiva, detêm um
enorme potencial para servir como um dos maiores drenos
terrestres de carbono.
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5) Práticas de manejo de pastagens adequadas contribuem para a
adaptação e mitigação, assim como aumentam a produtividade,
a segurança alimentar e reduzem os riscos de secas e
inundações.
6) A pecuária tem um papel importante no seqüestro de carbono
através de estratégias de pastejo adequadas.
7) Adequar a produção da pastagem com a pecuária de forma a
manejar o sistema de forma mais sustentável, tanto para
incremento da produtividade animal quanto para o seqüestro de
carbono, requer um esforço global de coordenação para
contrapor barreiras sócio-político e econômicas.
8) O acesso dos pecuaristas aos mercados de carbono
internacionais requer um esforço concentrado das instituições
interessadas.
9) Pastagens produtivas, rebanhos e bons pecuaristas constituem
relações de ganha-ganha em termos das mudanças climáticas
em sistemas de produção onde o pastoreio é a estratégia mais
racional para a manutenção do bem estar das comunidades.
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INTRODUÇÃO
A década de 1990 foi marcada por crescente
internacionalização das economias nacionais. A expansão do fluxo
de mercadorias e investimentos entre os países causou grandes
mudanças em praticamente todos os países do mundo, acirrando a
concorrência internacional. No Brasil não foi diferente, e
praticamente todos os setores da economia foram fortemente
afetados pela globalização e tiveram a necessidade de se adequar a
essa nova realidade. A competitividade empresarial, aliada às
necessidades de adaptação ao mercado, tem-se caracterizado como
uma das maiores exigências para as organizações, principalmente
aquelas voltadas ao agronegócio, devido ao maior risco e à menor
previsibilidade inerente às atividades agropecuárias.
Nesse cenário, alguns setores e empresas não conseguiram
obter desempenho suficiente. Outros, porém, se modernizaram e
conseguiram atender os desafios competitivos. Isso ocorre devido,
sobretudo, a atitudes estratégicas dos agentes.
A esse conjunto de atitudes denomina-se estratégia
competitiva, e “sua meta para uma unidade empresarial é encontrar
uma posição em que a organização possa melhor se defender contra
as forças que atuam sobre ela, ou influenciá-las em seu favor”
(PORTER,1986: 22).
Esse conceito se fundamenta na idéia de que o setor
desenvolve suas estratégias de modo a se ajustar ao meio ambiente.
Ou seja, são as crescentes mudanças no ambiente de negócios que
têm levado as organizações a alterarem constantemente suas
estratégias competitivas (ROSSETO, 2000).
Para PORTER (1986: 49), “a melhor estratégia para uma
dada empresa é, em última análise, uma solução única que reflete
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suas circunstâncias particulares”. O autor afirma que, em sentido
mais amplo, podem-se encontrar três estratégias genéricas
internamente consistentes, as quais podem ser usadas isoladamente
ou de forma combinada, sendo: liderança no custo total,
diferenciação e enfoque.
Pode-se mencionar a existência de diversas outras
estratégias que norteiam o ajustamento competitivo, sendo
agrupadas nos seguintes blocos: fusão, integração vertical, alianças
estratégicas (acordo ou parceria, “holding” e “joint venture”) e
diversificação (de negócios, de produtos e de mercados).
As redes de empresa são definidas como grupo de
organizações com interesses comuns , que se unem para a
melhoria da competitividade de um determinado setor ou segmento e
cooperam entre si. Este conceito é aplicado a diferentes formas de
relações entre firmas, como por exemplo, joint ventures, alianças
estratégicas, relações de terceirização e subcontratação, distritos
industriais, consórcios, redes sociais, redes de cooperação entre
pequenas e médias empresas.
Conforme destaca Ward (2002), as alianças estratégicas e os
diferentes arranjos verticais tem sido um assunto controverso na
cadeia de carne bovina, com aspectos positivos e negativos. Porém,
o autor observou um crescimento e desenvolvimento desses
mecanismos. Chaddad e Mulrony (2005) identificaram 67 alianças
estratégicas na pecuária de corte bovino americana.
Nesse sentido, o objetivo do presente artigo é discutir a
formação de parcerias, redes e alianças estratégicas na cadeia de
produção de carne bovina brasileira. Para tal, o artigo está
organizado em três partes, além desta introdução. A próxima seção
apresenta os conceitos básicos. A seguir, discutem-se quatro casos,
baseados na literatura existente. Finalmente, conclui-se o trabalho,
apontando as razões de sucesso em uma aliança na cadeia
analisada.
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DEFINIÇÕES BÁSICAS
As redes de empresa são definidas como grupo de
organizações com interesses comuns , que se unem para a
melhoria da competitividade de um determinado setor ou segmento e
cooperam entre si. Este conceito é aplicado a diferentes formas de
relações entre firmas, como por exemplo, joint ventures, alianças
estratégicas, relações de terceirização e subcontratação, distritos
industriais, consórcios, redes sociais, redes de cooperação entre
pequenas e médias empresas.
Para Fensterseifer (2000) uma rede de empresas pode ser
definida como um complexo de relações cooperativas
interorganizacionais que dinamizam a ação de seus agentes em
torno de objetivos comuns ou complementares. A rede está ligada a
quatro objetivos estratégicos: (1) vantagens baseadas na busca de
complementariedade, como, por exemplo, aumentar a penetração
em novos mercados ou ampliação dos mercados atuais, (2) criação
de poder de compra, por exemplo, em acordos de redução de custos
de suprimentos ou de aumento de poder de mercado, em função do
peso econômico, da imagem e da reputação; (3) ampliação de base
técnica, como atividades de pesquisa e Desenvolvimento; (4)
ampliação dos conhecimentos: redes de cooperação podem, através
de aprendizagem coletiva, gerar os conhecimentos e as informações
necessárias a cada membro. (JERONIMO, 2005).
A coordenação vertical envolve o emprego de um amplo
conjunto de procedimentos buscando harmonizar ou sincronizar as
atividades ao longo da cadeia produtiva, principalmente entre a
produção pecuária e a demanda final, em nível de varejo. A
coordenação vertical pode ocorrer por meio do sistema de preços de
mercado, via cooperação entre os agentes (contratos, parcerias,
alianças) e via a integração vertical (WARD, 2002).
A cooperação vertical é definida como uma relação entre
empresas ou organizações em dois ou mais estágios da cadeia
produtiva, sem a propriedade completa ou o controle por parte de um
das empresas individuais. Os participantes da cooperação vertical
mantêm sua independência, porém compartilham informações para
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estabelecer preços e melhorar o fluxo de produtos e informação
entre os estágios do da cadeia.
O termo aliança estratégica é mais amplo e abrange vários
tipos de acordos verticais. Para Yoshino e Rangan (1996), numa
aliança estratégica as participantes permanecem independentes
depois da formação da aliança; compartilham dos benefícios da
aliança e controlam o desempenho das tarefas especificadas; e
contribuem continuamente em uma ou mais áreas estratégicas
fundamentais.
A maior interdependência das atividades das cadeias
produtivas no sistema alimentar estimula a formação de alianças
entre empresas. Para JANK e NASSAR (1995), as alianças
estratégicas são caracterizadas por envolverem empresas no
atingimento de um objetivo estratégico comum, a fim de melhorar a
sua posição competitiva no mercado.
No caso da carne bovina, a pesquisa realizada pelo IEL, CNA
e SEBRAE (2000) separou as vantagens das alianças estratégicas
de acordo com os produtores, frigoríficos e distribuidores. O
pecuarista seria beneficiado por meio do aumento da rentabilidade;
da absorção e utilização de técnicas de manejo mais modernas, que
podem propiciar ganhos de produtividade no médio e no longo prazo;
da garantia de venda dos animais, para frigoríficos que valorizem o
produto dentro de certas especificações; dos ganhos em termos de
diferenciação do produto a longo prazo. Já no caso dos frigoríficos
os benefícios seriam garantia de regularidade de abastecimento;
garantia de venda do produto; e diferenciação do frigorífico.O
segmento de distribuição seria beneficiado com a garantia de
regularidade de abastecimento e a disponibilização de produto com
garantia de origem e qualidade ao consumidor final.
Pode-se destacar que a principal vantagens das alianças
estratégicas é a agregação de valor ao produto. Na medida em que
os participantes de uma aliança compartilham informações entre si,
podem responder de forma mais adequada e rápida à demanda dos
consumidores. Isso pode ocorrer, conforme Ferreira e Barcellos
(2006), por meio de melhorias de qualidade, redução de tempo de
chegada do produto ao mercado, melhoria na distribuição de
produtos e matérias primas.
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A Intercooperação ou Cooperação entre Cooperativas
potencializa a nível macro a cooperação intra-organizacional
inerente às cooperativas. Segundo a Aliança Cooperativa
Internacional ACI (2003) 1 , “as cooperativas servem de forma mais
eficaz os seus membros e dão mais força ao movimento
cooperativo, trabalhando em conjunto, através das estruturas locais,
regionais, nacionais e internacionais”.
A Intercooperação pode acontecer simplesmente através de
trocas de informações e experiências, ou ainda através da compra
e/ou vendas em comum.
Outro aspecto importante do princípio é
a possibilidade de mobilização das cooperativas na defesa de seus
interesses.
CASOS DE FORMAÇÃO DE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS
Saab et ali (2009), Macedo (2009) e Macedo e Moraes (2009)
analisaram quatro casos de alianças estratégicas na carne bovina
brasileira, que serão discutidos a seguir.
Aliança mercadológica de Guarapuava
A Aliança mercadológica de Guarapuava é composta e
liderada por produtores de novilhos precoces no município de
Guarapuava (Paraná), que desenvolvem acordos de comercialização
com frigoríficos e redes de varejo no Estado do Paraná.
A aliança de Guarapuava, caracterizada por uma rede de
relacionamentos horizontal, foi formada pela organização de 18
produtores, que coordena as transações do produtor ao varejo de
carnes provenientes de animais superprecoces. Neste arranjo
institucional, não há a emergência de um agente com poder indutor
sobre os demais participantes, o que gera dependência mútua.
1

Os princípios cooperativistas em vigor foram revalidados pela assembléia da Aliança
Cooperativista Internacional (ACI) em 1995, sendo eles: Adesão voluntária e livre;
Gestão democrática pelos membros; Participação econômica dos membros;
Autonomia e independência; Educação, formação e informação; Intercooperação; e
Interesse pela comunidade. Para mais detalhes, consultar ACI (2003).
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Na classificação apresentada por Grandori e Soda (1995), o
tipo de rede que mais se assemelha ao caso analisado é a rede
social simétrica. Ela está baseada em paridade, reciprocidade e
fortes laços pessoais; há troca de informações entre os agentes,
utilizam-se mecanismos de tomada de decisão em conjunto, há
compartilhamento de normas e valores culturais, além da utilização
do princípio de intercooperação e de mecanismos de controle social
entre o grupo, como a reputação e sanções do grupo ao
comportamento oportunista.
O mecanismo de coesão necessita de incentivos que
reduzam o oportunismo entre os agentes. Para tal, podem ser
empregados mecanismos formais e informais. Os mecanismos
formais baseiam-se nos contratos de fornecimento e nas condições
de exclusividade entre os participantes. Os mecanismos informais
são exercidos mediante a constituição do controle social contra
ações oportunistas. Neste caso, é fundamental o desenvolvimento
das relações de confiança.
A confiança é entendida como a segurança mútua de que
nenhum agente irá explorar as vulnerabilidades dos demais. Para Barney
e Hansen (1994), há três distintos tipos de confiança (Quadro 1).
A confiança desponta para as organizações como elemento
determinante do grau de adesão e comprometimento com os
esforços empreendidos pelos pares. Em se tratando das alianças
cooperativas, a confiança assume papel ainda mais importante,
devido às características inerentes ao modelo cooperativo, conforme
destacam Bertolin et ali (2008).
Deve-se observar que o aumento de confiança entre os
agentes pode ser acompanhado de redução dos mecanismos
formais, ou seja, menores serão as salvaguardas necessárias em
estruturas de governança.
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Quadro 1 – Tipos de confiança
Tipos de
Confiança
Forma “Fraca”
de Confiança

Forma “Semiforte” de
Confiança

Forma “Forte”
de Confiança

Características de cada um dos tipos de confiança
A forma fraca de confiança é possível porque não existem
vulnerabilidades; emerge porque existem oportunidades limitadas
ao oportunismo. É encontrada nos mercados competitivos, como
no mercado de commodity (leite, soja), e sempre que a qualidade
dos bens ou serviços transacionados pode ser avaliada a baixo
custo.
Essa forma de confiança é possível, apesar das vulnerabilidades
na transação, porque usam mecanismos de governança que
impõem custos ao comportamento oportunista.
Mecanismos de governança sociais (menor custo) podem ser
utilizados no lugar de mecanismos econômicos (maior custo):
firmas que obtém a forma semi-forte de confiança através de
formas intermediárias de governança podem ter uma vantagem
competitiva (menor custo) sobre as firmas com forma hierárquica
de governança. Por exemplo a GM e a Toyota que usam
governança social para gerar formas semi-fortes de confiança tem
vantagem competitiva de custo sobre concorrentes.
Há vulnerabilidades que não são exploradas pelos parceiros
existindo (ou não) mecanismos de governança social ou
econômica, porque a confiança emerge dos princípios individuais
(confiança de princípio) e o comportamento oportunista violaria
os valores, princípios e padrões de comportamentos. Nas firmas é
associada à cultura organizacional e a indivíduos (ou grupos). A
forma forte depende de que todos se comportem de modo
confiável, senão é necessário criar mecanismos de confiança.
Agentes envolvidos num contexto de alta confiabilidade terão
vantagem de custos sobre aqueles em meio a um contexto de
confiabilidade intermediária.

Fonte: JERONIMO (2005).

Perrow (1992) elenca as condições facilitadoras das relações
de confiança: existir pouca diferença entre tamanho, poder ou
posição estratégica das firmas; haver periódica rotação de
lideranças; estabelecer relações a longo prazo; existir semelhanças
entre processos e técnicas das firmas; existir compartilhamento de
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informações sobre mercados, tecnologias, lucratividade; haver
similaridades de recompensa financeira para os participantes; existir
vantagem econômica devido a experiência coletiva.
Conforme Agrorede (2208), no final de 2007, os pecuaristas
constituíram a Cooperaliança - Cooperativa Agroindustrial Aliança de
Carnes Nobres Vale do Jordão. Por meio da cooperativa, “os
produtores passarão a elaborar cortes especiais, usar marca própria
e buscar até espaço no mercado internacional”.
A escala, associada à diferenciação, permite à aos produtores
consolidarem uma marca forte lastreada em um portfólio diferenciado
de produtos, ligado a esforços de pesquisas e desenvolvimento. A
diferenciação, acompanhada do processamento em escala, permite
também o acesso a vários mercados, não se restringindo à
comercialização regional. Nesses mercados, o volume constitui fator
essencial na competitividade, uma vez que permite a elevação do
poder de negociação com as grande
PROGRAMA DE CARNE DE QUALIDADE PÃO DE AÇÚCAR:
Conforme Saab et ali (2009), este programa, iniciado em
2005, tem como objetivo garantir o padrão de qualidade da carne
vendida nesta rede de supermercados. Este programa realiza um
conjunto de exigências sobre o sistema de produção “os animais
sejam produzidos a partir do cruzamento de matrizes da raça Nelore
com sêmen da raça continental Rubia Galega, devem ser terminados
em semi-confinamento e serem, abatidos com a idade entre 12 e 20
meses e peso vivo entre 420 e 490kg” (SAAB et ii, 2009).
Conforme estes autores, a coordenação ocorre por meio de
relação contratual direta entre a rede a rede varejista e os produtores. No
caso, o abate de animais é feito pelo frigorífico Marfrig.
O segmento que mais se destaca no setor varejista é o
supermercadista, que, a exemplo de todo o setor, vem passando por
intensas transformações, tais como reestruturações e fusões. A
internacionalização
da
economia
brasileira
favoreceu
o
estabelecimento, no país, de redes de supermercados
internacionais, dentre as quais se destacaram a portuguesa Sonae, a
norte-americana Wal-Mart o grupo Holandês ROYAL HOLD e o
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GRUPO CASSINO da França, entre outros. A estratégia desses
grandes grupos estrangeiros concentrou-se principalmente na
aquisição de supermercados nacionais e posterior expansão das
operações com a abertura de novas lojas, o que gerou pressões
competitivas sobre todos os participantes do mercado. Essas
estratégias contribuíram ainda para elevar os níveis de concentração
no setor, que aumentam o poder de barganha destes.
Neste caso, tem-se o exemplo de uma rede verticalizada, que
pode apresentar os problemas de concentração de poder e de
informação em níveis hierárquicos superiores; de dificuldades de
troca de informações, que circula em fluxos definidos de cima par
abaixo como ordens e de baixo para cima como retorno ou avaliação
do entendimento e cumprimento das ordens; e delegação de poder.
Para Macedo et alii (2009), os incentivos aos participantes
são oriundos de ganhos econômicos proporcionados pela
coordenação do líder. A liderança do varejo atua mediante a
coordenação vertical a partir de seus objetivos estratégicos,
vinculados à prioridade de fornecimento de produtos diferenciados
aos seus clientes, que estabelecem o conjunto de incentivos e
obrigações aos demais participantes.
Programa Carne Angus Certificada 2 :
Esta é uma aliança entre a Associação Brasileira do Angus
(ABA), a indústria frigorífica (Mercosul (RS) e Marfrig (SP)) e as
redes de supermercados Pão de Açúcar e Zaffari, no Rio Grande do
Sul. Para MACEDO (2009), os benefícios para a ABA são a
expansão da raça Angus no território nacional, e para o frigoríficos a
comercialização de carnes de maior valor agregado. Nesta aliança,
há compartilhamento de liderança entre a associação e os
frigoríficos, com incentivos horizontais, mediante a constituição do
grupo de produtores da raça Angus, e de incentivos verticais, pelos
mecanismos de premiação e de classificação de carcaças.
A ABAdisponibiliza veterinários contratados e treinados para
fiscalizar os animais abatidos e certificar a carne. Participam ainda
do Programa a rede de supermercados Zaffari, o restaurante
2

No endereço eletrônico www.carneangus.org.br estão disponibilizadas
informações sobre a aliança.
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Barranco, de Porto Alegre (RS), e a butique de carnes VPJ Beef.
(SAAB ET alii, 2009).
A participação dos produtores é induzida tão somente pela
premiação dos atributos da padronização das carcaças abatidas.
Não são firmados contratos a termo ou a exigência de exclusividade
na comercialização dos animais, dessa forma, a densidade das
relações entre os participantes não se aprofunda e as transações
são mantidas sob a o mercado spot (MACEDO e MORAES, 2009).
MONTANA PREMIUM BEEF
Montana Premium Beef é parceria entre produtores da raça
Montana, que exercem a liderança, e o Frigorífico Marfrig com o
objetivo de produção de cortes de qualidade superior. O projeto foi
criado com o intuito de congregar um grupo seleto de produtores da
raça Montana para a verticalização da produção desde a cria, recria e
engorda dos animais, passando pela parceria com o Frigorífico Marfrig,
até o varejo, com a formação de uma rede de churrascarias e de fast
food, operadas mediante franquias, com fornecimento próprio das
carnes comercializadas. Além disso, constituiu-se a marca Montana
Premium Beef para a comercialização de cortes especiais embalados
através das redes Pão de Açúcar e Zaffari (Macedo, 2009)
Conforme o Fundo de Desenvolvimento da Pecuária
(FUNDEPEC), o primeiro passo foi o desenvolvimento do padrão do
produto a ser comercializado. Devido a não organização dos
produtores, não são empregados instrumentos de coordenação
horizontais e prevalecem os instrumentos de premiação de mercado
dos padrões requeridos pela tabela de classificação. A baixa
coordenação entre os pecuaristas, em virtude de não se constituir
um grupo organizado de fornecedores, reduz a capacidade da
aliança alongar suas escalas de abate e elevar a homogeneidade
dos lotes de animais comercializados. (MACEDO e MORAES, 2009).
Em todos esses casos, a consolidação está conjugada às
benesses advindas das economias de escala e de escopo, do
aproveitamento de vantagens complementares e do fortalecimento
da marca e do poder de mercado, variáveis determinantes na
dinâmica competitiva do mercado.
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CONCLUSÕES: CARACTERÍSTICAS PARA O SUCESSO DAS
ALIANÇAS
Ward (2002) identifica quatro fatores importantes para o
sucesso das alianças verticais.
O primeiro refere-se à existência de objetivos comuns. Estes
devem ser mutuamente benéficos para os participantes. A
formulação específica e clara de objetivos pode permitir aos
participantes a forma mais precisa combinar seus objetivos com os
objetivos da aliança. Também, o foco no longo prazo sinaliza para a
estabilidade do ambiente, induzindo os membros a buscarem os
ajustes necessários ao longo do tempo.
O segundo está relacionado ao fluxo de informações. Quanto
maior o compartilhamento de informações, menor atrito e maior a
coesão social entre os membros. A assimetria de informação
descreve o fenômeno segundo o qual alguns agentes econômicos
têm mais informação do que sua contrapartida, moldando um cenário
incerto e inseguro. Nessa concepção, o grau de incerteza pode
assumir a forma contingencial (ações aleatórias da natureza e do
mercado consumidor), e de assimetria de informação,
desconhecimento por um tomador de decisão das informações
possuídas pelos outros agentes envolvidos na transação.
O terceiro refere-se á geração de comprometimento dos
membros no longo prazo, por meio de requerimentos de capital. Se,
por exemplo, os produtores estão dispostos a tornarem-se
certificados ou licenciados, eles provavelmente terão um maior
incentivo para garantir a aliança seja bem sucedida.
Finalmente,
a
especificação
racial
garante
maior
homogeneidade do sistema de produção, facilitando a aplicação de
mecanismos de controle no grupo.
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ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS BRASILEIRAS DE
COMPOSIÇÃO DE ALIMENTOS PARA BOVINOS
Sebastião de Campos Valadares Filho1, Polyana Albino Silva Machado3,
Mario Luiz Chizzotti2, Heber Fernandes Amaral4
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Com o objetivo de disponibilizar o conteúdo cadastrado ao
longo dos últimos dez anos nas três edições das Tabelas Brasileiras
de Composição de Alimentos, Chizzotti, M.L. em parceria com a
Empresa Jungle, desenvolveram o software CQBAL 3.0 para ser
acessado via internet (www.ufv.br/cqbal). Neste software, o usuário
pode gerar relatórios de composição de alimentos selecionando o
alimento, o derivado, intervalo de agrupamento, a região, entre
outras opções.
O acesso aos relatórios pode ser feito na página principal
consultando um alimento, um derivado ou através da consulta
avançada, onde o usuário pode direcionar sua busca por intervalo de
agrupamentos, por uma determinada Região ou Estado, e ainda
gerar o relatório de um agrupamento de derivados com composição
semelhante.
Optando por consultar “Alimento” (Figura 1), o usuário abre
uma janela onde estão disponibilizados para consulta todos os
alimentos cadastrados no Programa (Figura 2). No canto esquerdo
superior da tela, o usuário digita o nome do alimento, sem
acentuação e hífen, procedendo à busca (Figura 2).
O programa abrirá uma janela com o respectivo alimento nos
diferentes títulos disponíveis, por exemplo, o alimento milho está
disponível no programa como concentrado energético, subproduto,
silagem, forragem seca, concentrado protéico, forragem verde ou
aditivos e outros; basta o usuário selecionar o milho dentro do título
desejado (Figura 3). Selecionando milho como concentrado
energético, o usuário terá acesso aos derivados do milho
concentrado energético (Figura 4) e poderá selecionar qualquer
derivado do seu interesse (no exemplo selecionou-se o milho
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espiga), podendo então escolher os nutrientes de seu interesse ou
exibir o relatório completo, com todas as informações contidas no
programa sobre o derivado, clicando em “todos os nutrientes” e em
seguida “gerar relatório” (Figura 5).

Figura 1 - Página principal do programa CQBAL 3.0.
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Figura 2 - Busca do alimento.
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Figura 3 - Títulos cadastrados para o milho.
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Figura 4 - Derivados do milho para o título Concentrados Energéticos.
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Figura 5 - Relação dos nutrientes cadastrados no programa.
O programa exibirá o relatório em PDF, contendo o título
(Concentrados energéticos), o nome do alimento (milho), o nome
científico (Zea mays L.) e o derivado (milho espiga). Serão exibidos
os nutrientes selecionados, juntamente com a média, número de
observações e o desvio padrão (Figura 6).
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Figura 6 - Relatório com todos os nutrientes disponíveis no
programa para o milho espiga.
Optando por consultar “Derivados”, o usuário terá acesso
diretamente a todos os derivados cadastrados no programa. Deverá
digitar, no campo de busca, o nome do derivado sem acentuação e
sem hífen ou do alimento ao qual este derivado pertence, por
exemplo, se o usuário deseja obter informações sobre o derivado
“palma farelo”, deve digitar “palma” no campo de busca (Figura 7).
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Figura 7 - Busca de um derivado.
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Figura 8 - Seleção do derivado.
O programa abrirá uma janela com todos os derivados da
palma (Figura 8); finalmente seleciona-se “palma farelo” e os demais
passos para se gerar o relatório são semelhantes aos descritos
anteriormente.
Na “Consulta Avançada” (Figura 9), o usuário tem opção de
direcionar sua busca (Figura 10). Pode-se escolher uma região ou
estado do País que deseja consultar (Figura 11).
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Figura 9 - Consulta avançada.
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Figura 10 - Seleção do direcionamento da busca por região.
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Figura 11 - Seleção da região.
Após escolhida a região ou estado, o usuário terá acesso a
uma janela com os alimentos disponíveis para esta região (Figura
12).
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Figura 13 - Seleção do derivado.
Se o usuário deseja obter informações sobre a “palma
forrageira”, deverá digitar no campo de busca “palma” e selecionar
em seguida o derivado “palma forrageira” (Figura 13). Os demais
passos para obtenção do relatório são semelhantes aos já descritos
anteriormente. O relatório exibido (Figura 14) mostra informações
referentes apenas à região desejada.
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Figura 14 - Relatório exibido por região do País.
A consulta por estado é feita seguindo os mesmos passos.
A consulta por agrupamentos (Figura 15) é indicada no caso
de o usuário querer, por exemplo, saber a composição aproximada
do capim-elefante com 35 dias. Ele deverá selecionar um
agrupamento e em seguida fixar o limite inferior e superior dos
intervalos (Figura 16). Para fixar esses limites o usuário deve indicar
um intervalo que contenha o valor da idade desejada do capim. A
tela que se abrirá contém os alimentos que possuem derivados
naquela faixa fixada do intervalo (Figura 17). O usuário seleciona o
derivado do seu interesse, no caso o capim-elefante e gera em
seguida o relatório (Figura 18). O relatório conterá a composição do
capim-elefante no intervalo de 30 a 45 dias.
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Figura 15 - Seleção do direcionamento da busca por agrupamentos.
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Figura 16 - Seleção do agrupamento e fixação dos limites inferior e
superior do intervalo.
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Figura 17 - Seleção do derivado desejado para o intervalo.
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Figura 18 - Relatório para o alimento dentro de um agrupamento.
Se o usuário quiser ainda consultar um derivado por
agrupamento (Figura 19). O programa abrirá uma janela com os
derivados que possuem algum tipo de agrupamento. Se o usuário
estiver, por exemplo, procurando por “capim-tifton” com idade entre 0
a 30 dias (Figura 20).
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Figura 19 - Seleção de derivados por agrupamentos.
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Figura 20 - Seleção do derivado dentro do agrupamento desejado.
O programa exibirá o relatório com as informações solicitadas
(Figura 21).
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Figura 21 – Relatório de derivados por agrupamento
Finalmente, se o usuário desejar agrupar um número de
derivados com composição semelhante, poderá direcionar sua busca
por “Agrupamento de Derivados” (Figura 22).
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Figura 22 - Direcionamento da busca por agrupamento de derivados.
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Figura 23 - Derivados selecionados para o relatório agrupado.
O programa abrirá uma janela com todos os alimentos
cadastrados. Buscando, por exemplo, o milho e clicando sobre este em
um respectivo título, uma aba se abrirá na mesma janela com todos os
derivados do milho para o título desejado (Figura 23). O usuário
seleciona os derivados do seu interesse e gera o relatório agrupado.
Uma versão impressa da 3a Edição dessas tabelas também
pode ser adquirida na Editora da UFV, editora@ufv.br.
Os relatórios gerados na versão “on line” apresentam os
nutrientes calculados pelas equações do NRC (2001) e Detmann et
al. (2010), quando o derivado apresenta em sua composição os
nutrientes necessários para os cálculos.
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Equações do NRC (2001) utilizadas no programa
CNFD = (0,98 x CNF), onde CNFD = carboidratos não-fibrosos digestíveis;
CNFDcp = 0,98 x CNFcp, onde CNFDcp = carboidratos não-fibrosos
digestíveis corrigidos para cinzas e proteína;
FDND = 0,75 x (FDN-L) x [1-(L/FDN)0,667], onde FDND = fibra em
detergente neutro digestível e L = lignina;
FDNDcp = 0,75 x (FDNcp-L) x [1-(L/FDNcp)0,667], onde FDNDcp = fibra
em detergente neutro digestível corrigida para cinzas e proteína;
PBD = PB x e[-1,2 x (PIDA/PB)] (para volumosos), onde PBD = proteína
bruta digestível e PIDA/PB = percentual de proteína insolúvel em
detergente ácido na proteína bruta;
PBD = PB x [1-(0,4 x PIDA/PB)] (para concentrados);
EED = EE-1, onde EED = extrato etéreo digestível;
NDTm = [(CNFD + PBD + EED x 2,25 + FDND) -7], onde NDTm =
nutrientes digestíveis totais para mantença;
EDm = [(CNFD/100 x 4,2) + (FDND/100 x 4,2) + (PBD/100 x 5,6) +
(EED/100 x 9,4) – 0,3], onde EDm = energia digestível de mantença.
Equações de Detmann et al. (2010) utilizadas no programa
GC= gado de corte; GL= gado de leite; v= consumo voluntário e m=
consumo ao nível de mantença.
1.1 Carboidratos não fibrosos digestíveis para gado de corte em
consumo voluntário (CNFDGCv) = (0,9507 x CNF) - 5,11
1.2 Carboidratos não fibrosos digestíveis para gado de corte em
mantença (CNFDGCm) = (0,9507 x CNF) – 3,35
1.3 Carboidratos não fibrosos digestíveis para gado de leite em
consumo voluntário (CNFDGLv) = (0,9507 x CNF) - 5,72
1.4 Carboidratos não fibrosos digestíveis para gado de leite em
mantença (CNFDGLm) = (0,9507 x CNF) – 4,05
2.1 Fibra em detergente neutro digestível para gado de corte em consumo
voluntário (FDNDGCv) = 0,835 x (FDNcp – L) x [1- (L/FDNcp)0,85]
2.2 Fibra em detergente neutro digestível para gado de corte em mantença
(FDNDGCm) = 0,879 x (FDNcp – L) x [1- (L/FDNcp)0,85]

188 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

2.3 Ffibra em detergente neutro digestível para gado de leite em consumo
voluntário (FDNDGLv) = 0,67 x (FDNcp – L) x [1- (L/FDNcp)0,85]
2.4 Fibra em detergente neutro digestível para gado de leite em mantença
(FDNDGLm) = 0,705 x (FDNcp – L) x [1- (L/FDNcp)0,85]
3.1 Proteína bruta digestível para gado de corte em consumo
voluntário (PBDGCv) = 0,98 x (PB – PIDN) + 0,84 x {PIDN x [1 –
e-(o,8188 + 1,1667 x PIDA)]}, ondePIDN = proteína insolúvel em
detergente neutro e PIDA = proteína insolúvel em detergente
ácido expressas em % da MS.
3.2 Proteína bruta digestível para gado de corte em mantença (PBDGCm) =
0,98 x (PB – PIDN) + 0,88 x {PIDN x [1 – e-(o,8188 + 1,1667 x PIDA)]}
3.3 Proteína bruta digestível para gado de leite em consumo
voluntário (PBDGLv) = 0,98 x (PB – PIDN) + 0,67 x {PIDN x [1 –
e-(o,8188 + 1,1667 x PIDA)]}
3.4 Proteína bruta digestível para gado de leite em mantença (PBDGLm) =
0,98 x (PB – PIDN) + 0,71 x {PIDN x [1 – e-(o,8188 + 1,1667 x PIDA)]}
4.1 Extrato etéreo digestível para gado de corte em consumo
voluntário (EEDGCv) = (0,8596 x EE) – 0,18
4.2 Extrato etéreo digestível para gado de corte em mantença
(EEDGCm) = (0,8596 x EE) – 0,09
4.3 Extrato etéreo digestível para gado de leite em consumo
voluntário (EEDGLv) = (0,8596 x EE) – 0,21
4.4 Extrato etéreo digestível para gado de leite em mantença
(EEDGLm) = (0,8596 x EE) – 0,10
5.1 Nutrientes digestíveis totais para gado de corte em consumo voluntário
(NDTGCv) = FDNDGCv + PBDGCv + EEDGCv + CNFDGCv
5.2 Nutrientes digestíveis totais para gado de corte em mantença
(NDTGCm) = FDNDGCm + PBDGCm + EEDGCm + CNFDGCm
5.3 Nutrientes digestíveis totais para gado de leite em consumo voluntário
(NDTGLv) = FDNDGLv + PBDGLv + EEDGLv + CNFDGLv
5.4 Nutrientes digestíveis totais para gado de leite em mantença
(NDTGLm) = FDNDGLm + PBDGLm + EEDGLm + CNFDGLm
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INTRODUÇÃO
No final da primeira década do século XXI o Brasil consolidou
sua posição de terceiro maior exportador mundial de produtos
agrícolas e de maior exportador de carne bovina. Estas
características atribuem ao país o status de maior fornecedor
potencial de produtos alimentícios frente às perspectivas de
ampliação na demanda mundial por tais produtos. Contudo, ressaltase que a manutenção da potencialidade comercial futura e,
conseqüentemente, da arrecadação de divisas a partir do mercado
internacional, demanda o aperfeiçoamento não somente quantitativo,
mas também qualitativo do produto ofertado. Isto evidencia que não
somente a quantidade de equivalentes-carcaça ditará os rumos do
mercado de exportação, mas também a qualidade do produto
ofertado, a qual envolve características organolépticas, nutritivas e
de segurança alimentar, além dos aspectos sócio-ambientais dos
sistemas de produção.
A abertura de novas áreas para produção bovina constitui
aspecto negativo ao produto brasileiro, principalmente quando
associada ao desmatamento de florestas nativas, como na região
amazônica. Desta forma, a bovinocultura de corte brasileira, a
despeito da evolução tecnológica apresentada nas últimas duas
décadas, deverá centrar-se sobre a ampliação da capacidade de
produção nas áreas atualmente utilizadas de forma a elevar a
quantidade e a qualidade de produtos ofertados, o que
obrigatoriamente se baseia na redução da idade ao abate dos
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animais, ampliando a taxa de desfrute dos rebanhos e a qualidade do
produto final.
Uma das principais vantagens da carne bovina brasileira
reside sobre o fato de os sistemas de produção calcarem-se
basicamente na construção de produto a partir de recursos
nutricionais de baixo custo relativo, os quais são representados pelas
gramíneas tropicais exploradas em sistemas de pastejo.
A pecuária bovina moderna, principalmente conduzida em
ambientes pastoris, deve ser entendida como um sistema complexo
e interativo ditado pelas ações de três grupos de recursos de
produção: recursos nutricionais basais, recursos nutricionais
suplementares e recursos genéticos animais. A resultante deste
sistema é composta pela quantidade, qualidade e pelas eficiências
econômicas e ambientais do produto. Contudo, por ser interativo,
entende-se que o sistema de produção projeta-se além da soma
simples dos recursos utilizados, pois a resposta individual de cada
um dos recursos é dependente da forma como este afeta a eficiência
de uso dos demais e, simultaneamente, da forma como sua própria
eficiência é afetada pelos demais recursos (Figura 1). Assim cada um
dos recursos deve ser planejado e utilizado relevando-se as
influências introduzidas e recebidas dos demais componentes do
sistema.
Embora não sendo assunto neste trabalho, entende-se que os
recursos genéticos devem ser responsáveis pelo provimento de
animais adaptados às condições de produção e que apresentem
potencial de resposta frente aos recursos nutricionais basais e
suplementares utilizados; pois, caso contrário, baixa eficiência de
produção será observada (Figura 2), comprometendo-se a
economicidade e competitividade dos sistemas.
Os recursos nutricionais basais podem ser definidos como
todos os recursos disponíveis no sistema capazes de prover
nutrientes e atributos nutricionais que possibilitam determinado nível
de produção animal sem a introdução de recursos externos, como
suplementos concentrados ou misturas minerais. Estes últimos, por
sua vez, sendo exóticos ao sistema, constituem os recursos
nutricionais suplementares (Paulino et al., 2008; Detmann, 2010).

III Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 193

Recursos Genéticos Animais

Recursos Basais

Recursos Suplementares

PROD

Figura 1 - Representação diagramática dos sistemas de produção de
carne bovina.

Baixo Potencial Genético
Alto Potencial Genético

Recursos Nutricionais Totais

Figura 2 - Relação teórica entre produção animal individual (PROD)
e disponibilidade de recursos nutricionais em animais de
baixo ou alto potencial genético.
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Neste contexto, o pasto constitui o principal recurso nutricional
basal para a produção animal nos trópicos. Neste, de forma mais
específica, a fração potencialmente digestível da matéria seca
(MSpd), cujo principal componente é a fração potencialmente
digestível da fibra em detergente neutro (FDNpd), assume o papel de
principal substrato para a construção de produtos animais nos
trópicos (Detmann et al., 2008; Paulino et al., 2008; Detmann, 2010).
O pasto deve ser entendido como recurso nutricional basal de
elevada complexidade, uma vez que sua capacidade de
fornecimento de substratos para produção animal varia qualitativa e
quantitativamente ao longo do ano em função, principalmente, da
influência de variáveis climáticas, como precipitação, temperatura e
radiação solar. Logo, considerando-se que a produção deve ocorrer
de forma contínua, conhecimentos e recursos devem ser
direcionados para suprimir a descontinuidade ou variabilidade no
suprimento de recursos basais.
A ação mútua entre recursos basais e suplementares sobre as
características de produção animal é definida, como ressaltado
anteriormente, por um processo interativo. Assim, o produto animal
construído não pode ser entendido somente a partir da soma das
características nutricionais isoladas de ambos os recursos, uma vez
que os mesmos interferem mutuamente entre si, alterando a forma
como são aproveitados pelo sistema biológico representado pelo
trato digestivo do animal ruminante (Detmann et al., 2008).
Neste contexto, a aplicação dos fundamentos de nutrição
animal em sistemas nos quais animais são explorados em pastejo
consiste no entendimento e na exploração do efeito interativo entre
recursos nutricionais basais e suplementares (Paulino et al., 2008)
buscando-se a otimização das variáveis produtivas e econômicas.
Considerando-se animais em pastejo, o efeito interativo pode
ser delineado por uma escala arbitrária não-paramétrica na qual este
é assumido negativo quando a adição de suplementos ou recursos
suplementares confere dieta total cujo valor alimentício 1 é inferior à
1

Torna-se importante ressaltar que o efeito de interação entre recursos basais e suplementares
deve ser mensurado em termos de valor alimentício e não nutritivo, pois o valor nutritivo somente
permite ponderações em termos de capacidade de disponibilização de nutrientes e atributos
nutricionais, via concentração e coeficientes de digestibilidade. O valor alimentício, por sua vez,
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soma das partes individuais (suplemento + pasto). Neste ponto da
escala estabelece-se o efeito alimentício substitutivo. Por outro lado,
efeito interativo positivo significa que o valor alimentício da dieta total
supera a soma das partes individuais. Quando a soma das partes
avaliadas individualmente iguala-se ao valor alimentício da dieta temse efeito interativo nulo (ou zero). Esta última situação não é
comumente observada em animais suplementados a pasto (Paulino
et al., 2008).
Assim, um sistema de produção animal a pasto é dito
otimizado quando este se baseia na máxima exploração possível do
efeito interativo positivo e/ou na minimização do efeito interativo
negativo entre recursos basais e suplementares.
Desta forma, objetivou-se apresentar os fundamentos de
nutrição aplicados a bovinos em pastejo em condições tropicais que
refletem os mecanismos envolvidos na otimização do uso dos
recursos nutricionais basais a partir de sua interação com recursos
suplementares.
FASES DO PLANEJAMENTO NUTRICIONAL PARA BOVINOS
EM PASTEJO
A ótima conceituação teórica de um programa de
suplementação consiste em definir estratégias de priorização de
utilização de recursos nutricionais suplementares em duas fases
nutricionais distintas. Na primeira, busca-se explorar racionalmente
os efeitos interativos de forma a maximizar o uso dos recursos
nutricionais basais, minimizando o custo de produção.
A segunda fase nutricional se inicia obrigatoriamente após a
primeira, quando os suplementos serão adicionados para
atendimento direto das exigências dos animais, a qual será planejada
em função das metas produtivas (e.g. idade ao abate ou à primeira
cria) definidas para o sistema de produção em si (Figura 3).

além de englobar estas características, pondera também em função da capacidade de ingestão.
Muitos dos efeitos dos suplementos refletem simultaneamente sobre consumo e digestão,
afetando, portanto, o valor alimentício da dieta.
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Recursos Basais

Fase II
Introdução de recursos
suplementares para
suprir diretamente o
déficit de produção

Fase I
Identificação de
Limitantes

Introdução de
Recursos
Suplementares
Estratégicos

OK

Não

Quantificação da
Resposta Animal

Sim

Resposta compatível
com as metas de
produção?

Figura 3 - Fluxograma teórico de um sistema com a utilização de
recursos nutricionais suplementares.
Dois detalhes são indubitavelmente relevantes para a
segunda fase nutricional da suplementação. Em primeiro lugar, esta
deve ser planejada não somente com base na meta de produção,
mas unindo-se esta informação àquelas definidas na primeira fase.
Ou seja, o conhecimento do potencial dos recursos basais após a
avaliação interativa com a suplementação define o ponto de partida
para o cálculo da segunda fase teórica de suplementação. Em
segundo lugar, a segunda fase não deve anteceder a primeira, pois o
uso indiscriminado e sem o devido embasamento nutricional de
recursos suplementares para o suprimento direto de exigências pode
levar à redução do uso dos recursos basais (e.g. consumo de pasto
não-otimizado), embora aparentemente possam ser observados
ganhos produtivos. Isto suprime a otimização do desempenho
produtivo e econômico do sistema por incorrer em efeitos interativos
negativos, indesejáveis e, em muitas situações, plenamente
evitáveis.
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A primeira fase nutricional da suplementação constitui assim a
base para exploração racional de bovinos de corte em pastejo e se
mostra mais complexa que a segunda fase, pois demanda maior
carga de conhecimentos nutricionais, fisiológicos e microbiológicos. A
chave desta fase reside sobre a identificação dos principais
entraves nutricionais do pasto, seguida da imposição estratégica
via suplementos de princípios nutricionais capazes de conferir efeito
interativo com a maior expressão positiva possível (Figura 3). Tais
aspectos, aplicados a condições tropicais, serão aqui discutidos.
A capacidade potencial do pasto em ser convertido em
produto animal é representado pela disponibilidade em MSpd, cujo
principal componente em termos quantitativos é a fração
potencialmente degradável da FDN (FDNpd). No entanto, a
exploração total de tal recurso representa conceito com conotação
apenas referencial, sendo impossível de ser alcançado na prática.
Isto se deve ao fato de a disponibilização total dos recursos
nutricionais da MSpd exigir a permanência do alimento em tempo
“infinito” no trato digestivo do animal (Detmann et al., 2008; Detmann,
2010), condição essencialmente teórica.
Assim, em condições práticas, a produção animal a partir dos
recursos nutricionais basais calca-se sobre a utilização fracional, e
não integral, da MSpd e da FDNpd. Neste aspecto, a primeira fase
nutricional da suplementação tem por objetivo a ampliação desta
fração utilizada ao ponto de se equilibrarem a extração de princípios
nutritivos e o consumo voluntário, ou seja, maximizando-se o valor
alimentício da dieta selecionada a partir da forragem pastejada.
Desta forma, o conceito de otimização do uso dos recursos
basais deve ser entendido como um ponto de equilíbrio, no qual se
busca explorar a máxima fração da MSpd ou FDNpd (provendo
energia e outros princípios nutricionais ao animal), ponderando-se
simultaneamente para as possíveis restrições sobre o consumo
voluntário. Assim, o ponto ótimo de utilização dos recursos
nutricionais basais pelo animal é definido pelo equilíbrio entre
consumo e digestão ou degradação ruminal, ou seja, pela
maximização do consumo de componentes digeridos, ponto no qual
maximiza-se a ingestão de energia produzida a partir da fibra em
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detergente neutro (FDN), fator preponderante
alimentados com dietas baseadas em forragem.

para

animais

OTIMIZAÇÃO DO USO DE RECURSOS BASAIS DE
BAIXA QUALIDADE
As forragens tropicais de baixa qualidade, como aquelas
observadas durante o período seco do ano, são caracterizadas pelo
baixo nível de compostos nitrogenados ou proteína bruta (PB) e pela
elevada lignificação da fração fibrosa insolúvel, o que implica baixos
níveis de consumo e de digestibilidade (Paulino et al., 2006a). Nestas
circunstâncias, deficiências múltiplas de minerais, compostos
nitrogenados e energia são observadas nos recursos nutricionais
basais.
As limitações inerentes aos recursos nutricionais basais de
baixa qualidade são intrinsecamente limitações ao crescimento
microbiano no rúmen. Nestas situações, devido à alta relação
carbono:nitrogênio no substrato basal, haverá deficiência absoluta de
compostos nitrogenados para síntese de enzimas microbianas as
quais são responsáveis pela degradação dos compostos fibrosos
insolúveis da forragem (Detmann et al., 2009).
Assim, assumindo-se que as deficiências minerais, as quais
podem afetar o crescimento microbiano ruminal (Siebert & Kennedy,
1972; Leng, 1990), são facilmente supridas por um programa
adequado de mineralização, infere-se de forma direta que a
suplementação estratégica envolve a utilização de nitrogênio como
base para a formulação do suplemento considerando-se a primeira
fase do planejamento nutricional (Detmann, 2010).
Esta decisão estratégica pode ser exemplificada por
intermédio dos resultados obtidos por Souza et al. (2010), que
suplementaram bovinos alimentados com forragem tropical de baixa
qualidade (5,16% de PB) com compostos nitrogenados (uréia, sulfato
de amônia e albumina) e/ou carboidratos não-fibrosos (amido). Estes
autores verificaram que a suplementação com compostos
nitrogenados incrementou o consumo de forragem, ao passo que a
utilização isolada de compostos energéticos (amido) reduziu o
consumo de forragem. Embora o suplemento nitrogenado fosse
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praticamente isento de energia, este incrementou em 56,6% o nível
de nutrientes digestíveis totais (NDT) da dieta. Por outro lado,
embora possuindo digestibilidade praticamente igual a 100%, o
fornecimento de amido não foi capaz de elevar o NDT dietético,
reflexo direto de seu efeito negativo sobre o consumo da forragem
basal (Figura 4).
A manifestação positiva do efeito da suplementação com
compostos nitrogenados se deve ao fato de a deficiência global de
compostos nitrogenados causar deficiência de precursores desta
natureza para síntese microbiana, reduzindo a disponibilidade de
enzimas fibrolíticas no rúmen (Detmann et al., 2009; Lazzarini et al.,
2009a; Sampaio et al., 2009). Assim, o efeito interativo da
suplementação com compostos nitrogenados levaria à ocorrência de
e seria caracterizado por eventos em cadeia, nos quais a maior
disponibilidade de nitrogênio promoveria a síntese de enzimas para
degradação da fibra. Por sua vez, a maior degradação da fibra
implicaria maior disponibilidade de energia para ser utilizada para o
crescimento microbiano e animal (Figura 4).
Nesta situação, a adição isolada de carboidratos prontamente
degradáveis não seria capaz de gerar efeitos positivos sobre o
sistema, pois, além de incrementarem a competição entre espécies
fibrolíticas e não-fibrolíticas (Costa et al., 2009; Carvalho, 2009),
estes não forneceriam os precursores nitrogenados para síntese de
enzimas e propiciariam na baixa população microbiana capaz de
utilizar carboidratos não-fibrosos a ocorrência excessiva de reações
de energy speeling (ciclos fúteis para queima do excesso relativo de
energia), reduzindo ainda mais sua eficiência de crescimento (Souza
et al., 2010).
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Figura 4 - Variação percentual no consumo de matéria seca de
forragem (MSF), no nível de nutrientes digestíveis totais
na dieta (NDT) e na produção ruminal de compostos
nitrogenados microbianos (NMIC) em relação ao
tratamento controle (sem suplementação) em bovinos
alimentados com forragem tropical de baixa qualidade e
suplementados com compostos nitrogenados e/ou amido.
Adaptado de Souza et al. (2010).
Considerando-se que os microrganismos fibrolíticos utilizam o
nitrogênio amoniacal ruminal (NAR) como principal precursor
nitrogenado para crescimento (Russell, 2002), os eventos de
utilização da fibra no rúmen podem ser descritos por (Detmann et al.,
2009):
NAR+CC

k1

E

E+S

k2
k3

ES

k4

E+P

em que: NAR = concentração de nitrogênio amoniacal ruminal; CC =
concentração de cadeias de carbono precursoras para síntese de
aminoácidos; k1 = constante relativa à síntese de enzimas
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fibrolíticas; E = enzimas fibrolíticas; S = substrato (FDN); ES =
complexo enzima-substrato; P = produto (ex.: ácidos graxos voláteis);
e k2, k3, k4 = constantes de velocidade das transformações químicas
sobre a FDN.
Desta forma, a concentração de NAR constitui passo limitante
(regulação definida pela constante k1) para que haja disponibilidade
de enzimas para que o processo de degradação da fibra oriunda de
recursos basais de baixa qualidade ocorra.
Verificação direta dos efeitos proporcionados pela
suplementação primária com compostos nitrogenados é obtida pela
avaliando-se a fração efetivamente degradada da FDN (FED), pois
esta reflete diretamente a intensidade de ação das enzimas
fibrolíticas no ambiente ruminal sobre os recursos nutricionais basais
de baixa qualidade. Neste contexto, infere-se que o mínimo de 8 mg
de NAR/dL de fluido ruminal deve ser estabelecido por intermédio do
uso de recursos suplementares de forma a propiciar plena
capacidade de degradação microbiana da fibra oriunda da forragem
(Figura 5).
As menores estimativas de FED em níveis inferiores a 8 mg
NAR/dL suportam o conceito de energia latente aplicado a forragens
tropicais de baixa qualidade (Paulino et al., 2001), ou seja,
representa possível contribuição energética de baixo custo para
construção de produto animal, somente acessível por intermédio da
implementação de níveis adequados de precursores para a síntese
de enzimas microbianas. Este interação mais uma vez corrobora a
prioridade da suplementação com compostos nitrogenados para
animais alimentados com forragens de baixa qualidade.
Este comportamento evidencia que a utilização da fibra no
ambiente ruminal constitui processo de segunda ordem, ou seja, este
é definido pelas características intrínsecas ao substrato (forragem) e
pela disponibilidade de sistemas enzimáticos microbianos. Assim, em
condições em que os níveis de NAR são inferiores a 8 mg/dL (Figura
5) a dinâmica de degradação ruminal seria predominantemente
definida por reações de ordem zero, ou seja, limitada pela
disponibilidade de sistemas enzimáticos microbianos, sendo que
respostas positivas seriam observadas com a suplementação com
compostos nitrogenados (Detmann et al., 2009; Figueiras et al.,
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2010). Contudo, o plateau observado a partir de 8 mg NAR/dL
(Figura 5) indica que os efeitos do nitrogênio suplementar não são
mais claramente evidentes sobre a utilização da FDN, ou seja,
pressupõe-se que haja sistemas enzimáticos suficientes no meio.
Assim, a dinâmica de degradação ruminal passaria a ser descrita
predominantemente por reações de primeira ordem, ou seja, ditadas
única e exclusivamente pelas características do alimento (Detmann
et al., 2008; 2009).
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Figura 5 - Relação entre fração efetivamente degradada da fibra em
detergente neutro (FED) e a concentração de nitrogênio
amoniacal ruminal (NAR) em bovinos alimentados com
forragem de baixa qualidade e suplementados com
compostos nitrogenados ( = -35,4390 + 10,323X, X !
8,0048; = 47,1940, X > 8,0048; R² = 0,9124; n = 50).
Adaptado de Detmann et al. (2009).
O comportamento demonstrado na Figura 5 corrobora os
compostos nitrogenados como elementos prioritários para a primeira
fase nutricional da suplementação (Figura 3). Contudo, ressalta-se
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que a elevação na degradação ruminal da FDN (Figura 5) apenas
indica ampliação do valor nutritivo da dieta (pasto + suplemento).
Assim, seu efeito sobre o valor alimentício não se mostra diretamente
explícito.
A capacidade de ingestão de pasto de baixa qualidade está
intimamente associada ao efeito de repleção ruminal da fração
fibrosa insolúvel, o qual determina a capacidade da FDN em ocupar
espaço no ambiente ruminal (Waldo et al., 1972; Detmann, 2010).
Neste sentido, no rúmen em que impera tal efeito, a ingestão de novo
alimento (pasto) seria predominantemente determinado pela retirada
de material residente no rúmen. A elevação da taxa de degradação
amplia o “desaparecimento” ruminal da FDNpd (Paulino et al., 2006a;
Costa et al., 2008); contudo, parte desta fração e a porção
indegradável da FDN (FDNi) somente serão retiradas do ambiente
ruminal pelo trânsito ao trato gastrintestinal posterior.
Assim, o efeito global causado pela suplementação com
compostos nitrogenados em condições de forragens de baixa
qualidade consolida-se pela inter-relação entre as velocidades de
ação enzimática e trânsito no rúmen. Como pode ser verificado na
Figura 6, as partículas fibrosas recém-chegadas ao ambiente ruminal
permanecem em posição dorsal, estando repletas de gases, como
dióxido de carbono e metano (círculos brancos) oriundos da
degradação da FDNpd (círculos hachurados). À medida que a
FDNpd é degradada, reduz-se a produção de gases e amplia-se a
concentração relativa da fração indegradável da FDN (FDNi; círculos
negros), normalmente mais densa. Esta dinâmica leva à migração
gradativa da partícula para posições mais ventrais, o que amplia
significativamente a probabilidade dessa ser deslocada ao trato
gastrintestinal posterior (Allen, 1996; Paulino et al., 2006a). Assim, o
trânsito ruminal é indiretamente incrementado pela elevação da taxa
de degradação ruminal dos compostos fibrosos, o que é observado
com a suplementação com compostos nitrogenados em animais
alimentados com forragens de baixa qualidade (Lazzarini et al.,
2009a; Sampaio et al., 2009; Souza et al., 2010).
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Figura 6 - Efeitos do período de fermentação sobre o perfil de
deslocamento vertical das partículas fibrosas no retículorúmen. Adaptado de Allen (1996).
Observações obtidas em condições tropicais indicam que a
maximização do trânsito ruminal e do consumo de fibra de forragens
de baixa qualidade são obtidos ao implementar-se 15 mg RAN/dL de
fluido ruminal (Figuras 7 e 8; Detmann et al., 2009).
A divergência entre os pontos de maximização da degradação
microbiana (Figura 5) e do consumo de fibra (Figura 8) contradiz a
idéia comum de que o consumo de pasto de baixa qualidade é
definido exclusivamente em termos de repleção ruminal da fibra
insolúvel (efeitos físicos de regulação); pois, neste caso, a
maximização do consumo deveria coincidir com a maximização da
degradação ruminal da FDN. Comportamento similar foi relatado por
Leng (1990), que sugeriu concentrações de NAR de 10 e 20 mg/dL
para otimização da degradação ruminal e consumo voluntário em
condições tropicais.
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Figura 7 - Relação entre as estimativas do parâmetro taxa tempodependente relativo ao fluxo ruminal de partículas fibrosas
(L) e a concentração de nitrogênio amoniacal ruminal
(NAR) em bovinos alimentados com forragem de baixa
qualidade e suplementados com compostos nitrogenados
( = 0,0083 + 0,000775 – 0,00002379X²; R² = 0,5576).
Adaptado de Detmann et al. (2009).
Contudo esta divergência perece refletir diferenças nas
exigências de compostos nitrogenados entre microrganismos e
animal hospedeiro (Van Soest, 1994). Desta forma, níveis de 8 mg
NAR/dL devem ser considerados suficientes para o suprimento das
demandas por compostos nitrogenados dos microrganismos
fibrolíticos (Figura 5), mas não para o suprimento de compostos
nitrogenados para o animal hospedeiro (Detmann et al., 2009).
Evidencia-se que a maximização na produção de compostos
nitrogenados microbianos no rúmen, fonte de proteína metabolizável
(PM) para o animal, é também maximizada em aproximadamente 15
mg RAN/dL (Figura 9). Desta forma, mesmo havendo maximização
da extração de energia a partir da fibra (Figura 5), o animal continua

206 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

a apresentar estímulos no tocante ao consumo voluntário (Figura 8),
como possível reflexo da tentativa de atendimento de exigências de
PM em situações de dificiência marginal (Forbes, 1995) ou para
adequação metabólica via alteração da relação proteína
metabolizável/energia metabolizável (Illius & Jessop, 1996).
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Figura 8 - Relação entre o consumo de fibra em detergente neutro
(CFDN) e a concentração de nitrogênio amoniacal ruminal
(NAR) em bovinos alimentados com forragem de baixa
qualidade e suplementados com compostos nitrogenados
( = 8,6387 + 0,8353X – 0,027525X²; R² = 0,5087; n =
50). Adaptado de Detmann et al. (2009).
Percebe-se, contudo, que a tentativa de suprimento de
exigências em compostos nitrogenados pelo animal é representada
por um balanço harmônico entre degradação e consumo. A
ampliação do consumo está associada à elevação na passagem
ruminal (Figuras 7 e 8). Com a elevação da passagem, reduz-se o
tempo disponível para ação enzimática sobre o substrato fibroso
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(Detmann et al., 2008), o que, em caso de velocidade constante de
ação enzimática implicaria redução da estimativa de FED, o que
poderia comprometer o suprimento energético ao animal a partir dos
carboidratos fibrosos da forragem basal; o que, contudo, não é
observado (Figura 5).
Assim, a maximização do consumo em níveis mais elevados
de NAR (Figura 8) parece constituir mecanismo compensatório para
o balanço da relação proteína metabolizável/energia metabolizável
na dieta. Havendo associação direta e positiva entre a taxa de
degradação da fibra e a concentração de NAR (Lazzarini et al.,
2009b; Sampaio et al., 2009; Detmann et al., 2009), a elevação na
passagem é compensada por maior velocidade enzimática obtida
com níveis de NAR acima do ótimo para degradação, ocasionando
estabilidade na fração efetivamente degradada da FDN. Assim,
havendo constância na energia extraída a partir da fibra oriunda de
forragem de baixa qualidade (Figura 5), a elevação no consumo
implicaria, principalmente, maior aporte de PM a partir de proteína
microbiana, o que acarretaria melhor adequação metabólica ao
animal.
Este comportamento é plausível sob o ponto de vista de
controle multifatorial do consumo voluntário. Assumindo-se que a
razão entre proteína metabolizável e energia metabolizável constitui
um dos fatores determinantes do consumo (Illuis & Jessop, 1996;
Figura 10), seu ajustamento pelo animal, a despeito da maximização
da utilização ruminal da fibra, indica tentativa de redução de fatores
de desconforto (ex.: produção de calor corporal a partir de excesso
relativo de energia) e otimização do consumo (Forbes, 2003).
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Figura 9 - Relação entre o fluxo intestinal de nitrogênio microbiano
(NMIC) e a concentração de nitrogênio amoniacal ruminal
(NAR) em bovinos alimentados com forragem de baixa
qualidade e suplementados com compostos nitrogenados
( = 3,1825 + 6,0213X – 0,207380X²; R² = 0,5485; n = 50)
Adaptado de Detmann et al. (2009).
Desta forma, mesmo em condições de recursos basais de
baixa qualidade, a regulação do consumo voluntário não poder ser
definida exclusivamente por um único mecanismo regulador.
Mecanismos físicos, como a repleção ruminal causada pela fibra
insolúvel, atuam em conjunto com mecanismos fisiológicos ou
metabólicos (Detmann et al., 2003). Desta forma, situações
alimentares seriam definidas em termos de predomínio de
determinado mecanismo regulador (neste caso, físico), havendo,
contudo, mesmo que de forma minoritária, influência do mecanismo
regulador não-predominante (neste caso, aspectos metabólicos)
(Detmann et al., 2003; 2009).
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Figura 10 - Modelo conceitual de consumo voluntário de dietas com várias
relações proteína metabolizável/energia metabolizável
(PM/EM) (Na Figura 5a demonstra-se o consumo que permitira
suprir os requerimentos de proteína e energia e os entraves
impostos pela dissipação de calor corporal ou catabolismo
protéico. Nesta, a linha contínua representa o consumo
máximo possível delimitado por estes entraves. Na Figura 5b a
linha contínua reflete a intolerância do animal a desbalanços
dietéticos severos)2 . Adaptado de Illius & Jessop (1996).
2

O pequeno pico de consumo observado na Figura 5b com a redução da razão PM/EM
indica resposta do animal sobre o consumo para suprir deficiência marginal de proteína.
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Evidências da ação de mecanismos metabólicos de regulação
do consumo também são verificadas por intermédio da queda no
consumo voluntário sob condições excessivas de nitrogênio no
ambiente ruminal (Figura 8). Nestas condições ocorrerá excesso de
amônia direcionado ao fígado, implicando maior síntese de uréia
hepática e maior concentração de uréia circulante. A maior
necessidade de conversão de amônia em uréia pode acarretar
conseqüências metabólicas negativas ao animal, ocasionando
reações de mal-estar. Desta forma, a redução do consumo voluntário
parece constituir mecanismo para redução destes sintomas
(Detmann et al., 2007). Assim, o nível de 15 mg RAN/dL parece
indicar o término da primeira fase nutricional da suplementação.
Embora altamente relevante do ponto de vista básico da
nutrição, a parametrização da primeira fase nutricional da
suplementação em função dos níveis de NAR apresenta limitação de
ordem prática, pois sua mensuração direta é difícil. Assim, em termos
de aplicação, a parametrização das metas de suplementação em
termos de condições dietéticas, como o nível de PB dietético a ser
implementado via suplementação, torna-se interessante.
Como ressaltado anteriormente, sob condições de forragem
de baixa qualidade existe elevada dependência da atividade
microbiana sobre o substrato basal para obtenção de energia para o
metabolismo animal. Nestas condições, a manutenção do suprimento
de compostos nitrogenados para o crescimento microbiano pode ser
vista como estratégia de sobrevivência para o animal (Van Soest,
1994). Assim, os animais passam a reduzir a excreção urinária de
nitrogênio e ampliar o percentual do nitrogênio reciclado ao ambiente
ruminal (Henessy & Nolan, 1988; Tabela 1).

Isto corrobora a continuidade ao estímulo do consumo de fibra mesmo havendo atingido
o ponto de maximização da degradação ruminal da fibra (Figuras 8 e 9).
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Tabela 1 - Reciclagem e excreção de uréia em novilhos alimentados
com forragem de baixa qualidade recebendo ou não
suplementação protéica
Variável
Consumo de Nitrogênio (g/dia)
Síntese de uréia (g N/dia)
Excreção de uréia (g N/dia)³
Reciclagem de uréia para o
rúmen (g N/dia)³

Não Suplementados¹
31,1
16,0
0,4 (2,5)
9,9 (61,9)

Suplementados²
70,6
43,8
9,0 (20,5)
20,4 (46,6)

¹ Animais alimentados com feno contendo 4,88% de PB. ² Idem a 1 adicionando-se
suplemento protéico contendo 42,8% de PB. ³ Os valores entre parênteses indicam o
percentual em relação ao total de uréia sintetizada. Adaptado de Henessy & Nolan (1988).

Desta forma, quando há deficiência dietética de nitrogênio,
parte do nitrogênio ingerido deixa de ser utilizado para síntese de
tecido corporal para que a manutenção microbiana seja propiciada.
Em casos severos, mobilização de tecido pode ocorrer a fim de
prover nitrogênio ao ambiente ruminal via reciclagem (NRC, 1985).
Observar-se á, então, redução do ganho ou perda de peso,
respectivamente.
Sob condições severas de deficiência de nitrogênio na dieta,
observar-se-á produção de compostos nitrogenados microbianos no
rúmen superior ao consumo de nitrogênio, o que reflete o ganho
líquido de nitrogênio no ambiente ruminal via reciclagem (Figura 11).
Contudo, ao ser absorvido, este nitrogênio microbiano será
novamente reciclado ao ambiente ruminal, não havendo, portanto,
ampliação da retenção corporal de nitrogênio.

212 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

1,8

Sampaio et al. (2010)
Lazzarini et al. (2009b)

1,6

Figueiras et al. (2010)

1,4

Souza et al. (2010)

NMICR

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PB (% da matéria seca)

Figura 11 - Produção relativa de nitrogênio microbiano (NMICR; g N
microbiano/g N ingerido) em função do nível de proteína
bruta na dieta (PB) em bovinos alimentados com
forragens tropicais de baixa qualidade e suplementados
com compostos nitrogenados ( = 2,1469 x e(-0,0977X); R²
= 0,8180; n = 91; = 1 quando X ! 7,82%).
Nestas circunstâncias, somente a utilização de compostos
nitrogenados suplementares permite contornar este quadro negativo.
Segundo dados obtidos em condições brasileiras, o equilíbrio entre
consumo de nitrogênio e síntese de compostos nitrogenados
microbianos no ambiente ruminal é atingido com a utilização de
compostos nitrogenados suplementares de forma a se elevar o nível
total de PB na dieta a valores próximos a 8%, com base na matéria
seca (MS) (Figura 11). Este nível de PB está associado à
maximização do uso da fibra dietética (Lazzarini et al., 2009b), o que
corresponde aos eventos apresentados na Figura 5. Assim, o mínimo
de 8% de PB para animais alimentados com forragem de baixa
qualidade é sugerido para que haja manutenção do crescimento
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microbiano a partir dos compostos nitrogenados dietéticos, reduzindo
a dependência de eventos de reciclagem para este finalidade.
Efetivamente, o efeito da suplementação sobre o valor
alimentício do pasto pode ser mensurado in vivo pela variação do
consumo de matéria seca digerida (MSD) ou FDN digerida (FDND),
uma vez que estas variáveis integram os efeitos obtidos com a
suplementação sobre as capacidades de consumo e digestão. Neste
caso, avaliação mais evidente é obtida com a FDND, uma vez que a
ingestão de suplementos per si pode ampliar o consumo de MSD,
sem necessariamente elevar o valor alimentício do pasto (Paulino et
al., 2008). Sob estas condições, a massa de compostos nitrogenados
suplementares deve ser planejada para se elevar o teor de PB da
dieta basal a valores próximos a 10%, com base na MS (Figura 12).
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Figura 12 - Consumo de fibra em detergente neutro digerida
(CFDND) em função do nível de proteína bruta (PB) na
dieta em bovinos alimentados com forragem tropical e
suplementados
com
compostos
nitrogenados
( = 1,5575 + 0,684X, X < 10,0311; = 8,4425 X " 10,0311; n = 63).
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A adição de compostos nitrogenados acima deste limite não
causaria mais benefícios sobre a exploração dos recursos basais
(Figura 12). Em adição, este nível de suplementação estaria
associado à otimização na extração de energia a partir do recurso
basal de baixa qualidade (Sampaio et al., 2010). Assim, a ampliação
do suprimento de compostos nitrogenados considerando-se a
primeira fase nutricional (Figura 3) além deste patamar incrementaria
em cerca de seis vezes o acúmulo de amônia no ambiente ruminal,
pois os limites energéticos do substrato basal para a assimilação
ruminal de nitrogênio seriam atingidos (Detmann et al., 2009; Figura
13), o que poderia implicar em redução do consumo voluntário de
forragem, como discutido anteriormente (Figura 8).
Assim, a suplementação com compostos nitrogenados em
quantidades que permitam elevar o valor de PB da dieta basal a 10%
delimitam o final da primeira fase nutricional da suplementação
(Figura 3). A partir deste ponto, inicia-se o planejamento da segunda
fase, no qual a introdução de compostos nitrogenados adicionais
deve ser computada em conjunto com fontes energéticas que
permitam sua assimilação ruminal e/ou que atendam às exigências
dos animais para que as metas de produção do sistema sejam
atingidas (Figura 3).
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Figura 13 - Relação entre a concentração de nitrogênio amoniacal
ruminal (NAR) e o teor dietético de proteína bruta (PB)
em bovinos alimentados com forragem tropicais de baixa
qualidade
e
suplementados
com
compostos
nitrogenados ( = 4,012 + 0,6142X, X ! 10,9038; = 29,829 + 3,7178X, X > 10,9038; R² = 0,7520; n = 50).
Adaptado de Detmann et al. (2009).
Em termos de entendimento do crescimento microbiano
ruminal em animais alimentados com recursos nutricionais de baixa
qualidade, um evento ainda carece de quantificação. Embora o
fornecimento de compostos nitrogenados no ambiente ruminal
resulte em ampliação do crescimento microbiano sobre a fibra
(Detmann et al., 2009), em alguns experimentos básicos tem-se
verificado que isto não necessariamente implica ampliação
significativa do fluxo de compostos nitrogenados microbianos no
intestino delgado (Lazzarini et al., 2009a; Figueiras et al., 2010;
Souza et al., 2010).
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Segundo Souza et al. (2010), os efeitos da suplementação
com compostos nitrogenados e com carboidratos prontamente
fermentáveis sobre o consumo voluntário de forragem por animais
alimentados com forragem tropical de baixa qualidade podem ser
considerados essencialmente aditivos. Em outras palavras, a
ampliação do consumo voluntário ocasionada pelos compostos
nitrogenados é contrabalanceada pela redução do consumo causada
pelos compostos energéticos (Figura 4). Contudo, os efeitos
causados por estes compostos sobre a assimilação de nitrogênio no
rúmen deixam de ser aditivos e passam a se tornar interativos.
Nestas condições, a adição de pequena quantidade de carboidratos
prontamente fermentáveis potencializa a assimilação microbiana de
nitrogênio (Figura 4).
Assim, a associação de fontes energéticas de rápida
degradação ruminal aos compostos nitrogenados suplementares, em
níveis nos quais não haja restrições significativas sobre o consumo
voluntário, podem incrementar o desempenho animal por prover
maior quantidade de proteína metabolizável resultante de incremento
na assimilação de nitrogênio no rúmen (Souza et al., 2010; Figura 4).
Contudo, a proporção exata entre compostos nitrogenados e
energéticos nos suplementos ainda deverá ser exatamente
quantificada.
Com a utilização concomitante de carboidratos, alterações na
definição de otimização da disponibilidade ruminal de compostos
nitrogenados poderão ser observadas. O mínimo de 8 mg NAR/dL
para otimização da degradação da fibra (Figura 5) pode ser visto
como universal para todas as situações até aqui descritas, pois este
está associado às exigências dos microrganismos responsáveis pela
utilização da fibra oriunda do pasto. Contudo, a definição aqui
apresentada para maximização do consumo (15 mg/dL; Figura 8)
pode sofrer variações em função da estrutura química do
suplemento, pois está intimamente associada à maximização da
produção de proteína microbiana ruminal. A introdução de
carboidratos nos suplementos pode alterar a participação relativa das
diferentes populações microbianas no ambiente ruminal. Assim,
considerando-se que as exigências de NAR podem variar em função
da espécie microbiana e dos substrato utilizado (McCallan & Smith,
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1983; Hoover, 1986), a concentração de NAR equivalente à
maximização do consumo voluntário também pode sofrer alterações.
OTIMIZAÇÃO DO USO DE RECURSOS BASAIS DE
MÉDIA E ALTA QUALIDADE
Durante período das chuvas ou período das águas, a
forragem disponível ao pastejo apresenta amplo crescimento e
qualidade indubitavelmente superior àquela disponível durante o
período seco do ano. Contudo, a despeito do maior desempenho
animal observado durante o período das águas, a utilização dos
recursos basais nestas circunstâncias não deve ser vista como
otimizada. Segundo Paulino et al. (2008), existe um ganho latente de
cerca de 200 g/animal/dia durante este período que deve ser
explorado com o uso de recursos suplementares. Este equivaleriam
a cerca de 1 a 1,5 arroba/animal em cada ciclo de produção.
Embora de menor qualidade, a forragem disponível ao pastejo
durante o período da seca pode ser considerada mais estável do
ponto de vista nutricional. Devido à interrupção quase completa do
crescimento vegetal, a variabilidade nutricional do pasto ao longo da
estação é afetada praticamente pela disponibilidade de massa
forrageira. No início da estação seca, a maior disponibilidade de
forragem permite ao animal exercer de forma mais intensa a seleção
do material a ser ingerido. Sem crescimento vegetal, a massa
disponível se reduz ao longo da estação seca, reduzindo a
possibilidade de seleção e, conseqüentemente, fazendo com que o
animal ingira partes da planta de menor qualidade nutricional.
Por outro lado, durante o período de chuvas, a massa
disponível ao pastejo não pode ser considerada estável do ponto de
vista nutricional, pois a forma como o crescimento vegetal se altera
durante este período e a interação do animal com a variabilidade na
massa disponível podem levar a alterações marcantes na qualidade
do material ingerido. De um ponto de vista nutricional e produtivo, o
período em que forragem de melhor qualidade é ofertada ao animal
pode ser dividido em três fases distintas:
I.Transição Seca-Águas: fase que se segue após a ocorrência das
primeiras chuvas. Caracteriza-se pelo aumento na disponibilidade de
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água após a seca e início da elevação da temperatura e do
fotoperíodo após o inverno. O processo de crescimento da forrageira
se inicia de forma rápida e se caracteriza por ampla emissão de
novas folhas. A relação folha:colmo e o teor de proteína da forragem
se elevam rapidamente. Devido ao alto teor de proteína solúvel nas
folhas recém-emitidas, a suplementação nos primeiros dias do
período de transição pode trazer conseqüências negativas ao animal,
como, por exemplo, ocorrência de diarréias.
II.Águas: fase em que a temperatura, a precipitação e a radiação
solar encontram-se em patamares relativamente estáveis e propícios
ao crescimento vegetal, que é contínuo, excetuando-se momentos
em que pequenos distúrbios, como veranicos, são observados.
III.Transição Águas-Seca: se inicia no final do período de verão,
com a redução do fotoperíodo, da temperatura e da freqüência de
precipitação. Normalmente as plantas entram em estádio reprodutivo,
observando-se redução gradativa da relação folha:colmo, do teor de
proteína na forragem e do crescimento vegetal.
Assim, a baixa estabilidade nutricional da forragem pode
causar alterações nos elementos limitantes da dieta e demandar
alterações quantitativas e qualitativas na primeira fase do
planejamento nutricional (Figura 3). Contudo, peculiaridades das três
fases não serão aqui discutidas. Os aspectos apresentados a seguir
serão constituídos por diretrizes nutricionais comuns para as três
fases, podendo sofrer ajustes quantitativos em função das
peculiaridades de cada uma destas.
Aproximação Geral – Teoria da Deficiência de Proteína Metabolizável
Segundo os fundamentos teóricos clássicos aplicados à
nutrição de bovinos em pastejo, ao contrário do período seco do ano,
as forragens tropicais durante o período de chuvas não seriam
consideradas quantitativamente deficientes em termos de PB e
apresentariam elevado coeficiente de digestibilidade da MS e da
FDN (Detmann et al., 2005). Contudo, o perfil químico da PB revela
altas proporções de compostos nitrogenados não-protéicos (NNP) e
de compostos nitrogenados associados à fibra insolúvel (PIDN)
(Paulino et al., 2001; Detmann et al., 2005). Este quadro poderia
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conduzir a um desbalanço metabólico no tocante à razão PM/EM
(Figura 10) e, mesmo propiciando ganhos aparentemente adequados
aos animais (e.g. Zervoudakis et 2001; 2002), impediria a
maximização do uso do substrato basal, demandando a aplicação da
suplementação em sua primeira fase nutricional.
O embasamento clássico dado a este desbalanço metabólico
reside sobre dois pontos principais. Em primeiro lugar, mesmo
havendo alto coeficiente de digestibilidade ruminal da MS e da FDN,
a velocidade de disponibilização desta energia seria incompatível
com a alta degradação do NNP da forragem. Isto reduziria a
assimilação microbiana de nitrogênio, sendo este metabolizado
hepaticamente. O excesso de metabolismo hepático contribuiria para
a redução da razão energia líquida/EM por elevar o incremento
calórico. Em segundo lugar, a alta digestibilidade da MS ampliaria a
disponibilidade de metabólitos energéticos, o que não seria
acompanhado por elevação na disponibilidade de PM (devido à baixa
assimilação de nitrogênio no rúmen). Este excesso de metabólitos
energéticos ampliaria a formação de calor devido ao desbalanço
metabólico (Poppi & McLennan, 1995; Detmann et al., 2005). Assim,
a ampliação da formação de calor corporal implicaria redução do
consumo para adequação animal em termos de conforto térmico,
pondo a utilização da forragem basal em posição não-otimizada.
Esta fundamentação teórica poderia indicar que a primeira
fase nutricional da suplementação deveria focar a elevação do
fornecimento de PM metabolizável para o animal, a qual poderia ser
conseguida, neste contexto, por duas vias: provimento direto de PM
via suplementação com fontes protéicas não-degradáveis no rúmen
(PNDR); ou provimento indireto de PM pela suplementação com
níveis baixos a moderados de carboidratos não-fibrosos de rápida
degradação (suplementação energética), os quais permitiriam melhor
assimilação do NNP da forragem (Poppi & McLennan, 1995;
Detmann et al., 2005). Estes aspectos são possivelmente os
causadores da máxima de que a suplementação nas águas deve ser
essencialmente energética.
Contudo, resultados divergentes da teoria têm sido
freqüentemente obtidos. Zervoudakis et al. (2002) verificaram que a
suplementação de novilhas em pastejo durante o período das águas
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tanto com fonte protéica degradável (PDR) (farelo de soja) como com
fonte de PNDR (glúten de milho) elevou o desempenho dos animais
em relação à não-suplementação. Indicativos de elevação do ganho
de peso animal com suplementação com fontes degradáveis de
proteína são comumente relatados (e.g. Porto, 2005; Paulino et al.,
2006b), sendo comum respostas positivas com a utilização de uréia,
o que seria improvável segundo os argumentos teóricos
apresentados anteriormente. Em adição, o uso de suplementos com
níveis baixos a moderados de proteína podem proporcionar efeitos
substitutivos superiores a 2 g MS pasto/g MS suplemento (Detmann
et al., 2001; Costa, 2009). Isto permite evidenciar que a teoria
anteriormente descrita parece não fornecer suporte concreto para a
definição dos parâmetros prioritários da primeira fase nutricional da
suplementação durante o período das águas.
No Brasil, respostas positivas da suplementação energética
sobre o desempenho animal foram relatadas por Ramalho (2006) e
Costa (2007). Contudo, estes autores utilizaram pastagens como alto
nível de manejo (rotacionado), propiciando teores de PB no pasto
superiores a 15%, com base na MS, o que diverge do que é
observado em pastagens tropicais sob pastejo contínuo,
correspondentes à maioria dos sistemas de produção de bovinos de
corte brasileiros (Figura 14).
Figueiredo (2008), trabalhando com novilhas suplementadas
exclusivamente com milho em grão durante o período das águas
(pasto com 10,1% de PB), verificou aproximadamente 92 g de
incremento no ganho médio diário para cada 1 kg de milho fornecido
ao animal, o que indica eficiência produtiva do suplemento energético
de aproximadamente 11 kg de milho para cada kg de ganho adiconal
propiciado pelo suplementação.
Porto (2009) forneceu a novilhos em terminação durante o
período das águas (pasto com 9,3% de PB) diferentes quantidades
de suplementos, mantendo fixa a massa de PB e alterando a
quantidade de energia fornecida. Este autor verificou que os
suplementos, de forma geral, ampliaram o ganho de peso em relação
aos animais não suplementados, mas não houve diferença entre os
diferentes suplementos (Tabela 2). O fornecimento de PB
suplementar foi o ponto comum entre suplementos, o que
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possivelmente foi a causa da elevação no desempenho. Contudo, a
energia extra fornecida não alterou o desempenho, evidenciando que
esta talvez não seja prioritária, considerando-se a primeira fase do
planejamento nutricional (Figura 3).
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Figura 14 - Níveis de nutrientes digestíveis totais (NDT - % da MS) e
proteína bruta (PB - % da MS) em pastos tropicais de
média a alta qualidade em diferentes períodos (Dados
oriundos de 20 experimentos conduzidos pelo grupo de
pesquisa de Nutrição de Bovinos em Pastejo, DZO-UFV,
perfazendo 95 unidades experimentais avaliadas sem
suplementação).
Os pastos tropicais durante o período das águas apresentam
níveis médios de PB acima do mínimo exigido para manutenção do
crescimento microbiano (Figuras 11 e 14). Embora em alguns
trabalhos conduzidos in vitro em condições tropicais tenha se
evidenciado que a suplementação protéica possa adequar o perfil de
compostos nitrogenados na dieta para otimizar o crescimento
microbiano sobre a fibra da forragem durante o período das águas
(Paez-Bernal, 2007), estes efeitos parecem assumir magnitude in
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vivo que não são compatíveis com as respostas efetivamente obtidas
com a suplementação protéica (Costa, 2009). Isto indica que a
redução do efeito de repleção ruminal via suplementação pode não
constituir mecanismo preponderante para otimização do uso do pasto
durante o período das águas.
Tabela 2 - Desempenho de novilhos em terminação durante o
período das águas
Item
Suplemento (g/dia)
PB (%)
PB (g/dia)
Ganho (g/dia)¹

Controle
0
706

A
750
53,3
400
952

Suplementos
B
1500
26,7
400
962

C
2250
17,8
400
906

¹ Houve diferença entre animais controle e animais suplementados (P<0,01), mas não
entre os diferentes suplementos (P>0,10). Adaptado de Porto (2009).

Nova Aproximação – Teoria do Dreno Ruminal
Considerando-se
a
primeira
fase
nutricional
da
suplementação, a forragem pastejada durante o período das águas
deve ser inicialmente investigada como dieta, principalmente no
tocante à sua capacidade de fornecimento de energia e proteína de
acordo com as exigências globais do animal, de forma a se identificar
o primeiro fator limitante à produção (Figura 3).
Analisando-se a forragem colhida em pastagens tropicais sob
manejo contínuo, percebe-se que a maioria absoluta dos dados aqui
relatados apresenta relação NDT/PB acima daquelas demandadas
pelos animais (Figura 15). Logo, o pasto durante o período das
águas, enquanto dieta completa, apresenta excesso relativo 3 de
energia em relação à proteína. Logo, nestas circunstâncias, a
suplementação energética forçaria ainda mais o desequilíbrio na
razão NDT/PB.
3

O termo relativo deve ser focado nestas circunstâncias pois se refere apenas em termos
de razão entre as demandas energéticas e protéicas e não à capacidade de consumo de
energia e proteína, o que indicaria parametrização absoluta.

III Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 223

Pressupondo-se que a razão NDT/PB seja indicativo da razão
EM/PM na dieta, a suplementação essencialmente energética
conduziria o animal ao desconforto metabólico por excesso relativo
de EM (Figura 10), levando o animal a substituir grande massa de
forragem por pequena massa de suplemento a fim de adequar-se à
condição de conforto (Costa, 2009), Isto acarretaria elevado efeito
substitutivo no consumo de pasto, conduzindo o sistema de produção
a uma condição não otimizada.
Assim, a adequação da dieta, considerando-se somente a
primeira fase de planejamento nutricional (Figura 3) deve ter foco
essencialmente protéico para adequação da relação energia:proteína
na forragem (Figura 15), esperando-se manutenção do consumo e
da digestibilidade do pasto (Costa, 2009). Utilizando-se esta prática,
incrementos no desempenho animal foram relatados em diversos
trabalhos de pesquisa.
Zervoudakis et al. (2008), trabalhando com bovinos em
crescimento em pastagem de capim-braquiária (10,82% de PB),
verificaram que o fornecimento de suplementos com, em média,
53,6% de PB, não afetou o consumo de pasto e o coeficiente de
digestibilidade da FDN; contudo incrementos de 20% sobre o ganho
médio diário dos animais foram obtidos.
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Figura 15 - Relação entre nível de nutrientes digestíveis totais (NDT)
e de proteína bruta (PB) na dieta de bovinos em pastejo
em forragens tropicais de média a alta qualidade sem
suplementação (Dados oriundos de 20 experimentos
conduzidos pelo grupo de pesquisa de Nutrição de
Bovinos em Pastejo, DZO-UFV, perfazendo 95 unidades
experimentais
avaliadas.
As
linhas
contínuas
representam a relação NDT/PB ditada pelas exigências
nutricionais para mantença e ganho de 1 kg/dia segundo
dados de Valadares Filho et al. (2006). MNC = macho
não-castrado; MC = macho castrado; F = fêmea. Os
dados de peso vivo são baseados no peso ao início de
cada experimento).
De forma similar, Zervoudakis (2003), também trabalhando
com bovinos em crescimento em pastos de capim-braquiária (8,68%
de PB), ao fornecer suplemento com 61% de PB contendo 15% de
uréia em sua composição, não verificou efeitos sobre o consumo de
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pasto ou digestibilidade da FDN, mas verificou ampliação do ganho
de peso em relação ao grupo controle (385 x 538 g/dia).
Porto (2009), ao suplementar novilhos Nelore (53,3% de PB
no suplemento com 6,3% de uréia) em pastagem de capimbraquiária (9,34% de PB), observou elevação no ganho de peso (706
x 952 g/dia) e no balanço de compostos nitrogenados (23,1 x 46,0
g/dia) em relação aos animais não suplementados, embora não
tenha verificado efeito da suplementação sobre o consumo de pasto
ou coeficiente de digestibilidade da FDN.
Duas hipóteses primárias poderiam ser delineadas para esta
situação: incremento na produção de proteína microbiana a partir da
PDR ou incremento no fornecimento direto de PM metabolizável a
partir da PNDR suplementar.
Contudo, evidencia-se que mesmo obtendo-se incrementos no
ganho de peso ou retenção de nitrogênio pelo balanço nitrogenado
com o aumento no suprimento de proteína degradável, estes podem
não estar associados a incrementos no suprimento de proteína
microbiana (Marini & Van Amburgh, 2003; Porto, 2009). Por outro
lado, mesmo que incrementos no suprimento de proteína microbiana
sejam obtidos, estes parecem não responder por todo o incremento
na retenção de nitrogênio no organismo animal (Costa, 2009).
Hafley et al. (1993), ao suplementarem bovinos em pastagem
(10,5% de PB) com fontes protéicas degradáveis no rúmen, verificou
ampliação no ganho de peso em relação ao tratamento controle, sem
suplementação (0,95 x 1,03 kg/dia). Contudo, ao acrescentarem ao
suplemento fontes protéicas não-degradáveis (o que ampliaria o
suprimento de proteína no intestino além do possível adicional de
proteína microbiana causado pelo suprimento de proteína
degradável) não verificaram efeito sobre o desempenho animal em
comparação ao fornecimento exclusivo de proteína degradável (1,08
kg/dia). Ressalta-se que o suprimento somente de fontes protéicas
não-degradáveis não ampliou o ganho de peso em relação ao
controle (0,97 kg/dia). Estes resultados não permitem suportar
plenamente a hipótese de incremento no desempenho diretamente
pela ampliação do aporte de PM via PNDR.
Na maioria dos trabalhos de pesquisa a ampliação do ganho
de peso (ou do balanço de compostos nitrogenados) de animais
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mantidos em pastos durante o período das águas com
suplementação protéica está associada à elevação da concentração
de NAR (Zervoudakis, 2003; Moraes et al., 2006; Paulino et al.,
2006b; Zervoudakis et al., 2008; Costa, 2009).
O suprimento de NAR é provido pela degradação da proteína
dietética e pelos eventos de reciclagem de nitrogênio na forma de
uréia via saliva e epitélio ruminal (Van Soest, 1994). Comumente, a
reciclagem de nitrogênio é assumida como significativa somente se o
consumo de nitrogênio for baixo (Huntington & Archibeque, 2000),
assumindo papel de mecanismo para atendimento das exigências
microbianas quando as exigências do hospedeiro são baixas (Van
Soest, 1994). Desta forma, em animais alimentados com níveis
protéicos considerados não-limitantes ao crescimento microbiano
(Figura 14), não se esperaria participação significativa da reciclagem
como aquela observada sob condições de baixos níveis protéicos
(Figura 11).
Contudo, a partir de estudos conduzidos em condições
tropicais (Costa, 2009), verificou-se que coeficientes de
digestibilidade ruminal da PB em animais não suplementados podem
ser negativos e que estes se relacionam positivamente como os
níveis de NAR (Figura 16). Sob esta condição, evidencia-se que o
fluxo de nitrogênio ao abomaso é superior ao consumo de nitrogênio,
ou seja, o rúmen está em situação de balanço negativo de
compostos nitrogenados e a reciclagem parece estar provendo
quantidades significativas de nitrogênio. Assim, seu papel parece ser
significativo em animais não suplementados durante o período das
águas.
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Figura 16 - Coeficiente de digestibilidade ruminal da proteína bruta
(DRPB) em bovinos em pastejo durante o período das
águas em função do nível de nitrogênio amoniacal
ruminal (NAR) ( = 19,2252 x [1-(8,3774/X)]; n = 50).
A partir dos dados expressos na Figura 16, o balanço de
compostos nitrogenados no rúmen tornar-se-ia positivo a partir de
8,38 mg NAR/dL e seria considerado maximizado a partir de 13 mg
NAR/dL 4 , o que equivaleria fornecer compostos nitrogenados
suplementares de forma a elevar-se o teor de PB da dieta a valores
próximos a 12%, com base na MS (Figura 17).
A uréia transferida do sangue para o ambiente ruminal é
rapidamente degradada pelas bactérias ureolíticas aderidas ao
epitélio ruminal. Isto faz com que a concentração de uréia no rúmen
4

Valor definido pelas propriedades dos intervalos de confiança dos parâmetros da
função ajustada.
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seja extremamente baixa em relação à concentração sanguínea,
garantindo gradiente favorável para sua transferência. Neste
contexto, o mecanismo de transferência é muitas vezes assumido
como simplesmente passivo (Van Soest, 1994).
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Figura 17 - Relação entre o nível de proteína bruta na dieta (NPB) e
a concentração de nitrogênio amoniacal ruminal (NAR)
em bovinos manejados em pastagem durante o período
das águas e suplementados com compostos
nitrogenados ( = 2,8439 x e0,1278X; n = 25).
No entanto, a intensidade de transferência de uréia não deve
ser vista simplesmente como efeito do ambiente de crescimento
microbiano, mas com um processo de interação entre o
microrganismo e o hospedeiro com regulação específica (Waterlow,
2006). Neste sentido, a taxa de transferência de uréia do sangue
para o rúmen é regulada pela expressão das ureases microbiana e
epitelial (Chalupa et al., 1970; Cheng & Wallace, 1979) e pela síntese

III Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 229

de transportadores (ou facilitadores de transporte) de uréia no
epitélio ruminal (Marini & Van Amburgh, 2003; Marini et al., 2004).
A atividade ureolítica no epitélio ruminal está positivamente
associada à transferência de uréia do sangue, ou seja, quanto maior
a atividade ureolítica, maior a transferência (Chalupa et al.; 1970;
Cheng & Wallace, 1979; Kennedy et al., 1981).
Entre vários mecanismos envolvidos na regulação da
atividade ureolítica microbiana e epitelial, a concentração de NAR
assume papel fundamental (NRC, 1985; Huntington & Arquibeque,
2000; Marini & Van Amburgh, 2003). A expressão de urease pelas
bactérias facultativas do epitélio ruminal é regulada negativamente
pela concentração de NAR, ou seja, animais com baixa concentração
de NAR terão maior taxa de transferência de uréia pela maior
expressão da urease (Bunting et al., 1989). Assim, a intensificação
ou redução do processo de transferência de uréia para o rúmen pela
urease bacteriana é indiretamente e negativamente controlada pela
concentração de NAR (Cheng & Wallace, 1979).
Neste contexto, pode-se afirmar que baixas concentrações de
NAR ampliarão a reciclagem de uréia para o rúmen (Harmeyer &
Martens, 1980; Marini & Van Amburgh, 2003; Marini et al., 2004),
mecanismo este que parece ser um dos responsáveis pelo balanço
negativo de compostos nitrogenados no rúmen em animais não
suplementados (Figura 16).
Isto daria ao rúmen de animais não suplementados o status
de dreno de uréia sanguínea. Segundo Kennedy & Milligan (1978), a
máxima transferência de uréia para o rúmen em bovinos é obtida
com 5 a 8 mg NAR/dL. Neste caso, a suplementação com compostos
nitrogenados prontamente degradáveis, ampliando a concentração
de NAR, reduziria o dreno de uréia pelo rúmen e, conseqüentemente,
a participação percentual da reciclagem no ambiente ruminal (NRC,
1985), culminando em balanço de nitrogênio ruminal positivo (Figura
17; Tabela 3).
Ampliações do dreno ruminal de uréia quando menores
concentrações de NAR são implementadas foram verificadas por
Kennedy & Milligan (1978) e Marini & Van Amburgh (2003) mediante
avaliação da depuração sanguínea de uréia pelo rúmen.
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Considerando-se a concentração de NAR como mecanismo
regulador da transferência de uréia sanguínea para o rúmen e
levando-se em consideração a maior deficiência dietética de
compostos nitrogenados observada durante o período seco em
comparação ao período das águas, argumentos poderiam ser tecidos
no sentido de o dreno ruminal de uréia ser significativo somente na
seca em virtude das menores concentrações de NAR. Isto invalidaria
a idéia do rúmen como dreno de uréia no período das águas.
Tabela 3 - Consumos de matéria seca total (CMS – kg/dia), de pasto
(CMSP – kg/dia), de nitrogênio (CN g/dia), de fibra em
detergente neutro (CFDN – kg/dia) e de FDN digerida
(CFDND – kg/dia), coeficiente de digestibilidade total da
FDN (DFDN - %), coeficiente de digestibilidade ruminal da
PB (DRPB - %), concentração de nitrogênio amoniacal
ruminal (NAR – mg/dL), concentração de nitrogênio uréico
no soro (NUS – mg/dL), balanço nitrogenado relativo
(BNR – g/g N ingerido) e produção de nitrogênio
microbiano (NMIC – g/dia) em bovinos em pastejo durante
o período das águas
Item
CMS
CMSP
CN
CFDN
CFDND
DFDN
DRPB
NAR
BNR
NUS
NMIC

MM
7,869
7,869
113,10
5,065
3,776
74,50
-22,56
9,77
0,180
10,33
76,65

U
7,897
7,817
159,66
4,942
3,586
72,50
9,92
14,73
0,348
12,94
80,20

Tratamentos ¹ ²
2/3U
8,373
8,233
159,29
5,522
4,321
78,29
15,95
14,83
0,390
11,78
89,62

1/3U
8,209
8,014
180,97
4,986
3,573
71,17
17,34
17,93
0,481
11,78
92,04

A
8,001
7,751
181,97
4,824
3,566
73,34
7,74
12,67
0,415
11,97
86,34

Valor-P³
0,4365
0,7907
<0,0001
0,9874
0,9581
0,8160
0,0092
0,0152
<0,0001
0,0171
0,1069

¹ Suplementação com 200 g/dia de proteína bruta, procedendo-se à substituição
gradativa da proteína bruta oirunda da uréia por proteína bruta oriuda da albumina. ²
MM = controle; U = uréia; 2/3U = 2/3 uréia + 1/3 albumina; 1/3 U = 1/3 uréia + 2/3
albumina; A = albumina. ³ Comparação entre controle e tratamentos envolvendo
suplementação. Adaptado de costa (2009).
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Contudo, em adição à amônia ruminal, a degradação ruminal
de matéria orgânica (MO) exerce efeito direto e positivo sobre a
transferência de uréia para o rúmen (Kennedy & Milligan, 1978;
Kennedy et al., 1981), possível reflexo do maior crescimento
microbiano com forragens de melhor qualidade.
Contrastando-se duas situações experimentais nas quais
foram utilizadas a mesma área e os mesmos animais durante o
período da seca e águas seqüenciais e com níveis dietéticos de PB
similares, percebe-se que menor concentração de NAR é observada
na seca. Isto levaria ao quadro de menor reciclagem de uréia para o
rúmen durante o período das águas, caso a concentração de NAR
fosse considerada como único mecanismo regulador (Tabela 4).
Contudo, durante o período das águas, a massa de MO
degradada no rúmen foi elevada em cerca de 80,1% (Tabela 4), o
que implicaria em ampliação da demanda de uréia para manutenção
do crescimento microbiano no rúmen, reforçando a hipótese de que o
dreno de uréia pelo rúmen seja significativo durante o período das
águas. Segundo Kennedy et al. (1981), a ampliação na MO
degradada no rúmen seria acompanhada por redução na
concentração de nitrogênio uréico no soro (NUS), o que concorda
com a avaliação comparativa apresentada na Tabela 4.
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Tabela 4 - Comparação entre diferentes situações experimentais
quanto ao nível de proteína bruta na dieta (NPB - % da
MS), concentração de nitrogênio amoniacal ruminal (NAR
– mg/dL), concentração de nitrogênio uréico no plasma
(NUS – mg/dL), coeficiente de digestibilidade ruminal
aparente da proteína bruta (DRPB - % do que chegou ao
local), consumo de matéria orgânica (CMO – g/kg PV),
coeficiente de digestibilidade ruminal aparente da matéria
orgânica (DRMO - % do que chegou ao local) e matéria
orgânica aparente digerida no rúmen (MOADR – g/kg PV)
Item
NPB
NAR
NUS
DRPB
CMO
DRMO
MOADR

Situação Experimental¹
Seca²
Águas³
8,92
8,98
7,78 (100,0%)
9,77 (122,6%)
14,1
10,3
1,21
-22,6
16,10
21,44
36,81
49,82
5,93 (100,0%)
10,68 (180,1%)

¹ Os experimentos de seca e águas foram conduzidos seqüencialmente, utilizando-se a
mesma área e os mesmos animais. ² Bovinos manejados a pasto durante o período da
seca (7,55% de PB), recebendo 0,35 g/kg de peso vivo em PB suplementar (Figueiras
et al., 2010). ³ Bovinos manejados a pasto durante o período das águas, sem
suplementação (Costa, 2009).

O pool de uréia corporal é controlado homeostaticamente para
manutenção de funções vitais (Van Soest, 1994; Marini et al., 2004).
Mesmo parecendo um ciclo fútil, a síntese de uréia no fígado e sua
posterior degradação no trato gastrintestinal pode ser considerada
necessária para prover NAR para a síntese microbiana, constituindo
mecanismo adaptativo para retenção de nitrogênio no sistema
(Marini & Van Amburgh, 2003).
A síntese hepática de uréia envolve a assimilação de dois
átomos de nitrogênio: um a partir da amônia mitocondrial, via síntese
de carbamilfosfato; e outro a partir do aspartato citoplasmático
(Lindsay & Reynolds, 2005). Os pools de transaminação mitocondrial
e citoplasmático estão normalmente em equilíbrio, resultando no fato
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de os dois átomos de nitrogênio da uréia poderem ser oriundos da
amônia ou de aminoácidos por intermédio da ação reversível da
glutamato desidrogenase. Contudo, sob condições de alto fluxo de
uréia, o suprimento mitocondrial de amônia pode não ser suficiente
para suprir os dois átomos de nitrogênio, resultando na ampliação do
uso de aminoácidos para síntese de uréia (Parker et al., 1995).
Assim, o dreno de uréia definido pelo rúmen sob baixa concentração
de NAR poderia implicar maior utilização de aminoácidos para
síntese de uréia.
A utilização de aminoácidos para síntese de uréia pode estar
associada à baixa retenção de nitrogênio em ruminantes alimentados
com forragens (Parker et al., 1995). Lobley et al. (1995) verificaram
que o aumento no ciclo da uréia está associado à utilização de
aminoácidos para síntese da uréia. Em adição, Marini & Van
Amburgh (2003) verificaram que o aumento no suprimento de
nitrogênio na dieta ampliou a síntese hepática de uréia a partir da
própria uréia dietética (o que, indiretamente, reduziria a participação
de outras fontes de nitrogênio, como aminoácidos).
Os aminoácidos utilizados para síntese de uréia são retirados
do pool sanguíneo de aminoácidos livres (Waterlow, 1999). Por sua
vez, o pool de aminoácidos circulantes é mantido homeostaticamente
(Van Soest, 1994). Assim, na presença de maior captura hepática de
aminoácidos, duas situações poderiam ocorrer para manutenção
homestática do pool de aminoácidos: em primeiro lugar, os
aminoácidos absorvidos no intestino delgado seriam utilizados para
manter o pool de aminoácidos livres e não seriam utilizados para
síntese de tecido; em segundo lugar, para manutenção do pool,
aminoácidos poderiam ser retirados dos tecidos, reduzindo a
retenção de nitrogênio corpóreo. Para o caso de animais em pastejo
durante o período das águas, a primeira situação parece ser mais
plusível.
Assim, a partir dos pressupostos apresentados, a
suplementação com fontes protéicas degradáveis ampliaria a
concentração de NAR e reduziria a demanda de uréia pelo rúmen via
reciclagem. Isto poderia acarretar menor utilização de aminoácidos
para síntese hepática de uréia, ampliando a disponibilidade de
precursores para síntese de proteína corporal, elevando o balanço
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nitrogenado ou o ganho de peso dos animais submetidos à
suplementação protéica.
Assim, embora com embasamentos diferentes daqueles
apresentados para o período da seca, a primeira fase do
planejamento nutricional da suplementação (Figura 3) de animais
mantidos em pastagens durante o período das águas envolveria o
suprimento de compostos nitrogenados degradáveis no rúmen de
forma a se elevar a concentração de NAR ao mínimo de 13 mg/dL ou
a concentração de PB dietética a valores próximos a 12%, com base
na MS.
A teoria do dreno de uréia pelo rúmen para justificar a proteína
como primeiro elemento limitante para otimização do uso do pasto no
período das águas ainda carece de maiores comprovações. Novos
experimentos estão sendo conduzidos com este objetivo. Contudo, a
alta variabilidade nutricional da forragem disponível ao pastejo
durante um mesmo período das águas e entre período das águas de
anos distintos constitui empecilho para que inferências e validações
acuradas possam ser produzidas em tempo curto.
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INTRODUÇÃO
O semi-árido nordestino tem como traço principal as
frequentes secas, que tanto podem ser caracterizadas pela
ausência, escassez, pouca freqüência e limitada quantidade, quanto
pela simples má distribuição das chuvas, durante o período do
inverno. Não é raro a sucessão de anos de seca. O semi-árido
corresponde a 53,10% do território do Nordeste, o que representa
882.081 Km2. A precipitação média anual varia de 500 a 1.000 mm,
com grandes extensões abaixo de 700 mm (Lira, 1981). As
características do meio ambiente condicionam fortemente a
sociedade regional a sobreviver principalmente de atividades
econômicas ligadas à agricultura e à pecuária. Essas se baseiam na
busca do melhor aproveitamento das condições naturais
desfavoráveis, ainda que apoiadas em base técnica frágil, utilizando
na maior parte dos casos, tecnologias tradicionais.
A população do semi-árido ainda é predominantemente rural e
a ocupação principal de sua força de trabalho é a agropecuária. A
estrutura fundiária é extremamente concentrada, embora seja grande
o número de pequenos estabelecimentos ou unidades de produção
familiar.
É justamente da conjugação do meio ambiente adverso com a
atividade econômica, basicamente dependente da natureza, que
emerge a extrema vulnerabilidade desse sistema produtivo, sujeito a
virtuais colapsos nas ocasiões climáticas desfavoráveis à produção.
Daí, em parte, deriva a fragilidade da economia regional.
No Nordeste brasileiro, a pecuária caracteriza-se por envolver
grande número de pequenos e médios produtores. Todavia, as
condições climáticas, ocasionadas pelas secas periódicas de maior
ou menor intensidade, afetam diretamente a potencialidade pecuária
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da região, devido, principalmente, à menor quantidade e qualidade
de forragens. As condições ecológicas, por sua vez, têm limitado a
produção de forragem, inviabilizando os sistemas tradicionais de
produção, restando aos produtores a utilização de alimentos
alternativos, adaptados à região.
Lira et al. (2004) citaram que um levantamento sobre a
aptidão agroecológica do estado de Pernambuco (ZAPE) revelou
uma fração muito reduzida de áreas com boa aptidão para a
agricultura nas regiões do Agreste e do Sertão, principais centros de
produção pecuária do estado. Além disso, no Agreste pernambucano
ocorre alta concentração demográfica, sendo a pecuária o principal
recurso de grande número de famílias. Segundo os mesmos autores,
possivelmente esta situação se aplica também à diversas áreas do
semi-árido nordestino.
Nesse contexto, a palma forrageira se apresenta como
recurso alimentar de extrema importância. Adaptada às condições
edafo-climáticas da região, tem sido freqüentemente utilizada na
alimentação animal, notadamente nos períodos de estiagem
prolongada.
De composição química variável segundo a espécie, idade,
época do ano e tratos culturais, é um alimento rico em carboidratos,
sobretudo carboidratos não-fibrosos, que apresenta altas produções
de matéria seca por unidade de área, embora possua baixos teores
de fibra em detergente neutro e proteína bruta. Apresenta ainda alto
teor de cinzas e água, aspectos que devem ser levados em conta
quando da sua utilização na alimentação de bovinos.
As espécies de palma cultivadas no Brasil foram importadas,
em sua maior parte, do México. Sua introdução ocorreu no século
XVIII, objetivando a criação de cochonilha para a produção de
corante natural, sendo posteriormente utilizada no Nordeste como
forrageira. Nos últimos anos, a palma forrageira voltou a ser
cultivada em larga escala pelos criadores de gado, principalmente de
Pernambuco e Alagoas, onde deixou de ser uma forrageira
estratégica para ter uso rotineiro durante o período de estiagem.
Dentre as variedades mais cultivadas, encontram-se a redonda, a
gigante (ambas do gênero Opuntia) e miúda (gênero Nopalea).
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COMPOSIÇÃO QUÍMICO-BROMATOLÓGICA DA PALMA
FORRAGEIRA
A composição químico-bromatológica da palma forrageira é
variável de acordo com a espécie, idade dos artículos e época do
ano (Santos, 1989).
A palma forrageira, independente do gênero, apresenta
baixos teores de matéria seca (11,69 + 2,56%), proteína bruta (4,81
+ 1,16%), fibra em detergente neutro (26,79 + 5,07%) e fibra em
detergente ácido (18,85 + 3,17%). Por outro lado, apresenta teores
consideráveis de carboidratos totais (81,12 + 5,9%), carboidratos
não-fibrosos (58,55 + 8,13%), carboidratos não-estruturais (47,9 +
1,9) e matéria mineral (12,04 + 4,7%).
Tabela 1 - Composição químico-bromatológica da palma forrageira
Gênero
MS (%)
Opuntia (Redonda) 10,4
Opuntia (Gigante)
9,4
Opuntia (Redonda) 10,9
Nopalea(Miúda)
16,6
Opuntia (Gigante)
12,6
Opuntia (Gigante)
8,7
Opuntia (Gigante)
7,6
Nopalea (Miúda)
13,1
Opuntia (Gigante)
10,7
Opuntia (Gigante)
14,4
Nopalea (Miúda)
12,0
Opuntia(IPA-20)
13,8

1

PB
4,2
5,6
4,2
2,6
4,5
5,1
4,5
3,3
5,1
6,4
6,2
6,0

1

FDN
----26,2
35,1
27,7
16,6
25,4
28,1
26,9
28,4

1

FDA
----20,1
23,9
17,9
13,7
21,8
17,6
16,5
19,4

1

CHT
----87,9
86,0
83,3
87,8
78,6
77,1
73,1
75,1

1

CNF
----70,0
50,9
55,6
71,2
53,2
----

1

CNE
---------50,0
47,4
46,3

1

MM
----6,6
8,0
10,2
7,0
14,2
14,6
18,6
17,1

Autores
Santana et al. (1972)
Santos (1989)
Santos (1989)
Santos (1989)
Andrade (2001)
Magalhães (2002)
Araujo (2002)
Araujo (2002)
Melo (2002)
Batista et al. (2003)
Batista et al. (2003)
Batista et al. (2003)

1. % na matéria seca
MS = Matéria seca, PB = Proteína bruta, FDN = Fibra em detergente neutro, FDA =
Fibra em detergente ácido, CHT = Carboidratos totais, CNF = Carboidratos não-fibrosos,
CNE = Carboidratos não estrturais, MM = Matéria mineral.

Devido ao baixo teor de matéria seca da palma forrageira,
dietas formuladas com grandes proporções desse alimento,
normalmente, possuem alta umidade, o que pode ser favorável em
regiões onde a água se torna escassa em determinadas estações
(Magalhães, 2002). Lima (2002) verificaram que vacas leiteiras
mestiças produzindo cerca de 15 kg de leite/dia e alimentadas com
dietas com, aproximadamente, 50% de palma gigante, tiveram as
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exigências de água supridas pela dieta e praticamente não bebiam
água. Da mesma forma, Ben Salem et al. (1996) observaram
decréscimo, e até mesmo, ausência na ingestão de água, em
ovelhas consumindo dietas com níveis crescentes de palma
forrageira.
O NRC (1989) indicou relação negativa entre consumo de
alimentos e teor de umidade acima de 50% para dietas com
alimentos fermentados. Por outro lado, o NRC (2001), citando Holter
e Urban (1992), relatou que não houve redução no consumo de
matéria seca, quando dietas contendo até 70% de umidade foram
fornecidas para vacas em lactação. Neste sentido, Wanderley et al.
(2002) não observaram alteração no consumo de matéria seca de
vacas da raça Holandesa em lactação, ao substituírem silagem de
sorgo por palma forrageira, com variação de umidade de 57,51 a
75,15%, respectivamente, para dietas contendo 0 a 36% de palma.
O teor médio de proteína bruta da palma forrageira, 4,81%,
pode ser considerado baixo, necessitando complementação com
outras fontes desse nutriente. Em decorrência do alto conteúdo de
carboidratos prontamente disponíveis para os microorganismos
ruminais, a uréia é uma importante alternativa para correção protéica
da palma forrageira, como acontece com a cana-de-açúcar.
A palma forrageira, embora considerada um volumoso,
apresenta baixos níveis de carboidratos fibrosos (FDN e FDA) e altos
teores de carboidratos não-fibrosos, caracterizando-se como um
alimento energético. Sua composição é semelhante à da polpa de
citrus. Esse aspecto deve ser levado em consideração quando da
utilização da palma na alimentação de ruminantes. O seu uso de
maneira indiscriminada tem provocado vários problemas, como
diarréias, queda no teor de gordura do leite, baixo consumo de
matéria seca e perda de peso.
Nível adequado de fibra se faz necessário na ração de
ruminantes, exigentes em tal componente para o normal
funcionamento do rúmen e de atividades pertinentes a ele, como
ruminação, movimentação ruminal, homogeneização do conteúdo
ruminal, secreção salivar (que favorece a estabilização do pH
ruminal, além de fornecer mais fósforo para a fermentação
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microbiana) e manutenção do teor de gordura do leite (Mertens,
1997).
Portanto a escolha do volumoso a ser associado à palma
forrageira deverá ser feita levando-se em conta, principalmente, o
equilíbrio entre carboidratos não-fibrosos e fibrosos e o aspecto
financeiro. Em dietas com bagaço de cana (rico em FDN e pobre em
CNF), a proporção de palma forrageira poderá ser bem maior que,
por exemplo, em dietas com silagem de milho. Da mesma forma, em
dietas com maior nível de alimentos concentrados, menor proporção
de palma deverá ser usada.
Wanderley et al. (2002), estudando diferentes níveis de
inclusão de palma forrageira em substituição à silagem de sorgo em
dietas para vacas em lactação, verificaram queda no teor de gordura
do leite quando o nível de palma forrageira na dieta atingiu 25,1%.
Para esse nível de palma, estimou-se uma concentração de 41,6%
de CNF na dieta, valor muito próximo daquele recomendado como
limite pelo NRC (2001) que foi de 44%. As vacas apresentaram
produção em torno de 25 kg de leite/dia quando a proporção de
concentrado na dieta foi de 43%.
A palma forrageira apresenta elevados teores de cálcio,
potássio e magnésio, o que pode reduzir a absorção desses
minerais, limitando o crescimento microbiano e a digestibilidade dos
nutrientes (Ben Salem et al., 1996).
Os teores de fósforo na palma forrageira, como na maioria
das forragens tropicais, são considerados baixos, não fornecendo
quantidades suficientes para o atendimento das exigências dos
animais (Germano et al., 1991).
CONSIDERAÇÕES SOBRE DIGESTIBILIDADE E PARÂMETROS
RUMINAIS EM DIETAS A BASE DE PALMA FORRAGEIRA
A digestibilidade do alimento é definida como o processo de
conversão de macromoléculas em compostos mais simples, que
podem ser absorvidos a partir do trato gastrointestinal (Van Soest,
1994). Muitos fatores podem influenciar na digestibilidade, como
consumo de alimentos, proporção e digestibilidade da parede celular,
composição da dieta e preparo dos alimentos, além de outros fatores
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dependentes dos animais e do nível nutricional (McDonald et al.,
1993), como local da digestão; natureza dos produtos finais e
extensão dos nutrientes perdidos durante o processo (Merchen,
1997).
A palma forrageira é muito digestível, apresentando
coeficientes de digestibilidade in vitro na matéria seca da ordem de
74,4; 75,0 e 77,4% para as cultivares redonda, gigante e miúda,
respectivamente. Um exemplo de digestibilidade de dietas com
palma forrageira para vacas em lactação é dado na Tabela 2.
Tabela 2 - Digestibilidade aparente da matéria seca (DAMS), matéria
orgânica (DAMO), fibra em detergente neutro (DAFDN) e
carboidratos totais (DACHT), em função de níveis de
inclusão de palma forrageira em substituição à silagem de
sorgo em dietas para vacas em lactação
Digestibilidade (%)
DAMS
DAMO
DAFDN
DACHT

0
73,15
76,20
64,56
75,60

Níveis de palma (%)
12
24
77,61
79,98
78,80
81,12
61,93
62,89
78,70
81,09

Efeito
36
73,01
74,47
43,85
74,64

Quadrático
Quadrático
Quadrático
Quadrático

Adaptado de Andrade (2001).

Pode-se observar que com o aumento da proporção de palma
nas dietas, o coeficiente de digestibilidade aumentou até
determinado ponto, a partir do qual ocorreu diminuição na
digestibilidade para todos os nutrientes. Com a inclusão da palma,
houve aumento no teor de CNF e diminuição no teor de FDN. Os
CNF foram rapidamente fermentados no rúmen, favorecendo maior
produção de ácidos graxos voláteis.
A redução da fração de fibra (FDN) resulta em menor
salivação, considerada importante para diminuição do pH ruminal
(Mertens, 2001), alterando a população microbiana, com
conseqüente diminuição da digestibilidade dos nutrientes,
evidenciando mais uma vez a importância do equilíbrio entre as
proporções de CNF e FDN da dieta. O comportamento observado
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para a digestibilidade com a inclusão de palma é similar àquele
observado para dietas com altos níveis de concentrado. Dietas com
tais alimentos apresentam altas frações de CNF, que são
prontamente fermentados no rúmen, comprometendo a atividade
microbiana, principalmente de bactérias fibrolíticas, e, como
conseqüência, a digestão (Véras et al., 2000).
No entanto, Bispo et al. (2007) observaram aumento linear
nos coeficientes de digestibilidade (MS, MO e CHT) (Tabela 3) com a
inclusão de palma em substituição ao feno de capim-elefante em
dietas para ovinos. O coeficiente de digestibilidade da FDN não foi
influenciado pela adição de palma às dietas. O pH ruminal diminuiu
linearmente (Tabela 3), com variação de 6,46 a 6,24, para as dietas
com 0 e 56% de palma forrageira, respectivamente, não sendo
observado efeitos dos níveis de palma sobre a concentração de
amônia ruminal. Os autores concluíram que o uso de até 56,0% de
palma forrageira em substituição ao feno de capim-elefante aumenta
a ingestão e melhora o aproveitamento dos nutrientes em dietas para
ovinos.
Tabela 3 - Digestibilidade aparente da matéria seca (DAMS), matéria
orgânica (DAMO), fibra em detergente neutro (DAFDN) e
carboidratos totais (DACHT) e pH ruminal, em função de
níveis de inclusão de palma forrageira em substituição ao
feno de capim elefante em dietas para ovinos
Item
DAMS
DAMO
DAFDN
DACHT
pH
NH3

0
60,6
61,8
49,6
62,3
6,5
17,8

Níveis de palma (%)
14
28
42
66,0
68,0
66,1
67,3
69,3
68,6
52,7
52,6
49,1
68,0
70,5
70,5
6,4
6,4
6,3
16,4
14,2
12,2

Efeito
56
69,6
71,5
52,7
73,0
6,2
12,4

Linear
Linear
NS
Linear
Linear
NS

Adaptado de Bispo et al. (2007).

Segundo Hoover & Stokes (1991), ocorre queda na eficiência
de síntese microbiana, com redução no pH de 6,5 para 5,5. Van
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Soest (1994) relatou que, de maneira geral, a degradação da fibra é
prejudicada com pH abaixo de 6,2.
Deve-se salientar que quando o NNP é ministrado ao animal
ruminante com quantidade inadequada de energia disponível no
rúmen, observa-se elevação na concentração de amônia no líquido
ruminal (Van Soest, 1994). Constata-se a adequação na associação
da palma forrageira à uréia nas proporções estudadas, uma vez que
a mistura pressupõe adequada sincronização entre o suprimento de
energia e nitrogênio para os microorganismos ruminais. De acordo
com Leng (1990), são necessárias concentrações de amônia no
líquido ruminal entre 10 e 20 mg/100 mL, visando promover
adequada utilização dos nutrientes em dietas à base de forragem
com reduzido teor de nitrogênio. Os autores concluíram que a
utilização do trinômio palma forrageira, bagaço de cana-de-açúcar e
uréia associado ou não a diferentes suplementos, não altera o pH
ruminal em dietas para ovinos, e que a concentração média de
amônia no líquido ruminal está diretamente relacionada ao teor
protéico das dietas experimentais.
A principal diferença entre a palma e outras forrageiras é a
degradabilidade ruminal dos nutrientes (Nefzoui & Ben Salem, 2001).
Carvalho et al. (2002) avaliaram a degradabilidade ruminal de
diversos volumosos (Tabela 4).
Tabela 4 - Valores médios dos coeficientes de degradação a, b e c,
degradabilidade efetiva (DE) e degradabilidade potencial
(DP) da matéria seca de diferentes forrageiras
Forrageira
Capim-Elefante
Palma forrageira
Guandu
Parte aérea da mandioca

A
7,85
14,09
5,68
5,38

B
50,63
66,47
38,08
51,72

kd
0,0427
0,1034
0,0535
0,0699

1. Considerando taxa de passagem de 5%/hora.
a = fração solúvel em água (%).
b = fração insolúvel em água, mas potencialmente degradável (%).
kd = taxa de degradação da fração b (%/hora).

DE1
31,17
58,89
25,36
35,53

DP
56,14
80,52
42,95
56,76
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Pode-se verificar que entre as forrageiras estudadas, a palma
se destacou com maior fração solúvel em água e maior taxa de
degradação para a fração insolúvel em água, mas potencialmente
degradável e maiores degradabilidades potencial e efetiva. Da
mesma forma, Shoop et al. (1977) observaram maiores valores de
digestibilidade in vivo e in vitro para palma forrageira em relação a
feno de gramíneas e alfafa.
A degradabilidade ruminal da matéria seca, da proteína bruta
e da fibra em detergente neutro de variedades de palma forrageira
cultivadas em Pernambuco foi determinada por Batista et al. (2002)
(Tabela 5).
Os resultados comprovaram a alta degradabilidade dos
constituintes da palma forrageira, sobretudo da matéria seca.
Segundo os autores, a degradabilidade efetiva da matéria seca para
as variedades de palma avaliadas é maior que para outras forragens,
provavelmente, em virtude do alto conteúdo de carboidratos nãoestruturais (CNE) encontrados na palma. Da mesma forma, Santos
et al. (2000), avaliando a degradabilidade ruminal da matéria seca de
dez clones de palma forrageira (Opuntia e Nopalea), concluíram que
todos apresentaram alta degradação potencial e alta taxa de
digestão ruminal.
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Tabela 5 - Parâmetros da degradação (a, b e kd) ruminal e
degradabilidade efetiva (DE) em variedades de palma
forrageira
Gigante

Variedade
Miúda

IPA-20

45
908
7,5
590

41
872
8,1
585

81
882
7,3
603

121
884
6,0
604

109
891
5,9
592

128
872
6,2
602

56
668
5,4
398

49
703
4,8
392

50
698
5,4
396

Item
Matéria seca (MS)
a (g/kg de MS)
b (g/kg de MS)
Kd (%/h)
DE1 (g/kg de MS)
Proteína bruta (PB)
a (g/kg de PB)
b (g/kg de PB)
Kd (%/h)
DE1 (g/kg de PB)
Fibra em detergente neutro (FDN)
a (g/kg de FDN)
b (g/kg de FDN)
Kd (%/h)
DE1 (g/kg de FDN)

Adaptado de Batista et al. (2002).
1. Considerando taxa de passagem de 5%/hora.
a = fração solúvel em água.
b = fração insolúvel em água mas potencialmente degradável.
kd = taxa de degradação da fração b.

A alta degradabilidade ruminal tem sido destacada por
maximizar a capacidade fermentativa do rúmen, aumentando a
síntese de proteína microbiana, a produção de ácidos graxos voláteis
e, como conseqüência, a condução de nutrientes para o animal.
Na Tabela 6 constam valores observados para eficiência de
síntese microbiana em vacas leiteiras e novilhas alimentadas com
dietas à base de palma forrageira.
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Tabela 6 - Eficiência de síntese microbiana em dietas à base de
palma forrageira
Autores

1
2

ESPBMic1

Melo et al. (2007)2

128,0

Silva et al. (2007)2

111,3

Pessoa (2007)3

144,0

Oliveira et al. (2007)2

132,9

Dietas
30,0% palma forrageira
28,0% silagem de sorgo
42,0% concentrado
50,0% palma forrageira
25,0% fonte de fibra
25,0% concentrado
63,0% palma forrageira
26,0% bagaço de cana
2,5% uréia+sulfato de amônio
8,5% concentrado
51,0% palma forrageira
28,0% feno de tifton
21,0% concentrado

Eficiência de síntese de proteína bruta microbiana (g de PBMic/kg de NDT consumido);
vacas leiteiras; 3novilhas leiteiras

Valadares Filho et al. (2006b) sumarizaram informações
obtidas a partir de pesquisas com bovinos para produção de carne e
leite e recomendaram usar o valor de 120 g de PBMic/kg de NDT
consumido como referência para condições de clima tropical,
portanto, muito próximo aos valores observados na Tabela 6, em
dietas à base de palma forrageira.
PALMA FORRAGEIRA PARA BOVINOS EM CRESCIMENTO
Tem sido prática comum a utilização da uréia associada à
cana-de-açúcar na alimentação de ruminantes (EMBRAPA/CNPGL,
1997; Rodrigues e Barbosa, 1999; Furtado et al., 1991; Moraes et
al., 2006). A habilidade dos microorganismos ruminais em utilizar a
amônia para síntese protéica, permite a utilização de fontes de
nitrogênio-não-protéico (NNP) na dieta dos ruminantes. A uréia
apresenta-se como a fonte de NNP efetivamente utilizada devido as
suas propriedades físico-químicas e pelo aspecto econômico.
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De forma análoga à cana-de-açúcar, sendo a palma rica em
CNF e possuindo, relativamente, baixos teores de nitrogênio, esta
também pode estar associada à uréia com o intuito de elevar seu
teor protéico.
Há poucas informações na literatura a respeito do uso da
palma forrageira em dietas para bovinos em crescimento. Como visto
anteriormente, as principais deficiências dessa cactácea, como
compostos nitrogenados e fibra em detergente neutro, podem ser
minimizadas com a inclusão na dieta de alimentos volumosos e
fontes de nitrogênio.
No intuito de correção da FDN e do teor de proteína bruta, a
palma forrageira foi associada com bagaço de cana-de-açucar e fontes
de nitrogênio em dietas para bovinos em crescimento (Tabela 7).
Tabela 7 - Desempenho de bovinos em crescimento alimentados
com dietas a base de palma forrageira
Volumoso
BC

Palma
%
50,0

Volumoso
%
30,0

Concentrado
%, kg ou % PV
F. Soja = 20,0%

Uréia
%
--

CMS
kg/dia
6,0

GP
kg/dia
1,2

BC
BC

70,0
70,0

27,4
27,4

F. Soja = 1 kg
F. Trigo = 1 kg

2,6
2,6

8,6
7,5

1,2
0,7

BC
BC
BC

64,0
64,0
64,0

30,0
30,0
30,0

-F. Algodão = 0,5% PV
F. Trigo = 0,5% PV

4,0
4,0
4,0

6,3
6,8
7,1

0,4
0,8
0,6

Referência
Torres et
al. (2003)
Carvalho et
al. (2005)
Pessoa
(2007)

Bagaço de cana (BC); Peso vivo (PV); Consumo de matéria seca (CMS); Ganho de
peso (GP)

Interessante perceber que para a dieta onde não houve oferta
de concentrado (Pessoa, 2007) observou-se ganho em peso médio
de 420g/animal/dia, evidenciando a viabilidade de utilização da
palma forrageira associada a ingredientes fibrosos e fonte de NNP
na alimentação de bovinos em crescimento. Considera-se ainda a
importância do fornecimento de uma fonte suplementar de
aminoácidos (proteína verdadeira) em associação ao trinômio
Palma-Fibra-NNP, no tocante a melhoria do desempenho animal.
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A mistura palma forrageira e uréia torna-se viável uma vez
que pressupõe adequada sincronização entre o suprimento de
energia e nitrogênio para os microorganismos ruminais,
considerando a alta concentração de carboidratos solúveis na palma,
que facilita a incorporação do nitrogênio da uréia na proteína
microbiana, principal fonte de proteína metabolizável para o animal
hospedeiro. Desta forma, o teor de proteína da palma, insuficiente
para o adequado desempenho animal, pode ser aumentado. Além
disso, a associação com volumosos como o bagaço de cana, que
possui alto teor de FDN (de baixo valor nutricional) possibilita, por
outro lado, a melhoria do aproveitamento da dieta, uma vez que
introduz no sistema fibra com alta efetividade, visando melhor
“saúde” ruminal e utilização dos nutrientes da dieta, caracterizandose como tecnologia de produção altamente viável e sustentável. A
fonte, bem como a quantidade de proteína verdadeira a ser
associada ao trinômio palma, fibra e nitrogênio-não-protéico, estará
em função do ganho em peso que se deseja obter, além da
disponibilidade destes subprodutos e do custo de aquisição. Deve-se
ressaltar que outros volumosos, não só o bagaço de cana, poderão
estar associados a palma forrageira e a fonte protéica. No entanto, a
relação entre carboidratos fibrosos e não-fibrosos na dieta deverá
ser observada.
ASPECTOS IMPORTANTES RELACIONADOS AO CONSUMO
VOLUNTÁRIO EM DIETAS A BASE DE PALMA FORRAGEIRA
Deve-se relembrar que a palma forrageira apresenta alta
palatabilidade e, considerando o seu baixo teor de matéria seca,
grandes quantidades podem ser consumidas, dependendo de vários
fatores, dentre eles, a forma de fornecimento da dieta, que pode
comprometer o atendimento das exigências nutricionais do animal.
De uma maneira geral, os alimentos ricos em CNF (mais digestíveis),
como a palma forrageira, são os preferidos. Neste sentido, o
alimento fibroso é preterido, principalmente quando o animal tem a
possibilidade de escolha pelos mais palatáveis e mais digestíveis
(NRC, 2001). Desta forma, faz-se prioritário o fornecimento dos
ingredientes que compõem a dieta a base de palma forrageira na
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forma de mistura completa (Pessoa et al., 2004), evidenciando a
importância do adequado balanço entre carboidratos estruturais e
não-estruturais, com o objetivo de manter a saúde e função ruminal
normal.
Quando fornecida aos animais após passada em máquina
forrageira apropriada, que consiste na forma mais recomendável, a
palma expõe sua mucilagem, proporcionando uma aderência aos
outros alimentos que compõem a dieta, e conseqüentemente,
facilitando o consumo, inclusive de alimentos pouco palatáveis, como
é o caso da uréia. É importante observar a necessidade da
adaptação dos animais ao consumo de uréia. Recomenda-se o
fornecimento de 1/3 do total previsto nos primeiros cinco dias de
adaptação, 2/3 do total a partir do 6º até o 10º dia de adaptação e o
fornecimento da quantidade total de uréia prevista a partir do 11º dia.
Contudo, o fornecimento da dieta na forma de mistura completa fazse imprescindível quando da associação da palma a altas
proporções de uréia. Ao analisar os dados obtidos por Pessoa
(2007), observa-se que o consumo de uréia chegou a até
300g/animal/dia, quando as novilhas foram suplementadas com o
farelo de algodão (menu 38), sem terem apresentado qualquer
distúrbio metabólico.
Um fator considerado como limitante do uso da palma
forrageira seria a possibilidade de redução no consumo de alimentos
pelos animais, em dietas onde esta se encontre em altas proporções.
De acordo com Carvalho et al. (2005), dados observados
anteriormente (Tabela 7), o percentual de palma na dieta ficou
próximo de 62,1%, considerando o fornecimento do concentrado,
proporcionando consumos de matéria seca superiores
aos
estimados pelo NRC (1989) e NRC (2001) para novilhas leiteiras
com peso médio de 250,0kg. Diante do exposto, observa-se
claramente que o elevado percentual de palma não limita a ingestão
da dieta. Reforça-se esta tese ao analisar os resultados obtidos por
Pessoa (2007) para a dieta sem concentrado onde a palma constou
como 64,0% da matéria seca total da dieta, proporcionando um CMS
de 2,8% do PV, muito próximo ao observado por Torres et al. (2003),
que foi de 2,9% do PV para uma dieta com apenas 50,0% de palma
forrageira, mesmo percentual de bagaço de cana (30,0%), no
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entanto, com 20,0% de farelo de soja, com base na matéria seca,
para animais com peso vivo semelhantes.
Em dietas adequadamente balanceadas para vacas leiteiras,
principalmente no que diz respeito à relação entre carboidratos
fibrosos e não-fibrosos, têm sido observadas maiores proporções de
palma forrageira sem nenhum comprometimento do desempenho
animal.
OUTRAS ALTERNATIVAS DE SUPLEMENTAÇÃO PARA
REGIÕES SEMI-ÁRIDAS
Subprodutos da agroindústria
Considerando a agro-indústria frutífera, seus resíduos
constituem fonte de suplementação abundante no Nordeste
brasileiro. Com a expansão das áreas irrigadas, a produção de
resíduos já representa uma fonte considerável de alimentos de boa
qualidade nutricional. No entanto, a variabilidade da qualidade
observada nestes co-produtos pode ser de grande magnitude, uma
vez que se trata de material sem padrão de qualidade, sujeitos a
adulteração e contaminação, além da disponibilidade inconstante ao
logo do ano, prejudicando as projeções futuras de utilização e
compra de alimentos e em certos períodos do ano os co-produtos
extrapolam os preços de alimentos de alto valor nutritivo. Portanto, a
utilização deste recurso deve ser acompanhada de avaliação
criteriosa para se evitar problemas de ordem sanitária e econômica
(Damasceno et al., 2002). Estes resíduos ainda não foram
suficientemente pesquisados em dietas para ruminantes no semiárido.
A região Nordeste destaca-se como a maior produtora de
goiaba e de acerola do Brasil e tem gerado aumento no número de
agroindústrias instaladas, levando à produção anual de grande
excedente de resíduos agroindustriais. Estes subprodutos são
inadequados à alimentação humana, mas apresentam potencial de
uso para a alimentação animal. Com relação a produção de coprodutos da indústria da uva, Barroso et al. (2006) destacaram que o
resíduo de vitivinícolas tem sido em grande parte desperdiçado na
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região do Vale do São Francisco, podendo ser aproveitado na
alimentação animal sob as formas de silagem ou resíduo
desidratado.
Subproduto da extração do suco da laranja, a polpa de citrus
in natura ou peletizada é obtida por meio do tratamento de resíduos
sólidos e líquidos remanescentes da extração do suco da laranja.
Entre esses resíduos estão as cascas, as sementes e as polpas de
laranjas. Este material equivale a 50% do peso de cada fruta. A
polpa de citrus é usada principalmente como complemento para a
ração animal, principalmente na pecuária. Tem boa aceitação como
insumo na ração de rebanhos bovinos (leite e corte). Sua utilização
deve restringir-se a no máximo 30% da matéria seca para cada
animal adulto (Geron, 2007). O estado de Sergipe ocupa o segundo
lugar na produção brasileira de laranja, sendo o líder no Nordeste.
Subproduto da indústria de frutos, o abacaxi merece destaque
em função de que cerca de 77,5% do produto constitui-se das
cascas, das folhas, dos caules e das coroas, que apresentam
características favoráveis para utilização na alimentação animal
(Jobim et al., 2006). A produção no Nordeste representa 1/3 da
produção nacional.
O maracujá representa outra alternativa para a região
Nordeste, uma vez que mais da metade das áreas produtoras de
maracujá do nosso país se encontra nesta Região, sendo o Brasil o
maior produtor mundial. O resíduo da indústria do maracujá é
composto pela casca e sementes e é constituído basicamente pelo
óleo, pectina e minerais (Vieira et al., 1999).
Nas tabelas 8 e 9 constam informações a respeito da
composição química e bromatológica de resíduos da agroindústria
frutífera, bem como estimativa da produção de frutas no Nordeste do
Brasil.

III Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

Tabela 8 - Composição nutricional
agroindústria frutífera
Nutrientes
(%MS)
MS
PB
MM
MO
EE
FDN
FDA

Maracujá
97,31
9,70
13,27
86,70
0,40
63,40
54,03

Uva
90,6
17,0
12,3
87,7
5,2
60,4
52,2

de

alguns

Co-produtos
Citrus
Abacaxi
21,6
97,62
5,1
7,84
2,5
10,70
-89,30
-0,60
12,9
60,30
12,9
32,86

resíduos

Acerola
97,25
9,06
6,08
93,90
0,90
70,60
59,92
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da

Goiaba
86,30
8,50
3,40
96,60
6,00
73,50
54,70

Adaptado de Pereira et al. (2008) e Barroso et al. (2006).

Tabela 9 - Produção de frutas no Nordeste do Brasil
Local

Maracujá
Nordeste
214.467
Maranhão
270
Piauí
210
Ceará
41.113
Rio Grande do Norte
2.339
Paraíba
6.031
Pernambuco
7.239
Alagoas
10.752
Sergipe
38.637
Bahia
107.876

Quantidade produzida (ton)
Uva
Abacaxi
Acerola
-564.270
22.964
-39.236
593
-454
539
-922
4.724
-91.581
2.683
-270.909
2.686
153.101
21.955
7.625
-12.577
311
-11.020
345
86.338
115.616
3.458

Goiaba
115.078
-414
3.523
2.528
4.922
109.246
242
536
33.667

IBGE (2005).

Já os subprodutos da indústria da mandioca são variados e
apresentam potencial para uso como substituto de ingredientes
energéticos na dieta de ruminantes. Deve-se destacar que o Brasil
ocupa a segunda posição na produção mundial de mandioca, sendo
1/3 da produção advinda da região Nordeste.
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A raiz da mandioca (pode ser usada na forma de raspa ou
ensilada) ou seus resíduos industriais, obtidos através do seu
processamento, como massa de fecularia (resíduo resultante da
extração da fécula) que pode representar até 20% do peso das
raízes da mandioca utilizadas para produção do amido; casca de
mandioca (formada pela casca e cepa); farinha de varredura (resíduo
formado por pó, fibra e farinha, imprópria para o consumo humano),
sua composição é muito variável e recebem regionalmente nomes
diferentes, dificultando assim sua caracterização. Todos esses
resíduos do processamento da mandioca são fontes de alimentos
ricos em energia para consumo animal.
Remete-se ainda a possibilidade de utilização da parte aérea
da planta que pode ser ensilada ou fenada, resultando em alimentos
que podem ter alto valor protéico, dependendo da quantidade de
folha contida no mesmo. Devido à viabilização da atividade pecuária
estar voltada para a redução de custo de produção, principalmente,
da alimentação, a formulação de dietas contendo mandioca para
bovinos destaca-se como excelente alternativa.
Co-produtos da produção do biodisel
Com o lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso
de Biodiesel pelo Governo Federal, cria-se uma janela de
oportunidade para a produção de ruminantes, através da oferta
potencial de co-produtos obtidos após a extração do óleo vegetal e
após o processo de conversão do óleo em biodiesel.
No Brasil, algumas culturas têm sido utilizadas com mais
freqüência para produção de biodiesel. Porém, considerando a
produção no semi-árido destaca-se a mamona, o pinhão manso, o
girassol e o amendoim. No entanto, a utilização da maioria desses
co-produtos foi pouco estudada, principalmente no semi-árido. Na
tabela 10 encontra-se uma síntese da composição química e
bromatológica destes subprodutos.
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Tabela 10 - Composição químico-bromatológica de co-produtos da
produção do biodisel
Co-produto
Torta de mamona
Farelo de pinhão manso
Farelo de girassol
Farelo de amendoim

MS (%)

PB1

FDN1

EE1

Autores

91,5
90,2
91,9
88,4

42,5
64,4
35,3
57,6

-9,1
42,4
41,6

4,2
-2,1
1,9

Souza (1979)
Makkar et al. (1998)
Valadares Filho et al. (2006a)
Paziani et al. (2001)

Dentre os substratos utilizados para a síntese de glicose pelo
fígado em ruminantes, propionato é o principal, seguido por lactato e
aminoácidos. Propilenoglicol, propionato de cálcio e glicerol são
compostos parcialmente fermentados pela flora ruminal e, após
absorvidos, são transportados para o fígado, via sistema porta, onde
são convertidos em glicose, via piruvato e oxaloacetato (Berchielli et
al., 2006).
De acordo com Crandall (2004), citado por DeFrain et al.
(2004), a demanda por fontes de energia renovável deve aumentar a
disponibilidade de glicerol, um subproduto da produção do biodiesel,
que poderá ser utilizado como aditivo na alimentação de ruminantes.
Relatos da utilização do glicerol como aditivo glicogênico para vacas
leiteiras são observados desde 1970 (Fisher et al., 1971 e 1973,
citados por DeFrain et al., 2004).
A adição do glicerol a dieta melhora o desempenho animal,
uma vez que aumenta o consumo de alimentos e o suprimento de
substratos glicogênicos (Fisher et al., 1971, citado por DeFrain et al.,
2004).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escassez e irregularidade acentuada na distribuição de
chuvas, tanto no tempo quanto no espaço, com a ocorrência de
longos períodos de estiagem, praticamente, determina a
obrigatoriedade de suplementação de bovinos nos sistemas de
produções em regiões semi-áridas do Brasil.
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A palma forrageira se apresenta como um dos principais
suplementos para ruminantes no semi-árido brasileiro.
Os co-produtos e resíduos da agroindústria apresentam
potencial para serem utilizados como suplementos para ruminantes
no semi-árido.
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O desempenho dos bovinos é associado às interações do
genótipo animal com seu ambiente; garantidas condições
sanitárias e de manejo adequadas, a produção animal reflete os
hábitos alimentares do rebanho que são moldados pelo ambiente
nutricional em que os animais são criados.
A condição nutricional do animal, definida pelo consumo,
digestibilidade e turnover de energia e nutrientes é conseqüência
da integração dos comportamentos ingestivos, de processamento,
digestivos e metabólicos.
A produção de carne bovina desenvolve-se, no Brasil, em
uma ampla variedade de condições ambientais; sob a égide da
bovinocultura programada, deve-se estabelecer a melhor
estratégia sob o foco local e ou regional. Assim, o ponto de
produtividade ótima, sob a ótica produtiva, econômica, social e
ambiental depende de quanto se é hábil em delinear planos
específicos de manejo da dieta.
CONCEPÇÕES DE MODELOS PRODUTIVOS
A produção sustentável de bovinos depende da quantidade
e qualidade da dieta ofertada, da capacidade do animal para colher e
ingerir e utilizar aquela dieta eficientemente e da habilidade dos
pecuaristas para manejar os recursos a sua disposição. Somente
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pela identificação das variáveis que são manipuláveis dentro do
sistema pode-se obter progresso no desenvolvimento de sistemas de
manejo produtivos e rentáveis.
O animal molda seu comportamento alimentar para explorar
seu ambiente. Três ambientes nutricionais tomados como pontos
sobre um contínuo ilustram as restrições sobre o consumo de
bovinos. Em um extremo da escala estão as pastagens naturais,
onde prevalecem baixa densidade e qualidade heterogênea de
forragem; aqui o comportamento ingestivo, controlado principalmente
pela disponibilidade de forragem, limita consumo (fatores não
nutricionais). Ao centro do contínuo estão as pastagens cultivadas,
onde forragem é abundante, mas a densidade de energia é baixa a
moderada e menos rapidamente disponível; as curvas de resposta
de consumo à disponibilidade de forragem tipicamente designa que
função do rúmen, influenciada largamente pela qualidade, é o
principal fator limitante de consumo nesses ambientes de pastagens
(fatores nutricionais). No outro extremo estão os confinamentos, em
que a disponibilidade de alimento e a densidade de energia são altas
e os fatores que limitam o consumo são primariamente fisiológicos
(Demment & Greenwood, 1988).
Vários outros pontos - posições intermediárias - do
contínuo, caracterizados por combinações de fatores ou técnicas
auxiliares de produção, são encontrados.
PRODUÇÃO DE CARNE EM PASTAGENS NATIVAS
A exploração de bovinos em sistemas naturais presume a
convivência com ecossistemas complexos e frágeis como o
Pantanal, a Caatinga, os Campos Nativos Sulinos, os Cerrados
Naturais e as Áreas Inundáveis da Amazônia.
As pastagens nativas, normalmente situadas em solos
marginais, representam cerca de 50% das áreas destinadas à
alimentação dos rebanhos bovinos, ocupando cerca de cem milhões
de hectares. Os fatores ambientes são desfavoráveis ao crescimento
das plantas forrageiras. Em geral, ocupam áreas de baixa fertilidade
natural ou aquelas degradadas pela prática da agricultura
extrativista; eventualmente, são áreas acidentadas, ou pedregosas,
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ou baixadas mal drenadas, de reduzido interesse para atividades
agrícolas. Como conseqüência, elas apresentam elevadas
oscilações de produção e qualidade durante o ano.
As áreas ocupadas pelas pastagens nativas são
preferentemente utilizadas nas atividades de cria e recria. Durante o
período seco ou frio os animais geralmente perdem peso quando
mantidos em pastagens nativas; durante o período de crescimento
das plantas os ganhos podem atingir de 200 a 300 g/dia (Fagundes,
2000).
Uma característica comum a esses sistemas é a baixa
produção de matéria seca potencialmente digestível - MSpd no
extrato herbáceo. Portanto, a pressão de pastejo é reduzida e a
produtividade da terra auferida situa-se na faixa de 6 a cerca de 100
kg de peso corporal por hectare por ano (Paulino et al., 2006).
Face à diversidade vegetal os animais devem ter chance de
exercitar o pastejo exploratório. A seleção da dieta é a chave do
processo que influencia a condição nutricional do animal; isso reforça
a importância da seletividade para o desempenho animal, a ponto de
ela ser considerada o aspecto mais importante do comportamento de
pastejo; a lógica é administrar a seletividade e não suprimi-la.
O foco principal seria compensar a carência de e ou
complementar a disponibilidade de MSpd, associada à idéia de
correção de nutrientes limitantes.
Em função da ocorrência de variação sazonal e anual, o
diferimento do pasto, isoladamente, não seria suficiente. Assim, a
suplementação volumosa pode não somente ser requerida, mas,
também, ser econômica se fornecida estrategicamente. É prudente
ter bancos de alimentos para fazer frente aos balanços negativos de
alimentos. A cana de açúcar é uma opção viável (Paulino & Ruas,
1988).
Uma visão adicional é a suplementação que priorize o uso
de produtos regionais menos onerosos como constituintes dos
suplementos, o que permite o uso em quantidades mais liberais
(Tabela 1).
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Tabela 1 - Fontes de produtos regionais em suplementos múltiplos
para bovinos em pastejo1
Época do ano
Seca
Seca
Seca
Seca
Seca
Águas

Fase
Recria
Engorda
Recria
Recria
Recria
Recria

Seca

Recria

Seca

Recria

2

Produto no suplemento GMD (g/dia)
15% de feno de guandu
478
30% de feno de guandu
628
15% de casca de café
372
9% de casca de café
373
6% de casca de café
367
75% de feno de guandu
associado com farelo de soja
800
50% de feno de guandu
associado com mandioca
283
50% de feno de guandu
associado com mandioca
611

Fonte
Paulino (1991)
Paulino et al. (1993)
Paulino et al. (1994)
Paulino et al. (1995a)
Paulino et al. (1995b)
Paulino et al. (1996a)
Paulino et al. (1996b)
Paulino et al. (2005b)

1

Dados processados; para acessar dados individualizados consultar as referências
bibliográficas.
2
Ganho médio diário.

Faz–se necessário explorar o pasto nativo associado a
tecnologias para elevar os índices zootécnicos para níveis
compatíveis com uma pecuária sustentável com enfoques
regionalizados. Na perspectiva de valorização das pastagens nativas
e da crescente ênfase à necessidade de exploração sustentável dos
recursos naturais, há necessidade de mais informações sobre as
pastagens e forrageiras nativas em termos de diversidade, valor
nutritivo, preferência animal e capacidade de suporte, para viabilizar
seu manejo adequado. Neste aspecto, destaca-se a sua vocação
natural para o uso múltiplo, dadas a sua riqueza botânica e a
preferência diferenciada dos animais.
A caracterização e apresentação de alternativas tecnológicas
para sustentabilidade da produção de bovinos nesses sistemas
foram apresentadas por Paulino et al. (2006).
PRODUÇÃO DE CARNE EM PASTAGENS CULTIVADAS
A exploração pecuária em pastagens cultivadas implica em
uso mais intensivo do sistema. O investimento é maior e os níveis de
gerência e exploração devem ser melhorados para que a produção
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obtida seja econômica. Existem cerca de cem milhões de hectares
de pastagens cultivadas no Brasil.
Quanto maior o controle que o pecuarista exerce sobre a
produção e consumo de forragem, compatibilizando o requerimento
animal aos ciclos de produção sazonal de forragem, melhores são as
chances de que a operação seja lucrativa. O entendimento da
ecologia de sistemas de pastejo exige vísão integrativa dos
processos chaves aos níveis da planta, animal e sistema produtivo.
A oferta de alimento é um componente fundamental na
constituição de ambientes pastoris adequados à produção animal. A
relação positiva entre oferta e desempenho animal já é bem
conhecida. Porém, a oferta por si não assegura a potencialização do
consumo e a criação de uma estrutura de pasto adequada à captura
da forragem pelo animal em pastejo deve ter prioridade.
Em dietas com grande participação de forragem no aporte de
energia e nutrientes para o animal o resultado de desempenho é
dependente da qualidade do pasto. Os animais parcialmente
tamponam o efeito de ambientes de baixa qualidade (condições
adversas do relvado) alocando tempo adicional para selecionar a
porção de alta qualidade da forragem. Entretanto, há incremento na
exigência de mantença.
Enquanto em sistemas naturais o comportamento de pastejo
é relevante, em sistemas cultivados o consumo médio é um
excelente preditor de desempenho; nesses sistemas, o
comportamento durante o pastejo é um indicador incompleto da
energia obtida por um animal a partir de seu ambiente. O pastejo
seletivo é uma causa para declínio no tamanho do bocado; para que
a digestibilidade da dieta possa ser aumentada pela seleção, isto
pode não ser vantajoso para produção, se declínio concomitante na
taxa de bocado reduzir o consumo de forragem diário para níveis
abaixo do desejado.
Frequentemente, o grau de compensação é inadequado e sob
algumas circunstâncias não há compensação. Nos sistemas de
pastejo de alto desempenho deve-se minimizar a seletividade, por
meio do manejo para qualidade, que preconiza oferta abundante de
forragem de alta qualidade, que possa ser colhida rapidamente pelo
animal.

272 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

A evolução natural destes conceitos é a condução do manejo
de pastagem com base na oferta de matéria seca potencialmente
digestível (MSpd), posto que esta integra quantidade e qualidade,
independentemente da época do ano (Paulino et al., 2008).
A dimensão territorial, as variações climáticas, físicas, sociais
e culturais do Brasil impedem a padronização ou preconização de
um modelo único para os sistemas de produção.
Explorando o ganho compensatório
Os bovinos de corte são criados em uma ampla variedade de
condições ambientais, sistemas de mercado e de produção; em uma
larga extensão seu desempenho reside na sua habilidade para
colher e utilizar os recursos alimentares disponíveis sob as
condições ambientes existentes.
Os sistemas de produção de bovinos de corte que
apresentam menor controle sobre as variáveis ambientais, com
reflexos na quantidade e qualidade das forrageiras, normalmente
apresentam ciclos longos (acima de 20 meses).
Uma característica relevante da bovinocultura com ciclos
acima de 22 meses, que enseja taxa de desfrute abaixo de 30%, é
que os animais nessa condição apresentam algum grau de restrição
alimentar prévia e, portanto, agregam ao seu desempenho o reflexo
do ganho compensatório (Tabela 2), quando devidamente
realimentado; esta característica deve ser compreendida e, quando
estratégico, devidamente valorizada. A variabilidade apresentada
denota possibilidades de gerenciamento para mudanças em busca
da sustentabilidade. Em sistemas, com uso de irrigação, registramse ganhos por unidade de área acima de 2000 kg por ano (Drumond,
2008).
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Tabela 2 - Desempenho de bovinos em pastagens cultivadas no Brasil1
Época do ano
Anual
Seca
Águas
Seca
Anual
Anual
Seca
Águas
Anual
Águas
Águas
Águas
Águas
Águas
Águas
1

GMD (g/dia)

Produção por área (kg/ha)
24 a 703

- 4 a 520
440 a 940
- 490 a -140
254 a 398
273 a 520
35 a 452
400 a 700
829 a 1034
1220
1015
590 a 850
1065
1160

Fonte
Rocha et al. (1981)
Gomide (1983)
Euclides et al, (1989)

290 a 820

270 a 820
767 a 1410

437 a 1040

Zimmer & Euclides 2000)
Euclides et al. (2000)

Almeida et al.(2000)
Paulino et al.(2000a)
Paulino et al.(2000b)
Corrêa et al.(2001)
Moraes et al. (2006)
Paulino et al.(2005a)

Dados agregados; para acessar dados individualizados consultar as referências
bibliográficas.

A caracterização e apresentação de alternativas tecnológicas
para sustentabilidade da produção de bovinos nesses sistemas
foram apresentadas por Paulino et al. (2006).
Dentre as alternativas, destaca-se o uso do sistema pasto suplemento que viabiliza a engorda de bovino durante a época seca
e potencializa o ganho durante a época de crescimento das
forrageiras, possibilitando ganhos de até 1,2 kg / dia, denotando
exploração racional do ganho compensatório (Paulino et al., 2008).
Por outro lado, historicamente, a idade média ao primeiro
serviço das novilhas zebuínas situa-se na faixa de 28 a 39 meses,
ensejando idade ao primeiro parto com idades entre 37 e 48 meses
(Tabela 3). Aliados aos aspectos sanitários, salientam-se como
fatores limitantes o nível nutricional (sistema pasto/mistura mineral),
associando o desempenho à manifestação de ganho compensatório,
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e a ausência de seleção de animais mais precoces, visando
aproveitar as oportunidades oferecidas pela variabilidade genética.
Tabela 3 - Número de observações, médias e desvios-padrão (DP)
observados para idade ao primeiro parto (IPP) na raça
Nelore, segundo vários autores
Número de observações
445
344
335
749
1101
1398
326
155195
34037
30114
18055
13676

Média (meses) ± DP
46,90 ± 0,46
42,50 ± 0,47
40,82 ± 5,34
36,83 ± 5,32
42,04 ± 5.97
42,86
39,00 ± 4,50
47.76 ± 7,32
40,76 ± 4,80
40,20
47,69
38,00 ± 4,80
38.4 ± 5.10

Autores
Aroeira & Rosa (1982)
Miranda et al. (1982)
Mariante & Zancaner (1985)
Nájera Ayala (1990)
Bittencourt (1993)
Dias (1994)
Gressler (1998)
Abreu et al. (1998)
Roso & Schenkel (1999)
Lobo et al. (2000)
Biffani et al. (2000)
Schwengber (2001)
Reyes et al. (2002)

Fonte: Gressler (2003).

Os aspectos da suplementação em planos nutricionais para
os diferentes ciclos e categorias foram discutidos por Paulino et al.
(2001, 2004, 2006), enfatizando ser perfeitamente viável, para a
bovinocultura que explora racionalmente o ganho compensatório,
ciclos que ensejam idade ao primeiro serviço aos 25 – 27 meses
com uso de suplementos múltiplos de baixo consumo (Tabela 8).
A condição corporal da vaca ao parto tem grande influência
sobre o seu desempenho reprodutivo na estação de monta
subseqüente. Assim, é recomendável o monitoramento do estado
nutricional do rebanho de cria, ao longo do ano, adotando-se práticas
de manejo apropriadas, quando necessárias (Tabela 4).
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Tabela 4 - Desempenho de matrizes no sistema pasto/suplemento
Foco do estudo
Suplemento entre o pós
desmame e o pré parto para
recuperação do escore
corporal
Suplementos com diferentes
níveis de uréia no pré parto
Suplementos com diferentes
fontes de energia no pré parto
1

Efeito na reprodução
Incremento de 15 unidades
percentuais de taxa de prenhez em
relação aos animais recebendo
mistura mineral
Manutenção do escore corporal de
novilhas no períodp pré parto, em
condições de oferta de MSpd
compatíveis
Em condições de baixa
disponibilidade de MSpd, não se
registrou resposta

Fonte
Leite et al.
(1994)
Valente et al.
(2008)
Barros et al.
(2008)

Dados processados; para acessar dados individualizados consultar as referências
bibliográficas.

Potencializando o crescimento contínuo
A bovinocultura de corte tem sido induzida a aumentar os
índices produtivos e econômicos da atividade, porém com
responsabilidade social e ambiental. A bovinocultura eficaz, baseada
em pastos tropicais, leva à necessidade de adequar as práticas
nutricionais às metas do sistema e atenção nas interações com os
demais componentes dos sistemas de produção.
Na busca da otimização dos sistemas em pastagens fica claro
que o arranjo produtivo deve garantir a exploração do maior
desenvolvimento e condição corporal dos animais durante os
períodos favoráveis de primavera-verão e início do outono, devido ao
menor custo econômico.
As interações mínimas ou robustas no sistema via inputs de
nutrientes
(suplementação/nutrição
diferenciada),
presume
antecipação de estratégias de manejo para gerar substrato
responsivo, que permita otimizar a produção e manter a estabilidade
do sistema no médio e longo prazos.
A tendência em otimizar os componentes do sistema presume
aumentar a densidade de nutrientes nos sistemas de produção;
assim, uma vez atingido o potencial máximo de produção em
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pastagens exclusivas, a suplementação com concentrado torna-se
uma ferramenta importante para se aumentar a produção por animal
e também com impacto positivo na eficiência de utilização da terra. A
ação operacional conseqüente é a introdução do sistema
pasto/suplemento. Para tal, alimentos concentrados têm sido
utilizados, de maneira geral, como complemento das dietas e devem
suprir as deficiências das forragens que são oferecidas aos animais.
A suplementação para bovinos em pastejo constitui o ato de
fornecer uma fonte de nutrientes adicionais para o sistema, e isto
seria refletido em mudanças no consumo de forragens,
concentrações de nutrientes, disponibilidade de energia dietética,
magnitude dos pools de precursores bioquímicos do metabolismo e
desempenho animal.
Entretanto, podem ocorrer desvios entre os resultados
observados e os esperados, face às interações entre forragens e
suplementos, condicionadas pela quantidade e qualidade da
forragem e quantidade e tipo de suplemento fornecido. O conceito de
efeitos associativos refere às interações não aditivas (somativas)
entre ingredientes em dietas mistas. O fenômeno do efeito
associativo assume que um alimento influencia a digestibilidade de
outro quando fornecidos em combinação, ou seja, o efeito
associativo ocorre. Estas interações ou efeitos associativos são
devidos primariamente a mudanças no consumo e ou na
digestibilidade dos componentes fibrosos da forragem.
Uma estratégia adequada de suplementação seria maximizar
o uso de forragem por meio da otimização de sua digestão,
incremento da taxa de passagem dos resíduos indigestíveis e
aumento do consumo. Portanto, a meta de um programa de
suplementação para animais em pastejo é comumente satisfazer as
exigências dos animais por meio de uma ação interativa e
associativa entre a forragem basal e as fontes suplementares,
potencializando os efeitos associativos positivos (sinergismo) e
minimizando as interações negativas, de modo a aumentar o
consumo e otimizar a utilização (digestão e metabolismo) da
forragem básica (o pasto). O sinergismo entre forragem e
suplementos pode, provavelmente, ser melhor definido como o
aumento na resposta que excede os efeitos aditivos de cada
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alimento individual quando dois ou mais alimentos são combinados
na dieta total (Paulino et al., 2004; 2008). Maiores detalhes poderão
ser obtidos em Detmann et al. (2008; 2010).
Uma tendência atual da bovinocultura é a busca por
alternativas nutricionais e de manejo para as diferentes categorias de
bovinos de corte que possibilitem aumento do desfrute do rebanho e
maior produção de carne, com o objetivo de aumentar o rendimento
econômico do produtor e a qualidade da carne produzida.
Administrada a questão quantitativa (oferta de 4 a 6 % do
peso corporal em MSpd) e qualitativas (manejo para qualidade) do
pasto, as técnicas que reconhecem a natureza múltipla da
suplementação têm possibilitado minimizar os efeitos da
sazonalidade, com opções que permitem manutenção de peso ou
ganhos de até 1,2 kg por dia, e potencializar o desempenho dos
bovinos durante a fase de crescimento das forrageiras, possibilitando
ganho adicional de 150 a 250g dia em relação a aquele obtido no
sistema pasto/mistura mineral (Paulino et al., 2008). A conseqüência
é abate de animais com menos de 20 meses, eliminando a segunda
época seca da vida do animal, e cobertura de fêmeas com 14 a 20
meses de idade, obedecido o limite imposto pela genética.
Para abate de animais com idade inferior a 20 meses, duas
opções básicas são disponíveis para bezerros e bezerras de corte à
desmama; eles podem ser recriados e terminados no sistema pastosuplemento para serem abatidos com idade entre 17 e 20 meses
(Tabela 6) ou serem colocados diretamente nos confinamentos para
terminação com idade entre 11 e 16 meses (Tabela 11). Um lugar
comum entre essas alternativas é a suplementação de bezerros
lactentes, sob regime de creep feeding (Tabelas 5).
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Tabela 5 - Desempenho de
suplementados1

bezerros

Foco do estudo
Concentração de proteína no suplemento
Cronologia de fornecimento de suplemento
Fontes de energia no suplemento
Níveis de proteína
Estratégias de suplementação

e

bezerras

Acréscimo no
GMD2 (g/dia)
146
186
100
180
90

lactentes
Fonte

Zamperlini et al. (2005)
Zamperlini et al. (2006)
Porto et al. (2009)
Fernandes (2009)
Valente et al. (2009)

1

Dados processados; para acessar dados individualizados consultar as referências
bibliográficas.
2
Em relação ao tratamento recebendo mistura mineral.

Tabela 6 - Desempenho de novilhos superprecoces, com idade de
17 a 20 meses, no sistema pasto/suplemento1
Foco do estudo
Fontes de proteína no suplemento
Fontes protéicas no suplemento
Níveis de suplementação
Níveis de suplementação
Níveis de suplementação
Perfis protéicos
1

Peso corporal
-PC final (kg)
421,7
400,5
389,67
390,75
407,40
460,00

Rendimento
de
carcaça - RC(%)
55,88
57,71
56,00

Fonte
Villela et al. (2008)
Paixão et al. (2006)
Machado (2009)
Sales (2009)
Porto (2009)
Fernandes (2009)

Dados processados; para acessar dados individualizados consultar as referências
bibliográficas.

Entre as possibilidades, destaca-se a produção de novilhas
jovens para abate no sistema pasto/suplemento (Tabela 7) ou em
confinamento (Tabela 11); atualmente, o mercado de carnes tem
valorizado este produto.
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Tabela 7 - Desempenho de novilhas em terminação no sistema
pasto/suplemento1
Ciclo
Semiprecoce (24 a 26 meses)
Semiprecoce (24 a 26 meses)
Semiprecoce (24 a 26 meses)
Precoce (18 a 20 meses)

PC final (kg)
367,00
401,00
351,50
371,90

Fonte
Paulino & Ruas (1990)
Paulino (1991)
Paulino et al.(1993)
Zervoudakis et al. (2002)

1

Dados processados; para acessar dados individualizados consultar as referências
bibliográficas.

Os sistemas de excelência adotam tecnologias de precisão.
As informações preliminares caracterizam uma bovinocultura em
movimento, ensejando a eliminação da segunda seca da vida dos
animais destinados ao abate, e sinalizam o limite do possível, para
mercados demandadores de carcaças com mínimo de
acabamento/gordura.
A nutrição é reguladora da função reprodutiva; os
suplementos múltiplos constituem alternativa para potencializar a
exploração do limite genético; entretanto, não pode haver carência
de MSpd (Barros et al., 2008).
Nos sistemas pecuários em evolução, alcançada a etapa de
reduzir a idade ao primeiro serviço para 25 - 27 meses, fazem-se
necessárias ações ainda mais intensas e qualificadas, envolvendo
nutrição, manejo, sanidade e genética para reduzir-se a idade do
primeiro serviço para 18 - 20 meses e, em seqüência, para 14 -16
meses, conforme o estádio de desenvolvimento do sistema (Tabela
8).
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Tabela 8 - Desempenho de fêmeas bovinas no sistema pastosuplemento, de acordo com o ciclo imposto pela genética
Ciclo
Semi precoce (25 a 27 meses)
Semi precoce (25 a 27 meses)
Semi precoce (25 a 27 meses)
Precoce (17 a 20 meses)
Precoce (17 a 20 meses)
Precoce (17 a 20 meses)
Precoce (17 a 20 meses)
Superprecoce (14 a 16 meses)
Superprecoce (14 a 16 meses)

PC na estação
de monta (kg)
371,00
391,70
361,80
346,75
299,10
308,60
295,40
319,60
308,00

Índice
de
prenhez (%)
100,0
100,0
88,0
37,5

38,7

Fonte
Paulino & Ruas (1992a)
Paulino & Ruas (1992b)
Figueiredo (2009)
Figueiredo et al. (2005b)
Barros et al. (2009)
Figueiredo et al. (2009)
Couto (2008)
Paulino & Ruas (1992c)
Figueiredo et al. (2005a)

1

Dados processados; para acessar dados individualizados consultar as referências
bibliográficas.

Os componentes ambientais, em especial os nutricionais,
estão sendo delineados, a chave e o controle do processo devem ser
assumidos pelo segmento da genética bovina.
OS CONFINAMENTOS
A engorda intensiva em confinamento pode promover ganhos
importantes pela redução da idade ao abate, em qualidade de
carcaça e no manejo da pastagem, em especial na estação seca do
ano.
Normalmente, os bovinos são alimentados em confinamento
durante a época seca, quando a disponibilidade de pasto é reduzida.
Recentemente um fator determinante para o impulso do crescimento
da engorda em confinamento é a demanda por carne de melhor
qualidade por parte de mercados consumidores no exterior, gerando
a necessidade de melhor acabamento e pesos de cortes de carne
padronizados, com fornecimento constante ao longo do ano.
No Início do programa de produção intensiva de carne bovina
os confinamentos representavam pequenas unidades, usando
animais mestiços e azebuados; como alimentos volumosos
predominavam a silagem de milho ou sorgo, o capim elefante
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triturado e a cana de açúcar; o milho desintegrado com palha e
sabugo - MDPS e o grão de milho eram as principais fontes
energéticas e como alimentos protéicos predominavam o farelo de
algodão e a uréia. Usavam-se dietas com baixa densidade
energética e pequena escala das operações de engorda, objetivando
terminar animais do próprio confinador (Paulino et al. 1980).
Uma caracterização recente da produção de carne em
confinamento mostra uma evolução no número de animais por
unidade de confinamento, com predominância de animais Nelore,
indicando uma especialização associada a maior dimensão dos
confinamentos; a cana de açúcar triturada fresca e silagem de milho
ou sorgo são os volumosos principais. O grão de milho é a fonte
primária de energia usada nas dietas em confinamento, seguido pelo
grão de sorgo, indicando uma tendência de aumento da
concentração energética das dietas; o farelo de soja e o farelo de
algodão constituem as fontes protéicas principais. O uso de co
produtos fibrosos, principalmente caroço de algodão, polpa cítrica,
bagaço de cana de açúcar e casca de soja, é constante nos
confinamentos (Millen et al., 2009). Associado à grande escala,
observa-se a presença de grandes indústrias frigoríficas em
confinamentos próprios e crescimento do número de confinamentos
do tipo Boitel.
Explorando o ganho compensatório
Uma avaliação das práticas nutricionais e de manejo mostra
que até então a meta era a alta inclusão de forragem nas dietas, sob
o argumento que comparando com concentrados/grãos, as forragens
são mais facilmente disponíveis nos trópicos a preços relativamente
baixos em termos de custo por unidade de energia, havendo uma
tendência de utilizar dietas com uma relação volumoso:concentrado
próxima de 1:1. A predominância de uso de cana de açúcar como
principal volumoso pode indicar uma procura em contornar a
limitação operacional imposta por cultura anual como fonte de
volumoso, embora permaneça aquela associada ao uso de alta
forragem.
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A combinação de fatores de produção e tecnologias utilizados
enseja ciclos longos, consequentemente, os dados referenciais
(Tabela 8) trazem embutida a manifestação do ganho
compensatório. Além de efeitos relacionados à genética, sanidade,
manejo e estádios fisiológicos dos animais, as variações observadas,
possivelmente, refletem falta de ajuste dos padrões nutricionais em
uso para o cálculo de dietas nas condições tropicais, uma vez que,
nesses níveis de associação forragem e concentrados são
esperados efeitos associativos de alimentos (interação entre
alimentos).
Tabela 9 - Desempenho de bovinos em confinamento1
Ganho médio
diário (kg / dia)
0,43 a 1,65
0,87 a 1,75
0,19 a 2,00
0,95 a 1,55
1,17 a 1,48
1

Consumo de
matéria seca CMS (% PC)

Conversão
alimentar – CA
(kg MS / kg GMD)
5,17 a 11,72

1,64 a 3,07
1,81 a 2,98
2,37 a 2,52

6,32 a 9,77
5,56 a 8,31

Fonte

Paulino et al. (1980)
Cruz (2000)
Valadares Filho et al. (2002)
Paulino et al. (2008)
Millen et al. (2009)

Dados agregados; para acessar dados individualizados consultar as referências
bibliográficas.

Potencializando o crescimento contínuo
Aparentemente o caminho para a sustentabilidade na
bovinocultura de corte passa pela redução do tempo de produção,
obtendo-se uma unidade de produto de qualidade conhecida e
superior, produzida em períodos e custos cada vez menores, ao
invés de procurar animais cada vez mais pesados e tardios.
Neste estádio de desenvolvimento do sistema, o programa
nutricional não deve ser afetado pelos fatores climáticos; isto
significa garantir o desenvolvimento animal, independente de
limitações ou flutuações climáticas.

III Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 283

Uma das maneiras de satisfazer as exigências do mercado é
a terminação de animais jovens em confinamento (Tabelas 10 e 11).
O sistema de produção de bovinos superprecoces confinados
envolve animais que, após a desmama, são terminados em regime
de confinamento e abatidos com idade entre 11 e 16 meses, com
peso corporal compatível e cobertura de gordura subcutânea
superior a 3 mm. O sistema explora a eficiência biológica e concilia
os efeitos de manipulação de fatores genéticos e ambientais nas
transformações dos tecidos durante a fase acelerada de
crescimento. É um sistema que permite a exploração dos animais
conforme a curva de crescimento definida geneticamente, sem
restrições ambientais.
Tabela 10 - Desempenho de novilhos superjovens confinados1
Foco do estudo
Degradabilidade
da proteína
Pesos de abate
Nelore
Limousin x Nelore
Grupo genético
Níveis de polpa cítrica
Hereford
Angus
Grão de milho úmido
Grão de sorgo úmido
Nelore
Canchim
Canchim x Nelore
1

GMD
(kg)
1,41

PC final
(kg)
435,80

1,15
1,11
1,58
1,52
1,56

430,35
480,00
480,00
434,80
452,71
375,88
371,25
482,54
486,81
423,10
524,35
446,28

1,41
1,43
1,17
1,43
1,29

RC
(%)
55,17

55,81
53,69
53,74
54,98
54,20
53,80
58,75
55,42
54,73

CA (kg MS
/ kg GMD)
6,37
6,04
6,49
6,49
4,28

Fonte
Cerviere et al. (2001)
Costa et al. (2002)
Cruz et al. (2004)
Pacheco et al. (2005a,b)
Henrique et al. (2006)
Brondani et al. (2006)
Igarasi et al. (2008a,b)

6,90
8,27
7,04

Rubiano et al. (2009)

Dados processados; para acessar dados individualizados consultar as referências
bibliográficas.
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Tabela 11 - Desempenho de novilhas terminadas em confinamento1
Ciclo
Semiprecoce (24 a
26 meses)
Semiprecoce (24 a
26 meses)
Precoce (17 a 22
meses)
Superprecoce (14 a
16 meses)
Superprecoce (14 a
16 meses)
1

GMD
(kg)
0,94

PC final
(kg)

0,66

372,00

1,18 e
1,12
1,22

464,00 e
499,75
384,00

0,74 e
0,90

274,00

RC (%)
58,00

56,82 e
57,94
52,75
53,95

CA (kg MS
/ kg GMD)
8,48

6,11 a 7,43
7,18

Fonte
Marcondes et al.
(2008)
Paulino et al.
(2008)
Junqueira et al.
(1998)
Coutinho Filho et
al. (2006)
Gionbelli (2010);
Gionbelli et al.
(2010)

Dados processados; para acessar dados individualizados consultar as referências
bibliográficas.

Neste processo intensivo, a qualificação e o treinamento do
ser humano são fundamentais.
Dietas com baixa inclusão de forragem
Até então havia uma tendência de utilizar dietas com uma
relação volumoso:concentrado próxima de 1:1, o que representa
dietas com baixo custo por unidade de matéria seca, mas que
induzem aumento no consumo e queda da conversão alimentar,
podendo ser vantajosas financeiramente por reduzir o custo
alimentar por dia. Entretanto, estas dietas podem dificultar a
operacionalização da alimentação em grandes confinamentos,
restringindo seu uso.
Com a evolução dos confinamentos, a produção e estocagem
de alimentos volumosos se tornaram um dos maiores entraves para
as médias e grandes operações de engorda confinada. Como
alternativa, a utilização de dietas com maior proporção de alimentos
concentrados (70 a 90 % da matéria seca total da dieta) pode trazer
benefícios para a operacionalização do confinamento.
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As dietas de terminação de bovinos utilizadas no Brasil
parecem ser seguras do ponto de vista de saúde animal, entretanto,
não são dietas formuladas para minimizar a relação entre o consumo
e o ganho diário de peso ou a operacionalização de grandes
confinamentos.
O adensamento energético resultante da baixa inclusão de
forragem na dieta tem vantagens potenciais, dentre elas, reduz o
período do confinamento resultando em maior reciclagem de
animais, reduz a produção de esterco, e a emissão de metano por
unidade de ganho de peso, aumenta o número de animais alojados
por unidade de forragem disponível, aumenta a densidade animal
por metro linear de cocho, facilita a mecanização da alimentação em
grandes confinamentos, resulta em alto ganho de peso
independentemente do valor nutricional da forrageira, viabiliza a
compra de forragens em larga escala, propicia o alto uso de
subprodutos agroindustriais ricos em fibra, reduz o trabalho de
produção de forragem por unidade de carne produzida. O aumento
no tamanho dos confinamentos e a consequente ênfase em obter
eficiência operacional tende a aumentar a frequência desta opção de
produção de carne (Pereira, 2009).
Comparativamente ao sistema de engorda com alta forragem,
a engorda em dietas de baixa forragem tem particularidades
nutricionais, ambientais, econômicas e operacionais. Dietas de alto
grão/baixa fibra podem causar mudanças substanciais na população
microbiana. Portanto, o uso de dietas com alto teor de concentrados
exige cuidados para evitar distúrbios nutricionais, como acidose,
diarréia, timpanismo, abcessos hepáticos e laminite, e garantir a
saúde ruminal.
Melhoria na qualidade dos programas de adaptação a dietas
de alto grão pode ser necessária. A adaptação às dietas, horários
dos tratos, freqüência e seqüência de fornecimento nos currais de
engorda e monitoramento de consumo são fatores fundamentais.
Manejos alimentares capazes de distribuir o consumo ao longo do
dia (freqüência de fornecimento) reduzem o poder acidogênico de
dietas formuladas com alta inclusão de alimentos concentrados.
Como a cana de açúcar e silagens de milho e sorgo são as
forragens prevalecentes, o uso de forragens com maior tamanho de
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partícula pode ser uma necessidade onde o aumento no teor
dietético de grãos for objetivado. Recomendações de tamanho de
partícula da cana quando a meta é maximizar o teor dietético de
alimentos concentrados podem diferir da recomendação quando a
meta é alta inclusão de forragem; para preservar as características
macrofisicas da fibra, como atividade mastigatória, motilidade
ruminal, produção de saliva ou consistência da camada flutuante de
fibra longa e de baixa densidade do conteúdo do rúmen (Pereira,
2009).
Grãos de milho inteiro ou com processamento grosseiro
estimulam a ruminação, reduzem a velocidade de degradação de
amido no rúmen e aumentam o escape ruminal de amido
comparativamente a grãos processados física ou termicamente. O
MDPS pode ser uma alternativa a ser avaliada.
Os subprodutos da agroindústria, em especial caroço de
algodão, bagaço de cana de açúcar, polpa cítrica e casca de soja
têm papel relevante na engorda de dietas com baixa forragem,
permitindo ganhos em escala, fornecimento de dietas com maior
concentração de energia, e menor risco em termos de distúrbios
ruminais.
Eventualmente o uso de aditivos capazes de controlar a
ocorrência de acidose lática, como ionóforos e outros antibióticos,
probióticos (leveduras) e produtos tamponantes (bicarbonato de
sódio, óxido de magnésio), também podem auxiliar na manutenção
de um pH mais estável em dietas com alta inclusão de concentrados,
permitindo a adoção de dietas com maior potencial fermentativo.
Por outro lado, o baixo tempo de fornecimento da dieta de
baixa forragem e a natureza terminal da produção de carne são
características
importantes
dos
confinamentos
bovinos;
normalmente, mesmo em sistemas superprecoces, os períodos de
confinamento situam em torno de 120 dias.
Apesar da redução no teor dietético de forragem ser
potencialmente vantajosa operacionalmente, a mudança nutricional
necessariamente não reduz o custo da dieta ou melhora a conversão
alimentar ou o ganho diário de peso.

III Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 287

O ENFOQUE SISTÊMICO E O ESPECTRO CONTÍNUO
A bovinocultura de corte apresenta alto grau de
complexidade, por apresentar natureza multiperiódica, contemplar
três fases (cria, recria e engorda), exploradas isoladamente ou em
conjunto, e apresentar múltiplos produtos (diversas categorias de
animais).
O produtor administra sistemas integrados, observando as
interações e a dinâmica entre os elementos do sistema de produção.
Considera-se sistema como um arranjo de componentes físicos ou
um conjunto de elementos conectados ou relacionados entre si de tal
forma que atuam como uma unidade. Assim, os técnicos necessitam
entender e avaliar os sistemas de produção objetivando aumentar a
velocidade de transferência e de adoção de tecnologia.
A bovinocultura de corte é desenvolvida sob influencia de
grande variedade de sistemas de mercado e de produção. O
desenvolvimento e a difusão de ferramentas gerenciais ajustadas às
particularidades de cada segmento da produção constituem um
desafio.
Os sistemas de produção de bovinos de corte tradicionais
apresentam menor controle sobre as variáveis ambientais (variações
climáticas e de solo), com reflexos na quantidade e qualidade das
forrageiras. Por outro lado, existem sistemas de produção com
resultados competitivos que permitem comprovar a elevada
capacidade produtiva inerente ao mundo tropical.
Para garantir a eficiência produtiva e econômica da
exploração de bovinos de corte, deve-se procurar analisá-la de uma
maneira sistêmica, integrada e dinâmica, tanto sob os aspectos
qualitativos como quantitativos (Paulino & Rehfeld, 1984). A filosofia
dos estudos de sistema é no sentido de considerar a atividade como
um todo e não como prática isolada. Reflexão sobre essa visão
sistêmica é uma necessidade atual.
A gestão do negócio pecuário deve possibilitar que os
elementos tangíveis do sistema de produção, como os recursos
naturais e as tecnologias adequadas à sua exploração, sejam
avaliados sob a égide das conseqüências econômicas, sociais e
ambientais.
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Uma análise integrada dos dados apresentados anteriormente
mostra que o desempenho animal, quantificado pelo ganho de peso
diário, varia entre – 490 e 2000 gramas por dia e a produção por
área de 6 a mais de 2000 kg de peso corporal por hectare por ano.
Enfatiza - se que os valores são diretrizes utilizáveis na prática,
ajustáveis com base em observações de campo e experiência do
profissional de Ciências Agrárias, não havendo espaço para
raciocínio em padrões determinísticos e sim sob a égide de
indicadores referenciais.
A magnitude da produção por área e por animal deve ser
entendida como parte de um contínuo, e o grau de intensidade de
utilização do fator terra ou animal (critério de avaliação), dentro do
sistema de produção, é função da posição nos extremos ou nas
posições intermediárias do contínuo e depende da combinação do
conjunto de recursos disponíveis e das tecnologias (técnicas
auxiliares de produção) em uso.
A questão é a definição de qual o ponto de mais alta
produtividade? Ou de produtividade ótima? Quais os indicadores de
resultados e pontos de referência respectivos, para a região em
análise?
A tendência atual é avançar na busca da eficiência produtiva
por meio da melhoria da eficiência alimentar e da redução nos ciclos
de produção. Obviamente, o componente tecnológico é
extremamente importante, mas os ganhos em eficiência só se
transformam em ganhos financeiros à medida que a gestão dos
processos produtivos é eficaz.
Quanto mais intensa a exploração, maiores são os custos e
os riscos. Portanto, todo o sistema deve crescer de forma
harmoniosa. Cada propriedade representa uma situação singular e é
preciso que cada produtor, assessorado por profissionais
capacitados, faça os ajustes necessários para sua condição,
tentando obter resultados economicamente significativos.
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INTRODUÇÃO
As raças zebuínas encontram-se amplamente distribuídas nas
regiões tropicas e semi-tropicais, sendo fundamentais para a
produção de carne e leite e, consequentemente, para a economia
dessas regiões. A disseminação de raças zebuínas nos trópicos é
consequência da sua maior adaptação às condições ambientais e de
criação. Comparadas às raças taurinas, às zebuínas apresentam
maior resistência à alta umidade e temperatura (Hammond et al.,
1996; Hammond et al., 1998; Ribeiro et al., 2006; Ribeiro et al.,
2008), maior resistência à infestação de ecto e endoparasitas
(Oliveira e Alencar, 1990; Silva et al., 2004) e uma capacidade
superior para digerir pastagens de baixa qualidade em comparação
às raças Bos taurus (Valadares Filho et al., 1987). Os resultados
obtidos no Programa de Utilização de Gemoplasma (GPU), realizado
no Meat Animal Research Center (MARC), onde foram comparadas
diferentes raças bovinas de corte para várias características de
importância econômica, indicam que as raças zebuínas (Nelore e
Brahman) e suas cruzas (Brangus) estão entre as raças de maior
habilidade materna; têm velocidade de crescimento e um tamanho
adulto moderados; entretanto, são de baixa precocidade sexual e
apresentam qualidades da carcaça e carne inferiores às raças Bos
taurus.
Existe um conjunto de alternativas tecnológicas, manejo,
nutrição, etc., que podem ser utilizadas para melhorar estas
características. Na presente palestra vamos abordar como o
melhoramento genético, por meio da seleção, pode contribuir para a
diminuição da idade à puberdade, ou para o aumento da
precocidade sexual das fêmeas. Finalmente, abordaremos as
perspectivas de aplicação da seleção genômica em programas de

300 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

melhoramento de gado de corte visando o aumento da precocidade
sexual das fêmeas.
A antecipação da vida reprodutiva das fêmeas está
diretamente ligada à eficiência e à lucratividade da produção de
carne bovina. Neste sentido, vários trabalhos de pesquisa têm
indicado as vantagens de diminuir a idade ao primeiro parto das
fêmeas. Segundo Martin et al. (1992), o desempenho produtivo das
novilhas depende da idade em que as mesmas fêmeas entram em
reprodução pela primeira vez. Segundo estes autores, novilhas que
parem mais cedo têm maior vida produtiva que as fêmeas mais
tardias; assim, novilhas que parem pela primeira vez aos 2 anos de
idade deverão produzir mais bezerros que as que parem aos 3 anos
de idade. Em um estudo utilizando simulação, Beretta et al. (2001)
verificaram que reduzindo a idade ao primeiro parto de quatro para
três e de três para dois anos de idade, ocorreu um aumento na
produtividade do sistema de cria. Este aumento foi consequência da
redução das categorias improdutivas (compostas pelas fêmeas de
um e dois anos que ainda não entraram em reprodução), liberando
áreas para outras categorias (como fêmeas em reprodução) e
reduzindo o custo energético por unidade de produto. Além desses
aspectos, rebanhos com maior precocidade sexual possuem maior
disponibilidade de animais, tanto para venda como para seleção,
permitindo maior intensidade seletiva e menor intervalo de gerações
e, consequentemente, progressos genéticos mais rápidos.
A idade à puberdade é uma função do genótipo e do nível de
nutrição ou da taxa de ganho em peso da desmama até a idade de
reprodução. Short e Bellows (1971) encontraram que altas taxas de
ganho em peso, obtidas por meio de altos níveis de alimentação,
propiciaram maior precocidade sexual e pesos à puberdade.
Entretanto, segundo Greer et al. (1983), do ponto de vista biológico,
a idade à puberdade não é determinada pelo peso e sim por um
conjunto de condições fisiológicas que também resultam em um
determinado peso. Neste sentido, Wolfe et al. (1990) observaram
que a seleção para taxa de ganho em peso, não influenciou a idade
à puberdade de fêmeas da raça Hereford. Parece que, após um
determinado peso crítico ter sido atingido, as diferenças em ganho
em peso têm pouca influencia sobre a idade à puberdade (Wiltbank
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et al., 1966). Estes autores observaram que, quando o ganho pósdesmama foi pequeno, pequenas diferenças em ganho em peso
tinham um efeito importante sobre a idade à puberdade. Por outro
lado, quando o ganho pós-desmama era maior, diferenças em ganho
médio diário não afetaram a idade à puberdade.
Para ambos os sexos a idade à puberdade, característica
indicadora da precocidade sexual dos animais, é uma característica
reprodutiva importante a ser considerada nos programas de
melhoramento das raças zebuínas. No caso das fêmeas, considerase como início da puberdade a idade na qual a fêmea ovula pela
primeira vez com manifestação de estro (Notter, 1995). Segundo
Unanian (1997), a idade à puberdade nos machos é aquela em que
aparecem os primeiros espermatozóides no ejaculado. Independente
do sexo, a detecção da idade à puberdade implica em uma
cuidadosa e laboriosa coleta de informações. Nos machos envolve
coletas sequenciais de sêmen em todos os tourinhos candidatos à
seleção. Nas fêmeas, essa tarefa é bem mais complicada, uma vez
que para a detecção da primeira ovulação são necessárias repetidas
palpações retais, ultra-sonografias ou dosagens da progesterona
circulante. Além disto, a detecção do primeiro estro na fêmea requer
mão de obra adicional nas fazendas, bem como a utilização de
rufiões com marcadores, o que dificulta bastante sua obtenção em
condições extensivas. Por estes motivos, normalmente as
informações reprodutivas disponíveis das fêmeas são aquelas que
estão associadas à ocorrência de prenhez ou idade ao primeiro
parto.
Nos programas de melhoramento genético no Brasil tem-se
dado ênfase, principalmente, às características de crescimento, uma
vez que estas têm a vantagem de serem de fácil mensuração,
possuírem uma relação direta com a produção de carne e
apresentarem estimativas de herdabilidade, geralmente, de
magnitudes moderadas a altas, indicando que a seleção pode
resultar em progresso genético rápido. Apesar da baixa precocidade
sexual do rebanho Zebu, e da sua importância para a eficiência do
sistema de produção, características que medem diretamente a
precocidade sexual das fêmeas não têm sido utilizadas como critério
de seleção nos programas de melhoramento. Provavelmente, isto
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ocorra como consequência da maior dificuldade de medição e
interpretação destas características.
SELEÇÃO PARA PRECOCIDADE SEXUAL
No Brasil, para as raças zebuínas, diferente sumários são
publicadas com DEP (Diferença esperada na progênie) para
algumas características associadas à precocidade sexual, como
perímetro escrotal, idade ao primeiro parto e, mais recentemente,
probabilidade de prenhez da novilha. Entretanto, dentre estas
características, apenas o perímetro escrotal é considerado em,
praticamente, todos os índices de seleção empregados nos diversos
programas de melhoramento.
Perímetro escrotal
O perímetro escrotal, normalmente medido após a desmama,
é utilizado como característica indicadora da fertilidade das fêmeas.
Apresenta a vantagem de ser de fácil mensuração em grandes
populações e, além disto, as estimativas de herdabilidades obtidas
para esta característica são de moderadas a altas (0,30 a 0,77)
(Alencar et al., 1993a; Lôbo et al., 1995; Bergmann et al., 1996;
Quirino e Bergmann, 1997; Pereira et al., 2000; Cyrillo et al., 2001;
Garnero et al., 2001; Dias et al., 2003; Yokoo et al., 2007). Estudos
realizados utilizando modelos de regressão aleatória indicam que
esta característica é mais herdável quando mensurada em torno dos
400 dias de idade (Meyer e Johnston, 2001; Albuquerque et al.,
2005). Resultados semelhantes foram obtidos por Yokoo et al.
(2007) analisando perímetro escrotal medido em três idades (365,
450 e 550 dias de idade) na raça Nelore. A estimativa de
herdabilidade para perímetro medido aos 450 dias de idade foi
superior (0,53) às obtidas para os 365 e 550 dias de idade, 0,48 e
0,42, respectivamente. Considerando este fato e a alta correlação
genética existente entre as três medidas (acima de 0,81), os autores
concluíram que apenas uma medida de perímetro escrotal seria
necessária para utilizar como critério de seleção, recomendando que
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a circunferência escrotal deva ser mensurada próxima aos 450 dias
de idade.
Alguns pesquisadores sugeriram que, no Zebu, seria mais
adequado utilizar como critério de seleção o volume escrotal, em
lugar do perímetro. Neste sentido, Boligon et al. (2009), trabalhando
com a raça Nelore, avaliaram o perímetro e o volume testicular em
três idades, aos 9, 12 e 18 meses de idade. As estimativas de
herdabilidade foram superiores para o perímetro (0,29; 0,39 e 0,42
para os 9, 12 e 18 meses de idade, respectivamente) que para o
volume testicular (0,19; 0,26 e 0,39). As correlações genéticas
obtidas entre o perímetro e o volume testiculares medidos na mesma
idade foram moderadas a altas, variando de 0,71 a 0,81. Os autores
concluíram que volume e perímetro escrotal são determinados em
grande parte pelos mesmos genes e, em virtude da maior dificuldade
de mensuração do volume, não existe necessidade de mudar o
critério de seleção de perímetro para volume testicular.
Existem evidências que o perímetro escrotal está
correlacionado, negativa e favoravelmente, com a idade ao primeiro
parto de fêmeas, com valores de correlação genética variando de 0,13 a -0,44 (Martins Filho e Lôbo, 1991; Pereira et al., 2000; Pereira
et al., 2002; Dias et al., 2003; Boligon et al., 2007) e positivamente
(correlação variando de 0,11 a 0,27) com a probabilidade de prenhez
em novilhas jovens (Eler et al., 2006). Seleção para aumentar o
perímetro escrotal, em longo prazo, deve levar a um aumento na
precocidade sexual das fêmeas. Entretanto, como as estimativas de
correlação obtidas entre estas características não são altas, a
resposta correlacionada à seleção, para precocidade sexual é lenta.
Além disto, vários estudos têm sido conduzidos procurando
determinar a associação entre perímetro escrotal e outras
características de importância produtiva. Neste sentido, verificou-se
que o perímetro escrotal está positiva e favoravelmente
correlacionado com características de peso, com correlações
genéticas variando de 0,31 a 0,71 (Cyrillo et al., 2001; Garnero et al.,
2001; Yokoo et al., 2007). Estes resultados indicam que a seleção
para o aumento do perímetro escrotal deve resultar, por resposta
correlacionada, em aumento do peso e vice-versa.

304 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

Existem evidências de que a seleção para maior perímetro
escrotal não deve influenciar de forma significativa o tempo de
permanência (longevidade) das fêmeas no rebanho (Gianlorenço et
al., 2003; Silva et al., 2006), o peso adulto ou a taxa de maturação
de fêmeas (Silva et al., 2000). Recentemente, Yokoo et al. (2010)
concluíram que a seleção para maior perímetro escrotal aos 365,
450 e 550 dias de idade em bovinos da raça Nelore, não deverá
promover mudanças desfavoráveis nas características da carcaça
obtidas por ultrassonografía, como a área de olho de lombo e a
espessura de gordura.
Embora a correlação genética entre perímetro escrotal e
idade ao primeiro parto seja na direção desejada, as estimativas,
obtidas em raças Zebus, têm sido bem mais baixas que as
inicialmente encontradas em bovinos de origem Européia (Brinks et
al., 1978; Morris et al.,1992; Morris et al., 1993; Morris e Wilson,
1997; Morris et al., 2000). Assim, seria mais eficiente incluir uma
medida direta da precocidade em fêmeas.
Idade ao primeiro parto
A idade ao primeiro parto é outra característica que vem
sendo utilizada como indicadora de precocidade sexual de fêmeas.
Em geral, esta apresenta estimativas de herdabilidade de
magnitudes de baixas a moderadas (0,01 a 0,46) (Mariante, 1978;
Pereira et al., 1991; Oliveira, 1995; Gressler et al., 1998; Lôbo, 1998;
Mercadante et al., 2000; Pereira et al., 2000; Dias et al., 2004).
Entretanto, a maioria das estimativas de herdabiliadade descrita na
literatura é baixa magnitude, indicando que a resposta à seleção
para esta característica deve ser lenta. Um dos motivos para esta
baixa herdabilidade é que a idade ao primeiro parto é uma
característica sujeita à influência do manejo reprodutivo adotado na
fazenda. A maioria dos produtores utiliza a idade ou o peso como
critério para o início da vida reprodutiva. Dessa forma, não é possível
identificar as novilhas com maior precocidade sexual e, em
consequência, parte da variabilidade genética não é detectada.
Alguns estudos, como o de Pereira et al. (2002) e Dias et al.
(2004) têm indicado que para aumentar a resposta à seleção para
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esta característica, é necessário expor fêmeas em idades mais
jovens. Dias et al. (2004) estimaram herdabilidade para idade ao
primeiro parto utilizando dois conjuntos de dados: 1- com primeira
monta antecipada (16 a 18 meses de idade) e 2- com primeira monta
aos 24 meses de idade. Os autores verificaram um aumento da
variabilidade genética para idade ao primeiro parto com estimativas
de herdabilidade de 0,01 (monta aos 24 meses) para 0,20 (monta ao
16-18 meses). De forma semelhante, Pereira et al. (2002) verificaram
que quando a idade ao primeiro parto foi avaliada em fêmeas
expostas pela primeira vez ao touro aos 14 ou aos 26 meses de
idade, as estimativas de herdabilidade foram 0,19 e 0,02,
respectivamente. Portanto, a utilização da idade ao primeiro parto
como critério de seleção pode apresentar maior resposta à seleção
em populações nas quais as novilhas entram na estação de monta
mais cedo, em torno de 14 a 18 meses de idade.
Outro aspecto importante para explicar as baixas estimativas
de herdabilidade para idade ao primeiro parto em bovinos de corte, é
o fato de serem incluídas nas análises apenas as fêmeas que
pariram, o que leva a uma redução da variabilidade genética desta
característica. Dias et al. (2004) observaram que inclusão de todas
as fêmeas nascidas no rebanho, tanto as que pariram como as que
falharam, proporcionou um aumento da variabilidade genética para a
idade ao primeiro parto, incrementando a estimativa de herdabilidade
de 0,20 para 0,36. Resultados semelhantes foram descritos por
Mercadante et al. (2002) para características reprodutivas. Os
autores concluíram que a inclusão nas análises apenas dos dados
das fêmeas férteis contribuiu para mascarar as diferenças genéticas
entre os animais.
Vários são os estudos que relacionam a idade ao primeiro
parto com características ponderais de machos e fêmeas. Neste
sentido, correlações favoráveis, negativas, variando de -0,09 a -0,29,
entre idade ao primeiro parto e pesos em várias idades, como peso à
desmama, peso a um ano, e ganho de peso pós-desmama têm sido
relatadas (Mercadante et al., 2000; Pereira et al., 2001; Boligon et
al., 2010). Este resultado é esperado, uma vez que o critério de peso
vivo é normalmente utilizado pelos criadores para definir a entrada
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das novilhas em reprodução, portanto, as novilhas selecionadas para
reprodução são as mais pesadas.
Mercadante et al. (2000), trabalhando com animais Nelore de
um rebanho experimental, selecionado para peso ao sobreano,
estimaram correlação genética de -0,44 entre a idade ao primeiro
parto e a longevidade ou tempo de permanência, sugerindo que
novilhas sexualmente mais precoces têm maior probabilidade de
permanecer por mais tempo no rebanho. Estudos realizados com
outras raças bovinas também encontraram resultados semelhantes,
aonde fêmeas com uma menor idade ao primeiro parto tenderam a
permanecer por mais tempo no rebanho, ou seja, maior longevidade
(Mello et al., 2006; Baldi et al., 2008).
Ocorrência de prenhez em novilhas
Mais recentemente, a ocorrência de prenhez de novilhas é
uma característica que tem sido indicada para avaliar a precocidade
sexual de fêmeas. Uma vantagem desta característica é que a
mesma possui definição simples: é a observação da novilha que
concebeu e pariu, dado que foi exposta na estação de monta.
Prenhez de novilhas é uma característica binária, sendo atribuído “1”
(sucesso) para as novilhas que conceberam e pariram, e “0”
(fracasso) para as que falharam. Desta forma, todas as fêmeas são
incluídas naturalmente nas análises sem a necessidade de se utilizar
penalidades para as fêmeas não paridas (Silva et al., 2005). Além
disto, em vários estudos, têm-se verificado que esta característica
pode responder rapidamente à seleção em virtude das altas
estimativas de herdabilidade que têm sido obtidas, variando de 0,50
a 0,73 para novilhas expostas pela primeira vez entre os 14 e 18
meses de idade (Eler et al., 2002; Silva et al., 2003; Eler et al., 2004;
Silva et al., 2005; Shiotsuki et al., 2009a).
Silva et al. (2005) compararam a variabilidade genética para
ocorrência de prenhez em novilhas utilizando dois grupos, um que
entrou em uma estação de monta antecipada em torno de 16 meses
de idade (Pr16) e outro que incluiu, além destas, fêmeas que foram
expostas na estação normal aos 24 meses (Pr24). As estimativas de
herdabilidade obtidas para Pr16 e Pr24 foram 0,52 e 0,12,
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respectivamente. Aos 16 meses apenas os animais sexualmente
precoces apresentavam condições fisiológicas que possibilitaram a
concepção durante a estação de monta, permitindo uma melhor
identificação de diferenças genéticas entre os animais. Já, aos 24
meses de idade, com manejo alimentar adequado, a maior parte das
novilhas apresentou estado fisiológico adequado para a ocorrência
de prenhez o que diminuiu a variabilidade genética. Desse modo,
para selecionar para precocidade sexual, torna-se necessário que as
fêmeas sejam expostas mais cedo, de forma que as diferenças
genéticas entre elas possam ser identificadas. Estes resultados
concordam com aqueles descritos para idade ao primeiro parto,
confirmando que, para se obter reposta rápida para precocidade
sexual de fêmeas é necessário que estas tenham oportunidade de
se reproduzir em idades jovens.
As associações genéticas entre a ocorrência de prenhez de
novilha em idades jovens, com outras características têm sido objeto
de estudo por vários grupos de pesquisa. Existem evidências que a
seleção para maior peso ao sobreano, escores de conformação
corporal, bem como circunferência escrotal, deve levar a pequenas
mudanças favoráveis na precocidade sexual em fêmeas (Eler et al.,
2004; Shiotsuki et al., 2009a). Entretanto, a seleção para animais
com maior altura na garupa ao sobreano e maior peso à desmama,
poderá diminuir a precocidade sexual das fêmeas (Shiotsuki et al.,
2009a; Shiotsuki et al., 2009b). Além disto, Van Melis et al. (2010)
relataram uma associação favorável, correlação genética alta e
positiva (0,82), entre a ocorrência de prenhez de fêmeas em idades
jovens e a habilidade da mesma permanecer no rebanho. Os autores
concluíram que a seleção para maior precocidade das fêmeas
deverá aumentar a probabilidade da mesma permanecer por mais
tempo no rebanho.
Estimativas de correlação genética entre perímetro e
ocorrência de prenhez são baixas (Silva et al., 2002; Eler et al.,
2006), variando de 0,11 a 0,40, entretanto, segundo Eler et al. (2004)
as medidas de perímetro escrotal continuam sendo úteis dentro do
processo de seleção para precocidade sexual das fêmeas. De
acordo com estes autores a utilização do perímetro escrotal em
análises bi-características com ocorrência de prenhez de novilha aos
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14 meses de idade (PP14) permitem a obtenção de estimativas de
DEP para PP14 mais acuradas, principalmente para touros jovens,
os quais ainda não possuem informações de prenhez das filhas.
Uma preocupação entre criadores e pesquisadores é o efeito
da antecipação do inicio da vida reprodutiva da novilha para que
ocorra uma primeira parição aos 22-27 meses de idade, sobre o
desempenho futuro desta fêmea e sua permanência no rebanho.
Neste sentido, Terakado et al. (2008) e Terakado et al. (2009ab)
comparam o desempenho de vacas sexualmente precoces, expostas
pela primeira vez aos 15-16 meses de idade, e não-precoces,
expostas com aproximadamente 24 meses de idade. Os autores não
observaram diferenças entre os dois grupos em termos do peso
médio de seus bezerros após o primeiro parto; no tempo de
permanência das fêmeas no rebanho, e nem no peso adulto das
fêmeas.
SELEÇÃO GENÔMICA PARA CARACTERÍSTICAS
REPRODUTIVAS
Tanto em gado de corte como nas demais espécies
domésticas, a maioria das características de interesse econômico é
determinada pela combinação dos efeitos ambientais e a ação de
vários genes. Neste sentido, o modelo infinitesimal foi proposto por
Fischer (1918), que pressupõe que as características estão
determinadas por um número infinito de genes com ação aditiva, em
que cada gene tem um efeito infinitesimal ou muito pequeno sobre a
característica. Este modelo tem sido muito útil para o melhoramento
animal, sendo a base da teoria para a estimação dos valores
genéticos (Henderson, 1984).
Nas últimas décadas, vários genes têm sido identificados que
afetam ou influenciam as características de importância econômica,
chamados genes de efeito maior (quantitative trait loci: QTL), porque
explicam uma determinada fração da variação fenotípica da
característica (Anderson, 2001). A utilização em forma conjunta da
informação obtida dos marcadores moleculares e dos dados de
produção fenotípicos e de pedigree para a seleção dos animais,
chamada seleção assistida por marcadores (SAM), tem sido
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recomendada com o objetivo de aumentar o ganho genético anual
para as características de importância econômica em várias
espécies animais (Dekkers, 2004). Em alguns países como na
França e Alemanha, a seleção assistida por marcadores vem sendo
aplicada em programas de melhoramento de suínos e gado de leite
(Boichard et al. 2002; Bennewitz et al. 2003; Plastow et al., 2003).
Meuwissen e Goddard (1996) mostraram, a partir de dados
simulados, que a SAM é especialmente útil para aquelas
características de baixa herdabilidade, com alto custo de
mensuração, medidas tardiamente na vida do animal ou após a
seleção.
Portanto, a SAM fornece uma possibilidade de melhorar
características de mensuração difícil e baixa herdabilidade, como as
características indicadoras de precocidade sexual. Sem dúvida, a
identificação de QTL para características reprodutivas das fêmeas
poderá contribuir para uma melhoria na eficiência de seleção para
estas características (Höglund et al., 2009). Normalmente, para a
avaliação das características reprodutivas das fêmeas, os touros
selecionados como candidatos para seleção devem ser provados
através de um teste de progênie, uma vez que a expressão destas
características é limitada ao sexo, o que retarda e encarece o
processo de seleção. Segundo Schaeffer et al. (2006), em gado de
leite, a utilização de marcadores moleculares para a seleção dos
reprodutores para características ligadas à fertilidade das fêmeas,
permitirá antecipar o processo de seleção, diminuir os custos da
avaliação, aumentar a acurácia de seleção e incrementar o ganho
genético. Possivelmente, em gado de corte ainda seja mais
importante o impacto da utilização da seleção assistida por
marcadores, uma vez que os processos biológicos são ainda mais
lentos, principalmente por restrições ambientais, e a falta e
dificuldade de mensuração limitam em maior medida o ganho
genético obtido para estas características.
Na última década, vários estudos em gado de leite têm
reportado QTL associados a características reprodutivas utilizando,
principalmente, marcadores microssatélites (Schrooten et al., 2000;
Kühn et al., 2003; Ashwell et al., 2004; Schnabel et al., 2005;
Holmberg e Andersson-Eklund, 2006; Höglund et al., 2009).
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Entretanto, em gado de corte, ainda são escassos os estudos de
identificação
de
marcadores
moleculares
associados
a
características reprodutivas das fêmeas. Neste sentido, marcadores
moleculares têm sido associados com o intervalo de partos em
bovinos da raça Brangus-Ibagé (Oliveira et al., 2005 e Weimer et al.,
2007), bem como com a taxa de partos gemelares e a taxa de
ovulação em bovinos de uma linha sintética nos Estados Unidos
(Allan et al., 2007; Allan et al. 2009). Com relação às características
reprodutivas existe maior dificuldade para extrapolar os resultados
obtidos nos estudos de marcadores moleculares em gado de leite
para gado de corte, uma vez que as características utilizadas como
indicadoras de fertilidade nos rebanhos leiteiros e de corte são
normalmente diferentes. Além disto, a maioria dos estudos tem sido
realizada com animais Bos taurus cujos marcadores não são,
necessariamente, aplicáveis a zebuínos.
Um problema da implementação da SAM é que somente uma
proporção pequena da variância genética total é capturada pelos
marcadores moleculares, limitando o progresso ou ganho genético
(Solberg et al. 2008). Além disto, uma das maiores dificuldades tem
sido a incorporação, nos programas de avaliação genética, dos
dados proveniente dos marcadores moleculares em conjunto com a
informação dos poligenes, visando a predição dos valores genéticos
para as características de importância econômica, por meio do BLUP
(Best Linear Unbiased Predictor ou Melhor preditor Linear não
Viesado).
Nos últimos anos, após o seqüenciamento do genoma humano
e de várias espécies de animais domésticos, uma quantidade
significativa de trabalhos sobre a aplicação de dados genômicos em
diversas áreas tem sido publicada no mundo. Atualmente, está
disponível uma série de ferramentas que permitem obter informações
genômicas em larga escala em várias espécies de animais
domésticos. Neste sentido, algumas empresas iniciaram a
comercialização de painéis para bovinos contendo milhares de
polimorfismos de base única (SNP) espalhados pelo genoma. Até o
final do ano de 2010, uma destas empresas, a Illumina, deverá
liberar um chip para bovinos com cerca de 500.000 SNP. Os SNP
são a forma de variação mais abundante de polimorfismos de DNA
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em todo o genoma e têm se tornado preferencial sobre outros tipos
de marcadores moleculares uma vez que apresentam menores taxas
relativas de mutação e são de fácil genotipagem (Romualdi et al.
2002; Youngerman et al., 2004). Os SNP são comumente utilizados
para a detecção e localização de QTL para características
complexas (Hayes et al. 2006).
Visando superar as limitações da SAM, Meuwissen et al.
(2001) propuseram a utilização da chamada seleção assistida por
marcadores considerando todo o genoma (Genome-wide marker
assisted selection ou seleção genômica). A seleção genômica é
realizada com base nos valores genômicos preditos a partir de
marcadores de alta densidade espalhados em todo o genoma
(Meuwissen et al., 2001; Bennewitz et al., 2009; Calus et al., 2009).
Esse tipo de seleção considera um conjunto muito denso de
marcadores (SNPs) cobrindo todo o genoma o que, potencialmente,
explica toda a variância genética, assumindo-se que os marcadores
estejam em desequilíbrio de ligação com os QTLs de forma que os
efeitos sejam válidos para a população.
De acordo com Dekkers (2007), Muir (2007) e Meuwissen
(2007) a seleção genômica, comparada à tradicional, baseada no
BLUP, fornece: 1) predições dos valores genéticos com maior
acurácia, principalmente para as características que se expressam
em um único sexo e/ou que sejam de baixa herdabilidade, 2) menor
incremento na consangüinidade, além de 3) antecipar o processo de
seleção no caso de características mensuradas tardiamente na vida
do animal ou de mensuração difícil e de alto custo. Schrooten et al.
(2005) relataram aumento no progresso genético entre 19 a 31% em
comparação com o teste de progênie, quando os marcadores
moleculares explicaram 50% da variância genotípica. Em vários
países como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Holanda, os
valores genéticos de touros para produção de leite vêm sendo
preditos a partir de informações genômicas (Hayes et al., 2009).
A utilização de um conjunto denso de marcadores para a
identificação de QTL´s, a estimação dos efeitos de um grande
número de marcadores pode trazer problemas computacionais e
estatísticos (Long et al. 2007). Em diversos estudos (Long et al.
2007; González-Recio et al. 2008; Sherman et al., 2009) têm se
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proposto alternativas visando diminuir o número de SNP´s e, dessa
forma, incluir nas análises somente aqueles mais informativos. Isto
permitirá reduzir o custo do painel de SNP´s bem como diminuir a
complexidade das análises, entretanto, a perda de informação e os
resultados obtidos com um painel personalizado devem ser
avaliados. Visando aumentar a acurácia das estimativas dos valores
genomicos, Haley e Visscher (1998) sugeriram considerar a
informação dos marcadores moleculares em conjunto com a
informação dos poligenes, considerando assim aquela fração da
variância genética que não é levada em conta pelos marcadores.
Neste sentido, Calus e Veerkamp (2007) mostraram, a partir de
dados simulados, que no caso de características de baixa
herdabilidade e com um baixo desequilíbrio de ligação entre os
marcadores, a acurácia de seleção aumentou quando a informação
dos marcadores e dos poligenes foi considerada em conjunto.
Entretanto, Legarra et al. (2008), a partir de dados reais e utilizando
uma maior quantidade de marcadores do que os autores acima
citados, não encontraram vantagem em termos de acurácia em
combinar as informações dos poligenes e dos marcadores. Tais
resultados indicam que à medida que o número de marcadores
aumenta, existe uma maior abrangência do genoma e a vantagem
(maior acurácia) de incluir a informação dos poligenes diminui.
No Brasil, a disponibilidade de dados sobre características
indicadoras de precocidade sexual é relativamente grande, uma vez
que são contempladas em alguns programas de avaliação genética.
Além disso, uma vantagem em nosso país é o grande número de
animais e a possibilidade de obtenção de informações fenotípicas
para várias características de importância econômica, a um custo
menor em relação a outros países, o que é necessário para a
validação e utilização dos chips disponíveis no mercado. Entretanto,
ainda é necessário desenvolver metodologias que permitam a
utilização de dados genômicos em programas de melhoramento
genético de gado de corte no Brasil. A seleção genômica representa
uma alternativa que permitirá avanços importantes para a pecuária
corte, não somente através de maiores ganhos genéticos para
aquelas características aonde a resposta à seleção tem sido baixa,
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mas também por mudanças na estrutura dos programas de
melhoramento genético de gado de corte.
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Biological nitrogen fixation (BNF) consists in the catalytic
reduction of dinitrogen (N2) to NH4+, by the nitrogenase complex. This
reaction is of great importance to the N-cycle contributing up to 60%
of the total fixed nitrogen of the Biosphere. This is an energy costly
reaction demanding a minimum of 28 ATP mole equivalent to
produce 2 moles of NH4+. In practical term this means that the energy
content of 450 kg of sugar is needed to produce 100 kg of NH4+. The
capacity to fix nitrogen is restricted to prokaryotes occurring in most
Bacteria phylogenetic groups and in methanogenic Archaea (Dixon &
Kahn, 2004). Nitrogen-fixing organisms are called diazotrophs and
can be classified as free-living, symbiotic and associative/endophytic.
The work of Johanna Döbereiner’s group was fundamental in the
discovery of several bacterial diazotrophs associated to gramineae.
Among these Beijerinckia fluminensis, Azotobacter paspali
(Azorhizophilus paspali) Azospirillum brasilense, A. lipoferum, A.
amazonense, Herbaspirillum seropedicae, H. rubrisubalbicans,
Gluconacetobacter diazotrophicus, Burkholderia brasilensis and B.
tropica (Baldani & Baldani, 2005). A. brasilense, A. amazonense, H.
seropedicae, G. diazotrophicus are the best studied diazotrophs in
terms of agronomical applications as plant inoculants. These
organisms are efficient plant growth-promoting bacteria, and most of
their beneficial effects to crop productivity can be attributed to
nitrogen fixation, phytohormones production, and biocontrol of
phytopathogens.
Plant inoculation of cereals and grasses with these bacteria, in
special Azospirillum brasilense, the best studied, can lead to strong
promotion of the development of the root system with increases in
density and length of root hairs and in the number and volume of
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lateral roots; significant increases in nutrient absorption by the host
plant (K+, Ca2+, PO43-, H2O), increase in plant resistance to water
stress (draught resistance), acceleration of N-mobilization of seed
and plantlet growth (increased precocity) and early flowering. In
addition, increased protection against pathogens, increases in
legume nodulation (soybean and black beans) and productivity upon
co-inoculation with rhizobia have been reported. Furthermore,
experimental evidence indicates that there is strong interaction
between bacterial strains, plant cultivars and the environment (see
Baldani & Baldani, 2005). For reviews on Physiology, Genetics,
Ecology, Microbiology and Plant interactions of Azospirillum and
other associative/endophytic nitrogen-fixing bacteria see Baldani &
Baldani (2005), Dobbelaere & Okon (2007), Pedrosa and Elmerich,
(2007).
A thorough review on BNF associated with Brachiaria and
other forage grasses was published by Reis Jr, Teixeira and Reis in
2002. A recent paper by Silva et al. (2010) analyses the effect of
different levels of cutting in N-accumulation and productivity of
Brachiaria decumbens, B. humidicola and Pennisetum purpureum.
An extensive review on Gramineae crop and forage inoculation with
Azospirillum brasilense and other nitrogen-fixing bacteria was
recently published by Reis (2007). Finally, an overall analysis of all
experimentation with endophytic diazotrophs inoculation, specially
Azospirilllum, since its discovery by Döbereiner and collaborators in
the 70’s, revealed positive effects in more than 65% of the trials,
ranging from 5 to 35% increase in crop productivity (Okon &
Labandera-Gonzalez, 1994). The recent approval by the MAPA of a
Azospirillum brasilense and A. lipoferum series Ab-V (Hungria et al.
2009), for use in commercial inoculant in Brazil for wheat, maize and
rice (DOU Diário Oficial da União (nº. 178, 17/09/2009, seção 1,
página 7) has promoted an enormous interest in these diazotrophic
plant-growth promoting bacteria. In this presentation a review on the
state of the art and perspectives of increased grass forage
productivity through inoculation with plant-growth promoting nitrogenfixing bacteria will be presented.
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INTRODUÇÃO
A produção animal, mesmo em países altamente
industrializados, é um setor estratégico da economia e cada vez
mais tecnologia é associada a este setor, com o propósito de
aperfeiçoar o processo de transformação e beneficiamento,
aumentando assim, a qualidade dos produtos de origem animal
(PIRES, 2002). No entanto ainda existem questões importantes
quando o assunto é agregar tecnologia à produção animal, por
exemplo: Como a tecnologia ira remunerar o mercado de produtos
de origem animal? Que tecnologia é necessária? Ambas as questões
devem ser respondidas paralelamente. A primeira questão foge do
âmbito deste artigo, mas se relaciona intimamente com a segunda
questão. Para compreender parte do processo de produção animal,
deve-se em alguns momentos realizar medidas e obter informações
e dados do sistema. No âmbito da zootecnia de precisão a palavra
chave é “medição”, a medida realizada deve ser precisa e em alguns
casos automatizada. É neste contexto que se insere este artigo, se
existe uma questão sobre qual tecnologia é necessária, com certeza
uma das respostas possíveis é a tecnologia da medida automática e
precisa das variáveis zootécnicas.
Com o grande número de variáveis zootécnicas que precisam
ser monitoradas, torna-se indispensável o desenvolvimento de
instrumentos, ferramentas e técnicas, que permitam tanto ao
pesquisador acadêmico quanto ao produtor realizar medidas mais
apuradas. Assim, dados serão transformados em informações,
através do conhecimento e estas, em possíveis decisões e
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conclusões, tanto no âmbito acadêmico quanto na gestão da
qualidade, segurança e produtividade do lado do produtor. Assim,
uma tecnologia necessária é a utilização de sistemas eletrônicos e
computacionais para a medição, monitoração e controle, para
estabelecer novos e melhores padrões seja na obtenção da
informação zootécnica, seja na sua gestão como um negócio. Este
artigo irá apresentar de forma concisa como a segunda questão,
mesmo que não totalmente respondida, pode ser abordada no
âmbito da pesquisa cientifica acadêmica , sob dois aspectos:
Rastreabilidade e monitoração eletrônica e Medição e controle de
variáveis zootécnicas.
RASTREABILIDADE E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
A tecnologia RFID (Radio Frequence Identification – RFID) já
é utilizada em algumas aplicações, como por exemplo, em controles
de acesso a locais restritos, ambientes corporativos e em meios de
transporte, ambos por meio de cartões de aproximação, como chips
ou tags ativas ou passivas, dependendo da aplicação. Para efeitos
de utilização em animais, o transponder pode ser utilizado sob a
forma de brincos eletrônicos, injetáveis e através do bolo reticular.
O bolo reticular é uma cápsula de cerâmica que envolve o
transponder, após deglutição pelo ruminante, a cápsula por
gravidade deverá ficar alojada no retículo rumem, onde deverá
permanecer até o final da vida do animal (GARCIA, 2004). As
vantagens do sistema de identificação eletrônica por rádio-freqüência
são inúmeras, podem ser armazenadas em um mesmo equipamento
diversas informações, tanto sobre o animal, como sobre a
propriedade ou proprietário.
A identificação do animal fica
armazenada em um microchip, não necessitando de qualquer meio
físico para a transmissão de seus dados, possuindo desta forma,
fácil comunicabilidade com o sistema central de processamento e
monitoramento. O sistema de identificação eletrônica via RFID é
constituído por transponder, um leitor e um software gerenciador. O
transponder é um circuito ressonante constituído por uma antena,
um capacitor e um microchip (DA SILVA, 2004).
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Existem basicamente dois tipos de transponders, os quais se
diferem em função da utilização de baterias, ou seja, o passivo, que
não precisa de uma fonte de alimentação e o ativo, que necessita de
uma fonte para manter a comunicação com a antena coletora.
Portanto, garantindo uma identificação segura, que é a base para a
maior parte das funções do sistema de manejo e gerenciamento,
resultando em melhores progressos zootécnicos, controle,
otimização e economia de produção. Os sistemas ou métodos
tradicionalmente utilizados, como brincos, colares, tatuagens, ferro
quente (a fogo ou elétrico) etc., permitem uma identificação prática
de cada animal do rebanho (MARTINS; LOPES, 2003). Entretanto,
esses sistemas apresentam dificuldade de visualização e
identificação à distância, necessidade de acondicionamento dos
animais, além de problemas de leitura devido à abrasão dos
caracteres, sujeiras, erros de transcrição e possibilidade de
duplicação de número (MARTINS; LOPES, 2003). Além disso, esses
métodos podem sofrer fraudes ou alterações nas anotações
realizadas.
Os métodos tradicionais, na realidade, não são totalmente
confiáveis, porque freqüentemente ocasionam perdas de dados,
representando um prejuízo aos sistemas gestores. Desta forma, com
a utilização da identificação eletrônica dos animais, elimina-se essa
preocupação, pois existirá maior segurança no recebimento dos
dados coletados, uma vez que os mesmos passarão a ser obtidos
automaticamente, pelo sistema de coleta. Espera-se, portanto, com
esses métodos de identificação, que se possa fazer um sistema de
rastreabilidade que atenda a todas as exigências governamentais e
internacionais.
Um sistema de monitoramento e identificação animal oferece
grandes possibilidades e potencialidades aos seus usuários. A
principal diferença entre um sistema tradicional e um informatizado
está basicamente na forma de aquisição dos dados. No sistema
tradicional os dados são alimentados ou inseridos no sistema através
de um processo manual – digitação, enquanto no processo
informatizado, os dados são inseridos no sistema de forma
automática ou através de requisições feitas pelo usuário,
aumentando assim, a confiabilidade na coleta da informação
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(GARCIA, 2004).
Esta nova estrutura permitirá a identificação de
qualquer informação pertinente ao animal durante o seu ciclo de
vida, inclusive com a identificação dos períodos de coleta dos dados,
ou seja, a hora e a data da realização da coleta. A utilização
adequada da identificação e do rastreamento eletrônico permitirá
atender às exigências do mercado (nacional e internacional), como
também, oferecer dados, para um sistema de gestão da atividade
produtiva que propiciará ao pecuarista, zootecnistas, gestores e
também aos frigoríficos, uma maior eficiência e redução de perdas
(GUTIERREZ; FILHA; NEVES, 2005).
Segundo Da Silva (2004) em 2002 foi realizado uma
comparação entre quatro métodos de identificação animal: brincos
numerados, tatuagem na face interna do pavilhão auricular, marca
com ferro incandescente e implante de transponder intra-ruminal,
realizados por Ferreira e Meirelles (2002), que analisaram a
facilidade de implantação, taxa de perda ou quebra, após seis
meses, taxa de ocorrência de alterações clínicas e taxa de
recuperação dos artefatos instalados nos bovinos. Segundo Ferreira
e Meirelles (2002) não houve resultados relevantes quando foram
analisadas as variáveis taxas de perda ou quebra após seis meses,
taxa de ocorrência de alterações clínicas e taxa de recuperação dos
artefatos instalados nos bovinos. Com relação à taxa de perda,
Ferreira e Meirelles (2002) observaram uma variação entre as
variáveis tatuagens e brincos, respectivamente de, 2,38% e 1,19%.
No que diz respeito à facilidade e rapidez de leitura comparando-se
os resultados encontrados, foram encontradas diferenças
significativas entre os grupos quando analisados pelo teste de
Duncan (p<0,0001). O mais rápido na leitura foi o transponder intraruminal, com o tempo de 1 segundo e os outros com tempo de leitura
em torno de 6 segundos. Os autores constataram que o brinco e a
tatuagem são mais rápidos de instalação, apesar de terem sido
executados no tronco, com a contenção dos animais envolvidos,
além de que, o procedimento não necessitou ser tão rigoroso e
criterioso como os outros métodos, entretanto necessitou-se de
maior agilidade da equipe. Ao analisar a taxa de erro na transcrição
da leitura, constatou-se que o transponder intra-ruminal, os brincos e
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a marca a ferro incandescente não apresentaram erro de leitura e a
tatuagem apresentou dificuldade em 2,38% dos animais.
Ante ao reaproveitamento dos artefatos utilizados, constatouse que o transponder intra-ruminal é o único que tem a possibilidade
de reaproveitamento, apenas dependendo de uma autorização do
governo federal regulamentando o assunto.

e-SCIENCE ZOOTÉCNICO
Segundo Lican, Zhaohui e Yunhe (2003) e-Science pode ser
definido como a colaboração global em áreas fundamentais da
ciência através do compartilhamento, geração de pesquisas,
discussões de resultados e idéias de uma maneira mais específica e
efetiva. As grandes quantidades de dados armazenadas sem suas
bases permitem aos pesquisadores compartilharem informações
através da sua disseminação e da maneira como as mesmas são
adquiridas, formando assim, um grande repositório de dados, o qual
pode ser definido como um poderoso Data Warehouse. Essa base
de dados possibilita distribuir, integrar e desenvolver soluções com
alto desempenho, baseada nas análises e decisões que podem ser
extraídas dessa base (BERSON; SMITH, 1997).
Os dados são adquiridos de diversas formas, como por
exemplo, processamentos, sensores, saídas de outros sistemas que
permitirão uma análise de grandes coleções de dados, que impõem
o uso de recursos computacionais de alto desempenho e de
sistemas de visualização de imagens, se necessário (SBC, 2006).
Este sistema é composto por três ferramentas básicas, que
são: o repositório de dados (Data Warehouse), um editor de
Metadados e uma ferramenta de busca, além da possibilidade de
inserção de uma quarta ferramenta, o Data Mining, que permite a
extração de padrões escondidos. Portanto, e-Science tem como
premissa básica a colaboração global entre áreas da ciência,
permitindo a geração, análise, compartilhamento e discussões de
insights e resultados obtidos em experimentos.
A Figura 1 abaixo permite visualizar a arquitetura básica de
um e-Science e suas funcionalidades de acesso:
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Figura 1 - Arquitetura de um modelo de Rede de um e-Science Grid.
Adaptado de: Lican, Zhaohui e Yunhe (2003).
Os benefícios da aplicação do e-Science para a comunidade
são relevantes, principalmente quando desenvolvidos com
tecnologias avançadas de redes de computadores o que permite
maior facilidade e disponibilização de informação, conforme figura
acima.
Em alguns casos, o benefício é a capacidade de acesso e
controle de recursos remotos, como instrumentos, recursos
computacionais, telemetria, visualização ou análise de dados; em
outros casos, a capacidade de colaboração entre específicos
(pesquisadores ou especialistas remotos).
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Outra facilidade gerada pela aplicação do e-Science é o de
prover um mecanismo com metodologias novas de investigação
científica, ou seja, a habilidade para combinar dados experimentais
em tempo real, com dados de simulação, junto com uma equipe
distribuída de pesquisadores para visualizarem e analisarem os
resultados.
Outro fato importante, diz respeito à habilidade de coletarem
dados através de sensores remotos e integrá-los em simulações ou
análises, como, por exemplo, em aplicações de áreas agrícolas ou
ambientais e em zootecnia (HEY; TREFETHEN, 2004).
O acesso aos dados ou informações é autorizado mediante
um supervisor, ou seja, o responsável pelo experimento tem
autonomia de autorizar as pessoas envolvidas e de relacionar os
experimentos que poderão ser acessados.
Esta técnica funciona da mesma forma que em uma rede. Os
usuários só têm permissão de visualizar ou alterar os dados
referentes ao seu perfil, garantindo assim, uma segurança aos
experimentos e estudos realizados de forma distribuída.
Um e-Science Zootécnico possibilitaria, portanto, o
armazenamento e distribuição de informações importantes sobre os
experimentos realizados na área de Zootecnia.
MEDIÇÃO E CONTROLE DE VARIÁVEIS ZOOTÉCNICAS
USANDO TELEMETRIA
Um sistema de medida de variáveis zootécnicas deve atender
alguns padrões e necessidades que são inerentes de um sistema de
produção animal. Por exemplo, um sistema de medida de uma
variável fisiológica, como a temperatura, dever ser realizada com o
mínimo de interferência possível. Sendo assim o uso da telemetria
em medidas de variáveis zootécnicas é imprescindível.
Um sistema de instrumentação desenvolvido para aplicações
zootécnicas é um conjunto integrado de dispositivos utilizados para
medir grandezas físicas e biológicas relacionadas aos animais e ao
seu meio ambiente.
Os instrumentos podem ser projetados para comunicarem
entre si ou com sistemas de gerenciamento, como programas de
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computadores e dispositivos microcontroladores. Desta forma, uma
rede é capaz de executar monitoramento de ambientes complexos e
variados.
As redes de instrumentos tradicionais utilizam conexões
físicas por meio de cabos como meio de enlace, mas, a evolução
das tecnologias de circuitos integrados, sensores inteligentes,
microcontroladores com alto desempenho e baixo consumo e,
principalmente, a tecnologia de comunicação por rádio freqüência
(RF) viabilizou o uso e permitiu o avanço tecnológico das redes de
instrumentos sem fio (telemetria).
A figura 2 ilustra um sistema de medição e controle. Neste
sistema as “quantidades sendo medidas” (QSM) representam o
universo das variáveis fisiológicas de um animal ou as variáveis
físicas de um ambiente. No esquema da figura 2, o sensor converte
a grandeza física em tensão ou corrente elétrica. Este sinal elétrico
resultante é normalmente de baixa amplitude e contém artefatos
originados por interferências eletromagnéticas e mecânicas,
portanto, tem que ser pré-processado. Geralmente os instrumentos
estão ligados a um sistema de controle qualquer, o que analisa a
medição enviada pelo instrumento. A resposta programada no
sistema de controle pode ser o acionamento de dispositivos inseridos
no processo ou simplesmente o armazenamento dos dados
coletados (NORTHROP, 2005).
Os trabalhos de Bishop-Hurley (2007) e Vaughan et al.
(1998), por exemplo, mostram o emprego de sistemas de
instrumentação para monitorar a posição de animais e
desenvolveram dispositivos utilizados para interferir no seu
comportamento.
Os dispositivos de controle utilizados são considerados como
partes integrantes da instrumentação e, no caso de aplicações
embarcadas, são utilizados microcontroladores.
Os instrumentos podem ser classificados, segundo sua
arquitetura, em analógicos e digitais. Os mais modernos são do tipo
digital, devido às grandes vantagens que a tecnologia digital oferece
durante o processamento, no entanto, o “front end” desses
dispositivos é analógico devido ao fato do mundo real ser analógico.
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Figura 2 - Diagrama de blocos de um sistema de instrumentação.
Como um exemplo de aplicação da instrumentação eletrônica
na experimentação animal, a figura 3 mostra um sensor que foi
adaptado para medir a temperatura da mucosa vaginal de novilhas
da raça holandesas. O sensor de temperatura usado foi o TMP100
fabricado pela Texas Instruments , é um integrado com 1,5mm de
largura por 3mm de comprimento (Figura 3), que opera na faixa de 55ºC a 125ºC. O sensor TMP100 foi testado durante três meses com
o sensor implantado na mucosa vaginal de seis novilhas da raça
holandesa.
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Figura 3 - Ilustração do elemento sensor TMP100 (ARCE, 2008).
Durante a experimentação animal, foram avaliadas algumas
situações de uso do equipamento, tais como, exposição às
intempéries, duração do implante e estabilidade do sensor. Somente
o elemento sensor TMP100 é implantado na mucosa, sendo que a
implantação foi feita no máximo três vezes em cada animal. O
restante do módulo foi fixado no dorso do animal. A Figura 4 mostra
o momento do implante do elemento sensor em uma das novilhas e
a figura 5 mostra o gráfico da temperatura medida.

Figura 4 - Ilustração do implante do elemento sensor na mucosa
vaginal do bovino (ARCE, 2008).
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Os animais foram alocados em um piquete experimental
medindo 50 m de largura por 200 m de comprimento. O equipamento
foi calibrado para fazer uma medida da temperatura a cada cinco
minutos. O testes mostraram que o sistema ficou estável durante 10
dias de experimentação sem apresentar neste período algum
alteração no implante mostrando que o sensor foi bem tolerado pelo
animal (ARCE, 2007).
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Figura 5 - Temperatura da mucosa vaginal medida a cada 5
minutos, das 07h:15min às 22h:05min, usando o sistema
desenvolvido (fonte.: (ARCE, 2008).
Além da medida da temperatura a tecnologia da medição
telemétrica permite medir outras variáveis fisiológicas remotamente
como o EEG, batimentos cardíacos e outras (SILVA, 2005).
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CONCLUSÃO
A tecnologia necessária para a produção animal é a
tecnologia que de forma pragmática irá agregar valor a este
importante setor da economia brasileira. Dentro deste contexto a
tecnologia da medição e monitoramento pode, em um primeiro
momento, ser considerada como uma das tecnologias necessárias
seja no ambiente acadêmico seja no ambiente de produção. A
resposta a quanto tal tecnologia irá remunerar ou onerar o processo
de produção irá depender da análise detalhada entre pesquisadores
e produtores através de uma interação que deve ser prioritária e
estratégica.
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AVANÇOS NOS PROTOCOLOS REPRODUTIVOS EM
FÊMEAS DE CORTE COM ADIÇÃO DE SÊMEN
CONVENCIONAL OU SEXADO
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Na bovinocultura de corte e de leite o sexo do bezerro é um
dos fatores determinantes para o desempenho produtivo e
econômico da atividade. Por exemplo, em fazendas produtoras de
leite, o bezerro macho tem pouco ou nenhum valor zootécnico. Já,
em fazendas de corte comerciais, o bezerro macho é desejado
devido ao seu maior potencial de produção. Levando em
consideração essas particularidades, muitas pesquisas vêem sendo
desenvolvidas com o objetivo de se predizer e/ou manipular a
proporção do sexo dos bezerros. Uma biotecnologia já disponível em
escala comercial é a utilização do sêmen sexado. A separação dos
espermatozóides Y dos espermatozóides X é possível devido às
diferenças no conteúdo do DNA dessas células espermáticas
(espermatozóide X possui cerca de 4% mais material genético que
espermatozóide Y). Além disso, a forma e a área da cabeça dos
espermatozóides dos bovinos facilitam a sua separação por meio de
citometria de fluxo. O citômetro de fluxo associa a emissão de raios
laser, a coloração diferencial dos espermatozóides viáveis e não
viáveis e as forças hidrodinâmicas que direcionam o espermatozóide
no momento da leitura durante o processo de separação dos
espermatozóides X e Y. Recentes avanços na forma da ponteira do
citômetro de fluxo, no posicionamento das células espermáticas no
momento da passagem pelo laser, assim como modificações na
pressão e no tipo de coloração das células, melhoraram
significativamente o processo de separação dos gametas X e Y
(Revisado em Garner et al., 2006).
A velocidade de separação dos espermatozóides X e Y é
relativamente lenta – aproximadamente 300.000 a 400.000 células
por minuto para cada sexo. Desta forma, para a maior eficiência do
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processo, a dose de sêmen normalmente utilizada é de
aproximadamente de 2x106 esptz/palheta. Existem relatos na
literatura que relacionam certos comprometimentos na fertilidade
com o menor número de espermatozóides por dose nos grupos
inseminados com sêmen sexado (1,5-2.0x106 esptz/dose) em
comparação com a quantidade de espermatozóides utilizado com
sêmen convencional (~10x106 esptz/dose). Porém, trabalhos
recentes indicam que alguns touros geram a mesma taxa de
concepção quando inseminados com sêmen sexado ou convencional
(Borchersen and Peacock, 2009).
Existem diferenças entre as raças de bovinos quanto às
características do cromossomo Y. A figura 1 (adaptada de: Garner et
al., 2006) ilustra a diferença na quantidade DNA conforme a raça de
bovinos. Essas diferenças devem ser levadas em consideração
quando do emprego dessa tecnologia.
Portanto, esta revisão tem como objetivo apresentar algumas
informações obtidas de pesquisas que avaliaram a utilização de
sêmen sexado em fêmeas Bos taurus e Bos indicus inseminadas
após a detecção de cio, após a inseminação em tempo fixo (sem
detecção de cio), e após tratamentos superovulatórios.

de espermatozóides X-Y(%)

Diferença na quantidade de DNA

4.5

4.0

3.5

3.0
Jersey

Angus

Hereford

Holstein

Brahman

Raça
adaptado de: Garner et al., 2006

Figura 1 - Diferença na quantidade de material genético (DNA) entre
o cromossomo X e Y conforme a raça de bovinos.
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IA com sêmen sexado após a detecção de cio
Na atualidade, a taxa de concepção após o uso de sêmen
sexado determina cerca 80% da taxa de concepção verificada com o
uso de sêmen não sexado (Dejanett et al., 2008). Apesar dos
menores índices de prenhez, a utilização do sêmen sexado foi
efetiva em aumentar a quantidade de bezerras fêmeas nascidas
(sexado = 90%; convencional = 49%). Ainda, os autores relataram
que não ocorreram diferenças na viabilidade dos animais nascidos
entre os grupos experimentais.
A reduzida quantidade espermatozóides por dose de sêmen
sexado poderia ser outro fator envolvido com a redução nos índices
de fertilidade. Um primeiro estudo, Bodmer et al., (2005), utilizando a
mesma concentração de espermatozóides por inseminação em
vacas em lactação, obteve taxas de concepção semelhantes entre
as fêmeas inseminadas com sêmen sexado (27.6%, n=105) ou
convencional (28.1%, n=64). Seguindo esta linha de pesquisa, nosso
grupo (Sá Filho et al., 2010a) avaliou a utilização de dupla
inseminação em novilhas Jersey recebendo o primeiro, segundo ou
terceiro serviço. As novilhas (n=576) foram distribuídas em três
tratamentos (1Dose12h, 2Dose12h ou 2Dose12/24h). Nos grupos
1Dose12h (n=193) ou 2Dose12h (n=193) as novilhas foram
inseminadas com uma ou duas palhetas contendo 2.1 milhões de
espermatozóides 12 horas após a detecção de cio, respectivamente.
O grupo 2Dose12/24h (n=190) as novilhas receberam duas doses
com 12 horas de intervalo entre as inseminações (primeira 12 horas
e a segunda 24 horas após a detecção do cio). Não foram
observadas diferenças entre os grupos na taxa de concepção
[1Dose12h= 45.1% (87/193); 2Dose12h= 44.0% (85/193);
2Dose12/24h= 49.5% (94/190); P=0.51]. Entretanto, verificou-se
efeito significativo do número de serviços (P=0.004) na taxa de
concepção [Primeiro= 55.3%a (115/208); Segundo= 46.1%a (94/204);
Terceiro= 34.8%b (57/165); P=0.004]. Portanto, em novilhas Jersey,
o aumento da quantidade de espermatozóides por inseminação após
observação de cio de 2.1 para 4.2 milhões e a realização da IA em
dois momentos com intervalo de 12 horas não alteram a taxa de
concepção.
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Outra possibilidade para tentar aumentar a taxa de concepção de
novilhas inseminadas com sêmen sexado seria a utilização de
gonadotrofinas no momento do início do cio. Em outro estudo recente,
Sá Filho et al., (2010a) avaliaram o efeito da administração de GnRH no
momento da detecção do estro de novilhas Jersey inseminadas com
sêmen sexado. Para isto, foram utilizadas um total de 413 novilhas de 11
a 12 meses de idade inseminadas pela primeria vez. Todas as novilhas
foram previamente sincronizadas com duas injeções de prostaglandina
com intervalo de 14 dias. Todas as inseminações foram realizadas 12
horas após a detecção do estro. No momento da detecção do estro, as
novilhas foram aleatoriamente distribuídas em dois grupos de acordo
com o tratamento ou não de GnRH (GnRH = 212 e Não GnRH = 201).
Não houve diferença na taxa de concepção de acordo com o tratamento
com GnRH [GnRH= 47.2% (100/212) vs. Não GnRH= 51.7 % (104/201);
P=0.38].
Apesar dos resultados apresentados da literatura com vacas
serem inconsistentes, a maioria das pesquisas realizadas com novilhas
indica que a taxa de concepção após observação de cio e IA com sêmen
sexado é de cerca de 70 a 90% da taxa atingida após o uso de sêmen
convencional (revisado em: Seidel et al., 1999). Os autores ainda
discutem que os resultados dependem das condições de manejo das
fazendas. Seidel et al. (1999) relataram, em uma combinação de vários
experimentos, que as taxas de concepção de novilhas holandesas
inseminadas com sêmen sexado variaram de 40% a 68% e com sêmen
convencional de 67% a 82%. Uma estratégia que pode ser utilizada por
produtores é o uso do sêmen sexado em novilhas. Os produtores podem
realizar a primeira inseminação pós puberdade com o uso do sêmen
sexado, e as inseminações seguintes com sêmen convencional. Assim, é
possível diminuir os problemas no pós-parto (pois bezerras fêmeas
causam menos problemas de parto) e aumentar a proporção de fêmeas
nascidas de primíparas para cerca de 65% (Weigel et al., 2004).
Outro possível fator que poderia influenciar a taxa de prenhez
com utilizando sêmen sexado seria o local de deposição no útero. Em
um estudo realizado em novilhas de leite, Kurykin et al. (2007)
compararam a taxa de prenhez após a deposição do sêmen sexado em
diferentes locais no trato uterino de novilhas de leite. Neste experimento,
as novilhas foram inseminadas 80-82h após a segunda dose de PGF2
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(primeira dose de PGF2 14 dias antes da segunda dose) com sêmen
sexado (2.2 x 106 sptz/palheta). O lado da ovulação foi determinado por
exame ultra-sonográfico. As taxas de prenhez foram similares entre os
diferentes locais de deposição do sêmen sexado no trato uterino de
novilhas de leite e são indicativos de que o local de deposição do sêmen
sexado parece não afetar as taxas de prenhez quando se utiliza uma
dose inseminante de pelo menos 2,2 x 106 sptz em novilhas.
Uso da radiotelemetria (Heat Watch) para a detecção do cio
Em estudo recente realizado no Texas-EUA, Sá Filho et al.
(2010a) avaliaram a utilização do sêmen sexado em novilhas Jersey
inseminadas em diferentes momentos em relação ao início do cio
identificado por radiotelemetria (Heat Watch®). Neste estudo 638 novilhas
Jersey foram inseminadas em diferentes momentos após o início do cio
(12 a 16h; 16 a 20h; 20 a 24h e 24 a 30h) identificado por HeatWatch®. A
taxa de concepção foi maior (P=0,03) nas novilhas inseminadas entre 16
e 24 horas em relação às inseminadas entre 12 e 16 horas. Valores
intermediários foram obtidos quando as inseminações foram realizadas
entre 24 e 30 horas após o início do cio (Figura 2).

Figura 2 - Taxa de concepção de novilhas Jersey de acordo com o intervalo
entre início do cio e inseminação utilizando sêmen sexado.
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Em outro estudo recente realizado, Sales et al., (2010)
avaliaram a utilização do sêmen sexado ou convencional em
novilhas Jersey inseminadas após o início do cio identificado por
radiotelemetria (Heat Watch®). Neste estudo foram utilizados sêmen
convencional ou sexado de três diferentes touros. Os resultados
podem ser observados nas figuras 3 e 4.

Figura 3 - Taxa de concepção de novilhas Jersey submetidas à
inseminação artificial de acordo com o tipo de sêmen
(sexado ou não sexado).
Verificou-se que o sêmen convencional apresentou maior taxa
de concepção do que o sêmen sexado (Figura 3). Além disso, houve
efeito de touro na taxa de concepção [Touro A =, 50,0% (108/216)b;
Touro B = 63,4% (211/333)a e Touro C = 53,5% (107/200)b;
P=0,008]. Nota-se que alguns touros apresentaram menores
diferenças na taxa de concepção quando a inseminação artificial foi
realizada com sêmen sexado ou convencional (Figura 4).
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Figura 4 - Taxa de concepção de novilhas Jersey submetidas à
inseminação artificial de acordo com o touro (775, n=216;
760, n= 333 e 762, n=200) e o tipo de sêmen (sexado ou
não sexado).
Os resultados são indicativos de que a adequação do
momento das inseminações em relação ao início do cio melhora a
taxa de concepção, apesar do processo de sexagem estar reduzindo
a eficiência da técnica em novilhas. Vale ressaltar a diferença
individual de fertilidade entre touros. Essa informação tem relevante
aplicação prática, pois possibilita a seleção de touros de maior
desempenho após sexagem. O efeito individual da fertilidade de
touros após a sexagem também tem sido foco de outros grupos de
pesquisa (Borchersen and Peacock, 2009).
Inseminação artificial em tempo fixo (IATF) com sêmen sexado
Atualmente, são raras as publicações que tentam relacionar
taxas de concepção após o uso de sêmen sexado em vacas de corte e
de leite sincronizadas e inseminadas em tempo fixo. Uma das possíveis
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razões da diminuição dos índices de fertilidade após o uso de sêmen
sexado é o menor tempo de viabilidade, associado com diferentes
padrões de motilidade espermática (Schenk et al., 2006). Alguns
autores relataram que o sêmen sexado necessita de menos tempo para
a capacitação devido ao processo de separação por citometria de fluxo
(Lu et al., 2004). Uma das possibilidades de diminuir a variação do
momento da ovulação é o emprego de técnicas de sincronização, o que
poderia colaborar na eficiência de programas de inseminação artificial
com sêmen sexado. Vacas de corte e de leite sincronizadas com
progestágenos e estradiol ovulam cerca de 70-72h após a retirada dos
implantes (Souza et al., 2006, Baruselli et al., 2006).
Baseado nesses princípios, nosso grupo de pesquisa em
parceria com a Sexing, Lagoa da Serra e Intervet realizou um primeiro
estudo em vacas Nelore (Bos indicus), no qual a inseminação foi
realizada em tempo fixo com o sêmen convencional (40x106
esptz/dose) ou com sêmen sexado (2.1x106 esptz/dose) em dois
diferentes momentos relativos à retirada do implante auricular contendo
Norgestomet: 54h (ou seja, 16-18 horas antes da ovulação) ou 60h (ou
seja, 10-12 horas antes da ovulação). Nossa hipótese foi que a IATF
próxima à ovulação aumentaria a taxa de concepção utilizando sêmen
sexado, devido o sêmen sexado apresentar menor período de
viabilidade e tempo para capacitação no trato reprodutivo.
Nesse experimento, o sêmen foi preparado levando em
consideração cada ejaculado. No laboratório, os ejaculados foram
divididos, e parte foi destinada para congelamento tradicional e parte
para o processo de sexagem e posterior congelamento.
Foram utilizadas 389 vacas Nelore paridas entre 30 a 60 dias
como unidades experimentais. Não foi observada diferença na taxa de
concepção quando a IATF com sêmen sexado foi realizada 60 horas
após a retirada do implante de norgestomet (Crestar; Figura 5). Além
disso, constatou-se que não houve diferença na taxa de concepção
entre o uso do sêmen convencional (58,9%), sexado-X (52,0%) e
sexado-Y (49,0%; Figura 6), indicando eficiência semelhante para o
sêmen sexado em ambos os sexos. Os resultados da sexagem fetal
realizados por ultrassonografia 60 dias após IATF demonstraram 93,9%
de eficiência de obtenção do sexo desejado. Apesar de não ter sido
verificada diferença estatisticamente significativa, o atraso na IATF
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aumentou 9,0% a taxa de concepção no grupo de animais inseminados
com o sêmen sexado.
a ! b; P < 0.05
60

55,1

Taxa de concepção (%)

48,4

a
46,4

n=98

50

b

n=95

40

n=97

37,4
n=99

30
20
10

C54h

C60h

S54h

Sêmen convencional

S60h

Sêmen sexado

Figura 5 - Efeito do momento da IA (54h ou 60h após a retirada do
implante auricular contendo Norgestomet) e do tipo de
sêmen (convencional ou sexado) na taxa de concepção
após IATF em vacas Nelore (Bos indicus) pós-parto.
70

Taxa de concepção

(%)

60
50

P > 0.10

58,9
52,0
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n=50
40

49,0
n=49

30
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10
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Sexado
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Figura 6 - Efeito do tipo de sêmen (Convencional, Sexado-X e
Sexado-Y) na taxa de concepção após IATF em vacas
Nelore (Bos indicus) no pós-parto.
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Com base nos efeitos numericamente positivos do
experimento anterior, outro estudo foi realizado para verificar o efeito
de atraso para a realização da IATF (60 vs 64 horas após a retirada;
Souza et al., 2008). Foram utilizadas 383 vacas Nelore com período
pós-parto de 50 dias. O sêmen foi preparado seguindo o mesmo
delineamento dos experimentos anteriores. Os resultados
demonstram que ocorre redução na taxa de concepção quando a
IATF é realizada 64 horas após a retirada do implante (figura 7). Os
dados dos experimentos com vacas Nelore sugerem que o momento
mais adequado para realização da IATF com sêmen sexado seja 60h
da retirada da fonte de progesterona/progestágeno ( ou seja, 10 a 12
horas antes da ovulação).

Figura 7 - Efeito do momento da IA (60h ou 64h após a retirada do
implante de progestágeno) e do tipo de sêmen
(convencional ou sexado) na taxa de concepção após
IATF em vacas Nelore (Bos indicus) no pós-parto.
Após a determinação do melhor momento para a realização
da IATF com sêmen sexado, outro estudo foi realizado com o
objetivo de verificar o efeito do diâmetro folicular no momento da
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IATF na taxa de concepção. Estudos anteriores demonstraram que
fêmeas com folículo de maior diâmetro no momento da IATF
apresentam melhores índices de concepção com sêmen
convencional (Sá Filho et al., 2010b). Verificou-se que as fêmeas
com folículo >11 mm (58.9%; 818/1388) obtiveram maior taxa de
concepção do que fêmeas com folículo <11 mm (40.9% (409/1000).
Quando essa metodologia foi empregada utilizando sêmen
sexado (Sá Filho et al., 2010c), foi observado tendência de interação
(P=0.08) entre o tipo do sêmen e o tamanho do folículo dominante
[Convencional "11mm = 59.1% (101/171); Convencional <11mm =
51.0% (131/257); Sexado "11mm = 56.8% (104/183) e Sexado
<11mm = 36.8% (89/242); Figura 8]. Também, foi observado efeito
de tipo do sêmen [Convencional 54.2% (232/428) vs. Sexado=45.4%
(193/425); P=0.02] e de tamanho do folículo dominante na IATF
["11mm=57.9% (205/354) vs. <11mm=44.1% (220/499); P>0.00001].

Figura 8 - Efeito do diâmetro folicular no momento da IATF e do tipo de
sêmen (convencional ou sexado) na taxa de concepção após
IATF em vacas Nelore (Bos indicus) no pós-parto.
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Em outro estudo realizado no Texas – EUA com novilhas
Jersey cíclicas sincronizadas e inseminadas em tempo fixo,
procurou-se avaliar o efeito do atraso de 6 horas no momento da
IATF com sêmen sexado (Crepaldi et al 2009). Os animais foram
sincronizados com CIDR + 2mg de BE + PGF no dia 0; retirada do
CIDR + PGF no dia 8; BE (mg) no dia 9 e IATF no dia 10 (54 ou 60
horas da retirada do CIDR). Verificou-se que, para o sêmen sexado,
ocorreu aumento na taxa de concepção quando a IATF foi realizada
60 horas da retirada do dispositivo de progesterona. No entanto,
esse efeito não foi verificado para o sêmen convencional (Figura 9).

Figura 9 - Efeito do momento da IA (54h ou 60h após a retirada do
implante de progestágeno; 16 a 18 h ou 10 a 12 h antes
da ovulação) e do tipo de sêmen na taxa de concepção
após IATF em novilhas Jersey.
Nesse experimento foram empregados 3 touros. Verificou-se
diferença na taxa de concepção entre os touros utilizados no
experimento, indicando mais uma vez que pode haver diferenças
entre reprodutores quando da utilização de sêmen convencional e
sexado (Figura 10).
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Figura 10 - Taxa de concepção de Novilhas Jersey inseminadas em
tempo fixo de acordo com o touro e o tipo de sêmen
(sexado ou convencional).
TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES
A viabilidade e a concentração de sêmen utilizados em
procedimentos de transferência de embriões são muito importantes,
pois animais submetidos a tratamentos superovulatórios apresentam,
em geral, menores taxas de fertilização de oócitos que animais não
superovulados (Saacke et al., 1998). Portanto, existem muitas
dúvidas quanto ao uso do sêmen sexado em animais superovulados,
principalmente devido aos distúrbios relacionados ao transporte
espermático no trato uterino.
Com o intuito de avaliar a produção de embriões em vaca
Nelore (Bos inducus) superovuladas e inseminadas em tempo fixo
realizamos um experimento para comparar a eficiência do sêmen
sexado e do sêmen convencional (Baruselli et al., 2007 e 2008) Os
implantes foram retirados 36 horas e o GnRH administrado 48 horas
após a PGF2 (12 h após o último FSH). A IATF com sêmen sexado
(4,2x106 esptz/IA) e convencional (40x106 esptz/IA) foi realizada 12 e
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24 horas após o GnRH. O sêmen foi produzido de um reprodutor
levando em consideração cada ejaculado e todas as vacas
passaram por todos os tratamentos (cross-over). Os resultados estão
apresentados na Tabela 1. Verificou-se diminuição do número de
embriões transferíveis e congeláveis com a utilização do sêmen
sexado, além do aumento do número de embriões não fertilizados.
Foi também observada diminuição na taxa de embriões transferíveis
e congeláveis.
Apesar da diminuição da produção de embriões com o
emprego do sêmen sexado, com uma estimativa de 90% na acurácia
de determinação do sexo, é possível produzir mais embriões do sexo
de interesse com o emprego dessa biotecnologia (Figura 11).
Tabela 1 - Produção de embriões de vacas Nelore (Bos indicus)
superovuladas e inseminadas em tempo fixo com sêmen
sexado e convencional, Cassilândia, MS, 2007

Número de animais

Sêmen
Convencional

Sêmen
Sexado

10

10

Valor de P
Trat

Rep

Trat vs
Rep

Total de estruturas

9,90

0,78

8,40

1,40

0,28

0,81

0,71

Emb. transferíveis (Grau 1, 2 e 3)

6,80

0,66

4,20

0,74

0,03

0,88

0,88

Emb. congeláveis (Grau 1 e 2)

5,90

0,71

3,50

0,65

0,03

0,43

0,99

Oócitos não fertilizados

1,50

0,48

3,70

0,88

0,01

0,82

0,46

Degenerados

1,60

0,37

0,50

0,16

0,04

0,54

0,78

Taxa de emb. transferíveis (%)

68,7

6,3

50,0

5,1

0,01

0,68

0,54

Taxa de emb. congeláveis (%)

59,6

5,1

41,7

5,2

0,02

0,32

0,73
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Figura 11 - Estimativa de produção de embriões transferíveis
(macho ou fêmea) com o emprego de sêmen
convencional e sexado em doadoras Nelore
superovuladas e inseminadas em tempo fixo (estimativa
de 90% de acurácia na sexagem).
Nesse experimento parte dos embriões produzidos foi
transferida à fresco em receptoras sincronizadas para receber um
embrião em tempo fixo (Tabela 2). Verificaram-se taxas semelhantes
de prenhez, tanto aos 30 quanto aos 60 dias de gestação para
embriões produzidos com sêmen sexado ou convencional. Após a
sexagem por ultra-sonografia confirmou-se 90,0% de fêmeas para o
sêmen sexado e 52,7% para o sêmen convencional.
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Tabela 2 - Taxa de prenhez aos 30 e 60 dias após a transferência de
embriões provenientes de inseminação com sêmen convencional
e sexado e porcentagem de fêmeas na sexagem fetal
Embriões produzidos

n

Taxa de prenhez Taxa de prenhez
30 dias (%)
60 dias (%)

Sexagem fetal
(% de fêmeas)

Sêmen convencional

68

57,3 (39/68)

52,9 (36/68)

52,7 (19/36)

Sêmen sexado

42

57,1 (24/42)

47,6 (20/42)

90,0 (18/20)

Outro experimento foi estabelecido para avaliar o efeito do
atraso de 6 horas na IATF com sêmen sexado em doadoras Nelore
superovuladas (Baruselli et al., 2008). Utilizou-se o protocolo de
superovulação descrito no experimento anterior. A IATF com sêmen
sexado (5,0x106 esptz/IA - Sexado 12-24h) e convencional (40x106
esptz/IA) foi realizada 12 e 24 horas após a administração de LH.
Outro grupo (Sexado18-30h) foi inseminado com sêmen sexado
(5,0x106 esptz/IA) 18 e 30 horas após o LH. O sêmen foi produzido
de um reprodutor levando em consideração cada ejaculado,
semelhante aos experimentos anteriores. Adotou-se delineamento
experimental cross-over para evitar variação individual das doadoras
nos resultados. Os resultados estão apresentados na Tabela3.
Tabela 3 - Produção de embriões de vacas Nelore (Bos indicus)
superovuladas e inseminadas em tempo fixo com sêmen
sexado e convencional de acordo com o momento da
IATF, 2008

Número de animais

Sêmen
Convencional
IATF 12/24h
12

Sêmen
Sexado
IATF 12/24h
12

Sêmen
Sexado
IATF 18/30h
12

Total de estruturas

8,75 0,87

8,17 0,58

10,42 0,71

0,19

Emb. transferíveis (Grau 1, 2 e 3)

7,25 0,59a

3,25 0,42c

5,17 0,64b

0,001

P

Emb. congeláveis (Grau 1 e 2)

6,17 0,53a

2,58 0,31b

4,00 0,54b

0,001

Oócitos não fertilizados

0,75 0,22b

3,92 0,70a

4,25 0,68a

0,001

Emb. degenerados

0,75 0,22

1,00 0,35

1,00 0,25

0,74
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Apesar de não diferir estatisticamente, o atraso da IATF de
12/24 horas para 18/30 horas após a administração de LH aumentou
numericamente o número de embriões produzidos em vacas Nelore
superovuladas. Esses dados são indicativos de que existe a
possibilidade de aumentar a eficiência da produção de embriões com
o emprego de sêmen sexado atrasando em 6 horas o momento da
IATF após o tratamento para indução da ovulação com LH.
A avaliação da produção in vivo de embriões com sêmen
sexado em vacas Bos indicus (Nelore) foi também conduzida em
novilhas Bos taurus (Holandesas). Utilizou-se o protocolo
superovulatório e os tratamentos descritos no experimento anterior.
O sêmen utilizado no experimento foi produzido de um único
reprodutor levando em consideração cada ejaculado. Adotou-se
delineamento experimental cross-over para evitar variação individual
das doadoras nos resultados. Os resultados estão apresentados na
Tabela 4.
Tabela 4 - Produção de embriões de novilhas holandesas (Bos
taurus) superovuladas e inseminadas em tempo fixo
com sêmen sexado e convencional de acordo com o
momento da IATF, 2008 (Baruselli et al., 2008)

Número de animais

Sêmen
Convencional
IATF 12/24h
05

Sêmen
Sexado
IATF 12/24h
05

Sêmen
Sexado
IATF 18/30h
05

Total de estruturas

9,1 1,2b

11,1 2,1ab

14,3 0,9a

0,02

Emb. transferíveis (Grau 1, 2 e 3)

7,3 0,8

5,4 1,1

8,1 1,0

0,14

b

a

0,05

a

Emb. congeláveis (Grau 1 e 2)

ab

5,9 0,5

3,7 0,6

7,0 1,2

P

Oócitos não fertilizados

b

1,4 0,6

a

4,1 0,9

5,0 0,9

0,001

Emb. Degenerados

0,4 0,3

1,6 0,8

1,1 0,7

0,30

Os resultados são indicativos de que o atraso em 6 horas nas
inseminações artificiais com sêmen sexado em programas de
transferência de embriões pode ser uma medida para aumentar a
eficiência dessa biotecnologia em protocolos de superovulação com

360 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

o emprego de inseminação artificial em tempo fixo, tanto em Bos
indicus como em Bos taurus.
CONCLUSÃO
Os dados apresentados demonstram que as taxas de
concepção após detecção de cio em novilhas inseminadas com
sêmen sexado são aceitáveis. Ainda, com a adequação do momento
da inseminação em relação ao início do estro está melhorando a
taxa de concepção. Melhores resultados são obtidos quando as
inseminações são realizadas entre 16 a 24 horas após o início do
estro (ou seja, 6 a 14 horas antes da ovulação). A taxa de concepção
após o uso da sincronização da ovulação para IATF com sêmen
sexado foi satisfatória, desde que o momento da IATF seja ajustado
para 60 horas após a retirada do implante (10 horas antes da
ovulação). O uso do sêmen sexado em programas de superovulação
está diminuindo a produção de embriões viáveis. No entanto,
existem indícios de melhora com um atraso de 6 horas nas
inseminações (IATF 18 e 30 horas após o indutor de ovulações),
uma vez que a utilização de sêmen sexado em doadoras de
embriões é uma alternativa para aumentar o número e embriões
viáveis do sexo desejado. É importante salientar que existe grande
variação individual na fertilidade de touros submetidos ao processo
de sexagem. Essas diferenças devem ser levadas em consideração
no momento da escolha do reprodutor para programas de
inseminação artificial e de transferência de embriões. Mais
experimentos são necessários para melhor compreender os fatores
que afetam a fertilidade do sêmen sexado em fêmeas bovinas.
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RESUMO
A Andrologia Bovina surgiu efetivamente como área de
conhecimento na Veterinária Brasileira, na UFMG, através de
conceitos e técnicas preconizadas de seleção e uso de touros
geneticamente superiores (os mais competentes), sob aspectos
clínicos e zootécnicos pelos professores N. Lagerlof e I. Settergreen
(Suécia) criadas e evoluídas das décadas de 1930-60 e E. Blom
(Dinamarca) nas décadas de 1950-70. Na parte de distúrbios
reprodutivos as influências dos professores S. Roberts (USA) na
parte da avaliação clínica dos órgãos genitais normais e anormais,
através de métodos semiológicos, e do professor K. McEntee (USA),
com o enfoque da histopatologia destes, das décadas de 1960-90.
Quanto à parte de biotecnologia e criopreservação de sêmen
bovino, foram os professores R. Jondet (França) e R. Foote (USA)
durante as décadas de 1950-80, que muito influenciaram essas
tecnologias no Brasil. Porém, foi com os professores P. Chenoweth e
I. Ball (Austrália e USA), que surgiu o protocolo do BSE - “Breeding
Soundness Evaluation”, para as raças bovinas de origem européia
(Bos taurus taurus) das décadas de 1970 - 90. No Brasil, um
somatório dessas técnicas, associando-as na seleção de
reprodutores, os mais competentes, surgiu das décadas de 1970-90,
quando se evoluiu o sistema CAP - “Classificação Andrológica por
Pontos” (41, 40), similar ao BSE, mas para touros de origem indiana
(Bi), (embora atendam também a touros Bt). O principal diferencial
para ambos, é que no CAP, há exigência na proposta, para que
somente animais clinicamente normais (sem distúrbios
funcionais) sejam submetidos à CAP, não sendo aceitos, para
avaliações, touros “questionáveis” (41, 40, 38, 37). O uso da CAP
teve início quase simultaneamente com os touros “Top bulls” (“high
pedigree bulls”) destinados a doadores de sêmen em Centrais de
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Inseminação Artificial e com aqueles “standard pedigrees” usados
em monta natural nos plantéis, embora tenham sido aprovados em
testes de progênie, com sumários oficiais (ABCZ-EMBRAPA, USPPirassununga, USP-Ribeirão Preto, Aliança, etc.), estando ambos os
tipos de touros em uso em larga escala nestes últimos 20 anos,
ininterruptamente, no Brasil (44, 43). Ainda na década de 1990 e a
partir de 2000, os professores, V.Vale Filho e V. Andrade, além de
virem usando intensamente o sistema CAP para seleção de
reprodutores bovinos, vem trabalhando em busca de proteínas
marcadoras localizadas no plasma seminal, ou já agregadas às
membranas espermáticas, responsáveis (ou relacionadas) com a
precocidade sexual, alta fertilidade e boa criopreservação do
sêmen, em animais geneticamente superiores e com utilização
de testes funcionais no sêmen diluído, sexado e criopreservado,
além de submetido aos testes de RAI (reação acrossomica
induzida), para melhor uso na FIV (Fertilização in Vitro) (21, 20,
19, 13, 12). Para os testes de libido e da capacidade de serviço,
a grande influência inicial veio dos professores P. Chenoweth e H.
Osborne (Austrália), também das décadas de 1970-90. O presente
trabalho envolve o uso de todas essas tecnologias aplicadas às
condições brasileiras, aqui divididas em dois grandes blocos,
interligadas: (1) Aspectos Zootécnicos e (2) Aspectos Clínicos,
tornando-se ambos imprescindíveis para o sucesso na avaliação e
seleção de reprodutores bovinos, com total segurança.
Palavras chave
1 - Seleção andrológica e de sêmen de touros zebuínos e taurinos;
2 - Testes da libido e da capacidade de serviço para touros;
3 - Testes funcionais de sêmen bovino criopreservado;
4 - Marcadores clínico-fenotípicos para a normalidade e para os
distúrbios dos órgãos genitais, do sêmen e da libido, em touros
zebuínos e taurinos.
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INTRODUÇÃO
A maior acurácia na escolha de reprodutores a serem usados
num rebanho seja pelos métodos da inseminação artificial (IA), ou da
monta natural (MN), é fator imprescindível para o êxito de qualquer
empreendimento pecuário.
Sob o ponto de vista zootécnico, é através dos touros que todo o
potencial genético é introduzido no plantel, seja para a maior
produção zootécnica, para a maior adaptabilidade ao meio ambiente,
para a maior resistência sanitária, ou para a maior fertilidade e,
consequentemente, para maior rentabilidade.
Toda empresa de exploração pecuária bovina, seja de corte ou leite,
para ter produtividade e gerar lucro, deve apresentar um projeto ou
plano de metas, que colete dados referentes aos animais
disponíveis sob aspectos zootécnicos, sanitários e de eficiências
reprodutiva e produtiva, comparando-os a cada ano, podendo-se ter
um progresso real auferido, progressivamente.
Sem potencial genético não há possibilidade de se intensificar a
produtividade de nenhum rebanho, isto é, de potencial zootécnico
para alta conversão alimentar, ou ganho de peso precoce, qualidade
de carcaça, resistência às condições tropicais (incluindo endo e ecto
parasitoses), além de fatores relacionados à eficiência reprodutiva de
touros e vacas, em gado de corte, ou leite.
O aumento da potencialidade genética é trazido pelos touros (ou
sêmen), tendo uma relação direta também, com o meio ambiente
oferecido aos animais, para que possa haver expressão dos genes
envolvidos, estando estes muitas vezes relacionados com a
lucratividade, da exploração pecuária desejada.
Outro fator importante, principalmente em gado de corte em criações
extensivas, é o uso de estação de monta (EM) bem definida
(geralmente de quatro meses para as vacas e de três, para as
novilhas), com maior pressão de seleção nestas, sendo padronizado
desta forma o meio ambiente, para comparações entre progênies de
diversos touros (ou sêmens). Com o estabelecimento de EM de curta
duração, produtos nascidos têm a mesma chance de se
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expressarem geneticamente. Assim os ganhos de peso ponderal
dos F1 de cada progenitor, podem ser comparados no
nascimento, desmama, um ano e no sobreano.
No gado leiteiro, o volume total de leite produzido, bem como o
aproveitamento máximo dos picos de lactação a cada novo ano
(parições seguidas, em anos subseqüentes), e também a qualidade
protéica do leite, expressa pela quantidade em kg de k-caseína
por lactação, deverão ser levados em consideração, na comparação
das filhas de determinado progenitor, em relação às companheiras
de rebanho. Assim, em ambos os casos (corte, e leite), DEP(s)
(diferenças esperadas nas progênies), devem ser comparadas,
para as decisões técnicas a serem tomadas sob o ponto de vista
zootécnico, em cada caso, especificamente.
OBJETIVOS
Dentre os objetivos do presente capítulo, relativos à Avaliação de
Reprodutores destacam-se:
1- Dar noção atualizada da importância da Andrologia tanto no
aspecto zootécnico, quanto clínico, com o possível aumento do
potencial genético do plantel, com uso de touros superiores,
(elite ou “top”), nas suas diversas categorias (44, 40, 37), sendo
refletido no aumento da produção de carne ou de leite e na
fertilidade, seja em rebanhos Bos taurus indicus (Bi), ou de Bos
taurus taurus (Bt), puros ou nas formas de heterose, propiciando
mestiços em seus diferentes graus de sangue (½, ¾, , !, etc.),.
ou compostos como Montana, Red Norte e outros.
2- Mostrar como escolher para uso na reprodução, tourinhos
precoces e de alta fertilidade, que permitam alta
congelabilidade do sêmen, para que se possa trabalhar com
alta pressão de seleção, principalmente quando se tem boas
condições nutricionais e de clima (15, 10, 2);
3- Chamar atenção para a possibilidade de alimentação
estratégica, que contenha elementos nutricionais mínimos
necessários para a expressividade gênica, de tourinhos precoces
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sexualmente e de boa qualidade de sêmen (17, 14, 7), com
menor custo de manutenção, principalmente para animais de
linhagens com uma maior adaptabilidade para ambientes
tropicais;
4- Chamar
atenção
da
importância
dos
testes
de
criopreservação do sêmen de touros jovens, zootecnicamente
e andrologicamente superiores (“top bulls”), submetendo os
ejaculados dos mais indicados, aos dois anos de idade dos Bi e
um ano de idade dos Bt à diluição-congeleção-descongelação;
aos testes funcionais de termo-resistência (de exaustão
espermática): TTR, ou de integridade das membranas
plasmáticas
e
acrossomal
dos
espermatozóides
(quantificando o percentual de perdas destas, após os processos
de rebaixamento e recuperação térmica, ou da manutenção das
funções mitocondriais (33, 19, 12);
5- Apresentar testes da libido (e de capacidade de serviço) para
tourinhos futuros reprodutores (em curral), desafiados com
fêmeas em cio sincronizado e forte (36, 29, 9), sendo em Bi a
partir de um ano de idade e em Bt a partir de 6-8 meses de idade;
6- Dar noções gerais sobre sêmen de alta e de baixa fertilidade,
e de como estimar o potencial andrológico dos touros pela
CAP - “Classificação andrológica por Pontos” (41, 40, 38);
7- Apontar
marcadores
clínico-fenotípicos
principais,
detectáveis na avaliação semiológica dos órgãos genitais através
da inspeção e palpação, bem como aprumos e cascos, ou de
aspectos comportamentais, como da manifestação da libido e
da capacidade de serviço, dos touros avaliados para estas
características, que podem vir a interferir na eficiência reprodutiva
destes, além de poderem ser de origem genética (38, 37, 34);
8- Discutir o momento técnico da reprodução de bovinos
machos Bi e Bt no Brasil, estando em uso em larga escala, com
resultados de alta eficiência para a fecundação, com o uso de
touros em MN ou através de IA, tanto com matrizes multíparas
como primíparas, principalmente em gado de corte (22, 16, 3);
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9- Apresentar as perspectivas do futuro próximo nas áreas de
Reprodução Animal, com busca de proteínas marcadoras no
plasma seminal (ou já agregadas às membranas espermáticas),
responsáveis por precocidade sexual, alta fertilidade,
criopreservação de sêmen eficiente, com baixa perda de
membranas espermáticas e alta resistência metabólica para
motilidade e vigor dos gametas, após o processo de
congelação/descongelação, ou da ação da testosterona sérica e
plasmática, ou da leptina, insulina (e escore corporal), na
maturidade sexual de tourinhos, selecionados como doadores de
sêmen aos dois anos para Bi, ou um ano de idade para Bt (19,
11, 8).

PARTE I - ASPECTOS ZOOTÉCNICOS
IMPORTÂNCIA DA ANDROLOGIA NO MELHORAMENTO GENÉTICO
A escolha de touros (e ou sêmen) para a implementação da alta
produtividade zootécnica, e da alta eficiência reprodutiva, pode
ser baseada em DEP(s) obtidos nos Sumários dos Touros em
disponibilidade no país (ABCZ-EMBRAPA, GRUPOS da USP de
Ribeirão Preto e de Pirassununga, etc.)(27), bem como no uso do
Sistema CAP (41, 40, 38, 37), ou dos testes de capacidade de
serviço, ou de libido (36, 29, 9).
Na parte andrológica os protocolos a serem usados são dois, o
primeiro para avaliação da qualidade do sêmen (se de alta ou de
baixa fertilidade), que é o espermiograma proposto por (4), que
avalia além dos aspectos físicos do sêmen: volume (ml),
concentração espermática (x106/mm), motilidade e vigor, os
aspectos morfológicos dos espermatozóides ejaculados,
podendo ser dos tipos maiores e menores, tendo como valores
máximos permitidos de 15% de defeitos maiores (DM), não
ultrapassando a 30% do total de defeitos (TD), nem 5%,
individualmente (5).
O segundo protocolo é do CAP (Classificação Andrológica por
Pontos), que além do sêmen tem a inclusão da circunferência
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escrotal (CE), da idade e peso do touro, sendo indicada apenas
para uso em animais andrologicamente saudáveis (sem distúrbios),
com um mínimo de 60 pontos (0-100 pontos) (41, 40, 37), sendo
seletiva, sempre procurando o uso dos tourinhos com maior
pontuação.
Entre as principais vantagens no uso da CAP está a distribuição
touro/vacas no manejo da reprodução (coberturas), nos lotes na
EM, procurando-se a valorização do maior potencial andrológico
dos touros nos quesitos de produção quantitativa e qualitativa
de espermatozóides aptos à fecundação, sendo também de fácil
interpretação para os fazendeiros e técnicos, devendo ser associada,
quando possível, com testes da libido (39, 29).
Valores para herdabilidade da CE, sêmen (DM) e CAP
respectivamente de h2 = 0,81; 0,59; 0,75 e para libido h2 = 0,34
foram registrados por (28), confirmado por (10), ambos
trabalhando com touros Nelore. Este último autor, afirmou que “o
CAP mostra-se como adequado índice de seleção para touros
utilizados a campo, na reprodução”.
Assim, marcadores fenotípicos para distúrbios clínicos dos órgãos
genitais de origens genética ou adquirida, ou genotípicos para a
precocidade sexual, ou criopreservação de sêmen, ou de aberrações
cromossômicas,
(quimerismos,
aneuploidias,
trissomias,
translocações, etc...), devem ser evitados (42, 40, 37).
AVALIAÇÃO CLÍNICA-ANDROLÓGICA E ZOOTÉCNICA NA
ESCOLHA DE TOURINHOS PRECOCES, PARA USO NA
REPRODUÇÃO
Na triagem clínico-andrológica através da inspeção e palpação
dos testículos e epidídimos, deve-se observar tamanho, forma e
simetria destes órgãos, não devendo ser admitidos como
NORMAIS touros com CE < 30 cm para Bos taurus indicus (Bi) de
dois anos de idade, ou para Bos taurus taurus (Bt), de um ano de
idade, sem maturidade sexual (MS) atingida (41, 40, 37, 34).
Em tourinhos-zebu (NEL, TAB, GUZ, GIR-L), sugere-se que a
primeira avaliação seja feita com um ano de idade (37) no início
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da puberdade (47, 30, 22), não devendo ser aceitos animais,
futuros reprodutores, com CE < 24 cm nesta fase. Entretanto,
aqueles precoces, ou superprecoces, geralmente neste período já se
apresentam com CE > 26 cm e com espermatozóides com 5% de
motilidade (MOT) (5 a 10%) no primeiro caso, ou > 20% de MOT no
segundo caso, mesmo sendo observado em ambos, que a
percentagem de defeitos maiores nos espermatozóides (DM) é muito
alta, principalmente da cabeça, sendo também observada a
presença de gotas citoplasmáticas proximais (GCP), em elevada
proporção, impedindo a fecundação (37).
Valores mínimos para o comprimento e largura testiculares
devem ser para Bi = 12 x 8 cm e para Bt = 13 x 9 cm, nos animais
adultos normais, e de 10 x 7 cm para animais jovens recémmaduros, nos dois casos. A forma dos testículos de modo geral é
ovalada, podendo ser mais arredondada para os Bt e mais alongada
para os Bi (37). Cordões espermáticos curtos, assimétricos, ou
excessivamente distendidos, também devem ser jubilados. A
pele escrotal deverá estar íntegra, e o prepúcio e pene normais.
A consistência testicular também deve ser verificada em todo touro
examinado, sendo normal numa escala de 1-5 = 5. Testículos
flácidos, ou fibrosados (duros) deverão ser eliminados.
Finalmente, na palpação das vesículas seminais, deverá ser
verificada sua condição de lobulação normal, com boa consistência,
e tamanho médio de 12,0 x 2,5 cm (41, 40, 37, 34).
Em síntese, pode-se dizer que marcadores fenotípicos para alta ou
baixa fertilidade podem estar localizados na cabeça, no corpo, na
relação ossos/músculos e/ou aprumos, tendo relação com uma
maior ou menor caracterização sexual secundária para
masculinidade e estar ligada ao nível de testosterona produzida e ou
absorvida, ao tamanho e simetria dos testículos e epidídimos, à
normalidade das glândulas anexas, à qualidade do sêmen, dos
espermatozóides ejaculados, às proteínas do plasma seminal como
a osteopontina, ou daquelas ligadas à penetração do oócito, à
capacitação espermática, ou a fertilização (18).
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ÍNDICES E DEP(S) ZOOTÉCNICOS E ANDROLÓGICOS
A seleção para precocidade sexual em tourinhos-zebu deve envolver
avaliações do desenvolvimento ponderal desde o nascimento à
desmama, ao ano e sobre-ano, até dois anos de idade (41, 40, 37).
Entretanto, além destas aferições zootécnicas, outras também
devem ser processadas, referentes à determinação da puberdade e
maturidade sexual precoces, como CE, coleta e análises física e
morfológica do sêmen, determinação da libido a partir de um ano de
idade (NEL, TAB, GUZ, GIR-L) e ao completar 2 anos, a
determinação da CAP e naqueles com a pontuação alta, testar a
criopreservação do sêmen aos 2 anos de díade (15).
GENÉTICA, MEIO AMBIENTE E EXPRESSÃO GÊNICA
Na Tabela 1 observa-se que na idade de um ano os tourinhos
Tabapuã, quando criados sob três manejos alimentares (pasto;
suplementação na seca; com ração individual no cocho), apesar de
ter havido diferenças nos pesos corporais (PC), na CE e na MOT
(p<0,05), não houve diferença (p>0,05) com referencia aos DM
observados nos espermatozóides ejaculados. Com dois anos,
entretanto, apesar da alimentação diferenciada e da diferença >
100 kg no PC, todos os animais já haviam atingido a maturidade
sexual (DM<15%). Isto é, os animais puderam atingir a
maturidade sexual aos dois anos de idade, mesmo com uma
alimentação mais econômica, embora a diferença entre os grupos
a pasto e com ração, foi de >100 kg por cabeça (7).
Tabela 1 - Peso corporal, CE, MOT, DM e CAP de tourinhos Tabapuã, criados
em três manejos alimentares, criados no município de Lajedão (BA)
1 Ano (n = 246)
Peso
(Kg)
Pasto
232c
Supl.-Seca 279b
Ração
416a

CE
(cm)
20,0c
22,2b
29,6a

Motilidade DM
(%)
(%)
14,2b
55,8
20,3b
62,8
42,0a
46,3

2 Anos (n = 270)
Peso
CE
Motilidade
(Kg) (cm)
(%)
379c 30,7 48,1
409b 30,3 53,4
490a 33,6 51,2

(7), Letras diferentes (coluna): p < 0,05; CNPq / UFMG-EV.

DM
(%)
14,9
13,4
13,3

CAP
(0-100p)
63,6b
66,1b
71,7a
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GENÉTICA E ALIMENTAÇÃO ESTRATÉGICA
Na Tabela 2 para precocidade sexual, vê-se que apesar da
alimentação ter sido programada para um nível mínimo, dentro da
exigência per capta, com os tourinhos mantidos a pasto até 21
meses de idade e de somente receberem ração dos 21 aos 25
meses de idade, quatro deles (18,2%) já haviam atingido a
maturidade sexual na primeira fase, sendo, pois, os mais
precoces e rústicos de todos. Do outro lado, aos 26 meses,
mesmo tendo recebido ração com alto nível protéico durante cinco
meses, sete tourinhos (31,8%) do grupo, aos 26 meses de idade,
ainda se apresentavam com o sêmen de adolescentes. Neste
estudo houve pré-seleção de tourinhos pela CE > 24 cm, aos 12
meses de idade (17).
Tabela 2 - Maturidade sexual precoce em tourinhos (PO) GIR-L*,
sob manejo alimentar estratégico**
Idade
(meses)
21

N
(%)

Tipo
Maturo

1

Imaturo
26

Maturo
Imaturo

2

CE
(cm)

Peso
(Kg)

Motilidade
(%)

DM
(%)

4(18,2)

30,0 ± 1,0

287,0 ± 27,0

51,6 ± 7,0a

13,6 ± 1,0a

18 (81,8)

28,1 ± 2,1

278,0 ± 30,0

35,5 ± 18,0b

56,6 ± 31,0b

15 (68,2)

30,7 ± 2,3

369,0 ± 36,0

52,8 ± 12,0

12,0 ± 3,0a

7 (31,8)

30,9 ± 2,6

366,0 ± 27,0

50,0 ± 20,0

40,2 ± 28,0b

(17). * Pré-selecionados: CE" 24 cm, aos 12 meses de idade de um lote de 90 tourinhos
- EPAMIG; ** criados a pasto até 21 meses de idade/ e ração (21-26 meses). (1) mais
precoces; (2) menos precoces. Experimento conduzido em Uberaba,MG, Fazenda
Getúlio Vargas, EPAMIG, MG. Projeto FAPEMIG/UFMG-EV.

Na Tabela 3 vê-se que oito tourinhos Gir-L de dois anos de idade,
previamente selecionados com um ano de idade (CE " 24 cm),
apresentaram motilidade pré-criopreservação de 67,5 ± 6,5 e MOT
(pós-criopreservação) de 37,5 ± 7,6, tendo os espermatozóides se
recuperado muito bem (15).
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Tabela 3 - Criopreservação do sêmen** de oito tourinhos Gir-L, aos
dois anos de idade, pré-selecionados pela CAP*
Touro
A
B
C
D
E
F
G
H
Média ± dp

Motilidade (%) - Vigor. 5 (1 a 5)
CAP 90 (100 pontos) Pré-criopreservação Pós-criopreservação
100
70
40
100
70
40
92
65
50
92
65
35
85
70
30
84
80
30
61
60
45
61
60
30
84,4 ± 15,6
67,5 ± 6,5
37,5 ± 7,6

*(41, 40, 37). (EPAMIG: Raça GIR-L possui tourinhos precoces, com sêmen de alta congelabilidade.
**Máquina Criogenr, diluidor Nagaze. Tourinhos criados a pasto até 21 meses de idade (15)

GENÉTICA PARA PRECOCIDADE SEXUAL E USO DE RAÇÃO
COM 20% DE PROTEÍNA, COM TOURINHOS ALCANÇANDO A
MATURIDADE SEXUAL COM 18 MESES DE IDADE
Na Tabela 4 observa-se que aos 18 meses de idade, sete (23,3%)
tourinhos Gir- L recebendo ração com 20% de proteína, de um grupo de
30 em estudo, já haviam atingido a maturidade sexual, tendo três sido
submetidos à criopreservação de sêmen, obtendo ótima resposta (24).
Tabela 4 - Maturidade sexual precoce aos 18 meses, em 30
tourinhos (PO) Gir-L*, sob manejo alimentar de alto
desempenho, recebendo 20% de proteínas (ração)**
Tipo
Maturo
Imaturo

N (%)
7 (23,3)
23 (76,7)

CE
(cm)
33,8a
29,6b

Peso
(Kg)
395,7ª
344,7b

Motilidade
(Vig - 5)(%)
70,7ª
20,9b

DM
(%)
7,4ª
44,5b

* (24). Tourinhos provenientes das fazendas:
EPAMIG, Calciolância, Brasília, Poções, São
Bento, criados e confinados individualmente até aos 18 meses; conduzido na Fazenda
Experimental Getúlio Vargas, Uberaba, MG, Projeto: FAPEMIG/UFMG- EV**. Fase 1: até 18
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meses animais receberam ração comercial D’Vita , com 20% de proteína; Fase 2: rotacionado +
12% de proteína.

TESTES FUNCIONAIS EM ESPERMATOZÓIDES DE AMOSTRAS
DE SÊMEN SUBMETIDAS À CRIOPRESEVAÇÃO, EM
TOURINHOS TABAPUÃ AOS DOIS ANOS DE IDADE,
PREVIAMENTE SELECIONADOS PELA CE (COM UM ANO) E
PELA CAP (COM DOIS ANOS)
Na Tabela 5 são apresentados os efeitos da criopreservação sobre
a MOT, o acrossoma e o total de caudas dobradas nos
espermatozóides, além dos DM (defeitos maiores) e Dm (Defeitos
menores), que ocorrem mesmo quando os tourinhos pertencem a um
grupo selecionado pela CE e CAP, mesmo com resultados muitos
bons de congelabilidade do sêmen (2).
Tabela 5 - Efeitos da criopreservação sobre a motilidade e defeitos
espermáticos no sêmen de 12 tourinhos Tabapuã com 2
anos, previamente selecionados pela CAP
Criopreservação
Pré
Pós

Motilidade
(%)
65,4ª
38,1b

Acrossoma
(%)
1,0a
6,0b

Cauda
dobrada (%)
0,5ª
9,2b

DM
(%)
10,3ª
11,2b

Dm
(%)
5,3ª
10,3b

(2). As membranas espermáticas (cauda) e acrossomais foram danificadas na
criopreservação (P<0.01); tendo havido queda na motilidade espermática dos tourinhos
criados a pasto, apresentando o CAP (>60 pontos): 80,8 ± 13,0 (41, 40, 37).

A Tabela 6 apresenta os resultados do Teste de termo-resistência
(TTR), dando evidência estatística que o tipo rápido (TTRr) deve ser
usado em detrimento ao lento (TTRl), por apresentar resultado
semelhante e de haver menor tempo na sua execução (21).
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Tabela 6 - Testes de termorresistência (TTR) em sêmen
criopreservado de 12 tourinhos Tabapuã com dois anos
(previamente selecionados pela CAP), criados a pasto e
relação com defeitos espermáticos / queda da viabilidade
Defeitos
espermáticos
Acrossoma
Cauda dobrada
DM
Dm
Defeitos totais

Pós-descongelação
(38°C/30”)
6,0
9,2
11,5
10,6
22,1

TTRr
(45°C/30’)
10,8b
15,8a
16,9b
10,1a
27,0a

TTRl
(38°C/4h)
9,8b
11,3a
16,0b
12,0a
28,7a

Letras diferentes nas linhas (P<0,05). Tourinhos selecionados pela CAP (>60 pontos),
diluidor Nagaze: padrões (5); palhetas de 0,50 mL. Concluiu-se que o TTRr, pode ser
usado em detrimento do TTRl (21)

Na Tabela 7 os testes de TTRr, de Thos (Teste hiposmótico) e de
RAI (reação acrossômica induzida) são comparados com os índices
de prenhez para a primeira inseminação artificial (IA), não tendo
havido diferença (p > 0,05) entre as recuperações pós
criopreservação de 30-40% de MOT e de 40-50%, quando o manejo
da IA é de alta eficiência (13, 12).
Tabela 7 - Testes funcionais de membrana espermática e índice de
prenhez, em sêmen criopreservado de 12 tourinhos
Tabapuã com dois anos, selecionados pela CAP
Grupos pós-descongelação (%)
Mot-pós >40
Mot-pós <40

TTRr*
(%)
21,0a
2,6b

TTRl**
(%)
30,0a
5,7b

Thos
(%)
28,1a
18,8b

RAI1
(%)
10,7
19,1

RAI2 Índice de prenhez***
(%)
(1ª IA , %)
27,8
42,5
20,1
50,0

Letras diferentes na coluna (P<0,05). *TTRr (45°C/30’; **TTRl (38°C/4h), Thos (teste
hiposmótico): citrato de sódio e frutose a 100mOs/mL/1h; RAI (reação acrossômica
induzida pela Heparina): (1) Talp-hepes e (2) RAI (1) + lisofosfatidilcolina-LPX. Usou-se
o Azul-tripan / Giemsa para a leitura da RAI (1) e (2). ***foram usadas quatro novilhas
Nelore (PGF2#-2 x 15 dias), com observação de cio/por touro (13, 12). Thos: mais
prático e sugerido como rotina.
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TESTES DE LIBIDO vs. CAPACIDADE DE SERVIÇO, EM
TOURINHOS DE UM E DOIS ANOS DE IDADE
Pela segurança e rapidez, sugere-se que testes da libido de
tourinhos-zebus sejam feitos sempre no curral, com fêmeas
(novilhas, ou vacas) soltas. As atitudes a serem consideradas não
devem passar de cinco:
• Cheirar vulva (e lamber)
• Flehmen (1 vez)
• Perseguição (da fêmea)
• Montar (sobre o dorso)
• Galeio (ejaculação completa)
O tempo deverá ser de cinco minutos por touro, devendo haver de três a
quatro observadores, em pontos eqüidistantes (nos quatro cantos do curral),
devendo as anotações serem feitas separadamente, por observador e
somente no final, confrontadas com as dos outros observadores.
Interpretações:
• Libido alta: monta com/sem galeio;
• Libido boa: Flehmen (2 x), com perseguição ou não;
• Libido baixa: somente cheirar, lamber ou Flehmen (1 x).
Na Tabela 8 resultados são apresentados (não publicados), de
tourinhos-zebus de 1 e 2 anos (Guzonel), sendo submetidos ao teste de
libido.
Tabela 8 - Testes de libido em tourinhos com 1 e 2 anos de idade,
criados extensivamente

Idade
1 ano
2 anos

N
40
40

Peso
(Kg)
257,0 ± 30,0
380,0 ± 80,0

CE
(cm)
25,9 ± 2,4
29,8 ± 2,3

Alta
N (%)
8,0 (20,0)
15,0 (37,5)

Libido (manifestação)
Média
Baixa
N (%)
N (%)
5,0 (12,5)
15,0 (37,5)
8,0 (20,0)
9,0 (22,5)

Nenhuma
N (%)
12,0 (30,0)
8,0 (20,0)

Teste de libido = seis novilhas (sendo cinco em cio), no curral, com permanência de
cinco minutos por tourinho; Alta: monta completa ou incompleta, com ou sem galeio;
Média: flehmen duas vezes, com perseguição (ou não); Baixa: cheirar (vulva) ou
flehmen (1x); Fazenda município de Carlos Chagas, MG (35).
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Como se pode ver, também aqui a sugestão é que o primeiro teste
da libido seja processado nos animais Bi com 1 ano de idade,
devendo ser repetido aos dois anos (36, 35).
O diferencial do teste da libido em relação ao da capacidade de
serviço, é que no segundo caso, num lote de 20 fêmeas, três delas
estão no cio forte, cabendo ao tourinho localizá-las. Este tipo pode
ser feito com tourinhos de dois anos de idade (Nel, Tabela , Guz.,
Gir-L), também com cinco minutos para cada macho testado (35).
Para tourinhos de um ano, sugere-se o módulo de seis novilhas
soltas no curral, havendo 5 com cio forte, dando-se cinco minutos
para cada macho em teste (35).
Na Tabela 9 têm-se os resultados dos espermiogramas e dos testes
da libido efetuados em dois grupos de tourinhos contemporâneos, de
um ano de idade, mostrando-se que o simples fato de um deles estar
no “pivot”-irrigado, já faz a diferença estatística (P < 0,05) (36).
Tabela 9 - Perfil andrológico e Libido de 223 tourinhos Nelore de 1
ano de idade, criados a pasto (irrigado -G1) / não irrigado
-G2), de Buffel aridus (131)
Pasto
G1*
G2

N
111
112

Peso, Kg
296,6a
243,7b

CE (cm)
Mot (%)
22,3 ± 2,4a 18,1a
21,4 ± 2,2b
4,0b

DM, %
106,9a
146,0b

Libido (n=20)**
Positivo
Negativo
12 (60%) 08 (40%)
-

*G1 Todos apresentaram espermatozóides, no ejaculado; comparado com somente
33,3% no G2. Houve alta prevalência de defeitos na cabeça dos gametas e de gota
citoplasmática proximal, evidenciando imaturidade sexual e impossibilidade de
fecundação do sêmen, em todos os tourinhos examinados, além de baixa motilidade. **
91,6% Cheirou (c/s flehmen e 8,4% montou). Letras diferentes (colunas): p < 0,05. (36).
Fazenda Colonial (Janaúba-MG).

Na Tabela 10 tem-se o desempenho para fertilização de quatro
touros Nelore de 5 anos de idade, desafiados com elevado número
de vacas no cio sincronizado (Crestarr), sendo comparados animais
de alto CAP e alta libido, baixa CAP e baixa libido, etc., sendo que os
do primeiro grupo tiveram taxa de prenhez de 47,8% (em quatro dias
de exposição) e os outros de 22,4% (29).
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Tabela 10 - Desempenho reprodutivo de quatro touros Nelore (5
anos), usados em monta natural, desafiados com
elevado número de fêmeas com cio sincronizado
(Crestarr), durante quatro dias subseqüentes, em
piquetes
Tratamentos
T1
T2
T3
T4

Fêmeas
Em cio
Gestantes
46
22
49
18
51
14
49
11

Taxa de gestação
(%)
47,8a
36,7ab
27,4ab
22,4b

T1:alta CAP (75 - 100 pontos) x alta libido; T2: média CAP (60 -75 pontos) x alta libido;
T3: alta CAP (75 - 100 pontos) x média libido; T4: média CAP (60 - 75 pontos) x média
libido; Letras diferentes, na coluna (P<0,05) (29).

CONCLUSÕES
1
2

3

4

5

Todo touro deve ter potencial genético elevado, para ser
usado como reprodutor.
O exame clínico andrológico é indispensável na seleção de
touros, devendo-se eliminar animais com qualquer tipo de
distúrbio.
A primeira avaliação andrológica (preliminar) deve ser feita
em touros de raças-zebu (Nel, Tab, Guz, Gir-L) com 1 ano
de idade, devendo-se dar preferência para animais com
circunferência escrotal > 26 cm (nesta idade) e de
espermatozóides com motilidade de 20% (ou pelo menos 5%),
para serem usados como reprodutores.
A libido deve ser testada inicialmente com 1 ano de idade
em futuros reprodutores - zebu, no curral, individualmente
(por 5 minutos), usando-se 6 novilhas sincronizadas no cio,
soltas, com quatro observadores.
O uso do sistema CAP - classificação andrológica por
pontos e de somente se usar tourinhos > 60 pontos (1-100),
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é imprescindível na indicação de futuros reprodutores aos 2
anos de idade.
Além da necessidade do tourinho de ter nível genético
superior para DEPs de produtividade e andrológicos (CE,
sêmen, libido e boa congelabilidade espermática), ele
deverá receber um meio ambiente suficiente para que haja
expressão gênica satisfatória desses fatores.
Futuros reprodutores, não devem ser comercializados sem
a verificação destes parâmetros.

PARTE II - ASPECTOS CLÍNICOS
IMPORTÂNCIA DOS ASPECTOS CLÍNICO-ANDROLÓGICOS NA
SELEÇÃO DE TOUROS DESTINADOS À REPRODUÇÃO
A avaliação de tourinhos (jovens) que se destinam à reprodução
é de vital importância para o êxito de qualquer empreendimento
pecuário, tanto daqueles que se destinam à venda de reprodutores
(e reprodutrizes), quanto daqueles que os adquirem. Esta seleção
deve contemplar índices andrológicos e zootécnicos, que devem
ser avaliados nos Bos taurus indicus (Bi) a partir de 1 ano de idade e
nos Bos taurus taurus (Bt) a partir de 6-8 meses, período em que nas
duas categorias, a puberdade tem seu início efetivo (40, 37).
O peso corporal em relação à idade, à nutrição, ao manejo e à
parte sanitária oferecidos, devem ser considerados, bem como
o desenvolvimento testicular (concomitante), através da
circunferência escrotal (CE), devendo todo o processo ser
monitorado através da colheita e análise do sêmen, a partir de 1 ano
para Bi e 6-8 meses para Bt, devendo os ejaculados serem
comparados entre si, através do espermiograma, obtendo-se a
curva de produção gamética de cada indivíduo, que neste caso é
ascendente, da condição de ainda muita desordem no processo
gametogênico, que está ainda se consolidando no período de
puberdade e que poderá se estender de 12 a 20 meses nos Bi e de
seis a 10 meses nos Bt, criados no Brasil (37).
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Os principais marcadores no sêmen, desta fase, são a queda
progressiva da gota citoplasmática proximal (GCP), próximo a
se atingir a maturidade sexual, havendo ao mesmo tempo,
elevação da concentração espermática, da motilidade dos
espermatozóides ejaculados, bem como uma diminuição dos
defeitos espermáticos do tipo-maior (até valores normais), dentro
dos padrões preconizados (37).
A CE deverá estar nos tourinhos normais de desenvolvimento
corporal entre 24 a 26 cm para os Bi com 1 ano de idade
(mesmo sendo criados a pasto), bem como para os Bt aos 6-8
meses, quando é indicado proceder-se à primeira avaliação
andrológica, dando-se preferência para os futuros reprodutores (no
processo seletivo), para aqueles com testículos maiores. Outras
avaliações deverão ser repetidas após seis messes da primeira.
Tourinhos precoces podem atingir, quando bem alimentados 30 cm
de CE aos dois anos para Bi e com um ano de idade para Bt (38).
SÊMEN DE ALTA, OU DE BAIXA FERTILIDADE
Grandes discrepâncias podem ser observadas entre touros de
alta, ou de baixa fertilidade, com referência ao sêmen e à
qualidade dos espermatozóides ejaculados, podendo ter relação com
a normalidade das funções testiculares (na produção dos gametas),
epididimárias (na sua maturação e posterior condição de motilidade
e de fecundação), bem como com o armazenamento destes, até sua
ejaculação.
Assim, além dos testículos e epidídimos, também as glândulas
anexas têm grande responsabilidade na qualidade do sêmen,
porque são responsáveis pela secreção do plasma seminal (parte
líquida do sêmen), que contém os açúcares e outras substâncias
(frutose, ácido cítrico, sorbital, etc.), que são metabolizados pelos
espermatozóides. Desta combustão, advem a motilidade e o vigor
espermáticos, de fundamental importância na penetração da zona
pelúcida, propiciando a fusão gamética.
Assim, os seguintes modelos podem ser observados: (1) $Conc.
/ Mot. / !Pat., para sêmen normal; (2) %Conc. / !Mot. / "Pat. para
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touros com distúrbios da gametogênese (degeneração testicular,
hipoplasia gonadal, imaturidade sexual, maturidade sexual
retardada), quando os principais defeitos nos espermatozóides são
observados, na cabeça; (3) $Conc. / !"Mot. / "Pat., para touros com
disfunção epididimária (quando o principal defeito observado nos
espermatozóides ejaculados é de fratura da peça intermediária
geralmente acompanhada do GCP elevada, para disfunção na
cabeça do epidídimo; e de cauda dobrada, para disfunção na cauda
do epidídimo); (4) C
" onc. / !"Mot. / !"Pat., para touros com plasma
seminal alterado, por distúrbios nas glândulas anexas (vesículas
seminais), principalmente infecções, podendo, entretanto, haver
simultaneamente associação entre dois destes transtornos (38).
Índices de controle da eficiência reprodutiva do rebanho devem
ser processados. Para sêmen criopreservado, em rebanhos com
uso do processo de inseminação artificial (IA), de sêmen sexado, ou
não, a primeira IA, deve ser de 50% no primeiro caso e de 75% no
segundo; estes índices significando alto nível técnico de eficiência,
mesmo quando se usa o procedimento da IATF (inseminação
artificial em tempo fixo), de matrizes sincronizadas pela ovulação.
Em gado de corte, a primeira avaliação ginecológica por via
transretal das matrizes em estação de monta (EM) deve ser
processada após 50 dias do seu início, para se redirecionar os
touros em uso, mesmo quando distribuídos pela CAP (Classificação
Andrológica por Pontos) e pela libido (ou capacidade de serviço)
(39). Em gado de leite, avaliações periódicas, permanentes, devem
ser programadas pelo técnico responsável, para alta eficiência
reprodutiva, estabelecendo-se os nascimentos dentro das
estratégias técnicas desejadas.
Tourinhos de alta fertilidade, precoces e super-precoces, que já
tenham sofrido pressão de seleção, que são testados
precocemente para a criopreservação de sêmen, têm
surpreendido na raça GIR-L (Gir-leiteira), como nos experimentos
desenvolvidos na EPAMIG -Uberaba (MG), onde se tem feito a
seleção para produção de leite nas vacas há mais de 40 anos e de
fertilidade nos tourinhos há cinco anos (32). No primeiro foi usado o
manejo estratégico. De 90 tourinhos da produção anual da
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EPAMIG, foram selecionados os 22 de melhor qualidade de
sêmen e em 8 foi testada a criopreservação do sêmen. Os oito
tiveram ótima recuperação de motilidade e vigor pós-congelaçãodescongelação, tendo sido o sêmen usado no rebanho com
excelentes resultados de fecundação (17, 15).
O manejo estratégico significou que os tourinhos GIR-L
permaneceram em pastejo de boa qualidade até 21 meses. De 21
a 26 meses foram alimentados com ração com 20% de proteína.
Mas, surpreendentemente, quatro animais (18,2%) deste lote de 22,
já haviam atingido a maturidade sexual na primeira fase (só
comendo pasto de boa qualidade + sal mineral), sendo, pois os mais
precoces e rústicos. Por outro lado, sete (31,8%) deste mesmo lote
de 22 tourinhos, mesmo tendo recebido ração balanceada dos 21
aos 26 meses de idade, continuaram ainda com imaturidade
sexual, sendo, pois aqueles com maturidade sexual mais tardia (17,
14).
Num segundo experimento, envolvendo 30 tourinhos GIR-L com
idade média de 14 meses, também desenvolvido na Fazenda
EPAMIG-Uberaba (MG) de 04/2007 a 04/2008, com participação
conjunta de animais de quatro fazendas particulares de gado de elite
(± 50%) e os demais da Fazenda EPAMIG - Uberaba (MG), sem ter
havido seleção prévia direta pela qualidade do sêmen,
individualmente, mas somente pelas linhagens de maior pressão de
seleção zootécnica, com o objetivo de se identificar tourinhos
precoces sexualmente.
Os mais precoces atingiram a maturidade sexual aos 18 meses
de idade e os regulares, aos 24 meses. Os resultados mostraram
que 14 tourinhos (46,7%) atingiram a maturidade sexual entre 18 a
20 meses, e 16 (53,3%) entre 21 a 24 meses. Nos oito primeiros
meses os animais receberam dieta com ração com 20% de proteína
bruta, silagem de milho e sal mineral. Nos quatro últimos meses do
experimento os animais permaneceram em um sistema de pastejo
rotacionado de Brachiaria, recebendo ração de 12% de proteína
bruta e sal mineral (23).
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Para sêmen criopreservado, sexado ou não, os testes
funcionais indicando a qualidade das membranas plasmática e
acrossomal, e a integridade mitocondrial através de sondas
fluorescentes (20, 19, 6), são indicados, utilizando-se o iodeto de
propídio, o G-clorometil, o corante Hoechst 342, o FITC’-PSA e a
floresceína, sendo possível estimar-se o nível de lesões destas, e
desta forma, estimar-se com ainda maior segurança, sua real
capacidade fecundante, principalmente para uso na FIV (fertilização
“in vitro”) (20).
QUALIDADE DO SÊMEN: ESTIMATIVA
Nos exames andrológicos de rotina, normalmente um
espermiograma é usado, sendo o mais comum o proposto por (4),
no qual os defeitos espermáticos são classificados em maiores e
menores, sendo admissível para touros de sêmen normal até 15 dos
primeiros e 24 dos outros, e não mais de 30% do total de
espermatozóides anormais (5). Para resultados seguros, tem-se de
usar um microscópio de contraste de fase (com interferência
diferencial, ou não), em preparação microscópica úmida, sem
qualquer coloração. Para esta avaliação, o sêmen imediatamente
após ser colheitado é colocado em solução de salina tamponada
(com cerca de 1% de formaldeído (40, 34), sendo cinco gotas do
ejaculado, para 0,5ml da solução, para o transporte para o
laboratório, devendo os espermatozóides serem examinados com no
mínimo 1.000 x de aumento microscópico.
A porcentagem de espermatozóides com movimentação
progressiva retilínea denominada motilidade espermática, deve
ser avaliada, bem como a intensidade deste movimento, que é
tomada numa escala de 1-5 e denominada vigor espermático.
Para resultados com mais acurácia, que permitem análises
estatísticas com dados paramétricos, na atualidade, há exigência do
uso do sistema CASA (Computer - Assisted Sêmen Analysis)
que ao invés da aferição ser processada de estimativa percentual,
estando o computador acoplado ao microscópio, a contagem é
processada de
modo
numérico,
individual,
para
cada
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espermatozóide, sendo emitidos vários tipos de aferições da
motilidade, como: motilidade progressiva retilínea, com curva
aberta para um dos lados (circular aberto), circular fechado,
número de batimentos da cauda espermática, etc. (33).
Outras categorias de avaliações de sêmen bovino já criopreservado
são o TTR - teste de termo-resistência, lento (38°C/4h), ou rápido
(45°C/15´); o Thos (teste hipo-osmótico); a RAI - reação
acrossômica induzida, Testes de Sondas Fluorescentes (para a
verificação da qualidade das membranas espermáticas) e quando
possível, o IP - Índice de Prenhez, para a primeira IA (13, 12).
Nos testes para avaliação da resistência metabólica do sêmen
congelado/descongelado (TTR), procede-se o aumento da
temperatura da amostra, ou sua manutenção fixa a 38°C, até a
total exaustão fisiológica dos espermatozóides presentes. Acontece
que nas amostras de sêmen de alto padrão para fecundação, este
“status-metabólico” pode ser muito alto, como por exemplo, após a
sua exposição ao TTR por 38°C/4h, este poder se manter na mesma
motilidade e vigor, igual ao momento da descongelação inicial. Em
outras amostras, de touros de baixa fertilidade, pode-se observar
uma perda total de motilidade (de haver morte de todos os
espermatozóides presentes), com 10, 20, ou 30 minutos após seu
início, mesmo a 38°C (13).
No Thos os espermatozóides são submetidos a uma solução
hipo-osmótica, com baixo teor de NaCl (<8,%), propiciando a
entrada de mais líquido dentro da membrana plasmática (que
envolve todo o gameta masculino). Se esta membrana estiver intacta
(por exemplo) após o processo de criopreservação, ou de sexagem e
criopreservação, pelo aumento da pressão de líquido dentro da
célula espermática (entre o DNA - compactado e a membrana
plasmática), aparece nos espermatozóides de membranas normais
(intactas), um enrolamento na ponta da cauda (13).
A RAI pode ser desencadeada de várias formas, utilizando-se
diferentes substâncias e procedimentos, sendo importante teste,
correlacionado com bons resultados no processo da FIV. Alguns
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touros têm sêmen com bons índices de fecundação pela FIV, outros
não (13)
Os testes funcionais nos espermatozóides, utilizando-se técnicas de
fluorescência (pelo uso do iodeto de propídio e de outras
substâncias), já têm sido discutidos anteriormente.
FERTILIDADE DO REBANHO
Para se alcançar alta eficiência reprodutiva no rebanho, há
necessidade de avaliação dos touros a serem utilizados, antes
do início da estação de monta (EM), devendo ser submetidos ao
denominado exame andrológico. O simples exame clínico dos
órgãos genitais e a colheita e análise do sêmen, podem oferecer
uma visão panorâmica inicial da capacidade reprodutiva do touro.
Entretanto, somente através da CAP - Classificação Andrológica
por Pontos (40, 39), dos touros que já se encontram em
disponibilidade na fazenda, ou daqueles que vão ser adquiridos
para a reforma do plantel (jovens: com dois anos de idade, ou
mesmo mais erados de 3 ou 4, quando são comparados pela CE
(40 pontos: valor máximo); morfologia espermática (40 pontos:
valor máximo); e a motilidade - vigor espermático (20 pontos:
valor máximo), podendo o animal atingir até um total de 100
pontos, devendo-se usar o protocolo específico, relacionando a
idade, o peso corporal e o sistema de alimentação e manejo, em
relação à CE (tamanho dos testículos). Não deverão ser usados
como reprodutores, touros que mesmo clinicamente normais,
apresentem CE < 30 cm, para Bi maiores de 2 anos de idade, ou Bt
maiores de 1 ano de idade, ou menores de 60 pontos na CAP (41,
40).
Embora touros jovens com testículos maiores nos lotes respectivos
terem tendência de maior libido (36, 9), não existe uma relação
direta entre a CAP e a libido altas, podendo inclusive acontecer de
um animal ter pontuação máxima na CAP (= 100 pontos), e de se
apresentar com baixa, ou mesmo nenhuma libido.
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AVALIAÇÃO CLÍNICA PARA ALTA FERTILIDADE NO TOURO:
INSPEÇÃO E MARCADORES FENOTÍPICOS NOS ÓRGÃOS
GENITAIS
Existe alta correlação entre peso corporal e CE. Assim, touros
discrepantes deste binômio deverão ser jubilados, como de serem
grandes e de elevado peso corporal e de testículos pequenos; ou
pequenos e leves, de testículos grandes.
A pele escrotal deverá ser íntegra, sem dermatite, sem lesão de
descontinuidade, sem protuberâncias e reentrâncias (que podem ter
relação cicatrical com traumatismos anteriores), ou aderências
indesejáveis.
Os cordões espermáticos devem ter distenções de porte médio
permitindo boa movimentação testicular, podendo aproximar as
gônadas à parede abdominal externa nos dias de frio e afastá-las
nos dias de maior calor. Entretanto, cordões curtos excessivamente
(“bolsa agarrada”), ou ao contrário, distendidas em excesso, às
vezes permitindo que os testículos até ultrapassem os jarretes,
denotando “a priori”, dificuldades na termo-regulação gonadal, e
degeneração testicular no touro (41, 37).
Animais de testículos pequenos, com menos de 24 cm de CE com
1 ano nos Bi e 6-8 meses nos Bt, devem ser eliminados da possível
futura condição de virem a ser usados como reprodutores. Nesta
fase tem-se o início das divisões mitóticas nas gônadas, chegando
até espermatócitos primários (37).
Nos animais considerados precoces com 1 ano de idade, estes
já se apresentam com 26 cm de CE, tendo as duas fases já
completadas (mitoses e meioses), ininterruptamente, já se
apresentando com espermatozóides no ejaculado, com motilidade
progressiva retilínea, podendo ser de 5 a 15% para tourinhos
considerados precoces e de 20 a 40% para aqueles super-precoces
(37, 22), embora ainda não consigam fecundar.
Diz-se que o animal atingiu a maturidade sexual, quando há
queda abrupta da GCP - gota citoplasmática proximal e dos
defeitos de patologia da cabeça dos espermatozóides, dos defeitos
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do tipo maior, até 15% e 24% dos defeitos menores, não mais de 5%
do mesmo tipo e não mais de 30% do total (38), segundo padrão
preconizado (5), usando-se o protocolo de espermiograma proposto
por (4).
Também touros de testículos pequenos, com menos de 30 cm
de CE com 2 anos de idade (ou mais), nas raças zebuínas (Bi) e
com um ano de idade, ou mais nas raças taurinas (Bt), não
devem ser usados na reprodução, pelo fato de produzirem uma
menor quantidade de gametas, além de modo geral, terem tendência
de pior gametogênese. De outra forma, touros com afecções
testiculares, epididimárias, ou relacionados com distúrbios em outros
órgãos do sistema genital, devem ser eliminados da possibilidade de
virem a ser usados como reprodutores (37).
Epididimites, malformações dos ductos eferentes, granulomas
espermáticos e abscessos epididimários,ou paraepididimários,
podem ser eventualmente observados, conduzindo a transtornos,
que são graves. Disfunções epididimárias (da cabeça ou da cauda
do epidídimo), sem lesões clínicas observadas na avaliação
semiológica, sendo distúrbios das suas funções bioquímicas, podem
também ocorrer, e nestes casos, de origem genética (46, 45).
Acrobustites (inflamações da mucosa prepucial, com ou sem
estenose do óstio) podem ocorrer, geralmente acometendo
touros de prepúcio grande, pedunculoso e com exposição de
mucosa, sendo problema grave, de origem genética. Pene com
desvio também pode constituir-se em problema, muitas vezes, pela
dificuldade da penetração vaginal.
Problemas de aprumos podem se constituir em dificuldades para a
cópula, podendo cometer cascos, articulações e pernas, sendo
alguns de origem traumática, outros genéticos, como a síndrome
espástica (câimbra intermitente de um dos membros
posteriores), ou dos jarretes excessivamente retos (pelo
encurtamento dos ligamentos extensores), também de origem
gênica, vulgarmente denominada “perna de frango”, ambas podendo
acometer machos e fêmeas.

388 - VII Simpósio de Produção de Gado de Corte

AVALIAÇÃO CLÍNICA PARA ALTA FERTILIDADE NO TOURO:
PALPAÇÃO E MARCADORES FENOTÍPICOS NOS ÓRGÃOS
GENITAIS
Dentre as glândulas anexas do sistema genital do touro, as bulbouretrais, próstata individualizada e disseminada, e vesículas
seminais, somente estas últimas têm importância clínica, podendo
nestes casos, estar relacionadas com um processo infeccioso
(espermatocistite), com malformações congênitas (genética), ou com
fibrose (com ou sem aderências), muitas vezes seqüelas de
processos
inflamatórios
ascendentes,
ou
de
ambos,
concomitantemente, podendo haver nos processos agudos, muita
sensibilidade e dor (ao toque), geralmente com grande quantidade
de pus (leucócitos) no ejaculado e grande prejuízo para a qualidade
do sêmen (34). Nestes casos, quando há espermatocistite sem
orquite (ou degeneração testicular, ou outra afecção paralela), os
defeitos espermáticos do tipo maior (na cabeça dos gametas
ejaculados) podem estar dentro de padrões de normalidade, porém a
motilidade dos espermatozóides é muito baixa (5-10%) (34).
Nos testículos normais a consistência à palpação de (1-5) = 5,
mas nas gônadas com degeneração testicular, (dependendo da
amplitude da lesão), a consistência poderá cair para 4, 3, 2, ou 1, e
quando houver fibrose, cair também a elasticidade, aferida (1-5 = 5),
quando normal. Nos casos de fibrose testicular, a elasticidade pode
ir caindo progressivamente para 4, 3, 2 e 1, com a infiltração de
tecido conjuntivo fibroso, progressivamente. A degeneração
testicular poderá ser leve (até 35% de espermatozóides no ejaculado
com defeitos tipo maior), moderada (de 36 a 49%) e grave acima de
50%, até total azoospermia no ejaculado (34).
Na degeneração testicular (Dt) além da consistência das
gônadas ficar diminuída (1-5) < 5, dependendo da amplitude, há
diminuição da concentração e da motilidade espermáticas (%&Conc. /
M
! ot.) e aumento da patologia ou de defeitos na cabeça dos
espermatozóides ejaculados ($&Pat.); em outras palavras, quanto
mais flácidos os testículos, mais grave o processo, e pior a qualidade
do ejaculado.
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Persistindo o processo, há tendência de infiltração progressiva de
tecido conjuntivo nos espaços intersticiais (entre os túbulos
seminíferos). Havendo fibrose testicular, é verificada flacidez
superficial nas gônadas e enrijecimento (endurecimento
progressivo) de “dentro para fora”. Assim, nos processos de maior
gravidade, haverá muita flacidez superficial e muita rigidez profunda,
até a diminuição de tamanho dos testículos e a total ausência de
espermatozóides no ejaculado (azoospermia) (38, 37). A
elasticidade testicular também é aferida na palpação gonadal, sendo
de (1-5) = 5, quando normal.
Nos casos de fibrose testicular (com ou sem calcificação), há
uma perda progressiva da elasticidade do órgão, o que vem
indicar o grau de fibrose presente, dando a definição de
irreversibilidade do processo e do prognóstico poder ser favorável,
ou desfavorável (38). Na orquite, pode haver, simultaneamente,
infecção com degeneração testicular e com presença de piócitos no
ejaculado.
AFECÇÕES TESTICULARES
A degeneração testicular (Dt) é a principal causa de baixa
fertilidade do touro (44, 43), embora dependendo da categoria do
animal, possa apresentar prevalências diferenciadas, tendo variado
no Brasil de 21,1% a 58,2%. Assim, os resultados foram Bi (high
pedigree): touros doadores de sêmen em Central de IA: 30,0%;
standard pedigree: 21,1%; para Bt (high pedigree): 50,3% e standard
pedigree: 58,2% (44, 43).
Na hipoplasia testicular (Hip test.), um ou os dois testículos são
subnormais (de tamanho) dependendo da alteração observada na
gametogênese. Sendo a doença de origem genética, os animais são
condenados, bem como seus progenitores e descendentes.
Na maturidade sexual retardada (Mat. sex. ret.) os testículos são
lentos para o crescimento, com deficientes divisões mitóticas e
meióticas, durante a implantação do processo gametogênico,
podendo estar associado com baixos padrões alimentares, e/ou de
parte sanitária também deficiente. A dificuldade de adaptação de
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touros Bt às condições tropicais, pode também ser fator coadjuvante,
nestes processos. Em síntese, o animal apresenta-se com idade
cronológica para ser adulto, com o sêmen ainda de adolescente
(%&Conc. / M
! ot. / "!Pat.) (37)
Assim sendo, nos casos de Dt, Hip. test. e Mat. sex. ret., o
quadro espermático poderá ser o mesmo, isto é, somente pelo
ejaculado, não se tem o diagnóstico diferencial, ou um quadro
específico, patognomônico do tipo de distúrbio, pois nos três casos
as afecções se dão prejudicando inicialmente a eficiência da
meiose, depois progressivamente da mitose, na gametogênese.
Deve-se dizer também, que os touros com Hip. Test. são muito
propensos à degeneração testicular. Nos casos de tourinhos com
Mat. sex. ret., deve-se dizer que eles nunca tiveram sêmen normal;
na degeneração testicular, os touros já se apresentaram
anteriormente com sêmen normal (44, 37).
Nos casos de espermiogênese imperfeita, a gametogênese é
prejudicada, podendo haver três tipos principais. No primeiro, o
touro pode se apresentar com um nível de defeitos no
acrossoma muito alto, podendo ser do tipo “Knobbed-sperm”
(condensação protéica irregular, anômala do aparelho de Golgi), ou
de outros dois tipos, como vesículas (rompidas ou fechadas), e ou de
acrossoma incompleto. Nestes casos, a motilidade pode não ser
afetada. O segundo tipo pode se apresentar com o defeito
denominado
“Pouch-formation”,
havendo
falhas
na
condensação do DNA, na cabeça dos espermatozóides (com
média, ou alta prevalência), podendo constituir-se num único
defeito elevado, observado, mas sempre com prejuízos acentuados
na eficiência para fecundação. O terceiro tipo é do defeito
denominado vulgarmente de “ferrugem”, ou de “crateras”, em
que, além do acrossoma, também a membrana plasmática e a
cabeça do espermatozóide, são envolvidos. Neste caso, também
a eficiência para a fecundação é drasticamente prejudicada. A
espermiogênese imperfeita geralmente tem implicações de
origem genética (44, 37)
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ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS
Aberrações
cromossômicas
envolvendo
somente
os
cromossomos sexuais (X e Y), ou também os autossomos,
podem causar esterilidade (pela total ausência de espermatozóides
nos testículos e epidídimos), ou nos casos de quimerismo gonadal,
pela presença de células gonadais com os cromossomos X e Y nos
testículos, simultaneamente, do gêmeo dizigótico originado pela
passagem de células femininas da irmã (gonócitos primordiais), ou
masculinas do irmão, através da anastomose dos vasos coriônicos
placentários, nos casos de gestação gemelar, em bovinos alterando
sua proporção normal (42).
Nos casos de síndrome de klinefelter (61XXY) os indivíduos são
estéreis. E, nos casos de translocação robertsoniana (tr 1/29), em
que há uma “soldadura” dos cromossomos n° 1 e n° 29 (homozigotos
ou heterozigotos) levando os portadores a apresentarem-se com 58,
XY ou 59, XY, são subférteis, ou estéreis. As afecções epididimárias
e das glândulas anexas, já foram enfocados, anteriormente.
FERTILIDADE DO REBANHO: LIBIDO E CAPACIDADE DE
SERVIÇO
Os primeiros testes da libido devem ser feitos com 12 a 18
meses de idade nos Bi e com 6-8 meses nos Bt, dependendo do
peso corporal dos animais. Nos tourinhos da raça Nelore, Tabapuã
e Guzerá, bons resultados têm sido obtidos, quando seis novilhas
com cio sincronizado (no mesmo porte dos machos), são
colocadas simultaneamente com cada tourinho, por cinco
minutos, no curral, ficando pelo menos três observadores
(geralmente posicionados em cada um dos cantos do mesmo),
podendo ser observadas três atitudes: (1) libido baixa: cheirar e
lamber a vulva e uma ação de flehmen; (2) média: perseguição, ou
duas ações de flehmen; (3) alta: trepar, com ou sem galeio (36, 35).
Quando os tourinhos Bi já se apresentam com dois anos de
idade (Nelore, Tabapuã e Guzerá) sugere-se o teste de
capacidade de serviço. Os parâmetros (ou protocolos) para se
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observar são os mesmos, bem como o tempo dispensado de
observação de cada tourinho em ação. A diferença é que 20 novilhas
(ou vacas) são colocadas no curral simultaneamente, juntas para
cada tourinho em teste, no curral. Entretanto, das 20, somente três
estão no cio sincronizado, sendo que as demais estão em diestro e
fora do cio. Para se agilizar o processo, no caso de haver 1 curral
central (na fazenda) e dois, ou três paralelos, pode-se colocar
inicialmente cinco tourinhos juntos num primeiro curral - adjacente
(anexo-1), por cinco minutos, somente observando a movimentação
geral; num segundo curral (também anexo), por mais cinco minutos,
três dos cinco do curral Anexo -1, fica também observando a
movimentação geral e somente 1 tourinho (dos três deste segundo
curral, anexo - 2), tem acesso ao curral-central com as 20 fêmeas,
sendo três no cio. Este animal em teste vai ter então cinco minutos
para localizar uma ou mais destas três matrizes no cio e desenvolver
os procedimentos (um, ou mais), dos falados anteriormente (35, 9).
Assim se gasta cinco minutos em cada tourinhos, mas suas exposições
visuais e olfativas (indireta e direta) foram de 15 minutos (35).
FERTILIDADE DOS TOURINHOS PRECOCES: MOMENTO
CIENTÍFICO ATUAL
Dentro das atuais linhas de pesquisas do Grupo de Reprodução e
Produção de Bovinos da EV-UFMG, instituído pelos professores e
pesquisadores: Vicente R. Vale Filho, PhD, Venício J. Andrade, PhD,
Martinho A. Silva, PhD e Décio S. Graça, PhD, dos Departamentos
de Clínica e Zootecnia, estão sendo conduzidos os seguintes
projetos: (1) Castração pelo nariz, pela cauterização do nervo
vômero-nasal: (11); (2) Sexagem e criopreservação de gametas,
na raça Gir-L: (20); (3) Precocidade sexual, alta fertilidade,
criopreservação de sêmen e proteínas marcadoras do plasma
seminal: (22): (4) Precocidade sexual, alta fertilidade, e
adequada criopreservação de sêmen, proteínas marcadoras do
plasma seminal, ação da testosterona e da leptina: (30): (5)
Marcadores genotípicos moleculares, para distúrbios do
desenvolvimento testicular (hipoplasia testicular), em tourinhos
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de algumas linhagens comprometidas na raça Gir-L e de suas meioirmãs, com hipoplasia ovariana: projeto inicial (Guilherme Moura).
Estão sendo apresentados no XVIII Congresso Brasileiro de
Reprodução Animal, promovido pelo Colégio Brasileiro de
Reprodução Animal (Belo Horizonte, 3 a 5/junho 2009), dez
trabalhos científicos deste Grupo de Reprodução e Produção de
Bovinos, sendo quatro relacionados a manejo de gado de corte
(raça Nelore), dois mostrando índices de prenhez muito elevados
em rebanhos no estado de Mato Grosso, comparando-se o
método da inseminação artificial e da monta natural acima de
90% para vacas multíparas em estação de monta (com >65%
prenhas no primeiro toque via transretal (16), tendo sido
semelhante ao índice de novilhas primíparas (26), dando evidências
da importância do uso dessas tecnologias simples e de baixo custo e
altamente eficientes.
Por outro lado, o uso do GnRH, (associado ou não a análogos da
Prostaglandina (1)), ou mesmo do uso da Prostaglandina (vulvar)
PGF2# (25) tem efetivamente contribuído para a maior eficiência
reprodutiva, mesmo em matrizes com escores da condição corporal
mais baixos.
Também com o uso da IATF (inseminação artificial em tempo
fixo), facilitando sobremaneira o manejo, tem sido dispensada a
observação diária de cios (que é um processo caro e trabalhoso),
com toda a segurança, no processo de IA. E, quando se usa
coadjuvando esse processo, o sistema de diagnóstico precoce de
gestação pelo ultrassom (com prenhez recente - 10 a 12 dias), podese acelerar ainda mais todo o processo reprodutivo (3).
Na parte de andrologia dos tourinhos sexualmente precoces,
dois trabalhos são de estudos na raça Gir-L, um evidenciando
as variações no peso corporal, CE e sêmen entre animais
precoces e “regulares” (22) e outro, também enfocando as
variações na morfologia espermática, também de tourinhos precoces
e “regulares”, também na raça Gir (30).
Dois outros trabalhos estão sendo desenvolvidos na Área de
Andrologia, um com tourinhos sexualmente precoces na raça
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Guzerá (8), com o balizamento de proteínas marcadoras no plasma
seminal e suas correlações com a testosterona sérica e intratesticular;
e outro dando enfoque no novo método de castração pelo nariz e seus
efeitos em duas idades, no peso, CE e motilidade do sêmen (11).
Finalmente, dois trabalhos de biotecnologia do sêmen de touros GirL, comparando dois diluidores e dois tempos de equilíbrio no
processo de criopreservação, e seus efeitos no TTR (31) e da
preservação das membranas plasmática e acrossomal, e das
funções mitocondriais, pela técnica da citometria de fluxo (19).
CONCLUSÕES
1 Touros para serem usados como reprodutores não devem
apresentar nenhum tipo de defeito morfo-fisiológico no corpo,
devendo apresentar-se com sêmen de alta qualidade (física e
morfologicamente) em relação aos espermatozóides ejaculados, bem
como, em relação ao plasma seminal. Devem apresentar-se com alta
fertilidade, serem sexualmente precoces e terem sêmen de boa
resistência à criopreservação, devendo transmitir essas qualidade
aos seus descendentes.
2 Touros reprodutores devem apresentar acima de 60 pontos na
CAP (Classificação Andrológica por Pontos); entretanto, os
animais com maior potencial reprodutivo, geralmente se
apresentam com CAP >75 pontos. Quanto maior a pontuação,
dependendo de haver boa libido, os touros poderão ser usados
com uma maior proporção touro/vaca, em curtas estações de
monta, podendo sugerir-se de 40 a 50 fêmeas (ou mais),
dependendo das condições de meio ambiente e do tipo de
plantel da fazenda. Os touros devem ser submetidos anualmente à
CAP, antes da estação de monta.
3 Para tourinhos de grande potencial genético (”top bulls”),
deve-se proceder, através de repetidas ejaculações, com
intervalos de 10 a 15 dias, a Curva de Produção Gamética
(individual), para se conhecer o real potencial de produção
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espermática do animal, bem como, testes de criopreservação
de sêmen, iniciando aos dois anos pra Bos taurus indicus e
com um ano para Bos taurus taurus.
4 Para o sêmen criopreservado, além dos testes convencionais
para controle de qualidade (morfologia, motilidade e vigor: prépós-congelação), testes funcionais são sugeridos, como os de
qualidade das membranas plasmática e acrossômica, seja o Thos
(teste hiposmótico), ou através de sondas fluorescentes com
associação de corantes e reagentes, como o iodeto de propídio,
G-clorometil, o corante Hoechst 342, o FITC´PSA (que cora em
verde-amarelo, por exemplo o acrossoma rompido) e a
fluoresceína. Dependendo do caso estas sondas poderão corar a
cabeça do espermatozóide em azul e a peça intermediaria em
vermelho (forte), quando o gameta apresenta as membranas
íntegras e a função mitocondrial normal, ou com a cabeça de cor
rósea (ou vermelha), quando a membrana plasmática está
rompida. Nos casos do processo de criopreservação ser
grosseiro, poderá haver, além da baixa motilidade e vigor
espermáticos, uma parcela exacerbada de espermatozóides
com membranas rompidas e sem condição fecundante. O
TTR - teste de termorresistência (ou também denominado
exaustão espermática), sendo um teste metabólico, que também
poderá ser usado, devido ser de fácil execução e baixo custo.
5 Todo o cuidado deve ser dispensado para animais que
refletem problemas de transmissão genética indesejável a
seus descendentes, ou nos órgãos genitais (detectáveis
clinicamente), ou através da baixa qualidade do sêmen
(detectados nos exames físicos e morfológicos dos
espermatozóides ejaculados), não devendo estes serem usados
em nenhuma hipótese, sendo: (a) criptorquidia (uni ou
bilateral),total ou parcial; (b) hipoplasia testicular (parcial ou
total), unilateral ou bilateral; (c) espermiogênese imperfeita (com
defeitos de acrossoma, principalmente do tipo “knobbed”), ou
elevado número de “pouch formation” (sendo espermatozóides
com vacúolos na sua porção abaixo da linha mediana da cabeça),
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refletindo alterações de DNA (pouco condensado), ou ainda da
“aparência de descamação, ou de irregularidades na membrana
plasmática”, vistos facilmente em microscopia de contraste de
fase; (d) disfunção da cabeça do epidídimo, com alta
prevalência da gota citoplasmática proximal nos espermatozóides
ejaculados, e/ou com fratura da peça intermediária dos gametas;
(e) disfunção da cauda do epidídimo (com alta prevalência de
espermatozóides com caudas dobradas, sendo quadro constante,
com gotas citoplasmáticas distais; (f) cordões espermáticos
curtos (bolsa escrotal “agarrada”), com dificuldade de normal
termo-regulação testicular; (g) prepúcio longo, penduloso e
predisposto a acrobustite; (h) jarretes retos (“perna de frango”);
(i) cascos excessivamente abertos, ou brancos e moles, etc..
6 Touros portadores de aberrações cromossômicas e
principalmente com o tipo “translocação robertsoniana” (tr 1/29),
não devem ser usados como reprodutores (ou de qualquer outro
tipo), como quimerismo, trissomias, ou aneuploidias, sendo
sugerido sempre se fazer o cariótipo dos animais.
7 Também touros com fraca condição de adaptação tropical e com
predisposição à degeneração testicular devem ser jubilados
PROTOCOLOS PARA A AVALIAÇÃO ANDROLÓGICA DE
TOUROS (Modelos anexos)
A - CERTIFICADO ANDROLÓGICO: proposto
Brasileiro de Reprodução Animal (5);

pelo

Colégio

B - ESPERMIOGRAMA proposto por (4), de defeitos espermáticos
maiores e menores, sendo adicionado do peso corporal, idade
e circunferência escrotal dos touros avaliados;
C - TABELA da CAP (Classificação Andrológica por Pontos)
proposta por (41, 40),

III Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 397

A - CERTIFICADO ANDROLÓGICO (Segundo normas do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, 1998, 2a Ed) (5)
I. IDENTIFICAÇÃO
Nome
Raça
No Registro:
Idade:
Data Nasc.:
Peso (Kg):
Procedência:
Endereço:
II. EXAME CLÍNICO
1. Histórico e anamnese:
2. Geral:
3. Sistema genital:
3.1. Cordões espermáticos:
3.2. Escroto:
3.3. Testículos: simetria e forma:
consistência e posição:
circunferência escrotal (cm):
comprimento (cm)
D:
E
largura (cm)
D:
E
mobilidade
3.4. Epidídimos:
cabeça:
corpo:
cauda:
posição
simetria
consistência
3.5. Prepúcio: tamanho e forma:
óstio:
3.6. Pênis:
3.7. Genitália interna: glândulas vesiculares (tam. consit.lob):
ampôlas dos ductos deferentes:
demais glândulas:
4. Comportamento sexual
libido:
III. ESPERMIOGRAMA - Data e Método da colheita do sêmen:
1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
1.1. Volume (ml)
1.2. Turbilhonamento (0-5)
1.3. Motilidade (%)
1.4. Vigor (0-5)
1.5. Concentração (x 106 /ml)
1.6. Outros
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2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
2.1. Defeitos maiores (%)

2.2. Defeitos menores (%)

Acrosoma defeituoso

Acrossoma desprendido

Gota citoplasmática proximal

Gota distal

Subdesenvolvido

Cabeça gigante,curta,larga

Cabeça isolada patológica

Pequena normal

Cabeça estreita na base

Cabeça isolada normal

Cabeça piriforme

Cabeça delgada

Cabeça pequena anormal

Abaixal, retroaxial,obliqua)

Cabeça com contorno anormal

Cauda dobrada (c/s com gota)

Cabeça com "pouch formation"

Cauda enrolada (c/s gota)

Formas teratológicas (duplas)

Total

Peça intermediária:
"Corkscrew"

Total de Anormalidades

Pseudo gota
Outros defeitos

3. OUTROS ELEMENTOS

Cauda fortemente dobrada/ enrolada

3.1. medusas

Cauda enrolada na cabeça

3.2. células primordiais

Total

3.3. células gigante
3.4. leucócitos
3.5. hemácias
3.6. células epiteliais

IV. CONCLUSÃO
Local e data:

Responsável técnico/CRMV
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B ESPERMIOGRAMA de BLOM (1973) (4), modificado por Vale Filho (1988; 1989) (41,40)
FAZENDA
IDENTIFICAÇÃO DO TOURO
RAÇA:
IDADE (ano)
LOCAL:
PESO (Kg)
ASPECTOS FÍSICOS DO SÊMEN (Amostra)
Volume (ml)
Motilidade de massa (1-5)
Motilidade individual (%)
Vigor (1-5)
Concentração (x106/ml)
ASPECTOS MORFOLÓGICOS - Defeitos maiores (%)
Delgado na base
Cabeça piriforme
Contorno anormal
Cabeça pequena anormal
Cabeça isolada anormal
Subdesenvolvido
Formas duplas
Gota citoplasmática proximal
Acrossoma defeituoso
Diadema (“pouch formation”)
Defeitos na peça intermediária
Defeitos menores (%)
Cabeça delgada; pequena normal; gigante; curta; larga e perda da membrana acrossômica
Implantação abaxial
Gota citoplasmática distal
Cabeça decapitada (normal)
Cauda dobrada (ou enrolada)
CIRCUNFERÊNCIA ESCROTAL (cm):
NÚMERO DE ORDEM

01

02

03
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C

CAP - “CLASSIFICAÇÃO ANDROLÓGICA POR PONTOS”
PARA
TOUROS,
BASEADA
NA
CIRCUNFERÊNCIA
ESCROTAL E CARACTERÍSTICAS DO SÊMEN (ÍNDICE
ANDROLÓGICO) - Vale Filho (1988; 1989; 2001), (41, 40, 37)
(Excelente)

(Bom)

(Regular)

(Fraco)

Motilidade espermática
De massa (1-5)
Individual (%)
Total de Pontos

Vigor 5
Acima 70
20

Vigor 4 - 5
60-70
12

Vigor 4
50-60
10

Vigor 3 (0 - 3)
Abaixo 50
3

Morfologia espermática
Defeitos maiores, %
Total de defeitos, %
Total de pontos

Abaixo 10
Abaixo 25
40

10-19
26-39
25

20-29
40-59
10

Acima 29
Acima 59
3

Acima 26 cm
Acima 30 cm
Acima 34 cm
Acima 36 cm
Acima 38 cm
Acima 39 cm

24 - 26 cm
27 - 30 cm
30 - 34 cm
31 - 36 cm
32 - 38 cm
34 - 39 cm

Abaixo 24 cm
Abaixo 27 cm
Abaixo 30 cm
Abaixo 31 cm
Abaixo 32 cm
Abaixo 34 cm

Abaixo 24 cm
Abaixo 27 cm
Abaixo 30 cm
Abaixo 31 cm
Abaixo 32 cm
Abaixo 34 cm

40

24

10

10

Circunferência escrotal
Idade (meses)**
Bos taurus taurus
Bos taurus
indicus
06 - 08
12 - 17
09 - 11
18 - 23
12 - 14
24 - 30
15 - 20
31 - 40
21 - 30
41 - 60
> 30
> 60
Total de pontos

Proposta por Vale Filho (1988),(41) VII. Cong. Bras. Reprod. Anim., p.418-438; Vale
Filho, (1989), (40): VIII Congr. Bras. Reprod. Anim., p94-118.
Baseada na Tabela do BSE “Breeding Soundness Evaluation”, da American Society of
Theriogenology, USA. 1976. Chenoweth, P.J. and Ball, I., in: Morrow, D.A. Current
Therapy in Theriogenology Saunders Co. Phyladelphia - USA. 1980. p. 330-339.
Nota: Somente indicada para touros clinicamente normais (sem distúrbios funcionais).
Para se classificar os defeitos espermáticos dos tipos maiores e menores, sugere-se o
espermiograma proposto por Blom (1973), (4).
Interpretação: Satisfatório: 60-100 pontos, Ver.: Rev. Bras. Reprod. Animal, v.21, n.3,
p.7-13, Vale Filho, (1997), (38). EV-UFMG. CP 567/CEP 31270-901; Belo Horizonte MG; Tel;: (31) 3334 7105/3409 2229/9853 5290; Email: vicdovale@uol.com.br /
clinica@vet.ufmg.br
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CASOS CLÍNICOS
Seis touros serão trazidos como casos clínicos de subfertilidade,
esterilidade, ou de fertilidade normal, sendo três da raça Holandesa
(HOL), um Nelore (NEL) e dois da raça Gir leiteira (GIR-L), todos
com idades entre três e quatro anos, com histórico de filhos nascidos
nas fazendas de origem (com exceção de um deles).
CASO 1: DEGENERAÇÃO TESTICULAR (MODERADA E GRAVE)
Histórico clínico e anamnese
Três touros da raça HOL-PB (preto e branco), com três anos de
idade e clinicamente normais, com sêmen analisado no
espermiograma (4) e com laudo técnico de exame andrológico
emitido por veterinário especialista (5), foram adquiridos em fazenda
tradicional de alta produção leiteira, no município de Poços de Calda,
MG, na região sul do estado, com matrizes de produção leiteira de 910 mil litros/lactação, os três já testados em matrizes de repasse de
inseminação artificial (IA), tendo filhos nascidos na fazenda de
origem, comprovadamente, deles.
Estes três animais foram adquiridos por um fazendeiro de Carlos
Chagas, MG, na região nordeste do estado, próximo aos estados do
Espírito Santo e Bahia, para serem dois deles usados num lote de 50
novilhas ½ sangue NEL x Tabapuã (Tabanel), obtidas através de
programas de IA, em idade de início de reprodução (três anos) e
com 300-350 kg de peso corporal, estando em pasto de boa
qualidade e ciclando normalmente a cada 21 dias. O terceiro touro
destinava-se a fazer as cobrições de repasse em vacas com mais de
duas tentativas de IA sem sucesso, embora estas também
estivessem com repetições de cio em ciclos de 21 dias, também
normais.
No início, até dois meses após a chegada, todos três touros HOL-PB
cobriram bem as matrizes em cio, não sendo mais observados cios
posteriores, nas mesmas. Entretanto, a partir do terceiro mês,
principalmente no lote das 50 novilhas e dois touros, começou-se a
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observar algumas repetições de cios normais, quadro que se
agravou progressivamente, até quatro e cinco meses do início do
uso desses dois animais, até atingir-se um ponto de quase todas as
fêmeas cobertas repetirem cios normais (21/21 dias).
O terceiro touro HOL-PB, que servia de animal de repasse para
cobertura com mais de duas IA repetidas, após o terceiro mês,
começou a falhar na fecundação, também com as vacas repetindo
cios a cada 21 dias, normais. O detalhe é que este terceiro animal
era mantido num piquete bem próximo ao curral, sendo este muito
sombreado, com árvores de copas abertas e boa proteção contra a
irradiação direta do sol, principalmente, entre as 9 e 15 horas,
diariamente.
Exame clinico-andrológico dos testículos e demais órgãos genitais
Os testículos ao exame clínico-semiológico mostraram-se normais à
inspeção, sendo que nos três touros a circunferência escrotal (CE)
apresentou-se acima de 36 cm e o comprimento e largura das
gônadas foi maior que 13 x 9 cm, dentro pois de padrões normais
(41, 40, 38, 37), sendo que nos três casos os testículos se
apresentavam simétricos. A consistência testicular entretanto, se
apresentou baixa, com flacidez, sendo mais acentuada em dois
animais (1-5 = 2) e com (1-5 = 4) no terceiro touro, embora na
elasticidade todos os três touros se mostravam normais (1-5 = 5).
Na avaliação clínica (inspeção e palpação), os epidídimos (cabeça,
corpo e cauda), bem como as glândulas anexas (vesículas seminais,
próstata individualizada e bulbo uretrais) e os demais órgãos
genitais, apresentavam-se normais (pene e prepúcio), além dos
aprumos e cascos.
Colheita e análise do sêmen
A colheita de sêmen pelo eletroejaculador é rápida e precisa, e de
pouco estresse para o touro. Dos três animais examinados, a
concentração e a motilidade espermática estavam baixas, e a
patologia dos espermatozóides alta, sendo principalmente de
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defeitos da cabeça dos gametas e do acrossoma, além da presença
elevada da gota citoplasmática proximal (GCP), todos esses defeitos
denominados do tipo maior, denotando quadro típico de distúrbio da
gametogênese, sendo denominado de degeneração testicular
sendo que em dois touros, pela proporção desses defeitos acima de
50% foi considerada grave, e no terceiro com 35%, sendo
considerada moderada, mas nos três casos com evidentes perdas
da eficiência reprodutiva.
Diagnóstico e prognóstico andrológicos
Mesmo com boa alimentação e controle de ectoparasitoses
(carrapatos e bernes) e calendário de vacinações em dia
(principalmente de aftosa e raiva, e outras), o excesso de calor (com,
ou sem umidade elevada), dependendo da época do ano, mesmo
para animais em pastos sombreados, é razão para desativar a
gametogênese, pelo desconforto fisiológico constante dos animais
expostos, principalmente devido a fatores como a adrenalina e o
cortisol, que dependendo do nível e do tempo de permanência,
podem conduzir o animal à oligospermia, ou mesmo à azoospermia
(41, 40, 38, 37).
Quanto mais tempo de exposição a estes fatores e dependendo dos
níveis de estresses, pode haver até uma atrofia dos túbulos
seminíferos, e concomitante infiltração de tecido conjuntivo entre
estes, até se atingir a condição de fibrose testicular irreversível.
Deve-se considerar que nesses casos aqui relatados, a mudança de
temperatura ambiente e de manejo dos touros foi muito acentuada,
pois no sul do estado de Minas Gerais (região montanhosa) e de
altitudes entre 900 e 1200 metros do nível do mar, e temperaturas
médias de 18 a 25ºC (atingindo 12-14ºC no inverno e 30ºC no
verão), são muito diferentes do norte e do nordeste do mesmo
estado, em que as altitudes variam de 400 a 800 metros e as
temperaturas de 22-35ºC (atingindo de 18 a 20ºC, no inverno e até
38-40ºC, no verão), muitas vezes com noites também quentes. Na
alternativa desses três touros serem mantidos na região de Carlos
Chagas, MG, suas vidas úteis como reprodutores vão ser curtas e o
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processo degenerativo testicular irreversível (41, 40, 38, 37). Os
touros Bos taurus taurus são muito vulneráveis ao estresse calórico,
principalmente em ambiente tropical.
CASO 2: DEGENERAÇÃO TESTICULAR (MODERADA)
Histórico clínico, anamnese e análise de sêmen
Em um touro Nelore de três anos de idade (“top bull”) doador de
sêmen em Central de IA, com uma alta produção de doses de sêmen
diluído e criopreservado por ejaculação, para venda comercial, mas
ainda não muito conhecido, e numa pretensão de se buscar maior
divulgação deste, para se aumentar o preço de venda da sua dose
fecundante, após ter sido levado à Exposição Agropecuária de
Barretos, SP, e de ter sido premiado, foi também à ExpoZebu de
Uberaba, MG, à Exposição de Goiânia, GO, à de Belo Horizonte, MG
e de Campo Grande, MS, todas de abril a julho do mesmo ano,
retornando depois à sua Central de IA na região de Sertãozinho, SP,
para voltar a congelar sêmen. Entretanto, após esses três meses de
viagens (com idas e vindas) a todas essas exposições, seu sêmen
tornou-se fraco, apresentando-se com CONC/ MOT /!PAT, sendo
de baixa concentração, baixa motilidade-vigor dos gametas
ejaculados e de alta percentagem de espermatozóides com defeitos
do tipo maior (41, 40, 38, 37), sendo quadro típico de um processo
de degeneração testicular (moderada ou grave).
Diagnóstico e prognóstico andrológicos
Neste caso, a recuperação deste touro Nelore pode demorar até três
meses, desde que ele volte às condições de alimentação e manejo
anteriores, bem como à rotina de colheitas regulares de sêmen.
Como se pode verificar, os estresses aos quais este animal foi
submetido não tiveram relação com o calor exageradamente alto,
como nos casos dos touros HOL-PB, que se mudaram de uma
fazenda de região de clima temperado para outra de clima quente,
sendo Bos taurus taurus, mas sim com as viagens longas e
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cansativas, barulho, excesso de luz, parafernália de sons e a
presença excessiva de visitantes, pois estes são animais de clima
quente e tropical, e todas as cidades visitadas foram também de
clima tropical.
CASOS 3 E 4: HIPOPLASIA TESTICULAR LEVE E
ESPERMIOGÊNESE IMPERFEITA
Dois tourinhos GIR-L pertencentes a um rebanho conhecido de
Uberaba no triângulo mineiro, foram vendidos para uma fazenda no
oeste do estado de Minas Gerais, na região de Unaí, relativamente
próxima à capital federal, sendo produtora de leite com mestiças ½
sangue girolanda (Gir x HOL-PB), produto que é vendido em Brasília,
DF, com preço diferenciado pela qualidade de higiene do mesmo.
A idade dos tourinhos é de dois anos e meio e o histórico de ambos,
quanto á eficiência para a fecundação, é diferenciado. O primeiro,
desde o início, apesar de boa libido e habilidade para cobrição em
monta natural, teve cerca de 50% das fêmeas retornando ao cio, em
períodos regulares (21/21 dias). O segundo teve 100% (todas) as
fêmeas por ele cobertas, retornando ao cio normal, após as
coberturas, também em períodos regulares (21/21 dias). Ambos os
tourinhos GIR-L apresentavam-se em excelente escore corporal
(17@ = 540 kg) e ótima resposta da libido ao estímulo sexual das
fêmeas em cio.
Exame clinico-andrológico dos testículos e demais órgãos genitais
Ao exame clínico dos testículos do tourinho GIR-L (1), com histórico
de baixa eficiência reprodutiva, com cerca de somente 50% de vacas
fecundadas após cobrição normal, observou-se assimetria quanto ao
tamanho das gônadas, sendo a esquerda menor. Também a
circunferência escrotal apresentava-se ligeiramente abaixo do limite
de normalidade (29,5 cm). Quando se procedeu a aferição da
biometria testicular específica, foi observada uma diferença de 1 cm,
quanto ao comprimento de ambas às gônadas (direita e esquerda) e
de 0,5 cm, quanto à largura, definindo-se a condição de hipoplasia
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testicular parcial discreta, unilateral esquerda (41, 40, 38, 37),
constituindo-se no tipo mais perigoso, pela condição da possível
transmissibilidade dessa afecção aos descendentes, tendo havido
uma relação direta deste distúrbio, com o histórico da baixa
fertilidade para a reprodução.
Quanto aos demais órgãos genitais, com exceção da assimetria,
também observada em relação às caudas epididimárias, sendo a
esquerda também menor (pela condição de menor estoque de
espermatozóides nesta), estes se apresentavam aparentemente
normais à avaliação clínica, através da inspeção e palpação (40, 37).
Quanto ao tourinho GIR-L (2), para surpresa, apesar de haver
histórico de 100% das vacas retornando ao cio normal após sua
cobrição, não se observou qualquer tipo de alteração clínicaandrológica nos testículos, ou em quaisquer dos outros órgãos
genitais. A libido também se manifestava normal, sendo que este
animal efetuava satisfatoriamente a cópula, com ejaculação dentro
do canal vaginal.
Colheita e análise do sêmen
No primeiro caso do tourinho GIR-L (1), com diagnóstico de
hipoplasia testicular, dependendo do grau de comprometimento
gonadal, envolvendo um número pequeno, médio ou grande de
túbulos seminíferos alterados (deficientes na espermatocitogênese,
nas divisões mitóticas e/ou meióticas), ou na espermiogênese, na
formação do acrossoma, ou da peça intermediária, com a
apresentação de um maior ou menor prejuízo na eficiência
reprodutiva, podendo conduzir, em decorrência, a uma maior ou
menor subfertilidade. Esta geralmente é diretamente correlacionada
com a qualidade do sêmen e com o percentual de espermatozóides
defeituosos ejaculados (defeitos do tipo maior), principalmente na
cabeça dos gametas, geralmente, com baixa motilidade e baixo
poder fecundante (41, 40, 38).
O sêmen neste caso apresenta-se CONC/ MOT/!PAT, sendo típico
de distúrbio na gametogênese, e semelhante ao quadro de
degeneração testicular.
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No segundo caso do tourinho GIR-L (2), a análise do sêmen no
espermiograma (4), revelou normal motilidade progressiva retilínea,
com 70% de espermatozóides móveis e vigor (1-5 = 5), porém,
apesar da concentração também estar alta, o exame da morfologia
espermática revelou que os defeitos da cabeça dos espermatozóides
ejaculados eram de modo geral baixos, com exceção de defeitos do
acrossoma (“tipo knobbed sperm”), acima de 80%. O quadro
espermático sintético era do tipo !CONC/! MOT/!PAT, com defeitos
principalmente do acrossoma, embora sem nenhuma interferência
com a motilidade e vigor espermáticos (40, 37, 37).
Diagnóstico e prognóstico andrológicos
Esses dois tourinhos GIR-L (1 e 2) apresentaram impossibilidade de
virem a ser usados como reprodutores, por terem problemas graves,
ambos ligados á gametogênese anormal, sendo que no primeiro
caso houve um marcador clínico e no segundo não, tendo havido
somente um marcador na qualidade do sêmen. No primeiro o
problema estava ligado diretamente à espermatocitogênese e à
espermiogênese; e no segundo, somente com a espermiogênese.
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DOENÇAS DA REPRODUÇÃO DE BOVINOS DE CORTE:
PROGRAMA PREVENTIVO E CONTROLE SANITÁRIO
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INTRODUÇÃO
A pecuária bovina é uma atividade econômica de fundamental
importância no agronegócio brasileiro. Segundo o Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o Brasil detém a segunda
maior produção de equivalente carcaça bovina, perdendo somente
para os Estados Unidos, o segundo maior rebanho comercial, e é o
maior exportador mundial. Esta marcada ascensão na cadeia
produtiva da bovinocultura de corte nacional tem peso significativo
no PIB brasileiro, por gerar somente em divisas mais de U$ 5,5
bilhões mediante a exportação de carne, calçados e couro (Luchiari,
2006). Esta conjuntura da pecuária de corte no Brasil ocorre
concomitantemente a um aumento significativo da demanda mundial
por produtos de origem animal, particularmente em países em
desenvolviento (Figura 1).

Figura1 - Consumo per capita de alimentos em países em
desenvolvimento. Fonte: FAO (2010).
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Nos últimos anos, a expansão e consolidação do setor de
pecuária de corte podem ser explicadas pela difusão de tecnologias
nas áreas de genética, nutrição, reprodução, manejo e sanidade.
Adicionalmente, a compreensão dos mecanismos biológicos
relacionados com a reprodução animal, associada a práticas de
manejo, possibilita a intensificação da seleção e incremento na
eficiência reprodutiva dos rebanhos (Zen et al., 2008).
A viabilidade da produção pecuária está diretamente ligada
aos índices reprodutivos do rebanho (Feuz e Umberger, 2003). Um
dos índices que mais interfere com a produção pecuária é o intervalo
entre partos. Este pode apresentar-se aumentado em um rebanho
por reflexo de diversos fatores - idade da vaca, nutrição, freqüência
de mamadas, presença do macho e enfermidades do trato
reprodutivo - e todos levam à diminuição do número de crias ao ano,
reduzindo a lucratividade da atividade. Dentre estes fatores, os
principais responsáveis pelos baixos índices produtivos e
reprodutivos dos rebanhos brasileiros são as deficiências nutricionais
e as doenças infecciosas. Os agentes infecciosos são responsáveis
por reduzirem as taxas de ovulação, fertilização, sobrevivência
embrionária, sobrevivência fetal e sobrevivência perinatal
(Nascimento e Santos, 2003). Sinais de falhas reprodutivas em um
rebanho podem também serem atribuídas a causas não-infecciosas,
como anormalidades genéticas, intoxicações e traumas físicos
(Givens, 2006).
Diante da evidente importância econômica da bovinocultura
de corte no Brasil e das perdas financeiras carreadas por falhas
reprodutivas, torna-se necessário o conhecimento acerca das
principais causas de redução dos índices reprodutivos em um
rebanho. Neste contexto, esta revisão visa caracterizar as principais
doenças da reprodução, assim como ressaltar a importância da
prevenção e do monitoramento sanitário dos rebanhos.
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DOENÇAS INFECCIOSAS DA REPRODUÇÃO
Campilobacteriose
A campilobacteriose genital bovina é causada por uma
bactéria, o Campylobacter fetus subsp. venerealis, que coloniza o
prepúcio de touros geralmente de forma subclínica, propiciando
condições para a transmissão venérea da doença e conseqüente
manifestação clínica na fêmea. A taxa de transmissão venérea do
touro portador e para uma fêmea susceptível é muito elevada,
podendo chegar a 100%. Grande parte do rebanho nacional utiliza o
sistema de monta natural, o que favorece a disseminação do agente,
causando perdas econômicas significativas. Embora as lesões
causadas pelo C. fetus venerealis não sejam específicas, a infecção
resulta em endometrite, que por sua vez tem como conseqüência
morte fetal. Na fêmea gestante, este agente pode causar placentite,
que resulta em aborto. Uma vez ocorrido o aborto, a fêmea se cura
espontaneamente da infecção, e a fertilidade retorna após 4 a 8
meses. Ao contrário, o macho, quando não tratado, permanece como
reservatório permanente do agente. Existe vacina disponível, porém
é de qualidade questionável, além de poder causar intoxicação dos
animais devido ao alto percentual de debris encontrados.
Tricomonose
A tricomonose é uma doença venérea de bovinos causada
por um protozoário flagelado denominado Tritrichomonas foetus, cujo
habitat é o trato genital de bovinos sendo transmitido do macho para
a fêmea através da monta. Da mesma forma que na
campilobacteriose, esta doença é de extrema importância para a
pecuária nacional, com alta taxa de disseminação devido à
predominância do sistema de monta natural. Durante a cópula, o
parasito é transmitido do touro infectado para a fêmea susceptível. A
transmissão mecânica durante a inseminação é rara bem como a
utilização de sêmen contaminado, ainda que possível. A infecção na
fêmea é autolimitante, de forma que a vaca mantida em repouso
sexual por 3 a 4 ciclos estrais geralmente se torna livre da infecção.
Por outro lado, nos touros a infecção é subclínica e os mesmos
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permanecem portadores transmitindo a infecção durante o coito para
fêmeas susceptíveis, que se infectam com freqüência maior que 90%
após cópula. Os sinais clínicos da tricomonose se devem à
mortalidade embrionária em conseqüência da infecção e inflamação
uterinas, que geralmente ocorrem por volta de 50 a 100 dias após a
concepção. Por isso, geralmente observa-se repetição de estro em
intervalos prolongados. A infecção por T. foetus pode desencadear a
piometra na vaca. Nestes casos, que ocorrem em até 5% das vacas
em um rebanho infectado, ocorre inflamação uterina e morte
embrionária, com persistência do corpo lúteo. Essas alterações
favorecem o estabelecimento da piometrite, que, se não tratada,
persiste por períodos prolongados, com ausência de ciclicidade
ovariana devido à persistência do corpo lúteo. Quando o feto
sobrevive até o terceiro mês de gestação pode ocorrer aborto,
principalmente durante a primeira metade da gestação.
Vulvovaginite Pustular Infecciosa
A Vulvovaginite Pustular Infecciosa dos bovinos é causada
pelo Herpesvírus Bovino tipo 1 (BHV-1), que é o agente da
Rinotraqueíte Infecciosa Bovina (IBR). Particularmente os subtipos
1.2a e 1.2b estão associados a lesões da genitália externa tanto em
fêmeas quanto em machos, nas quais ocorre a doença conhecida
como Vulvovaginite Pustular Infecciosa e Balanopostite Pustular
Infecciosa, respectivamente. Além de provocar lesões na genitália
externa e no trato respiratório, este vírus é uma causa importante de
aborto em bovinos. Levantamentos sorológicos indicam que este
agente é amplamente distribuído nos rebanhos brasileiros. O BHV-1
é eliminado através de descarga oro-nasal, sêmen e secreções
vaginais, além de estar presente em placentas e em embriões
provenientes de animais infectados. Após o contato, o vírus invade
as mucosas, particularmente do trato respiratório ou do trato genital.
Após a infecção das células epiteliais na mucosa vaginal, ocorre
intensa replicação viral. Inicialmente são observadas pústulas na
mucosa vaginal, que coalescem e, com a progressão das lesões,
resultam em ulcerações na mucosa vaginal, com deposição de
quantidades variáveis de exsudato fibrino-purulento na superfície da
lesão. Nesta fase a doença é de transmissão venérea podendo
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resultar
em
balanopostite
em
machos
susceptíveis.
Independentemente de a lesão inicial ocorrer no trato genital ou
respiratório, o vírus pode se disseminar, causando viremia e lesões
em outros órgãos, o que pode resultar em aborto em vacas
gestantes e infecção sistêmica com alta taxa de letalidade em
bezerros neonatos soronegativos. Como ocorre com outros
herpesvírus, o BHV-1 apresenta período de latência, quando o vírus
permanece principalmente em neurônios periféricos (ganglionares).
Animais portadores latentes podem sofrer reativação da infecção,
principalmente quando são submetidos a estresse ou outras
condições que resultem em imunossupressão. Esses animais
constituem a principal fonte de infecção para o gado não exposto
(Givens e Marley, 2008). Não há tratamento antimicrobiano para IBR,
sendo sugerido o uso de antibióticos apenas nos casos em que
houver infecções secundárias. A prevenção pode ser feita evitandose a entrada de novos animais no rebanho, ou que estes sejam
provenientes de rebanhos livres. Porém, ainda não há métodos de
prevenção totalmente eficazes.
Brucelose
O termo Brucelose é utilizado para designar as infecções por
bactérias do gênero Brucella nas diversas espécies de animais e no
homem. São reconhecidas várias espécies, que incluem Brucella
abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. ovis e B. neotomae, além
da identificação recente de isolados marinhos, que atualmente são
provisoriamente classificados em outras duas espécies (B. ceti e B.
pinnipediallis). Dentre estas espécies, somente B. ovis e B.
neotomae não têm potencial zoonótico, sendo a B. melitensis a
espécie de maior potencial patogênico para o homem (Xavier et al.,
2009). Como o rebanho nacional é considerado livre de B.
melitensis, será descrita a brucelose bovina causada por B. abortus.
O principal sinal clínico da brucelose bovina é a ocorrência de
aborto, principalmente durante o terço final da gestação. Nos surtos
de aborto por B. abortus, também ocorre o nascimento de bezerros
fracos, com alta taxa de mortalidade neonatal (Carvalho Neta et al.,
2010; Xavier et al., 2009). Apesar da vacinação com a amostra
atenuada 19 (B19) ser empregada no Brasil há muitos anos, a
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brucelose bovina apresenta ampla distribuição no país com áreas
apresentando prevalência extremamente elevada, inclusive em
regiões nas quais a pecuária está entre as principais atividades
(Silva et al., 2009), resultando em perdas econômicas bastante
elevadas. A transmissão da doença se dá principalmente por via
oral, quando animais susceptíveis ingerem o organismo, presente
em grandes quantidades no feto abortado, na placenta e nas
secreções uterinas durante o período pós-parto ou pós-aborto. A
Brucella tem capacidade de sobreviver no citoplasma de
macrófagos, alterando o tráfego intracelular normal e se localizando
no retículo endoplasmático rugoso, onde persiste e prolifera. Este
mecanismo favorece a persistência da infecção. Outra célula alvo
importante da B. abortus são as células trofoblásticas na porção fetal
da placenta. O diagnóstico diferencial para placentite necrótica em
bovinos deve incluir agentes micóticos, Campylobacter, Salmonella e
Staphylococcus. A intensidade das lesões é muito variável entre
diferentes placentomos do mesmo animal, por isso, é importante o
exame de toda a placenta fetal sempre que disponível. O tecido
placentário contém grandes quantidades do organismo. Portanto, a
manipulação deste material deve ser realizada com a devida
proteção, uma vez que a infecção humana, nestes casos, pode se
dar até por via respiratória devido à formação de aerossóis. O feto
abortado também pode apresentar lesões sugestivas de infecção por
B. abortus, que incluem, por ordem de freqüência, pleurite fibrinosa,
pericardite fibrinosa e peritonite fibrinosa.
No macho, a infecção por B. abortus resulta em orquite,
epididimite e vesiculite seminal, que podem ser induzidas até mesmo
pela amostra vacinal (B19). Na vaca, além de aborto, ocorre mastite
linfo-histiocitária multifocal, associada à eliminação do agente no
leite. Esta mastite brucélica geralmente não resulta em alterações
macroscópicas da secreção láctea e, portanto, trata-se de mastite
subclínica na maioria dos casos. Em casos de infecção crônica pode
haver envolvimento articular com desenvolvimento de artrite crônica.
Diarréia Viral Bovina (BVD)
A BVD é causada por um vírus do gênero pestivirus, que
acomete ruminantes e suídeos. Existem dois biotipos do vírus, o
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não-citopatogênico (NCP) e o citopatogênico (CP). O biotipo NCP é
o mais encontrado a campo e é capaz de se replicar em cultivo
celular sem causar lesões às células, sendo assim capaz de
atravessar a placenta e estabelecer a infecção fetal persistente. Em
contraste, o CP é encontrado em menor escala, e em cultivo celular
induz apoptose, e não sendo capaz de atravessar a placenta e
causar infecção fetal (Brownlie et al., 1989). Dessa forma, a
manifestação clínica da doença irá depender do biotipo viral, da
virulência e do estágio de gestação em que o animal foi acometido
(Grooms, 2006), variando desde repetição de estros (morte
embrionária), mumificação fetal, abortos, anormalidades fetais, e
nascimento de fetos imunotolerantes (persistentemente infectados PI). Este último ocorre quando a infecção se dá antes do feto
desenvolver completamente a imunocompetência (90 a 120 dias de
gestação), e dessa forma o organismo reconhece o vírus como
próprio. Se a infecção ocorrer no segundo terço da gestação, a
possibilidade de teratogenias é maior. As mais comuns são a atrofia
de retina, cegueira (principalmente dos 120 aos 160 dias de
gestação), hipotricose e alopecia, podendo ocorrer também
deformidades de membros, catarata, microftalmia, braguinatismo,
microencefalia e hipoplasia cerebelar. Vacas PI são sempre
negativas em testes sorológicos e representam a maior via de
disseminação do agente. No entanto, o vírus também pode ser
transmitido por animais agudamente infectados e de forma indireta,
através de soro fetal bovino contaminado, luvas de palpação retal,
fluidos utilizados em transferência de embriões, sêmen e vacinas
contaminadas (Bolin et al., 1991; Lang-Ree et al., 1994), picadas de
moscas hematófagas e formigas de contenção. Animais agudamente
infectados, podem apresentar diarréia aguda ou crônica,com ou sem
sangue e problemas respiratórios.
A transmissão entre rebanhos ocorre pela aquisição de
animais PI, fêmeas gestantes de fetos PI, proximidade de pastos e
ruptura de cercas. Em rebanhos sem histórico clínico da
enfermidade, é possível controlar a entrada de animais e realizar
periodicamente testes sorológicos. Por outro lado, em rebanhos com
histórico clínico da doença e com alta rotatividade de animais, a
vacinação é indicada, sendo duas doses iniciais e reforço anual. Os
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bezerros para terminação e as novilhas antes do período de serviço
devem ser vacinados, porém, a eficácia da vacina ainda é
questionável e possui alto custo.
Leptospirose
A infecção por Leptospira sp. pode resultar em doenças
reprodutivas e não reprodutivas. A infecção por Leptospira sp. é
altamente prevalente no Brasil, principalmente pelas sorovariedades
hardjo, hardjobovis e wolffi, e com menor freqüência por outras
sorovariedades. A transmissão e manutenção da infecção no
rebanho ocorrem através do contato com a urina, leite e fluidos
placentários contaminados ou via transplacentária e venérea. As
membranas mucosas dos olhos, nariz e vagina e pequenas lesões
de pele servem como portas de entrada para o agente. Quando a
vaca se infecta durante a gestação frequentemente ocorre aborto,
natimortalidade ou nascimento de bezerros fracos, geralmente sem
nenhum sinal sistêmico de infecção na mãe. A sorovariedade hardjo
tende a causar abortos esporádicos, enquanto outras
sorovariedades, como pomona, causam surtos de aborto com maior
freqüência. Após bacteremia, a Leptospira persiste nos rins e no
trato genital, sendo a urina de bovinos portadores a principal fonte de
infecção para animais susceptíveis no caso da sorovariedade hardjo.
As lesões fetais e placentárias nos casos de aborto por Leptospira
sp. têm pouco valor diagnóstico, uma vez que o feto geralmente
morre 24 a 48 horas antes de sua expulsão e consequentemente
apresenta autólise avançada. A placenta, por sua vez, pode
apresentar edema com alterações inflamatórias discretas. O
tratamento com antibióticos pode eliminar o estado de portador da
doença. A instituição de um programa adequado de vacinação deve
ter como base o conhecimento da patogênese da enfermidade e as
limitações das vacinas empregadas. As vacinas contra a Leptospira
spp. não são totalmente eficazes, devendo portanto ser utilizadas
associadas à outras medidas de controle.

III Simpósio Internacional de Produção de Gado de Corte

- 421

Neosporose
A infecção pelo protozoário Neospora caninum é reconhecida
atualmente como uma das principais causas de aborto em bovinos
em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. A infecção pode ser
horizontal, por ingestão de oocistos, ou congênita, que apresenta 81
a 95% de chance de a mãe infectada transmitir o agente para o feto.
O hospedeiro definitivo do protozoário é o cão e o coiote. Dessa
forma, cães se infectam comendo a placenta e os restos de carcaça
de animais infectados e eliminam os oocistos nas fezes. Estes são
facilmente ingeridos pelos bovinos, principalmente quando os cães
permanecem no mesmo ambiente, defecando nos silos e nos
cochos. O aborto, em qualquer fase da gestação, é a manifestação
clínica mais comum da infecção em bovinos, podendo ocorrer de
forma esporádica ou em surtos. A recorrência do aborto por N.
caninum é pouco freqüente, embora estas vacas continuem com
potencial para transmissão vertical. Isso significa que uma bezerra
filha de vaca infectada pode nascer infectada e transmitir a infecção
para sua progênie. Novilhas soropositivas para N. caninum
apresentam risco elevado de aborto quando comparadas a novilhas
soronegativas. O aborto é resultado de lesões placentárias e fetais.
Ocorre multiplicação do organismo nas vilosidades coriônicas,
podendo causar necrose focal com infiltrado inflamatório
predominantemente linfocitário caracterizando uma placentite não
supurada, eventualmente com a observação de zoítos em cistos
pobremente definidos em células trofoblásticas. A quantidade do
organismo nos tecidos geralmente é pequena, mesmo em fetos bem
preservados, uma vez que frequentemente os fetos abortados por N.
caninum encontram-se autolisados. Métodos imunohistoquímicos
aumentam significativamente a sensibilidade na identificação dos
zoítos em cortes histológicos em comparação a colorações de rotina.
Com menor freqüência, também podem ser observadas lesões no
pulmão e no fígado. Pode também ocorrer mumificação fetal,
principalmente durante a primeira metade da gestação. Na prática,
recomenda-se o descarte dos animais positivos.
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Doença da língua azul
A doença da língua azul (também conhecida como
bluetongue) é uma doença viral, de distribuição mundial, transmitida
por dípteros do gênero Culicoides, que acomete ruminantes
domésticos e silvestres. Em bovinos, os surtos são esporádicos e as
perdas econômicas ocorrem principalmente devido aos abortos
(Lobato, 1999). As zonas epidêmicas da enfermidade estão
diretamente correlacionadas ao clima propício para a proliferação
dos vetores (Gibbs e Greiner, 1994). Dentre os sinais clínicos estão
a febre, gastroenterite erosiva ou ulcerativa, hemorragia e necrose
dos músculos cardíaco e esquelético. Em vacas gestantes é capaz
de provocar morte embrionária ou fetal e também anomalias
congênitas, dependendo do estágio da gestação e do sorotipo do
vírus. Se a infecção ocorre nos dois primeiros meses da gestação o
feto ou o embrião morrem sendo eliminados ou reabsorvidos. Entre
50 a 80 dias de gestação observam-se alterações neurológicas como
hipoplasia cerebelar, leptomeningite linfocitária e necrose da córtex
cerebral. Se a infecção ocorre no terço médio da gestação, o feto
não morre, mas apresenta hipoplasia cerebelar, microftalmia e
catarata. Por outro lado se a infecção ocorre próximo do parto o feto
nasce vivo, porém fraco e imunodeprimido e, além disso, o colostro
não contém anticorpos devido a ação imunosupressora do vírus. Nos
bovinos, as lesões neurológicas se desenvolvem geralmente quando
a infecção se dá entre 70 a 130 dias de gestação. Em regiões onde o
vírus já está estabelecido, o controle e a erradicação da enfermidade
são complexos, devido à dificuldade de controle dos vetores e à
grande variedade de hospedeiros.
CAUSAS NÃO-INFECCIOSAS DE INFERTILIDADE
Além dos diversos agentes infecciosos, fatores tóxicos podem
ser responsáveis por aborto. Entre esses agentes, destacam-se os
nitratos, os fosforados (utilizados como inseticidas) e plantas tóxicas.
Duas plantas com ação cardiotóxica em ruminantes, a Tetrapterys
multiglandulosa (com casos descritos em Minas Gerais e Mato
Grosso do Sul) e a Ateleia glazioviana (presente em Santa Catarina
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e no Rio Grande do Sul) são causas importantes de aborto, podendo
causar elevadas taxas de aborto quando fêmeas gestantes são
introduzidas em pastagens com abundância destas plantas. As
lesões se desenvolvem cronicamente e os fetos abortados
apresentam necrose e fibrose multifocal no miocárdio associadas a
lesões de congestão passiva crônica no fígado, caracterizadas por
congestão, necrose e fibrose centrolobular.
Na América do Norte, Pinus ponderosa é uma causa
importante de aborto em bovinos. No Brasil, outras espécies do
gênero Pinus são amplamente utilizadas em projetos de
reflorestamento, mas o potencial de indução de aborto destas
espécies não é conhecido.
Mudanças do padrão endocrinológico durante a gestação,
devido a distúrbios endócrinos ou por administração de hormônios
exógenos, podem acarretar em abortos. Neste sentido, a
administração de estrógenos a animais gestantes pode causar
abortos, bem como a utilização de prostaglandina F2 e de seus
análogos. Corticosteróides também podem induzir aborto ou parição
prematura.
Dentre os fatores físicos responsáveis por aborto, destacamse: a remoção do corpo lúteo da gestação; a ruptura de âmnio; o
diagnóstico precoce de gestação por palpação retal, se praticado
com imperícia, e a inseminação artificial ou infusão intra-uterina
durante a gestação.
A deficiência nutricional, principalmente em casos específicos
como na deficiência de vitamina A, iodo, selênio e biotina, pode
ocasionar ou predispor ao aborto.
Recentemente, experimentação com transgênese e clonagem
na espécie bovina tem resultado em elevada taxa de mortalidade
fetal, que geralmente esta associada com anomalias placentárias
como placentomos aumentados de tamanho e hidroalantóide.
PREVENÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO
A disseminação de doenças reprodutivas dentro de um
rebanho pode ser evitada com adequado manejo sanitário, e
avaliação clínica periódica de machos e fêmeas. Por acasalarem
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com um grande número de fêmeas, os machos, atuam como
potentes disseminadores de doenças no rebanho. Além disso, um
animal infectado pode se tornar sub-fértil ou infértil, acarretando
sérios prejuízos ao sistema de produção de gado de corte, com
diminuição da taxa de prenhez e de natalidade. A vacinação também
é uma ferramenta útil, desde que as vacinas sejam armazenadas de
forma correta e que o esquema de vacinação seja respeitado.
Antes da estação de monta, os animais devem ter
inicialmente boa condição corporal. Nos machos, ao exame clínico,
deve ser observada a presença de abscessos, a integridade da
mucosa prepucial, da bolsa escrotal e do pênis. Os testículos e
epidídimos devem ser simétricos, sem sinais de aderências, edema
ou sensibilidade dolorosa. Na avaliação espermática, deve ser
notada a presença de células inflamatórias no ejaculado, que pode
ser indicativa de processo infeccioso. Já as vacas devem estar
ciclando, livres de secreções vaginais (sanguinolentas, purulentas ou
fétidas), com mucosa vaginal normocorada e brilhante e com boa
coaptação de lábios vulvares.
O controle da infecção pelo BHV-1 pode ser admitido através
de procedimentos adequados de manejo e programas de vacinação.
Os surtos da doença ocorrem com maior freqüência em rebanhos
submetidos a situações de estresse, portanto transporte, mudanças
bruscas na dieta e condições climáticas adversas podem
desencadeá-la. Durante um surto por BHV-1, os bovinos doentes
devem ser isolados e podem ser tratados com antibióticos de largo
espectro para reduzir as infecções bacterianas secundárias. A
vacinação, embora não impeça a infecção, reduz significativamente
a incidência ou minimiza os sintomas. Até o presente momento, não
existe no Brasil um programa elaborado pelos órgãos da Defesa
Sanitária Animal sobre o controle do BHV-1. Em áreas onde os
surtos são bastante esporádicos deve-se avaliar a necessidade da
imunização, uma vez que não existem informações concretas sobre
os resultados da vacinação em rebanhos infectados. Já em áreas
endêmicas sabe-se que não tem ocorrido casos clínicos em
rebanhos vacinados. Recomenda-se que a decisão de vacinar os
animais contra o BHV-1 seja muito bem estudada, baseada num
diagnóstico correto e na avaliação do custo/benefício.
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O controle da brucelose bovina é baseado na vacinação das
bezerras e na eliminação de portadores. De acordo com o Programa
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberdulose
Animal do Minstério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Brasil, 2004), a vacinação dos bovinos é recomendada, em dose
única, somente nas fêmeas com idade entre 3-8 meses. A vacina
utilizada é a amostra viva atenuada 19 de B. abortus, cuja resposta
sorológica em bezerras vacinadas tende a desaparecer rapidamente,
ao contrário do que ocorre com a vacinação dos animais adultos. No
Brasil, os bovinos que apresentarem reação positiva devem ser
marcados e eles e os suspeitos não podem ser comercializados. A
vacinação de adultos deve ser evitada, mas em casos de criações
com alta freqüência de abortos, pode-se optar pela vacinação. Neste
caso a vacinação deve ser realizada utilizando-se a vacina RB51,
recentemente aprovada para uso no Brasil (Poester et al., 2006). A
amostra 19, utilizada na vacinação, pode causar aborto em vacas
gestantes e pode causar infecção no homem. A associação da
vacinação e eliminação dos animais infectados aumenta as chances
de controle e erradicação desta zoonose.
No Brasil, o controle da BVD é realizado através do uso de
vacinas inativadas. O esquema de vacinação adotado deve seguir a
indicação do fabricante. Geralmente, os bezerros são vacinados aos
4-6 meses. Alguns animais podem conter, ainda, altos índices de
anticorpos maternos nessa idade. Assim, é recomendada uma
revacinação aos 8-12 meses. Esse esquema de vacinação tem por
objetivo reduzir o efeito supressor do vírus da BVD que favorece a
instalação de infecções respiratórias. É estratégico que a
revacinação das fêmeas seja realizada 2-3 semanas antes da
cobertura. O controle da infecção sem vacinação baseia-se na
detecção e eliminação dos animais infectados persistentes e no
controle de ingresso de animais e sêmen.
Para leptospirose, faz-se o controle de novas infecções
através da vacinação, testes sorológicos regulares, e admissão de
um sistema de vigilância para detectar a introdução de novos
sorotipos. Na primo-vacinação devem ser administradas duas doses
com intervalo de 3-5 semanas. Posteriormente, revacina-se
anualmente antes da cobertura ou entre esta e o quarto mês de
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prenhez. Para evitar a introdução da enfermidade em
estabelecimentos livres da mesma, o gado que vai ser introduzido no
rebanho deve ser mantido isolado por duas semanas e tratado
parenteralmente com diidroestreptomincina para eliminar os
portadores renais.
Para controle da campilobacteriose, recomenda-se o repouso
sexual da fêmea infectada por 3 ciclos ou 3 meses, uma vez que a
enfermidade é considerada auto-limitante. De forma semelhante fazse o controle da Tricomonose, através do isolamento da fêmea e
ainda mediante terapia medicamentosa no macho infectado.
Tendo em vista que os agentes infecciosos são grandes
responsáveis pelas falhas reprodutivas observadas em um plantel de
bovino de corte, adotar atitudes que visem o controle e,
principalmente, a profilaxia de possíveis infecções são medidas que
garantem uma maior produtividade e a conseqüente oferta de
produtos de melhor qualidade no mercado consumidor.
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Tabela 1 - Causas, características clínicas e diagnóstico dos agentes infecciosos causadores de aborto em bovinos
Agente
BHV-1

Sinais Clínicos
Pústulas na mucosa vaginal,
vulva edemaciada e hiperêmica,
dor ao urinar, cauda levantada e
não aceita a monta
Endometrite, placentite, morte
fetal, infertilidade no rebanho,
elevado intervalo de partos,
abortos ocasionais

Fase do abortamento
Nem
sempre
ocorre
abortamentos. Pode haver
nascimento de bezerros
débeis e natimortos
Morte embrionária e
fetal inicial 30 a 70
dias. Aborto entre o 4 e
o 6 mês.

Lesões Feto-placentárias
Necrose focal com discreta reação inflamatória no fígado, adrenal, rim, intestino,
linfonodo, pulmão e baço. Corpúsculos de inclusão podem ser observados
principalmente na adrenal se a autólise não estiver avançada.

Tritrichomona
s fetus

Inflamação uterina com repetição
de
estro
em
intervalos
prolongados. Piometrite

Morte embrionária 50100 dias.

Cultivo (lavado prepucial)

Agente
Leptospira sp.

Sinais Clínicos
Aborto,
natimortalidade
ou
nascimento de bezerros fracos,
geralmente sem nenhum sinal
sistêmico de infecção na fêmea
Em machos: orquite, epididimite
e vesiculite seminal, que podem
ser induzidas até mesmo pela
amostra vacinal (B19). Na vaca,
além de aborto, ocorre mastite
linfo-histiocitária
multifocal,
associada à eliminação do
agente no leite
Casos esporádicos ou em surtos
de abortos

Fase do abortamento
Último trimestre de
gestação

Edema placentário com infiltrado mononuclear difuso e discreto com focos
necróticos discretos. O organismo pode ser observado no estroma do cório. Pode
ocorrer broncopneumonia, com infiltrado neutrofílico e células gigantes contendo o
organismo. Os organismos também podem ser observados dentro das vias aéreas.
A principal manifestação da infecçào é mortalidade fetal, mas aborto pode ocorrer
em qualquer fase principalmente na primeira metade da gestação
Lesões Feto-placentárias
Autólise Avançada

Aborto no terço final de
gestação

Placentite linfo-histiocitária (ou neutrofílica) com bactérias intracitoplasmáticas em
trofoblastos. Bronquite e/ou broncopneumonia (predominantemente mononuclear)
com vasculite necrótica. Pleurite fibrinosa. Com menor freqüência, granulomas em
linfonodos, no fígado e baço. Abortos principalmente no último trimestre.

Sorologia (rosa bengala, 2-mercaptoetanol,
SAL), PCR (sangue, conteúdo estomacal e
baço de feto abortado)

Aborto do 4 ao 8 mês
de gestação

ELISA, microaglutinação, PCR e cultivo

Sinais Clínicos
Repetição de estros (morte
embrionária), mumificação fetal,
abortos, anormalidades fetais, e
nascimento
de
fetos
imunotolerantes
febre, gastroenterite erosiva ou
ulcerativa, hemorragia e necrose
dos
músculos
cardíaco
e
esquelético

Fase do abortamento
Morte embrionária aos
3 ou 4 meses de
gestação

Zoítos em cistos pobremente definidos no trofoblasto. Encefalite (principalmente no
tronco cerebral) com gliose e necrose multifocal; necrose e infiltrado mononuclear
multifocal em músculo esquelético e cardíaco, com zoítos intracelulares em
miócitos, fibras de Purkinje e endotélio. Aborto no segundo ou terceiro trimestres da
gestação. O diagnóstico diferencial deve incluir Sarcocystis spp., que pode causar
aborto em bovinos com lesões semelhantes.
Lesões Feto-placentárias
Hipoplasia cerebelar, microftalmia, catarata, atrofia de retina e neurite óptica. Atrofia
linfóide no timo, vasculite generalizada, miocardite multifocal, hiperplasia linfóide
peribronquiolar, hipoplasia pulmonar, dermatite perivascular multifocal com
hipotriquia e alterações do crescimento endocondral.

Campylobacte
r fetus subsp.
venerealis

Brucella
abortus

Neospora
caninum

Agente
BVD

Doença
da
Língua Azul

Realcionada ao estágio
de gestação da fêmea
infectada

Lesões placentárias semelhantes à brucelose, mas de menor intensidade. Lesões
fetais inespecíficas: efusões sanguinolentas no subcutâneo e cavidades corporais
com pequena quantidade de fibrina. Morte embrionária, abortos em qualquer fase,
o
o
preferencialmente entre o 4 e 6 mês.

Em fetos com idade entre 50 a 80 dias, observam-se alterações neurológicas como
hipoplasia cerebelar, leptomeningite linfocitária e necrose da córtex cerebral. No
terço médio da gestação, o feto não morre, mas apresenta hipoplasia cerebelar,
microftalmia e catarata. Próximo do parto o feto nasce vivo, porém fraco e
imunodeprimido e, além disso, o colostro não contém anticorpos devido a ação
imunosupressora do vírus

Diagnóstico/Material a ser coletado
PCR (lavado prepucial, swab nasal e
genital),
ELISA,
soroneutralização,
isolamento viral, imunofluorescência e
Western blotting
Cultivo e imunofluorescencia (lavado
prepucial, placenta, swab vaginal, urina, e
abomaso e pulmão de fetos abortados),
sorologia e soro-aglutinação

Diagnóstico/Material a ser coletado
Soroaglutinação

Diagnóstico/Material a ser coletado
PCR, sorologia, isolamento viral e ELISA
Sangue, swab nasal e vaginal, soro da vaca e do feto,
soro pareado e amostras de linfonodos, baço, pulmão
e intestino delgado, sendo sempre uma amostra
resfriada e outra em solução de formol a 10%.
Testes indiretos sorológicos (Imunodifusão,
reação de fixação de complemento,
imunofluorescência
ou
ELISA)
ou
diagnóstico direto através da inoculação de
material suspeito em ovos de galinha
embrionados e em ovinos susceptíveis.
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